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GIRI~ 

II 
Osmanli imparatorlugu'nda kimi yazarlarca Bat1l1-

la9ma1! kimi ler ince de 11 <;a<Jda § la9ma11 olarak an 1 lan reform ya 

da ba§ka bir deyi§le islahat hareketleri, Osmanli siyasi ta

rihi ara§t1rmac1larinin yakin ilgi duydugu bir konu olmu§

tur. Bu hareket ve bu hareketlere kaynaklik eden dil9ilnceleri 

Osmanli'nin Bat1 kar~1s1nda kendi siyasal ve toplumsal dilze

ninin ilstilnlilgilne ku~ku duymadan inand1gi donem ile Bat1 

kar§isinda ugranilan askeri yenilgiler ve toprak kayiplar1 

le Bati'ya yonelmenin ba§lad1g1 donem olarak iki farkli do

nemde incelemek yararli olacaktir. Islahat hareketlerinin ve 

bunlara kaynaklik eden dil§ilncelerin ba~lang1c1 konusunda 

farkli yorumlar bulunmasina kar91n, ara§t1rmac1lar1n gogu her 

iki donemde de ortaya atilan islahat onerilerinin amac1n1n 

klasik Osmanli devlet diizenini korumak ve sa(Jlamla§tirmak ol

du<Ju hususunda birle9mektedirler. 

Bu gal19ma, Osmanl1 insan1n1n Bati kar§1S1nda ils

tilnlii(Jiine kesin olarak inand1<J1 yukarida sozii edilen birinci 

donemde Osmanli siyasal ve toplumsal diizenindeki bozulmaya 

gare olarak ileri silrillen islahat onerilerini incelemeyi a

maglamaktadir. Bu onerilerin bir arada, ~·onolaj . ik bir sira 

iginde ve kar§1la9t1rmal1 olarak incelenmesi, Osmanli devlet 

te§kilati igindeki dii§iinsel yap1y1 genel hatlariyla ortaya 

koyacagi gibi, bu dil§ilnsel yap1n1n neden nasil ve ne §ekilde 

Nizam-1 Cedit, Tanzimat ve Me§rutiyet'e yoneldigini incele

mekte bir ba§langig te§kil edecektir. Ayrica ilk 1slahat o
nerilerine boyle tarihsel derinlikli bir baki§ daha sonraki 

reform hareketlerinin ve bunlara kar§i olu§an tepkilerin 

daha iyi anla91lmas1na da yard1mc1 olabilir. 
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Bu dil§ilnceyle hazirlanmi§ clan bu gali§ma devrinin 

devlet adamlarini en gok etkilemi§ clan onerileri kapsamina 

almaktadir. Ote yandan, tamamen farkli bir alan olmas1 ve 

ayr1 bir ara§tirma gerektirmesi nedeniyle mevcut devlet yap1-

s1 iginde ilretilmemi§ clan 1slahat ya da reform dil§ilnceleri 

bu gali§rnanin kapsam1 d1§1nda b1rak1lrn1§t1r. Bunun tek istis

nas1 Katip ~elebi'nin onerileridir ki, o da resmi dil§ilnceyi 

yans1tmasa bile onerilerini devrim ileri gelen devlet adamla

r1na sunmu§ olmas1yla di~erleriyle bu noktada birle§mektedir. 

Devrini etkilemi§ olan bu onerileri ele a11rken, 

onerilerin hangi ortamda sunulrnu§ oldugunu gorebilmek amac1y

la, devrin sosyal, siyasal, askeri agidan tarihsel gergevesi 

de qenel hatlar1yla ortaya koyulmaya Qal1q1lm1qt1r. Bu amaQla 

gal1§man1n ilk bolilmilnde Osmanli irnparatorlugu'nun siyasal ve 

toplumsal dilzeninde bozulman1n ba9lang1c1 ve bu bozulmaya yol 

a9an d19 ve iq ekonomik, siyasi, sosyal faktorler ele alin

makta, boylece imparatorlugun kuvvetteo dil§mesi ve duraklama

s1n1n nedenleri geni§ boyutlariyla gozonilne serilmektedir. 

ikinci bolilmde ise bozulma kar§1s1nda 17. yilzyil 

boyunca ileri silrillen islahat onerileri ve bu oneriler dogrul

tusundaki islahat giri§imleri kar§1la§t1rmal1 olarak incelen

mekte, ba§ar1l1 ve eksik yanlari vurgulanmaktadir. Oneriler 

incelenirken milmkiln oldugunca 1slahatc1 yazarlarin asil metin

ler ine bagli kil1nm1§, o donemin mant1g1n1, duygular1n1 ve ha

vas1n1 verebilmek amaciyla fazla uzun olmamak kayd1yla oneri 

sahiplerinden bol al1nt1lara yer verilmi§tir. Bu arada donemin 

siyasal geli§meleri, ozellikte iktidar kavgalari, padi§ah ve 

sadrazamlarin 1slahat iqin 9abalar1 ve buna kar91 olu§an tep

kiler yeri geldikqe anlat1lm1§, oneriler bu tarihsel qerqeve 

iqinde verilrnek istenmi§tir. 



- 3 -

1699 Karlofga Antla§masi'yla agilan yeni donemde

ki -Bati'ya agilma ve yonelme donemi- Islahat onerileri ve 

giri§imleri gali§manin kapsami di§indadir. Sonug boliimiinde 

de, 17. yiizyil islahat onerilerinin ozellikleri, ba§ari gos

terdi~i alanlar ve genelde ba§ar1s1z olarak devletin yeniden 

eski gilciine kavu§mas1n1 sa~layamamas1n1n nedenleri tarti§il

maktadir. 
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I) 16. YfiZYILIN IKINCI YARISINDA OSMANLI IMPARATOR

LUGU'NUN EKONOMIK SIYASAL VE SOSYAL YAPISINDAKI 

BO ZULMA 

Osmanl1 imparatorlu~u'ndaki ekonomik, siyasal ve 

sosyal bozulmanin ba9lang1c1 konusunda de~i§ik goril§lere 

rastlamak milmkilnse de, ara§t1rmac1lar1n 9o~u ba~lang1c1 Ka

nuni devrine dek indirmekte ve bozulmanin III. Murad 1 1n 

saltanat1 ile kesin olarak ortaya 91kt1~1 hususunda birle9-

mektedirler. (l) Osmanli tarihini muhtelif devirlere ayiran

lar aras1nda yilkselme devrini Kanuni Sultan Silleyman 1 1n olu

milyle sona erdirenler oldu~u gibi, bu devrin sona ermesini 

III. Murad'in tahta 91k191nda ya da devrin sadrazam1 Sokul

lu Mehmet Pa9a'n1n olilmilnde de~erlendirenler vard1r. Ger9ek

ten de Kanuni'nin olilmilnden sonra, Sokullu Mehmet Pa9a'n1n 

muktedir ve hakim idaresi II. Selim'in saltanat1 devrinde 

imparatorlu~un aksamaya yilz tutan cephelerini gizlemeye mu

vaffak olmu9, hatta imparatorluk kudretini gosteren hamleler 

yapmaktan da geri kalmam19t1r. 

II. Selim doneminde yapilan fetihlere ve Avrupa 

devletleri ile olan ili9kilere kisaca goz atmak bu durumu 

gosterecektir. Nisan 1566 tarihinde dilzenli vergisini verme

yen ve Malta muhasarasinda Malta 9ovalyelerine yardim eden 

Sakiz adasi zaptedildi. Bir ha9l1 ittifakina yol aQaca~i en

di9esiyle Sokullu'nun kar§i qikmasina ra~men Kibris adasina 

sefer ag1ld1. (Mayis 1570 ) Venedik Cumhuriyeti bu sefere 

kar§i Papa'nin onay1n1 alarak Avrupa'nin bilyilk devletlerine 

(1) Bu konuda bkz. Kitab-1 Milstetab, yay. Ya~ar Yilcel,. 2.B., Ankara, 
Cumhuriyetin 60. Yildonilmilne Arma~an, 1983, s. VII. ve ayrica Tay
yip Gokbilgin, "XVII. Asirda Osmanl1 Devleti'nde Islahat ihtiya9 
ve Temayillleri ve Katip ~elebi", Katip Qelebi, Hayat1 ve Eserleri 
Hakkinda incelemeler, 2.B., Ankara, TTK yay1nlar1, 1985. s. 197 
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ba§vurduysa da, Osmanl1lar'la 1568 1 de sekiz y1ll1k bar1§ 

antla§mas1 imzalam1§ olan Avusturya imparatoru Maksimilyan 

milracaata onem vermedi, Fransa Kral1 IX. §arl ise Osmanl1-

lar 1 la iyi siyasal ve ticari ili§kileri nedeniyle milracaa-

t1 reddetti. < 2
> Avrupa 1 n1n iki bilyilk devletinin Osmanl1lar'a 

kar§1 harekete gegmek istememeleri Osmanl1 imparatorlugu'nun 

halen giicilnil korudugunu gosteren bir gostergedir. Venedik'in 

sonunda ispanya Kral1 II. Filip, Papal1k ve Malta §Ovalyele

ri ile kurdugu ittifak K1br1s'1n Osmanl1lar'ca al1nmas1n1 

(Temmuz 1570) onleyemedi, ancak ittifak donanrnas1 ertesi sene 

Osrnanl1 donanrnas1n1 ±nebaht1 (Lepanto) lirnan1nda hernen hernen 

tilrnilyle yok etti. (Ekirn 1571) Bu olay Hristiyan dilnyas1nda 

Akdeniz'deki Osrnanl1 iistilnlilgiiniin sona errnesi bigirninde yo

rurnlanarak biiyilk seving yaratt1. Ancak sadrazam Sokullu Meh

met Pa§a'n1n yogun gabalar1 ile Osmanl1lar 1571-1572 k1§1nda 

ikiyiizden fazla kad1rga ve mavnadan olu§an eskisinden daha 

gilglil bir donanma yapt1rarak 1572 Haziran'1nda Akdeniz'e g1-

kard1lar ve Avrupal1lar'1 bilyiik bir hayal k1r1kl1g1na ugrat

t1lar. Bunun ard1ndan, kendi lehine bir sonug g1kmas1ndan ii

midi kesen Venedikliler de miittefiklerinden ayr1l1p bar1§a 

yana§t1lar ve Venedikliler'le Nisan 1573'te K1br1s'1n ve Ar

navutluk sahilindeki iki kalenin Osmanl1lar'a b1rak1lmas1n1 

ve Venedikliler'in Kanuni devrinden bu yana her sene verdik

leri 300.000. filorigin odenmeye devam etmesini ongoren bir 

antla§ma irnzaland1. Tarihgi Hammer bu antla§rna ile ilgili o

larak "Bu muhadenin §artlar1 nazar1 dikkate al1nacak olursa ±nebaht1 

muharebesini Tiirkler kazanrn1§ zannolunur." demektedir. ( 
3

) 

(2) Ismail Hakk1 Uzungar91l1, Osmanl1 Tarihi, C.III, Ks.l, 3.B., Ankara'· 
TTK yay1nlar1, 1983, s. 24-26. 

(3) Aktaran Uzunganp.11, a.g.e., s. 26 
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Venedikliler'le bar19 yap1lrnas1n1n ardindan Osrnan-

11 donanrnasi 1574 yazinda once Sicilya ve Mesina adalar1n1 

yagrna edip, sonra da ±spanyollar'in yeniden nilfuz elde etrni9 

olduklari Tunus'u zaptederek Akdeniz'deki Osmanli 6stilnl6g6-

niln tesadilfi olmad1g1n1 kan1tlad1. II. Selim'in olilmilniln er

tesi y1l1, 1575 1 te Osmanlilar, Fas hilkilmdari olan karde9in

den kagarak kendilerine iltica etmi9 olan Abdillmelik'e des

tek olarak Portekizliler ve ±spanyollar'in destekledigi Mev

lay Mehmet'i yenmesini ve onun yerine hilkilmdar olmas1n1 sa~

lttc1.1-lc1r. Akcle11i:.-: k..1-y.1-lctr.J.nda hctkimlyetlul i:d1.r:dilre.rek yeul 

yerler fetheden Osmanlilar, ote yandan Osmanli idaresine kar

§1 cyaklanan imam Mutahhar'i yenerek Yemen'i tamamen Osmanli 

idaresi altina aldilar. 

Gorilldilgil gibi, II. Selim'in saltanat doneminde 

(1566-1574), devlet idaresini, geleneklerini iyi bilen, gilg

lil ve hakim bir sadrazam olan Sokullu Mehmet Pa9a'n1n yoneti

mi altinda Osmanli imparatorlu~u gucilnil korumaya devam etmi9, 

Avrupa, Akdeniz ve Arabistan'da askeri agidan etkinli~ini 

surdilrm69tilr. III. Murad'in tahta g1k191n1n ardindan padi9ah 

yak1nlar1n1n devlet i9lerine giderek daha fazla miidahale et

meleri ve padi9ah1n bu duruma milsamaha etmesi sonucu Sokullu 

yasas1n1n son devirlerinde hakimiyet ve nilfuzunu yitirmi9, 

(olilmil Eylill 1579) bu da devlet idaresinde gok ba§liliga ve 

disiplinsizlige yol agm19, ve bu durum bazi tarihgilere du

raklama ya da bir ba9ka deyi9le kuvvetten d69me -intihat

devrinin III. Murad'in tahta g1k191 ile ba9lad1g1 kanaatini 

vermi§tir. Sokullu'nun kesin kar91 91k191na ragmen agilan 

±ran seferi (1578) ile her ne kadar imparatorluk geni9lemeye 

devam etmi9 ve 1590 y1l1 itibariyla en geni§ s1n1rlar1na u

la§mi~sa da, gerQekte bu geni§leme imparatorlu~un zaaflar1-

n1n ortaya g1kmas1na yol agmi§, hatta bir bakima onun kuvvet-
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ten dil§mesini haz1rlayan nedenlerden biri olmu§tur. 

II. Selim doneminde yukar1da k1saca ozetledigimiz 

fetihler ve Sadrazam Sokullu Mehmet Pa§a'n1n istikrarl1 ida

resi, imparatorlugun kuvvetten dil§mesinin III. Murad'1n tah

ta 91k1§1 ya da Sokullu'nun olilmil ile ba§lad1g1n1 kanaatini 

veriyorsa da, bozulman1n temellerinin imparatorlugun gilcilniln 

doruklar1nda oldugu Kanuni devrinde at1ld1g1n1 soylemek pek 

yanl1§ olmayacakt1r. Daha sonra ayr1nt1l1 olarak gorecegimiz 

gibi gerek Koqi Bey'in, gerekse Kitab-1 Milstetab yazar1n1n 

konuya ili§kin goril§leri bunu dogrulamaktad1r. Bu donemde 

imparatorlu~u qezen Bati.11 seyyahlar da goz1emlerinin sonucu 

olarak imparatorlukta ba§layan qalkant1ya dikkat qekmekte ve 

yak1n bir gelecekte siyasi kurulu§ta ba§layacak qokilntilden 

soz etmektedirler.(
4

) Ote yandan dilnya siyasal ve ekonomik 

§artlar1n1n 16. yy'1n ortalar1ndan itibaren Osmanl1 ±mpara

torlugunun ekonomik imkanlar1n1n ve siyasal tercihlerinin a

leyhine bir geli§me gostermi9 olmas1 da Osmanl1 devlet ve 

toplU!!:nj;pU dilzenindeki bozulman1n en belirgin nedenlerinden 

biri olmu§tur. 

K1sacas1, 16.· yilzy1l1n ortalar1ndan itibaren im

paratorlugu qevreleyen Akdeniz-Avrupa-Uzakdogu sistemi iqin

de meydana gelen gerek ekonomik gerek siyasal degi9ikliklere 

imparatorlugun klasik yap1s1 uyum gosterememi§ ve gerekli ce

vab1 verememi§, ancak imparatorlugun Kanuni devrindeki gilqlil 

yap1s1 ve daha sonra da Sokullu'nun bu yap1y1 korumas1 bu 

durumun sonu9lar1n1n o anda ortaya 91kmas1na engel olmu§tur. 

Sonradan gerek sorunlar1n bilyiimesi gerekse vas1fs1z idareci

lerin varl1g1 sorunlar1n qozillemez noktalara gelmesine ve 

sonuqta siyasal ve toplumsal qokilntilye yol aqm1§t1r. 

(4) Kitab-1 Milstetab, s. xxx. 
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Konuyu hig degilse genel hatlariyla kavrayabilmek 

igin biraz once sozil edilen Akdeniz-Avrupa-Uzakdogu siste

mi igindeki degi§ikliklere deginmek yararli olacaktir. XVI. 

yilzyil boyunca bu gevrede Osmanli ±rnparatorlugu'nu etkile

yen ilg bilyilk degi§iklik oldu: 

1) Afrika'yi dola§arak Hindistan'a giden yolun 

ke§fi ve Hint Okyanusu'nun Osrnanli gernilerine 

kapanrnasi. 

2) Arnerika'dan degerli maden (altin ve gilmil§) aki

§11 Osmanli giimil§ akgesinin deger kaybi ve fi

yatlarin yilkselmesi. 

3) 16 • yilzyil boyunca Osmanli ±mparatorlugu ilze

rinde ya~ayan nilfusun bilyilk bir arti§ gosterme-

si. 
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A) HINDISTAN YOLUNUN KE~Fi VE HINT OKYANUSU'NUN OS

MANLI GEMILERINE KAPANMASI 

1498'de Portekizliler Vasco de Gama arac1l1-

~1yla flmit Burnu yoluyla Afrika'yi dola§arak Hindistan'a ve 

Uzakdo~u'ya denizden ula~ma yolunu ke§fettiler. Bunun ardin

dan Portekizliler gilglil donanmalariyla bu bolgede hakimiyet 

kurup Kizildeniz a~z1n1 (1513) ve Hilrmilz Bo~az1n1 (1515) Mils

lilman gemilerine kapadilar. Bu gerek Hindistan ve Arabistan'

dan aldiklari e~yayi Kizildeniz ve Misir yoluyla Venedikli

ler 'e satan Arap tilccarlarina, gerekse Venedikliler'e onemli 

bir darbe oldu. Bu olay ayni zamanda Osmanl1lar'1n Hindistan 

ve Arabistan'la ticaretini de onemli olgilde sarsti. 
( 5 ) 

Portekizliler'e kar§i Memlukler'in 1509 ve 1519' 

daki giri~imleri ba§arili olamadi. Osmanli Sultani Yavuz Se

lim'in Memluk Sultanl1~1'n1 ortadan kaldirmasindan sonra Os

manlilar Portekizliler'e kar~i Silvey~'te bir donanma haz1rla

d1lar ve 1538 1 de Hadim Silleyman Pa§a komutasinda harekete ge

~en donanma Kizildeniz a~zindaki Adem limanini zaptederek 

Hindistan'a do~ru yola gikti. Ancak Gilcerat hilkilmdari II. 

Mahmut ~ah'in Portekizliler'le ittifak yapmasi ilzerine ba§ari 

sa~lanamadi. 1539'da Yemen tilmilyle ilhak edildi. Bunun ardin

dan Portekizliler kisa bir sure igin Aden'i geri aldilarsa da, 

donemin bilyilk co~rafyaci ve denizcisi olan Piri Reis komuta

sindaki Osmanli donanmasi 1548 1 de Aden'i geri aldi. Piri Reis 

bunun ardindan 155l'de Basra'da yapilan bilyilk bir donanma ile 

(5) Ismail Hakki Uzun~ar~ili, Osmanli Tarihi, C II, 4.B., Ankara, TTK. 
yay1nlar1, 1983, s. 391 ve s. 513-514 
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Basra Korfezi'ne agilarak Portekizliler'in yaptirdigi Maskat 

kalesini zaptetti, Hilrmilz kalesini de yagmaladi. Bu arada 

Portekizliler'in Basra Korfezi agzini kapamak istediklerini 

duyunca asker ve donanmayi Basra'da birakip iki gemiyle de

niz yoluyla Misir'a geldi. Ancak Basra valisinin Piri Reis' 

in bilyilk ril§vetler alarak Hilrmilz kalesini ku§atmaktan vazgeg

ti~ini ±stanbul'a jurnallemesi Uzerine M1s1r'da idam edildi. 

Piri Reis'ten sonra Silvey§ kaptanligina (Kizildeniz donanma

si komutanligi) getirilen Murad Reis donanmayla Basra'dan ay

rilarak Hilrmilz Bogazina gittiyse de Portekiz donanmasiyla 

yaptigi ~iddetli deniz harbinde ba§arili olamayarak geri don

dil, donanma da yine Basra limaninda mahsur kaldi. (1552) Mu

rad Reis'in ardindan Korfez'de Osmanli egemenligini kurmak 

ilzere Aralik 1553'te Silvey~ kaptanligina getirilen Seydi Ali 

Reis on be§ kadar kadirgayi Basra Korfezinden di§ari gikarmak 

istedi, ancak Maskat limanina yakla~tigi sirada kar§1la§t1g1 

32 gemilik bir Portekiz donanmasina yenilerek iran sahilleri

ne gekilmek zorunda kaldi. (Agustos 1554) Burada bir sure 

dinlenip Arabistan yarimadasina dogru yola qikan Seydi Ali 

Reis komutasindaki donanma §iddetli bir firtinaya kapilarak 

Hindistan sahillerine silrilklendi ve Gilcerat'in Surat limanina 

sigindi. Artik donanmada sava§acak gug kalmadigindan Seydi A-

li Raia gamilori tochizatlariylA birliklu GUcorat hUkUmdar1-

n1n valisi Recep Han'a birakip elli arkada§iyla karadan yola 

gikti ve ilg sene yolculuktan sonra istanbul'a geldi. (1556)(
6

) 

(6) Piri Reis, Murad Reis ve Seydi Ali Reis'in Basra Korfezindeki sa
va§lari hakkinda bkz. a.g.e. s. 397-399, ayrica Stanford Shaw, 
Osmanli imparatorlugu ve Modern Tiirkiye, C.I, istanbul, E Yayin
lari, 1982, s. 158-159; A.Adnan Adivar, Osmanli Turklerinde ilim, 
Geli§tirilmi§ 4. Basim, istanbul, Remzi Kitabevi, 1982. s. 84-85. 
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On yil kadar sonra Portekizliler'in Hint Okyanusu' 

ndaki adalar1 istila etmesi ve Sumatra adas1n1 tehdit eder hale 

gelmeleri sonucu Sumatra adas1 ve 9evre adalarin hilkilmdar1 

Sultan Alailddin Osmanlilar'dan yardim istedi. Bunun ilzerine 

onbe§ kadirga ve iki parQa gemi gerekli malzeme ve askerle 

birlikte Do~u Hint sularina yola 91kmak ilzere haz1rland1ysa 

da, tam bu sirada Yemen'de ayaklanma 91kmas1 ilzerine bu i§ 
( 7 ) 

yarim kaldi. 

Ote yandan Basra korfezi yoluyla Hind Okyanusu'na 

91kma 9abalar1 ba§ar1s1zl1~a u~rayinca, bu bolgede etkinlik 

kurabilmek iQin Akdeniz donanmas1n1n do~rudan do~ruya Kizil

deniz ve Hind Okyanusu'na ge9erek faaliyetle bulunmasi zorun

lu gorillmil§, bunun iQin sadrazam Sokullu'nun giri§imiyle Ak

deniz'le Kizildeniz arasinda bir kanal aQ1lmas1n1n milmkiln o

lup olmad1~1 hakkinda bir ara§tirma yap1lmas1 Aralik 1568'de 

Misir Beylerbeyi'nden istenmi§tir. Ancak bu arada Don-Volga 

kanal1 i§inin on plana al1nmas1 nedeniyle bu i§ tavsami§ son-
( 8 ) 

ra da vazge9ilmi§tir. 

Osmanl1lar'1n Hint Okyanusu'na a91lma 9abalar1n1n 

ba§ar1s1zl1~a u~ramasindan sonra Orta Asya ve Uzak Do~u tica

retinde etkilerini yitirmemek iQin di~er bir giri§imleri de 

Don-Volga kanal1 giri§imidir. Orta Asya ticaretinin onemli 

limanlar1ndan Azak ve Kefe'nin Osmanl1lar'1n eline geQmesi 

ticari ve siyasi aQidan Osmanlilar'a onemli bir s19rama nok

tas1 sa~lam1§t1. Osmanlilar nilfuzlar1n1 Asya iQlerine kadar 

sokarak Orta Asya'daki Sunni hanliklarla ili§ki kurmak ve 

(7) UzunQar§1l1, s. 400. ve Uzun9ar§1l1, Osmanl1 Tarihi, c. III., Ks. 
1, s. 31-32. 

(8) Uzun9ar§1l1, Osmanl1 Tarihi, C III, Ks.l s.32-33 
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onlarla anla§ma yoluyla ~~ clan iran'i s1k1§1k halde birak

mak, bu arada Ruslarin da Kafkasya'ya ve Ortado~u'ya inmeleri

ni onlemek istiyorlardi. Portekizliler'in Osrnanlilari Hint Ok

yanusu'nda durdurrnalari ve denizde Qernbere alrnalarindan sonra 

boyle bir Qaba ayni zamanda Osmanlilar'in Orta Asya ticaretin

deki payini korumasini da saOlayabilirdi. Boylece sadrazam So

kullu Mehmet Pa~a Orta Asya ve Kafkasya•ya ula~mak iQin en ki

sa yolun ne oldu~unu ilgililerden sordu, onlar da bu yolun 

Azak denizine akan Don ile Hazar denizine akan Volga nehrinin 

en yakin yerden birle§tirilmesi ile sa~lanaca~ini bildirdiler. 

~oylelikle hem Ruslarin Volga havalisinden ellerini Qekmeleri 

saOlanacak, hem iran ilzerine yapilacak seferlerde Hazar den~zi 

vasitasiyla asker, yiyecek ve sava§ malzemesi yeti§tirmek rnilm

kun olabilecek, hem de Orta Asya i9lerine doOru ilerleyecek ve 

ticaretin yapilaca~i yeni bir yol bulunrnu§ olacakti. 

Kanal~n kazilmasina A~ustos 1569'da ba§landi, rnesa

fenin u9te biri kazilmi§ iken ki§in bastirmasi ve Kirim Han~

nin kar§i propaganda ile el altindan engelleme Qabalari sonu

cu amele ve asker arasinda ho§nutsuzluk ba§gosterince i§ ya

rim birakildi ve bir daha da ba§lama f1rsat1 bulunamadi. C
9

> 

Seydi Ali Reis'in Portekizliler'in Qe~berini kira

rak donanmayi Basra Korfezi'nden Hint Okyanusu'na Qikarma de

nemesi, Osrnanlilarin Basra Korfezi ve Hint Okyanusu'nda et

kinlik kurma Qabalarinin sonuncusu oldu. Akdeniz'in nispeten 

sakin sularina gore yapilrni§ gemilerde yeti§en ve Akdeniz'de 

bir d5nern rakip tanirnayan Osrnanli denizcileri, okyanusun 

gu9luklerine kar§1 koymak uzere yapilrni§ daha gu9lu gemiler-

(9) a.g.e., s. 33-37. 
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de ve okyanusun hirQ1n ko§ullar1nda yeti§mi§ Portekiz deniz

cileri kar§1s1nda gerek gemilerinin zay1fl1g1 gerekse okya

nusta denizcilik tecrubelerinin azl1g1 nedeniyle yenik du§

mu§lerdi. Bu olay ayn1 zamanda Osmanl1 gemiciligine aQ1k de

nizlerin kapanmas1 anlam1na geliyordu. Osmanl1 gemicileri 

art1k Okyanus ticaret yollar1n1n ke§fi ile bir geri su hali

ne gelen Dogu Akdeniz sular1nda kis1l1p kalm1§lard1. GerQi 

1555 y1l1nda en iyi Avrupal1 gozlemcilerden biri olan Avus

turya-Alman ±mparatorlugu'nun Istanbul elQisi Ogier Ghiselin 

de Busbecg, hala Bat1 Avrupal1lar1n Avrupa'nin kalbini ya

k1n ve hemen hemen muhakkak bir istilaya terkederek, enerji

lerini 11 alt1n pe§inde geni§ okyanus sular1n1 asarak Hindistan 1 1 ve An

tipod'u ararnakla" israf ettikleri yorumunda bulunabiliyordu. (lO) 

Ancak daha 1524 yilinda Osmanli denizcilerinden Selman Reis 

Mis1r'1 ziyaret eden Ibrahim Pa§a'ya verdigi raporda Porte

kizliler'in Hind ve Malaka sahillerini elde etmeleri sonu

cunda bu ticaretin ve servetin Afrika 1 y1 dola§arak dogrudan 

dogruya Avrupa'ya gitmekte oldugunu ve bunun akibetinin ±slam 

alemi ve bilhassa Mis1r ticareti iQin ~m sonuQlar dogura-
( 11) 

cag1n1 anlatmi§ ve tedbirleri gosteren bir proje sunmu§tu. 

Yine 1580 y1l1nda Emir Mehmed ibn Emir Huseyin el- Su'udi a

d1nda bir Osmanl1 cografyac1s1 Amerika'n1n ke§fine ait yazd1g1 

eserinde Avrupal1lar'1n Amerika, Hindistan ve ±ran Korfezi ki

y1lar1nda yerle§melerinin ±slam ulkeleri iQin olu§turdugu teh

likeyi §Dyle haber veriyor ve Avrupal1lar1n eline geQmeden 

once Kiz1ldeniz'e el koymasi iQin Osmanl1 hukumetini gerekli 

(10) The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbe cq, Qev. Edward Sey
mour Forster, Oxford Clarendon Press, 1927 (MCM XXVII), s. 40 

(ll)Raporunas1l nushas1 Topkap1 Saray1'ndad1r. Raporu Fevzi Kurdoglu 
Deniz Mecrnuasi N.335, 1935 s. 67-73'te yay1nlarni§t1r. Aktaran 
Zeki Velidi Togan, Bugunku Turkili (Turkistan) ve Yakin Tarihi, 
C.I., 1947, s. 127. 
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tedbirleri almaya ga~1r1yordu. 

"Avrupalilar Bahri muhit'in s1rr1n1 buldular, 
Yeni Dunya ve Hindistan derbendlerine malik 
oldular. Bir kism1 da Hilrmilz adasinda yer
le§ti. isl8m milletleri co~rafya ilminden ha
bersiz olduklarindan bu Avrupa deniz ticare
ti tehlikesini maalesef takdir edemiyorlar. 
Elbette bunun akibeti fena olacakt1r. 11 (12) 

Afrika'yi dola§an okyanus yolunun ticarete a91lma

s1n1n, Orta Do~u ticaretine etkisi ani olmadi. Osmanl1lar 1 1n 

Kizildeniz'i denetim altinda tutmalar1 ve Misir'dan gegen 

eski uluslararas1 ticaret yollar1n1 denetleyebilmeleri sonu

cu 16. yy. boyunca Uzak Do~u'nun ticari e§yas1 denizden Ki

zildoniz limAnla~*ng vo DAnra'yA, kAtadan dA ±~An y~luyla 

Osmanli imparatorlu~una gonderildi. Avrupal1 tilccarlar da 

bunlari almak iQin Osmanli imparatorlu~u'na geldiler. Bu yol

dan 1554-1564 arasinda 20-40 bin kental bir mal ak1n1 -ozel-

likle baharat ve karabiber- var iken bunun pek az1 okyanus 

yoluyla Lizbon'a geliyordu. Cl
3

) Amerika'dan bol altin ve 

gumii§ akininin yaratti~i mali bunal1m Akdeniz ticaretinin hi

zinin · kesilmesine neden olduysa da, Atlantik Okyanusu yolu

nun tekin olmayan bir yol olmasi (1582-1602 aras1nda Hindis

tan seferi yapan 38 gemi ~lef olmu§, 20 milyon alt1n ziyan 

edilmi§ti) ve Atlantik yoluyla gelen karabiberin ·daha pahal1 

olmasi nedeniyle eski ticaret yollari yeniden canlandi.<
14

> 

(12) a.g.e., s. 127. 

(13) Stefanos Yerasimos, Azgeli§mi§lik Silrecinde Tilrkiye, Bizans'tan 
197l'e, 3.B., Istanbul, Gozlem Yay1nlar1, Nisan 1980, s. 221-222 

(14) a.g.e., s. 225. 
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Orta Do~u yoluyla yapilan Avrupa-Uzakdo~u ticareti 

aQik kaldiysa da bu yoldan geQen uluslararas1 ticaret hacmi 

silrekli olarak azaliyordu. 1596 1 da Hollandal1lar'1n (Felemenk

ler) Hint Okyanusu'na s1zmas1, 1625 1 te buraya egemen olmasi 

ve ±ngilizlerin de Asya'ya yerle§mesinden itibaren uluslara

rasi ticaret yollari aQik denizlere kayd1 ve Orta Do~u tica

retini kesin olarak sekteye u~ratti. Boylelikle Osmanli im

paratorlu~u da di' ticaretinin bilyilk bir bolilmilnden yoksun 
( 1 7 ) 

kaldi. 1625 y1l1nda Omer Talib adindaki bir Osmanli goz-

lemcisi bu tehlikeyi §Dyle haber veriyordu. 

"§imdi Portekizliler ve ingilizler yeryuzunun her 
taraf1n1 tan1may1 o~renip biltiln dilnyada gemileri 
i§liyor. Diinyanin biltiin miihim iskele, derbent ve 
limanlar1n1 i§gal ediyorlar. Evvelce Hind, Sind ve 
9in emtiasi Siivey§'e ve oradan (yani islamlar 1 1n 
elinden) da~1l1rd1. §imdi o emtia Portekiz, ingi
liz ve Felemenk gemileriyle Frengistan'a gidiyor 
ve oradan diinyaya yay1l1yor. Kendilerine lazim 
olmayan emtiayi istanbul'a ve sair Islam devletle
rine getirip be§ misli fiyatla satiyorlar. Bu 
yiizden mal-i Quaruna malik oluyorlar. ±slam iilke
lerinde altin ve giimii§ bu yiizden azalmi§tir. Os
manli devleti Yemen taraflar1n1n sevahilini· (sa
hillerini) ve oradan geQen ticareti ele geQirmeli
dir. Yoksa daha az bir zaman muattal kalirsak Kof
far-1 Fireng Islam vilayetlerini alip zaptedecek
tir." (15) 

(15) Omer Talib'in Tarih al-Hind al-Garbi'nin Ankara'daki (Maarif Ki
tapl1~1, 10024) yazma nilshas1n1n 3,9,16 ve 19. sayfalar1n1n ke
narina yaz1lm1§ olan gozlemleri. Aktaran Togan, s. 127 
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B) AMERIKA 1 NIN KE~FININ ARDINDAN AVRUPA'YA VE OS

MANLI IMPARATORLUGU 1 NA DEGERLI MADEN AKI~! 

1) Ak~enin de~er kaybetmesi 

Yeni Dilnya'nin (Amerika kitasi) ke~finin ar

dindan, 16. yuzyil ba~larindan itibaren Avrupa'ya onemli 

miktarda de~erli maden-altin ve gilmil§- akti. Yilzyil ba§la

rinda Akdeniz ticaretindeki gerileme ve Akdeniz 1 deki kcrsan

lik etkinlikleri nedeniyle kuzeye yonelerek - once Anvers'e 

cradan da Almanya Kuzey Avrupa ve Britanya adalarina da~ilan 

±spanya 91ki§l1 de~erli madenler 1560-1570 yiliari arasinda

ki ~e§itli claylar scnucu yeni bir ycl bularak Cencva'ya yo

neldi. Bu tarihlerden scnra altin ve senet hareketlerinin, 

dilzenleyici bir istasycnu clan, Cencva'dan denize a~ilan bil

tiln bir alanda ispanycl parasi akini cldu. Yilzyilin ba§larin

da illkeye bcl miktarda girerek ispanya 1 da c zamana dek gorill

memi§ bir enflasycna ycl a~mi§ clan de~erli madenler, Cencva' 

dan da~1ld1~1 her yerde once fiyatlari yokseltti, ardindan 

fiyat arti§larinin scnucu clarak paralar silrekli clarak de~er 
. (16) 

yitirmeye ba~ladilar. 

Cencva'dan Cezayir'e gelen ve 1680 yilinda 

piyasada olduk9a ge~erli hale gelen ±spanyol paralari, bura

dan dclu kasalar halinde Osmanli imparatcrlu~u'na akti. Boy-

lece Ommanli imparatcrlu~u'nda da enflasycn ve Osmanli ak~e

sinin de~er kaybi, tilm a~1rl1~1yla kendini gosterdi. 
( 1 7 ) 

(16) F.Braudel, "La Mediterrance et le morde mediterraneen a' l'epoque 
de Phillippe II" (Phillippe II ~a~inda Akdeniz ve Akdeniz Dilnyasi), 
Paris, 1949'dan aktaran Yerasimcs, s. 223. 

(17) a.g.e., s. 223-224 
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Altin ve gumil§ ak1n1n1n henuz ba§lamad1lj1 16. yuz

y1l1n ilk yar1s1nda Osmanl1 ±rnparatorlulju'nda ticaret ve pa

ra rejimi §6yle i~liyordu: Osrnanli ±rnparatorlulju'na d1§ardan 

giren i§lenmi§ mallar1n bilyilk bir Qoljunlulju §ark'tan ve bil

hassa Hindistan'dan geliyor, bunun kar§1l1lj1nda bu yorelere, 

hemen hiQ bir e§ya sat1lamad1lj1 iQin alt1n, gilmil§ gibi de

ljerli madenler gidiyordu. Avrupa'dan satin al1nan sanayi e§

yas1 ise oldukQa azd1, buna kar§1l1k Avrupa'ya harnmadde, ku

ma§ (Bursa ipekli ve kadifeleri, Ankara 1 n1n sof kurna§1), hay

vanat (bilhassa koyun) ve hububat ihraQ ediliyordu. Avrupa-

11 a11c1lar bu mallar kar§1l1~1nda altin ve gilmil§ getiriyor

lard1. Bu tarihlerde Osmanl1 ±mparatorlulju ticaret yoluyla 

olan tum kazanc1n1 bu ali§veri§ten saljl1yordu. Ancak §ark'tan 

al1nan mal kar§1l1lj1nda giden alt1n ve gilmil§, Avrupa'dan ka

zan~landan daha Qok olduljundan, illke iQinde altin ve gilmil§ 

k 1 "' b ·· k ·a· <19
> it 1~1 a§gosterme te 1 1. 

Osmanli devlet yoneticileri altin ve gumil§ s1k1n

t1s1na kar§1 deljerli rnaden ihrac1n1 onlernek ve ithalini te§

vik etmek, giimil§ rnaden ocaklar1n1 denetlemek, gibi klasik 

onlemler al1rlard1. Daha Fatih zaman1nda devlet alt1n ve gil

mil§ darl1lj1 Qekrneye ba§lami§, kuyurncular1n i§leyecekleri gil

mil§ miktar1n1 200 dirhem olarak kis1tlam1§, gilrnil§iln ba§ka 

madenlerle kar§1la§t1r1lmas1n1 da yasak etrni§ti. (H. 11 §ev

val 882-16 Ocak 1478 tarihli hilkilm)Cl 9 ) Daha sonraki y1llar

da alt1n ve gilmil§ kitl1lj1n1n §ark ile yap1lan ticaretle il

g!sini tespit eden hUkUmet, gUmrUk memurlar1na ve kad1lara 

yollad1lj1 ferrnanlarla $ark s1n1rlar1ndan d1§ar1ya alt1n, gii

rnil§ ve bakir madenlerinin ~ikar1lmas1n1 yasaklad1 ve tiicca

r1n satin ald1lj1 mala kar§1l1k ancak yine mal verebileceljini 

(18) Mustafa Akdalj, Turk Halk1n1n Dirlik ve Dilzenlik Kavgas1, Istanbul, 
Bilgi Yay1nevi, 1975, s. 33-36 

(19) a.g.e., s. 33-34 
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bildirdi. Ancak yine de $arkli tilccarlar sattiklari mallara kar§ilik 

kaQak olarak de~erli maden gotilrmeye devam ettiler. Orne~in 

1568 siralarinda, dart-be§ yilz ±ranli tacirin Kastamonu-Kilre 

bakir madenlerindan Qok miktarda bakir alip gitmesi sonucu 
. (20) 

yerli bakircilar bakir bulamaz olmu§lardi. 

I§te 16-• yilzyilin ilk yarisinda ve ikinci yarisinrn 

ba§larinda iktisadi ve mali durum buydu. Yilzyilin son Qey

re~inde ba§larindan itibaren ortaya Qikan ani ve bol altin ve 

gilmil§ akini kar§isinda altin ve gilmil§ kitli~ina ali§mi§ Os

manli devlet yoneticileri onlem almakta, yetersiz kaldilar, 

di§ardan iQeriye akan bu ticareti elveri§li bir biQimde ver

gileyemediler, aldiklari geleneksel klasik onlemler ise Qozilm 

sa~layaca~ina durumu daha da kotille§tirdi. 

Osrnanlilar 1 1n esas birimi olan ve gurnu~ten yapilan 

"akQe"nin gilmil§ miktari hilkilmet tarafindan belirlenirdi. Sul

tan Orhan devrinde kesilen ilk Osmanli akQesinin gilmil§ olQil

sil 100/269.'du, yani 100 dirhem gilmil§ten 269 akQe kesiliyor

du. II. Murad devrinde sira ile 100/320, 29~.9ve 304.8 olmu§

tur. Fatih'in ilk zamanlarinda 1450'de yani ±stanbul'un fet

hi arifesinde akQenin gilmil§ orani 100/375 idi, sonralari 

akQenin de~eri yilkselmi§se de Fatih'in son zamanlarinda 1475 

de 100/400 olmu§tur. 1477 1 de lOb dirhem gilmil§ten 280 akge ke

silerek devletin mali durumunu dilzeltmek milrnkiln olrnu§sa da, 

bu dilzelme zoraki oldu~undan 1481 1 de akQenin olQilsil tekrar 

100/426.5 a dil§rnil§tilr. Yavuz Selim'in ilk zamanlarinda (1512) 

akQe 100/457 hesabiyle kesilmi~, ancak Yavuz ak~eyi yeniden 

babasinin zamanindaki de~erine Qikarmi§tir. Kanuni'nin hilkilm

dar oldu~u 1520'de namina kesilen ilk akQe 100 dirhemden 457 

akQe olmak ilzere bir de~er dil§ilklil~ilne u~rami§ ve bu oran 

(20) a.g.e., s. 34 ve Mustafa Akda~, Tilrkiye 1 nin ±ktisadi ve i9timai 
Tarihi 1453-1559, C.II, Istanbul, Cem Yayinevi, 1974, s. 404 
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hilkilmdarl1Q1 silresince muhafaza olunmu§tur. II. Selim d6ne

minde 100/400 ve 100/533 orani ile kesilerek deQer dil§ilklil

Qilne uQrayan ak9e, II Murad'in Q1k1§1nda 100/426.5 oraniy

la kesilerek deQer kazanmi§sa da sonradan tekrar 100/533'e 

d - - t- (21) U§mU§ ur. 

Gorillilyor ki kararsiz bir biQimde zaman zaman de

Qer deQi§tiren akQe Kanuni devrinden itibaren, 6zellikle 

son zamanlarinda silrekli deQer kaybetmeye ba§lami§tir. 1564 

de ilk kez biltQe 6.5 milyon akQelik bir gider fazlas1yla 

a91k vermi§ti. AkQenin gilmil§ oran1n1n dil§mesi, ak9enin altin 

kar§isinda da deQer kayb1n1 getirdi ve 1462'de resmi rayi9le 

bir alb.n 40 akge deQerinde iken, 1548 de bir altin resmi ra-
( 22) 

yiQte 60 ak9eye Qikti. Zaten kotilye gitme eQiliminde o-

lan ekonomik ve mali durum, 1580 y1llar1nda Osmanliimpara

torlu~u 'na akmaya ba§layan bol altin ve gilmil9 kar91s1nda i

yice sarsintiya uQradi. 1585 1 t~ ak9enin deQeri bilyilk oranda 

dil§ilrillerek 100 dirhem gilmil~ten 800 akQe kesildi, yani ak9e

nin deQeri gilmil~iln sekizde birine indirildi. 1590 1 da ise da

ha da dil§eFek ak9enin 61Qilsil 100/950 oldu. Altin ise 1585 

dev~lilasyonu spnucu akQe kar§isinda bilyilk deQer kazanarak, 

1 altin 110 akQeden i§lem g6rmeye ba§ladi, 1590 1 dan sonra 
. (23) 
ise 1 altin 120 akQe oldu. 

Hilkilmetin altin kar§isinda ak9eye takdir ettiQi 

bu resmi kiymet sadece devletin reaya ile ili§kilerinde ge

Qerli olup, ticari hayatta ise akQe daima daha dil§ilk muame

le g6rilyordu. Bunun nedeni 1550 1 den itibaren Qe§itli geli~

meler sonucu akQenin resrni olarak kaybettiQinin 9ok otesin

de para olarak itibar1n1 yitirmesiydi. Bu geli§meler ~6yle 

siralanabilir: 

(21) AkdaQ, Tilrk Halkinin Dirlik ve Dilzenlik Kavgasi, s. 36-38 

(22) a.g.e., s. 39 

23) a.g.e. s. 39, Yerasimos s. 224. 
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Hilk\imet akirenin qilmilfi oram,ni her aeOifitirm@li'linde "c@Cli t" 

{yeni) akge q1kar1ycr 1 eski akqeyi ise yasakl1ycr 1 sancaklara 

ve bilhassa ticaret merkezlerine "eski akqe ve gUmil§ yasak

g1lar111 adiyla gonderdi~i memurlar arac1l1~1 ile eski akqe

leri mUsadere ettirerek ali~veri§le kullan1lmas1na engel cl

maya qali§iyordu. Bu onlemlere ra~men kuyumcular ya da bu 

i§i ticaret haline getirmi§ clan bazi ki§iler gUmU§ akQele

ri piyasadan tcplayip avani ve di~er e§ya halinde i§ledik

ten scnra hariQten gelen tilccarlara sat1ycrlard1. Bunun sc

nucu clarak crtaya Qikan akQe darl1~1ndan yararlanan kalpa

zanlar da piyasaya kclayca ve gck miktarda kalp akQe siiril

ycrlardi. Ote yandan bu kalpazanlar vergi tcplamakla gorev

li miiltezim ve milba§irlerle anla§ip hazineye sevkedilmek il

zere tcplanmi§ clan vergi akgelerini alt1n 1 kuru§ 1 ve hat

ta kalp akQelerle de~i§tirdikten scnra bu gUmU§ akgelerin 

kenarlar1n1 kirpmak suretiyle, Qikan pargalari k8r olarak 

kendilerine alikcyup bu kesik ak9eleri yeniden piyasaya sil

rilycrlardi. Devlet bunlara kar§i §iddetli milcadele aQmakla 

birlikte bunlarla ba§a Qikamiycrdu. Oyle ki ba§a g1kamama

s1n1n bir scnucu olarak devlet reayadan alinacak bUtUn ver

gilerin alt1n, kuru§ ve "zaruri hallerde" tart1lm1§ halis 

akge clarak toplanmasi igin tahsildarlara s1k1 emirler ver

mekteydi. Bu durumda bu faaliyetlerden en Qck zarar goren 

reaya adi verilen koylU vergi miikellefi cluycrdu, qiinkil 

koylil bu §artlara haiz parayi bulabilmek veya tahsildara 

elindeki "k1r1k" yahut kalp akgeyi kabul ettirebilmek igin 

ayrica scyuluycrdu. Hilkilmet bu durumda sik sik "cedit" ak

ge Qikararak akQenin de~erini dU§UrUp eski akQeleri de ya

saklamak ycluna gidiyordu. III. Murad devrinden itibaren 

hilkilmetin de "ma~~u§" ve "ziiy~f" (ayari dil§ilk) akge gikar

maya ba§lamasi akQenin kiymetini bUsbUtiln kararsiz hale 
(24) getirdi. 

(24) AkQenin de~er kaybina neden clan geli§meler hakkinda bkz. Akda~, 
s. 39-41. 
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Biitiin bunlarin do~al sonucu akcsenin piyasada 11 ka91-

lan para" haline gelmesiydi. Bunun sonucu, 1580 lerden iti

baren Osmanli imparatorlu~u'na bol miktarlarda akan yaban

ci altin ve giimii§ paralar akQeye bir darbe daha vurdu ve 

onu iQ piyasalardan bile kovdu. 

2) Avrupa ile Ticari ili§kiler ve Yerli Zanaat

larin ilk Sars1lmas1 

Osmanli imparatorlu~u'nda tum e§ya fiyatlari 

ve vergiler ak9e ile belirlendi~inden dolay1, akQenin de

~er kayb1 Osmanli ekonomik yap1s1n1 ve vergi sistemini 

altiist etti. Akgenin de~er kaybetmesine ra~men, §ehirlerde 

narh sistemi ile belirlenen e§ya fiyatlari ak9e olarak sa

bit tutuldu~undan Osmanli ham maddeleri Avrupali tiiccarlar 

iQin kisa zamanda Qok ucuz hale geldi. 

Ote yandan ayni donemde Afrika ve Amerika kita

sind~· yaQmalanan servetle saQlanan ekonomik ve parasal gilQ, 

Avrupa'da merkezile§mi§ merkantilist bir ekonomiye yol a9-

m1§, ticari geni~leme ve sermaye birikimi sonucu yeni sana-

yi alanlari (maden i•leme ve tekstil) ortaya 91km1v ve eko

nomi genelde bir biiyiime gostermi§ti. Bunun sonucunda Avru

pa1da hammadde talebi artti ve talep arttikga hammadde fi

yatlari hizla yilkselmeye ba§ladi. Bu durumda Avrupali tiic

carlar tahil, yiin, bakir gibi hamrnaddeleri temin etrnek i9in 

hamrnadde fiyatlar1n1n nispeten ucuz oldu~u Osmanli irnpara-

1 ' .. ld' (25) tor u~u na yone iler. 

Zengin bir Avrupa'nin kendi kendine yeten ka

pali bir ekonomi ,ozelli~i gosteren Osmanli iQ pazarina bir 

(25) Shaw, s. 239-240 
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hammadde al1c1s1 olarak girmesi Osmanli ekonomi

sinde y1k1c1 sonuQlar yaratti. Avrupali tilccarlar Osmanli 

ilreticisine hammadde, (pamuk, deri, mum) hububat ve hayvan 

kar§1l1~1nda yerli esnafa nazaran daha yilksek fiyat verme

ye ba§ladilar ve fiyatlari yilkselttiler. Bunun kar§1s1nda 

yerli esnaf ve zanaatkarlar §ehirlerde uygulanan s1k1 narh 

sistemi ve esnaf te§kilat1n1n kis1tlay1c1 kurallari nede

niyle yiiksek harnrnadde fiyatlarina uyarnadilar, Yilksek harnrnad

de fiyat1 ile dil§ilk sati§ fiyat1 aras1nda s1k1§1p kalarak 

hammadde al1m1nda Avrupal1 tilccarlarla rekabet edemediler. 

Bunun sonucunda imparatorluk iQinde bu mallar1n s1k1nt1s1 

Qekilmeye ba§lad1, yerli zanaatkarlarin da hammadde yoklu

~u nedeniyle ilretimleri dil§til. 1567'de devlet Ege bolgesi 

dokumac1lar1na yilzelli bin yelken bezi 1smarlad1~1nda, doku-

macilar ipliklerinin Avrupali tilccarlara sat1lmas1 yilziinden 

bu kadar bezi veremiyeceklerini bildirdiler. 
( 26) 

Hilkilmet once Avrupali tilccarlarin stratejik 

mallari hububat, (pamuk ve pamuk ipli~i v.s.) pazarlardan 

toplamasina engel olmaya Qali§ti, ba§aramayinca da stratejik 

mallarin d1§ar1ya sat1lmas1n1 yasakladi. 1590 1 da d1§ar1ya 

sat1lmas1 yasaklanmi§ maddeler listesinde §unlar bulunuyor

du: Hububat, barut, silah, at, pamuk, pamuk ipli~i, kur§un, 

b 1 ht . d l'r .. • k d . . . ft ( 2 7 ) a rnumu, sa iyan, onya~i, gon, rne§in, oyun er1s1, zi • 

Hilkilrneti bunlar arasinda en Qok u~ra§tiran hububatin d1§a-

r1 Qikarilrnasina rnani olrnakti, Qilnkil Avrupa gemileri Qo~un

lukla bu~day yilklemek ilzere geliyorlardi ve Osmanli Impara

torlu~u dahilinde ciddi bir hububat kitl1~1 kendini goster

meye ba§larni§ti. Hilkilmetin tum yasaklamalarina ra~men bu 

mallar1n ka~ak olarak d1~ar1 sat1lmas1ndan sa~lanan kazanc1n 

Qok yiiksek olrnasi kar§isinda, bu ticaret yasal olmayan yol

lardan siirdil. 

(26) Akda~, s. 35, 

(27) a.g.e. s. 35; Shaw, s. 239-240 ve Yerasimos s. 234-235 
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Yilksek hammadde fiyatlari kar§isinda rekabet 

edemeyerek hammadde yoklu9u nedeniyle ilretimleri dil§en yerli 

zanaatkarlar, Avrupa'da do9an yeni sanayi dallarinin ilriln

lerinin di§ pazar ihtiyaci sonucu Osmanli ±mparatorlu9u'na 

girmesiyle ikinci bir darbe yedi. Hammaddeyi Osmanli impa

ratorlu9u'ndan ~lip Avrupa'da i§lenmi§ mal haline getirerek 

geri satan Avrupali tilccarlar, geleneksel Osmanl1 mallari

ni fiyat ve zaman zaman da kalite yonunden a§arak Osmanl1 

iQ pazarina girdiler ve pazarlarini geli§tirmeye ba§ladilar. 

Bu da, 18. yilzyil sonu ve 19. yilzyil ba§larinda Osmanli za

naatin1 yok edecek silreci ba§latti. 
(28) 

3) E§ya Fiyatlarinin Yilkselmesi 

AkQenin surekli de~er kaybi ve zengin Avrupa-

11 tilccarlarin Osmanli pazarlarindaki faaliyeti harnmadde 

fiyatlarinda oldu~u gibi, tum e§ya fiyatlarinda genel ve 

surekli bir arti§a-enflasyona- yol aQti. 1548 yilina kadar 

kayda de~er onemde bir yukselrne gostermeyen fiyatlar alti

nin 60 akQeye Qikarildi~i bu tarihten itibaren yilkselrneye 

ba§ladi ve 16. yuzyil sonlarinda onemli siQrarnalar yapti. 

Bu tarihler arasinda temel mallarin Qe§itli yorelerdeki fi

yat arti§lari ~oyle seyretrni§tir: 

Bu9dayin kilesi 15. yilzyilin ortalarinda 16. 

yilzyilin ortalarina kadar (1568), Orta Anadolu'da ortalama 

2-3 akQe dolaylarinda iken (Edremit'te ortalama 6-7 akQe), 

1548 1 den sonra 5-6 ak9eye (Edrernit'te 15 ak9eden yukari), 

1585'te akQenin bilyilk devalilasyonundan sonra ise 12 akQeden 

yukariya (Edremit'te 30 akQeden yukari), 1595'lerde ise 20 

akQe dolaylarina (Edremit'te 40 akQe) Qikti. Bu~dayda bu 

28) Shaw, s. 240 
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bir buQuk yuzy1ll1k zamanda 10 misli bir artiQ meydana gel

miQti. 

Koyunun tanesi 1548 oncesi 20-25 iken, sonra 

50-60 VR 1595 n1rolor1ndo 10-ao ok9gyg 91km1qt1~. vam"k bR

zi ayni donemde 2-3 akQeden 5-6 akQeye sabun 3 ten lO'a, 

sade ya~ 3-4 akQeden 18-20 akQeye, bakir 6-7 den 30-35 e, 
( 29) 

ham demir 2p3 ak9eden l5 ak9eye 91km1ijt1r, 

Gorilldil~il gibi genelde e§ya f iyatlar1 bu donem 

zarf1nda 3-5 kat artmi§, bu~day ise 10 kat arti§ gostermi§

tir •. BuQday1n bu fiyat art1§1 oldukQa onemlidir ve sonuQ

larina daha ilerde deQinilecektir. 

(29) AkdaQ, s. 42-44 
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C) NfiFUS ARTilp 

16. yilzyil boyunca Osmanl1 imparatorlu~u top-

kl .. ' d k' 00 f b 00 00 k b' .. t d' C30) A ra ar1 uzerin e 1 nu us uyu 1r arti§ gos er 1. yn1 

geli§me Akdeniz kiy1s1ndaki di~er ulkelerde de goruluyordu. 

Daha once de Osmanl1 Imparatorlu~u'nun nufusu Tilrkmen a§i

retlerinin Anadolu'ya go9u nedeniyle surekli bir arti§ gos

terirdi ve bu go9menler ak1nc1lar olarak, ya da kitle ha

linde Guney Do~u Avrupasi'ndaki s1n1r bolgelere, Ege ve Ak

deniz adalarina yerle§tirilirlerdi. 16. yuzyildaki arti§ 

ise Turkmen go9u azalm1§ oldu~u iQin boyle bir go9ten ileri 

gelmiyordu. Esas neden imparatorlu~un getirdi~i bari§ ve 

guvenlik Qa~1n1n salgin hastal1klar1 azaltarak alum oran1-
( 31) 

ni dil§ilrmesiydi. 

Tahrir defterlerindeki kay1tlar nufus art1§1-

na paralel olarak ziraat yapllan alanlarda aa benzer bir ar-
ti§ gostermekle birlikte, bu art1§1n nufus arti§ina oranla 

daha az olmasi nedeniyle toprak ve nufus arasindaki denge

nin bu tarihlerde bozuldu~u anla§1lmaktad1r. <
32 > 

(30) Yerasimos, s. 2351 Kitab-1 Milstetab, s. VIII; Shaw, 238 

(31) Shaw, 238-239 

( 32) Kitab-1 Mustetab, s. VIII 
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D) OSMANLI iMPARATORLU~U 1 NUN FiiLi SINIRLARINA ULA~

MASI VE YAYILMASININ DURMASI 

XVI y6zy1l1n ikinci yar1s1nda 6zellikle son 

~eyreQinde Oemanl1 imparatorluQu'nu derinden etkileyen bir 

ba§ka olay, Hind sularinda Portekiz gernileri tarafindan dur

durulan Osrnanli donanrnasi gibi, karada da Osrnanli ordular1-

n1n do~uda Safeviler'in merkezile§tirilmi~ hilkilrndarl1~1 al

tindaki iran'da, batida Habsburg hanedan1n1n hilkilm silrdn~n 

Avusturya'da, kuzeyde Altinordu, Halefi Kazan ve Astrahan 

hanl1klar1n1 fethederek Karadeniz, Kafkasya ve Hazar Denizi-

ne yakla§rni§ bulunan Rusya tarafindan durdurulmas1d1r. 
( 33) 

Artik Osmanli imparatorlu~u fiili s1n1rlar1na yani ula§abi

lece~i son s1n1rlara ula§mi§ti ve a§arn1yaca~1 engellerle kar§i 

kar§iya bulunuyordu. Bu durumu kanitlayan en iyi iki olay, 

1578'de aQilarak ilQ safha halinde silren ve 1618'de sonuQla

nan ±ran ve 1593'te aQ1l1p 1606 1 da Zitvatorok Antla§rnasi ile 

biten Avusturya seferleridir. 

1) iran Seferi 

iran'da ~ah Tahmasb'in oOlu II. ismail'in 

Aralik 1577'de, (H.985 Ramazan) 616milnden sonra, kar1§1kl1k

lar Qikti ve iktidar kavgalari ba~g6sterdi. Van beylerbeyi 

bu durumdan istifade edilerek iran'daki Safevi hanedanlna 

bir ders verilmesini istedi ve iste~i padi§aha arz edildi. 

Kanuni'den bu yana sadrazam olarak g6rev ba§inda olan So-

(33) Bernard Lewis, Modern Tilrkiye'nin 0o9u§u, Qev. Metin Kiratli, 
2.B., Ankara, TTK Yay1nlar1, 1984, s. 24-26 
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kullu Mehmet Pava imparatorlu~un do~al s1n1rlar1na eri§miv 

oldu~unu, bo§una bir maceraya atilmanin do~ru olmayaca~ini, 

bazi ba§arilar elde edilse bile bunun geQici olaca~ini ile

ri surerek sefere engel olmaya Qal1vt1. Seferin sak1ncala

r1n1 defalarca padi§aha arzederek, kul taifesinin yilze Qi

kip azaca~1n1, seferin giderlerinin ta§radan tahsil oluna

cak para ile karvilanamiyaca~ini, bunun sonucunda reayanin 

gerek konacak vergilerden gerekse askerin tecavuzunden pe

rivan olaca91n1, ote yandan iran fetholunsa bile halk1n1n 

Osmanl1 ±mparatorlu~u'nun reayas1 olmay1 kabul etmeyece~ini, 

Kanuni'nin zamaninda iran'la bari§ yapana dek Qok zorluklar 

Qekti9ini ve bu seferi teklif edenlerin Acem seferinin ne 

oldu~unu bilmedikleri soylediyse de artik eski nufuz ve kud-
( 34} . 

reti kalmad1~1ndan dinleternedi. Sultan III. Murad bir 

serdar atanarak ±ran'a sefer aQ1lmas1n1 ferman buyurdu. Ni-

san 1578 de (H. Muharrem 986) ba§layan sefer tam on iki 

sene surdukten sonra 21 Mart 1590'da (H.Cemaziyelevvel 998) 

istanbul'da imzalanan bir antlavma ile sona erdi. Bu ant

la§ma ile sefer sirasinda fetholunmu§ bulunan Tebriz, Azer

baycan' in Tebriz bolgesi, Karaba~, Gence, Kars, Tiflis, 

~ehnur, Nihavend, Luristan taraflar1 da Osmanlilar'a b1rak1-

l1yo~ ±ran §ah1 Abbas daha onceleri f.ran ulernas1 tarafin

dan ilk ilQ ±slam halifesi hakkinda soylenen ve halka telkin 

edilen kotil sozlerin men edilece~ini temin ediyor ve o~lunu 

rehin olarak istanbul'a gonderiyordu. Antlavma Osmanlilar 

iQin oldukQa iyi vartlarla imzalanmi§ti, ancak sava§in uzun 

silrmesi ve vergiler Anadolu'da onemli sorunlar yaratmi§ti. 

Ayrica iran §ahi Abbas, illkesinde vaziyete iyice hakim olup 

idareyi ele aldiktan sonra, Anadolu'daki Celali kariviklik-

(34) Pe9evi ibrahim Efendi, Pe9evi Tarihi II, haz. Bekir S1tk1 Baykal, 
Ankara, Kultilr ve Turizm Bakanl1~1 Yay1nlar1, Aralik 1982, s. 321 
Uzun9ar§1l1, Osmanl1 Tarihi, c. III. Ks.l, s. 68 ve ayrica Mus
tafa Nuri Pa§a, Netayic-ul Vukuat,Kurumlari ve orgiltleriyle Os
manli Tarihi, C I-II, §ad. Ne§et ~a~atay, Ankara, TTK yayinlari, 
1979, s. 114 
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larindan da yararlanarak 1603'te harekete geQmi§Ve Nihavend, 

Tebriz ve Azerbaycan'daki di~er §ehirler ile Revan'i geri al

mi§tir. Bunun uzerine aQilan ikinci seferde iran'a serdar olan 

~agalazade Sinan Pa,a Revan'i 9eri almak istemi~se de ba,a

rili olamami§, 1605 y1l1ndaki ikinci giri§iminde ~ah Abbas'

in ordusuna yenilerek Diyarbakir'a Qekilmek zorunda kalmi§ 

ve sonu9ta §irvan, Gence ve Semahi taraflari da ±ranl1lar'-

1n eline geQmi§tir. 1610 y1l1na dek Kuyucu Murad Pa§a'nin 

Anadolu'da Celali kar1§1kl1klar1n1 bastirarak sefere Qikma

sina dek ±ran cephesi be§ yil sure ile ba§komutansiz kalmi§

tir. Murat Pa§a Tebriz yakinlarina gelmi§se de erzak ve mu

himmat s1k1nt1s1 nedeniyle Diyarbakir'a geri donmu§tilr. o
nun olumunden sonra sadrazam ve ±ran serdari olan Nasuh Pa-

§a, §ahin geri ald1~1 yerler kar§1l1~1nda her sene iki yilz 

yuk ipek verme teklif ini kabul etmi§ ve yapilan ikinci Is

tanbul antla§masiyla ±ran seferinin dokuz sene silren ikinci 

safhasi sona ermi§tir. §ah Abbas'1n taahhut etti~i iki yilz 

yuk ipe9i gondermemesi 1615'te ilQilncu kez sefer aQ1lmas1na 

yol a9m1§, Tabriz ve Revan muhasara edilmi§se de al1namam1§, 

sonuQta iki taraf hemen hemen eski antla§ma §artlarina gore 

bir antla§ma yapmi§lar (Eylill 1618) ve 1578'den bu yana sU

ren ±ran sava§lari sona ermi§tir. 
(35) 

1578 1 de aQilan ±ran Seferi, ilk safhasinda ba

§ai1l1 olmas1na kar§in, Sokullu'nun ongordu9u gibi bu ba§a

r1lar ge9ici olmu§ ve sonuQta pek bir kazanQ getirmedi9i 

gibi, Anadolu'daki kar1§1kl1k~ar, sefer masraflari kar§i

lamak iQin halka konan vergiler gozonune al1nd191nda aksine 

Osmanli imparatorlu~u'nda onemli kayiplar getirrni§tir. Bu

tun bunlarin yan1s1ra sefere ozellikle ikinci ve ilQilncil saf

halar1 Osmanli imparatorlu9u'nun art1k eski kudret ve gu

cunde olrnad191n1 gosterrni§tir. 

(35) ±ran sava§lari konusunda bkz. Pecevi s. 132-1121 UzunQar§1l1, 
s. 55-68; M.Nuri Pa§a, s. 113-118, s. 190-198, s. 205-214. 
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2) Avusturya seferi (1593-1606) 

Osmanli imparatorlu~u'nun fiili s1n1rlar1na e

ri§mi§ oldu~unu, fetih doneminin kapand1~1n1 ve imparatorlu

~u 'nca duraklarna donernine girdi~ini gosteren ikinci ornek 

Avusturya seferidir. 

1590 y1l1nda Avusturya (NemQe) ile Kanuni'den 

bu yana silrmekte olan antla§rna sekiz yil silre ile yenilen

rni§ti. Antla§rnanin yenilenrnesini milteakip, Avusturya iQleri

ne akinlar yaparak Avusturya kalelerini s1k1~t1ran ve 1591 

sonu ve 1592 ba,1ar1nda bir kaleyi fethederek, H1rvat bir

liklerini yenen ve bir Qok §ehir ve kasabay1 ya9rna eden Bos

na Valisi Telli Hasan Pa§a Avusturyalilar taraf indan §ikayet 

edilrni§ ve Bosna~an a11nrnad1~1 takdirde bari§in bozulaca~i 

bildirilrni§ti. Sultan III. Murad Hasan Pa§a'ya bir daha boy

le akinlar yaprnamas1n1 ihtar etrni§se de, Basra'dan al1nrnarna

s1 ve ak1nlar1na devam etrnesi uzerine Avusturya ve Alman im

paratoru II. Rudolf antla§rna uyar1nca vermesi gereken vergi

yi bundan sonra gondermeyece~ini istanbul elQisi vas1tas1y

la bildirdi (Ekirn 1592) ve Eflak, Bo9dan ve Erdel beylerini 

Osmanli imparatorlu~u'na kar~i ayaklanmaya te§vik etti. 

Ertesi yaz (Haziran 1953) Hirvatlar'in Avustur

yalilar'dan ald1klar1 yardimla Hasan Pa~a'y1 bozguna u~rat

mas1 ve birQok s1n1r beyi ve asker toplam onsekiz bin ki§i

nin Kupa 1rrna91 yak1nlar1nda olrnesi' ilzerine padi§ah1n da 

kAt~ld~O~ bi~ toplant~ ygp~ld~. ~oyhillislam, taTih9i Hoga 

Sadeddin gibi gerQe~i ve ileriyi goren bazi devlet bilyilkle

rinin seferden kaQ1n1lrnas1n1 isternesine ra9rnen, Ferhat Pa

~a 1 nin iran'la 1590'da yapt1~1 bariv ant1a,mas1na gipta e

decek kendisi de boyle bir zaf er kazanrnak isteyen sadrazam 
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Sinan Pa,a•n1n 1srarlar1 ilzerine Ternrnuz 1593'te Avusturya• 
f 1 k 'ld' (36) ya se er aQi masina arar veri i. 

Ki§in yakla§makta olu§una aldirmayip Eylill -

Ekim 1593'te sefere Qikan Sinan Pa§a iki kaleyi fethettiy

se de, ki§ gelip ordu geri dondilkten sonra Avusturyalilar 

kar§i saldiriya geQerek istoyni Belgrad'i ele geQirip yar

dima gelen yirmi bin ki§ilik Osmanli ordusunu bozguna u~rat

tilar. Ardindan da Maca.r beyleri sekiz kilQilk kale ve palan

kay1 ele geQirdiler. 1594 baharinda Osmanlilar'dan once ha

rekete geQen Avusturyalilar Novigrad kalesini alip Estergon 

ve Hatvan kalesini ku§attilar, B~l~rad'dan yardima gelen 

Osmanl1 birliklerini de bozguna u~ratt1lar.C 37 > Bunun ilze

rine seferi onceleri hafife alan sadrazam Sinan Pa§a sava§in 

gilQlil~ilnil ve Avusturyal1lar'1n §iddetli sald1r1s1n1 gorilnce 

adet olmad1~1 halde biltiln Kapikulu bolilklerinin sefere yol

lanmas1n1 padi9ahtan istedi ve istedi~i fermani ald1.< 39 > O 

yaz Tata, Sarnartin kaleleri ve Yanikkale al1n1p yeni bir 

beylerbeyilik kuruldu, bu arada Avusturyalilar da pilskurtil

lup bir9ok ailah ve cophane elde edilai. 

1594 yazi, Osmanlilar iQin ba§ar1l1 geQmi9ti, 

ancak 1594 sonlarinda Avusturya, ve Papa VIII. Clement'in 

te§Viki ile Ef lak ve Bo~dan vtoyvodalari ayaklaninca durum 

1595 Ocak ayinda Papa'nin te§vikiyle Erdel krali, 

Eflak ve Bo~dan voyvodalari Avusturya imparatoru Rudolf i

le Osmanli devleti aleyhine hem savunmaya hem de saldiriya 

- l'k b' 'tt'f k t 1 c39
> yone i 1r 1 i a yap 1 ar. 

(36) UzunQar§1l1 s. 69-701 M.Nuri Pa§a s. 1201 Pecevi s. 114-122. 

(37) Pecevi, s. 128-132 

(38) M.Nuri Pa§a, s. 121 

(39) UzunQar§1l1, s. 71 
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Ocak 1595'te Sultan III. Mehmed'in tahtac;r1:Kmas1n

dan· sonra, Temmuz 1595 te Sadrazam Sinan Pa§a Eflak ilzeri

ne sefere c;r1kt1. Eflak Voyvodas1 Mihal once kar§l. koyama

yaca~1n1 anlay1p Erdel illkesine kac;rt1ysa da, Osmanl1 ordu

sunun ayr1lmas1ndan sonra yeni yap1l1p t~hkim edilen Tir

govi§te kalesini ald1. Bunun ilzerine Sinan Pa§a Bilkre§'de 

tutunamayaca~1n1 anlayip surlar1 y1kt1r1p geri dondil. Ordu 

Tuna koprilsu yak1nlar1nda elde edilen ganimet mallar1ndan 

be§te bir devlet hakk1 (esir vergisi-hums-1 ~er) almakta 

vakit kaybedince Mihal yeti§ip Osmanl1 kuvvetlerine bask1n 
' 

yapt1. Henilz sava§ a~1rl1klar1 gec;ririlmekte iken kopril y1-

k1larak bir c;rok sava§ malzemesi suya dokilldil, ve geride 

kalan ak1nc1lar da nehir k1y1s1nda c;rarp1§a c;rarp1§a can ver

diler. Oyle ki, Mustafa Nuri Pa§a bu olay igin " ••• Hatta 

Osmanl1 devletinin kurulu§undan beri kullan1lagelen ak1nc1 

birliklerinin inkiraz1n1n tek nedeninin bu oldu~unu soyle

yen tarihc;riler vard1r"C 4 0) derken, ismail Hakk1 Uzungar§1l1 

daha ac;r1k olarak " ••• bundan sonra Osmanl1 ak1nc1l1~1 ta

mamen sondil 11 C
4
l) demektedir. Ayn1 y1l Estergon kalesi de 

elden c;r1kt1. 

Boylece Avusturya seferinin ilc;rilncil y1l1 Osman-

11 seferinin ilc;rilncil y1l1 Osmanl1 imparatorlu~u ic;rin son de

rece gurur kirici oldu. M.Nuri Pa§a seferin Uc;rilncil y1l1 o

laylar1n1n osmanl1 imparatorlu~unun ululu~una ve ilnilne gol

ge dil§ilrdil~unil, kar§1s1nda biltiln devletlerin titredi~i Os

manll ordu6unun bir Ef lak voyvoaaslna y@nildi~ini moylam@ke 
(42) 

tedir. 

(40) M. Nuri Pa§a, s. 171 

(41) Uzunc;rar§1l1, s. 72 

(42) M. Nuri Pa§a, s. 171 
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1596 yazinda, Sultan III. Mehmed'in bizzat or

dunun ba§inda sefere Qikrnasiyla Avusturya ve Erdel vilaye

tini ayiran El}ri kalesi'ninalinrnasi ve Hac;:ova 'da Papa 'nin Qa

balari sonucu tum Hristiyan devletlerinin yard1rn1yla top

lanrni§ olan 150.000 ki§ilik Avusturya ordusunun bozguna 
(43) 

ul}ratilrnasiyla Osmanlilar Habsburg hanedan1n1n Osman-

l1lar1n zay1fl1klar1ndan yararlanma umutlar1n1 kird1lar. 

Ancak padi§ah1n ayn1 yil istanbul'a donrnesi ve ertesi y1l 

ordunun ba§inda sefere Q1krnamas1 nedeniyle bu zaferden ge

re~ i qibi yararlanarnad1lar. 

1597 ve 1598 y1llari Osmanl1lar iQin ba§aril1 

ge9medi, Temmuz 1599 1 da Osmanli ordusu Estergon kalesi ya

kinlar1nda Avusturya ordusu uzerine yuruduyse de, Avustur

yal1lar bari§ istediklerinden dolay1 o y1l bari§ goru§me

leri ile geQirildi. 1600 y1l1nda orduyu disiplin altina a

lan sadrazarn Ibrahim Pa§a'nin kornutas1ndaki Osmanl1 ordusu 

Avusturya'n1n onemli s1n1r kalelerinden Kanije 1 yi zaptet

ti. Ertesi y1l Kanije : 1 yi geri almak iQin 100.000 ki§ilik 

bir kuvvetle kaleyi muhasaraya alan Avusturya ve Macar 

birlikleri, Karije Beylerbeyi Tiryaki Hasan Pa§a 1 nin akil-

11 ve becerikli savunmas1 kar§isinda kaleyi alamadiklari 
( 44) 

gibi ba§aril1 baskinlarla geri pilskilrtuldiller. Ayni 

yil Tuna seraskeri clan Gilzelce Mahmud Pa§a Ef lak taraf la

rina akin yaparak Bilkre§ ve Tirgovi~te 1 yi ele geQirdi. 

Erdel'e ka9an Mihal ise Erdel'e yerle§mek isteyen Avustur

yalilar tarafindan oldilruldil. (1601 Al}ustos) 

Osmanlilar 1600-1601 y1llar1nda Avusturya 

cephesinde 8nemli ba§arilar kazandilar. 1602 1 de Avusturya

lilar Pe§te'yi aldilarsa da, Aralik 1603 1 te III. Mehmed'in 

(43) Ha~ova Meydan sava§i hakkinda bkz. Pe9evi, s. 178-192; M.Nuri 
Pa§a s. 172-174; Uzun9ar§1l1, s. 74-80. 

(44) Kanije zaferi hakk1nda bkz. M.Nuri Pa§a, s. 182-1831 Pe~evi, 
s. 224-2261 Uzun9ar§1l1, s. 83-88. 
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olilmilnden sonra padi§ah olan I. Ahmed, 1604 A~ustos'un da 

sef@rin bav~ndan beri 9eijitli 99revlerde bulunmu~ olan e~
ki Rumeli Beylerbeyi ve Budin Muhafizi Lala Mehmed Pa§a'

yi sadrazam yapti ve serdar olarak atadi. Mehmed Pa~a'nin 

gilQlil disiplinli ve morali yilksek bir orduyla yola Qikma-
, 

sinin ardindan, Avusturyalilar Peste'yi ve Pe~te ile E~ri 

arasindaki Hatvan kalesini bo§altip Qekildiler. Ertesi yil 

Ekim l605'te Estergon'un teslim alinmasi bu arada Avustur

yalilar'a kar~i ayaklanarak Osmanlilar tarafindan Erd=.l 

krali olmasi kararla§tirilan BoQkayi'nin Osmanl1lar'1n yar

dimiyla Avusturyal1lar'1n elinden Varad, Tokay, Kassa ve 

Uyvar kalelerini almasindan sonra Avusturyalilar bari§a 

yana§tilar. 

Estergon ile Komarin arasinda s1n1rda Zitva 

Qayinin Tuna'ya dokilldil~il yerde imzalanan Zidvatoruk ant

la~masina gore Osmanlilar~n elinde olan kaleler ve onceden 

Avusturyalilarda olup da ele geQirilen E~ri, Kanije1 Uyvar 

kaleleri Osmanlilar'da kaliyordu. Buna kar~ilik Macaris

tan'in Avusturya idaresi altinda kalan yerler iQin Avustur

yal1lar'1n 8dedikleri senelik otuz bin dilka vergi kald1r1-

l1yor, bunun yerine imparatorun bir kereye mahsus bunun ilQ

te ilUSi'itl vermesi esasi kabul ediliyordu. 

Erdel konusunda Avusturya imparatoru ile Erdel 

Beyi Bo~kayi arasinda imzalanmi§ olan ve B:> .ckayi'nin Erdel 

(Transilvanya) ve Yukari Macaristan'daki prensli~inin ve 

imparatorlu~un Macaristan ilzerindeki haklar1n1n kabul edil

di~i antla§mayi Osmanli hilkilmeti de taniyordu. 

Antla§rnanin en ilginQ maddesi Osmanli padi~ah

lar1n1n o tarihe kadar ayni derecede sayrnad1~1 ve "kral" 

diye hitap etti~i Avusturya imparatoruna bundan sonra "Qe

sar" diye hitap etmesinin kabul edilmesiydi. 
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1593'te a91lan ve 14 sene silren Avusturya se

feri i§te boylece sonu9lanm1§t1r. Her ne kadar Osmanl1la~-

1n fazladan birkaQ onemli kale almasiyla antla§ma toprak 

yonilnden Osmanl1lar1n ustunlil~u ile sonuQlanmi§sa da on

dort sene suren sava§ Osmanli ordusunun eski canl1l1~1n1 

ve enerjisini kaybetti~ini gostermektedir. Ote yandan Maca

ristan 1 in Avusturya 1 da kalan yerleri iQin verginin kald1-

r1lmas1 hem bu yerlerin ismen terkedilmesi anlamina geli

yor hem de Osmanlilar mali bir kaynaktan yoksun kal1yorlar

d1. Ve ilk kez olarak Istanbul 1 da "Viyana Krali"na dikte edi

len deQil s1n1rda muzakere edilen ve "Roma imparatoru" ile 

uzla§ilan bir antla§ma imzalamasiyla Osmanli Sultani silrek-

li kilQilmsedi~i Habsburg hanedan1n1n hilkilmdarlarina e§it 

muamele etmeye razi oluyordu. 
( 45) 

3) ±mparatorlu~un fiili s1n1rlar1na ula§mas1n1n 

etkileri 

Klasik Osmanli dilzeninde sava§lar bir bunalim 

egesi olarak yer almazd1, aksine sistem sava9 ve fetihler 

temeli uzerine oturmU§tU Ve sava§lar bir kazanQ (ganimet) 

kayna~i olarak gorulilrdil. Elde edilen ganimet askerler ve 

hazine arasinda payla91l1r, fethedilen yeni topraklara ana

vatandaki fazla nufus iskan edilir ve tarim yapilacak yeri 

topraklara anavatandaki fazla nilfus iskan edilir ve tarim 

yapilacak yeri topraklar kazan1l1rd1. Ayrica fethedilen 

bolgelerin halki hazine iQin vergilendirilebilir yeni nufus 

olarak ek bir katki sa9lard1. K1sacas1 Osmanl1 askeri or
gut, . sivil idare, vergi ve toprak tasarrufu sistemleri hep 

(45) Zidvatoruk Antla§masi hakkinda bkz. M. Nuri Pa§a 199-2021 
UzunQar§1l1 s. 94-981 Lewis, s. 36 
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fetih yoluyla geni§leyen bir topluma goredilzenlenmi§ti.< 46 ) 

16. yilzyilin son Qeyre9inde Osmanli Imparator

lu9u'nun Avusturya ve Iran'la yapt191 uzun silren sava§lar 

sonucunda eski topraklarinda bir kayba u9ramam1§ olsa da, 

Avrupa ve Asya iQlerine do9ru ilerlemesinin durmasi ve f i

ili sinirlarina eri§mi§ olmasi bu klasik dilzende onemli ge

dikler aQti ve ciddi sonuQlar yaratti. 

Ilk olarak 16. yilzyilda bilyilk bir hizla artan 

nilfus imparatorlu9un geni§lemesi durdu9u iQin daha onceleri 

yap1ld191 gibi yeni fetholunan topraklara yerle§tirilemedi, 

- topraktan kopan koyliller en son olarak Kibris'in 1570 1 de 

fethi ile buraya yerle§tirilmi§lerdi-. Dolayisiyla Anadolu 

da yersiz, yurtsuz, ocaksiz bir sinif ortaya Qikti "Gurbet 

taifesi" ya da "levendat" diye anilan bu ki§iler i§ aramak 

i9in Ana~olu'ya yay1l~1lar, bir k~6m1 aekbaJ~~arak eyal@t 
muhafiz birliklerine yazildi, bir kismi da levend ve azab 

olarak donanmaya girdi, bazilari da sinir bolgelerine goQ 

ederek timar ilmidiyle garip yi9it, gonilllil ya da kale muha

fizi olarak sinirlardaki savunma gilQlerine katildilar. 

Ote yandan seferlerde gonilllil, donanmada levend ve azab o

larak gorev almi§ Qo9u zaten topra9indan kopmu~ olan Anado

lu' lu genQler Habsburg'lularin §iddetli direni§i sonucu Av

rupa'da yeni topraklar fethedilememesi, ±ran'da ise 1606'dan 

itibaren ~ah Abbas'in fethedilen yerleri geri almasi sonucu 

Anadolu'ya i§siz ve dirliksiz olarak geri atildilar. Bunla

rin bir kismi Suhte <
49

> sifatiyla e9itimin parasiz oldu9u 

m~dre~e_x~ imaretlerde kilmelendiler. 16. yilzy1l1n ortala

(46) Yavuz Cezar, Osmanli Maliyesinde Bunalim ve De9i9me Donemi (XVIII. 
yy.dan Tanzimat'a Mali Tarih), Istanbul, Alan Yayincilik, Mayis 
1986, s. 27-28; Lewis s. 28 

(47) Sekban: Her sancakbeyi ve beylerbeyinin maddi olanaklarina gore, 
kapisinda ulGfe Odeme esasina gore toplad1~1 bu askerler te§kilStlari 
ile her yerden padi§ah kapikullarina benzemekteydi. Men§e itiba~ 
riyla Anadolu yaylasinda artan genQ nilfustan yada timar ilmidiyle 
gonilllil olarak hizmete giden levendlerden gelmekte olan bu ulufeli 
tilfenkli askerler daimi hizmet gormekle idiler. Seferler s1ras1nda 
bBlukleri fazlala,tirilan sekbanlar, ayni zamanda asayi' i,lerinde 
de kullaniliyordu Bunlar iQin gerekli para ise-sekban akQas1-ahali
den salma suretiyle toplanmaktaydi. 

(48) Suhte : Medrese o9rencisi 
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rindan itibaren say1lar1 iyice artan bu suhteler, devletin 

ihtiyacindan QOk fazla oldu~undan O~renimleri bitti~inde 

gidecek yer bulamadilar, koylerde e§kiyalik ve soygunculuk 

yaparak ve toplu ayaklanrnalara 9iri,erek devletin ba,ina 

onemli problemler a9t1lar. 
(49) 

1593'te a91lan Avusturya seferi sirasinda or

dunun ba§ar1s1zl1klar1 ve sava§in uzun silrmesi, ordu ancak 

Nisan ve Ekirn aylari arasinda, sefer suresinde etkin olabil

di~inden Avusturyalilar'in rahatlikla Osmanli topraklarina 

sald1r1larda bulunabilmelerini sa~ladi. Osmanlilar eskiden 

beri hep ellerinde bulundurduklari sald1r1 insiyatif ini ar

tik ellerinden ka91rmaya ba§lam1§lard1. Ote yandan sefer 

oncesinde ve seferden sonra Avrupa i9lerine akinlar yaparak 

Osmanli Imparatorlu~u'nun sava§t1~1 dil§manlarina arnan ver

meyen ve onlari yipratarak sald1rrnalar1na imkan vermeyen a

k1nc1lar 1595 y1l1nda Sinan Pa§a serdarl1~1nda Eflak Voy

vodas1 Mihal kar§1s1nda u~rad1klar1 bozgundan sonra etkile

rini kaybettiler. Butun bunlarin sonucu olarak dil§rnan sal

d1r1s1na kar§i s1n1r boyundaki kalelerin asker ve te9hizat 

bak1m1ndan iyi tahkim edilmeleri gerekiyordu. 

Ayrica 16. yilzy1l1n de~i§en sava§ §artlari, a

te§li silahlarin ve topun daha fazla kullan1lrnas1n1 gerek

tiren yeni askeri harekSt bi9imi barut, top, silah kullan1-

rn1n1 iyi bilen, disiplinli, e~itirn gormu9 ve taktik geli9-

tirebilen ucretli, profesyonel askere duyulan ihtiyaci ar

t1r1yordu. Uzun silren sava9lardaki insan kay1plar1 da bu ih

tiyacin §iddetlenrnesine yo! a9rn19t1. 

i9te gerek sinirdaki kalelerin iyi tahkirn edil

rnesi gere~i, gerekse sava9 bi9irnindeki de~i9ikliklerin do-

(49) Shaw, s. 239, Kitab-1 Mustetab, s. XI. 
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~ urduC]'u ihtiya9lar sonucu devlet ulufeli (ucretli) 

ve tilfenkli asker say1s1n1 artirrnak gere~ini duydu. 9ilnkil 

seferler s1ras1nda seferlere katilarak at ilstunde kil19 sal

layan, sefer bitti~inde ise topra~ina donerek tarim yapan 

timarli sipahiler duyulan bu ihtiyaci kar§1layam1yordu. Ba

§ar1s1z, Avusturya ve ±ran seferleri bunu kan1tlarnaktayd1. 

Her sene yapilan seferler, vekalelerin al.J.malaruun mrlu<)u nesl~ 

askerlik olan tecrilbeli, silrekli askere ihtiyaQ gosteriyor

du. Bu ihtiyaci ise ku§atma sava§larinda ustalik kazanmi§ 

olan ilcretli piyade askerleri kar§ilayabilirdi. Sonu9ta ye

ni9eri say1s1 art1r1ld1 ve Anadolu halki arasindan Qikan 

tilfenkli sekban askeri gittikQe daha Qok sava~ meydanlarina 

Qa~r1l1r oldu. Bu durum klasik Osmanli askeri duzeninde Qok 

onemli sonu9lar do~urdu. Artik eyalet askeri i9inde timarli 

sipahiler birinci sirada gelmemekte, vali, beylerbeyi, ve 

sancakbeylerinin kap1lar1nda besledikleri sekbanlar ise ka

nuni kurulu§lar olarak onlarin yerlerini almaktaydi. Sonu9-

ta 1590'dan itibaren sekbanlar Osmanli ordusunun belkemi~i

ni te§kil etmeye ba§ladilar. 

Biltiln bunlarin doijal sonucu timarli sipahi or

dusunun onernini yitirmesi ve dolay1s1yla ihmal edilmesi ol

mu§tur. Bu da Osmanli rejimini temelinden sarsan idari, ma

li ve sosyal bozuklu~un en ba§ta gelen nedenlerinden biri

dir. Tirnarli sipahilerin oneminin azalrnasina paralel olarak 

1559 da §ehzade Beyaz1d'1n isyan1n1n ard1ndan gilvenlik rnak

sadiyla yerle§tirilrni§ olan ve vergi milltezimi, tahsildar, 

asayi§ i§lerinden sorumlu olarak imtiyazl1 hale gelen yeni

Qeriler ve alti bolilk halki (Kapikulu sipahileri) Anadolu' 

da hakirn duruma ge~ti. Bu arada kapikulu ocaklar1n1n imti

yazli dururnundan yararlanrnak isteyen yerli Tilrk-rnilslilrnan 

halktan bir Qok ki§i de Qe§itli yollarla yeni9eri oca~ina 

girdi. Bu durum dev~irme yoluyla getirilip Turk gelenekle-



- 38 -

rine gore yeti§tirildikleri ve belirli bir sure e~itimden 

geQtikten sonra yeniQeri oca~ina alinma usuliinii bozarak ye

niQeri oca~1n1n disiplininin bozulmas1na yol aiwt1. Yeniiwe

ri oca~1n1n gereksinimi bu yollarla kar§ilaninca dev§irme 

usulunden giderek vazgeQildi ve sonradan tamamen kalkti. C
5

0) 

(50) Askeri sistemdeki de~i~rne, ulGfeli askerin say1s1n1n artmasi ve 
tirnarl1 sipahilerin oneminin azalmas1 hakkinda bkz. Kitab-1 Mils
~' X-XI1 Shaw, s. 259 ve Lewis, s. 30. 
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E. 16. Y0ZYIL ORTALARINDAN iTiBAREN ACIRLA§AN MA

Li VE iKTi~ADi BUHRAN KAR§ISINDA HfiKtiMETiN VE 

SOSYAL GRUPLARIN TAVIRLARI 

1) Hilkilmetin hazinesinin aQ1~1n1 kapamak iQin 

ald1~1 tedbirler : 

Fatih devrinden bu yana altin ve gilmil§ darl1-

~1 Qekilmekte olan Osmanli imparatorlu~u'nda ozellikle 15 

yy. sonlari ve 16.yy ba§larindan itibaren - zaman zaman dil

zeltmeler yapilsa da- gilmil§ akQenin silrekli olarak de~er 

kaybetmesi Osmanli mali sistemini derinden sarsti. AkQenin 

de~er kayb1 nedeniyle, geliri havass1-1 humayun (hass-1 hu-

) ( 5l) kt 1 < 52 > . 1' 1 . d k mayun ve mu a aa arin vergi ge ir erin en ar§i-

1 k 1 d h . . ·· < 53 > l' . 'd k l d anma ta o an 1§ az1nen1n ge 1r1 gi ere aza iyor u. 

(51) Havass-1 humayGn (Hass-1 humayun): Vezirler beylerbeyiler v.s. gi
bi devlet ricaline ait has ve zeamet gibi dirlikler. Bu dirlikle
rin vergi gelirinden vezir, beylerbeyi ve di~er devlet ricaline 
ait paylar ayr1ld1ktan sonra gerisi di~ hazineye kal1rd1. Ayrica 
padi§aha annesine, kizkarde§lerine ozgil ha~lara da bu ad verilir
di. 

(52) Mukataa : AQik artirmaya konularak iltizama verilen ve vergi ge
lirleri ittizami tutacak olan miltezimlerden pe§in olarak alinan, 
ya da emanet usulilyle eminlere verilerek vergi gelirleri tahsil 
olunan vergi birimleri. 

(53) Di~hazifie : Buna maliye hazinesi de denirdi. Kapikulu ocaklari, 
ve di~er ulufeli (maa§li) memurlarin ilcretleri ve sefer masrafla
ri buradan kar§1lan1rd1. Di§ hazinenin geliri hass-1 humayun ge
lirlerinden hazineye kalan pay, mukataalarin vergi gelirleri ve 
kanunname kapsami di§inda yer alan ve gerekli oldu~undan avariz 
(hane) ba§ina salinan tekalif-i divaniyye (avar.1z-1 divanniyye) 
vergilerinden kar§1lan1rd1. Ayr1nt1l1 bilgi iQin bkz. i.H. Uzun
Qar§1l1, Merkez ve Bahriye Te§kilat1, 2.B., Ankara, T.T.K. yay1n
lar1, 1984. sh. 364-3651 Y.Cezar, s. 28-291 M.Akda~, Turk Hal
k1n1n Dirlik ve Dilzenlik Kavgasi, s. 50-51. 
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gunku akQe deQer kaybettiQi halde, akQanin en deQerli zama
ninda miktar1 akQe olarak belirlenen "resimler" hiQ deQi§-

tirilmiyordu. l alt1n1n 35 akQe olduQu 143l'de resm-i ben

nak 6, resm-i aQnam iki koyuna 1 akQe idi. 1595 1 te 1 altun 

120 akQeye Qikt1Q1 ve akgenin gilmil~ deQeri 3.4 kez azald1Q1 
. (54) 

halde bu "resimler" ayni kalmi~ti. Dolayisiyla mukata-

alardan gelen ve havass-1 humayundan devletin payina dil§en 

vergi gelirleri akQe miktari olarak ayni kalsa, hatta artsa 

bile f iyatlarin yukselmesi ve devlet harcamalarinin art1~1 

kar~1s1nda nispi olarak azaliyordu. Bu konuda Mustafa Ak

daQ' in ayr1nt1l1 incelemesi de mukataalardan tahsil edilen 

vergi gelirlerinde zamanla atba§i giden bir gelir arti§i 

olrnad1Q1n1 ve hatta azalma oldu~unu gostermektedir. <55
> 

Ote yandan devlet gittikQe buyuyen masraflari 

iQin gerekli parayi bulmakta gilQlilk Qekiyordu. Bir onceki 

bolumde anlatilan nedenlerle say1lar1 artan kapikulu asker

lerine odenen ulufeler zaten nakit akge darl1Q1 gekmekte 

olan hazineye giderek daha gok yuk almaya ba~ladi. Ote yan

dan klasik Osmanli duzeninde kazanQ kaynaQ1 olarak gorulen 

sefer giderleri de hazineye ikinci bir yilk getiriyordu. 

1527 y1l1nda di~ hazinenin gelirleri 277.244.782 akQe ve 

giderleri 200.126.393 akQe iken, 1564 te gelirler 183.098.000 

akQeye dil§ilyor ve biltQe ilk olarak 6.569.000 akQelik bir a-
(56) 

Qik veriyordu. 

(54) Akdag, s. 48, Resm-i bennak: reayanin dirlik sahibine verdi~i "Ka
zang vergisi" kabilinden bir Qe§it vergi. Resm-i aQnam: Koyun ba
§ina alinan vergi. 

(55) AkdaQ, Tilrkiye'nin iktisadi ve igtimai Tarihi, s. 409-419 

(56) M.Nuri Pa§a, s. 16li O.L. Barkan, "H.933-934 (M.1527-1528) Mali 
y1l1na ait Bir BiltQe orneQi ve ekleri", iktisat Fakilltesi Mecmua
!1;1 C.15, Sayi 1-4, 1960, s. 251-329 ve ayrica M.Belin "Essais 
sur l'histoire economique de la Turquie d'apres les ecrivains 
originaux" (Sorunu asil kaynaQinda incelemi§ Yazarlara gore Tilr
kiye'nin Ekonomik Tarihi fizerine bir Deneme) Paris 1969. Aktaran 
Yerasimos, s. 232. 
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Hazine ciddi bir rnali darl1k iQinde olduQu hal

de, hukurnet QOk kullan1lagelen bir iktisadi onlern olrnas1na 

raQrnen, kanunnamelerde tespit olunan "resirnleri" ak9enin o 

gunku rayicine gore duzenleme yoluna gitmiyor, dirlik sahip

lerinden "resimlerin" art1r1lmas1 yolunda gelen talepleri 

de r.eddediyordu. ~ilnkil vergi sistemi birinci derecede zirai 

ekonorniye dayand1Q1 iQin "resirnlerin" art1r1lrnas1 QiftQi 

halka ek bir yuk getirecekti. Oysa o donernde zirai ekonorni 

kriz ge9iriyordu ve Qift9i balk (reaya) peri§an dururndaydi. <
57

> 

Harcamalar1 artan, gelirleri ise azalan buna 

kar§1l1k kanunname kapsarn1 vergileri ak9e rayicine gore du

zenleyerneyen Osrnanli hUkUmeti, daha Kanuni SUley man'tn sal

tanat1 s1ras1nda rnasraf lar1n1 kar§ilayabilrnek iQin akla ga

len her yola ba§vurmaya ba§lad1. 

Hukilrnet vergi gelirini art1rabilrnek iQin rnuka

taalar1 ve padi§ah haslar1n1 geni§letrne yoluna gitti. Muka

taalar1 geni§letrnek iQin hilkilmetin ba§vurduQu yollardan bi

ri tirnar, zeamet ve has dirliklerinin gelirlerinin artt1Q1 

gerek9esiyle dirliklerden "ifraz" Q1kar1lmas1yd1. Kanuni 

Silleyrnan'in tahta geQmesiyle yapilan arazi tahriri s1ras1n

da dirliklerden derecelerine gore kirp1nt1lar yap1larak 

bunlardan "ifraz rnukataalari" kurulmas1 yoluna gidildi ve 

boylece bunlarin gelirleri hazineye aktar1ld1. 
( 58) 

Yine Kanuni'nin padi~ahl1~1 s1ras1nda hilkurnet 

bir yandan dirlik sahipleri nin dirliklerini iltizarna ver-

(57) Akdag, Tilrk Halk1n1n Dirlik ve Dilzenlik Kavgas1, s. 54. 

(58) a.g.e., s. 54-55., ayr1ca daha ayr1nt1l1 olarak AkdaQ, Tilrkiye
nin iktisadi ve ixtimai Tarihi, s. 423-424. Bu olay1 "Kanuni Sil
leyman 1 in mali alandaki ilk ve en cilretli uygulamasi" olarak 
deQerlendiren AkdaQ, ayni zarnanda timar resrnine ilk ve en onemli 
darbenin bu ifraz rneselesi oldu~unu belirtrnektedir. 
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rnelerini onleyici yazilar Q1kar1p dururken, hazine rnukata

alar1n1n gelirini artirrnak i9in rnukataalari a91k artirrna yo

luyla iltizama verrneye ba~ladi. Bunun sonucunda mukataayi 

iltizarna almak iQin birbirleriyle yari~ edercesine yiiksek 

fiyat oneren milltezimler, hazineye kar~i yilkilmlendikleri 

rniktari ve kendilerinin bekledikleri kazanci kar§ilayabil-

rnek arnaciyla, fazla resim alabilmek iQin, rnukataa odeyici

lerine Qe§itli yollarla baski yapmaya ba§ladilar. 
( 59) 

Kanuni donerninde rnali darlik baskm kar§1s1nda 

alinan onlemlerden biri de yilksek ulufeli kap1kulu askerle-

. . " 1 . . ·1· 1 d' l'k 'l 'd' ( 6 0) rinin ulufe er1n1n kesi ip bun ara ir 1 veri rnesi ir. 

Ancak ulufeli asker say1s1n1n artmasi ve e§ya 

fiyatlarindaki arti§la birlikte Kanuni devrinde a91lan biiyiik 

seferlerin ve ozellikle deniz seferlerinin biiyilk rnasraflari 

gerektirmesi kar§1s1nda, hiQ bir tedbir hazineyi mali dar-

liktan kurtararnarni~ , aksine 16. yiizyil ortalarindan itiba-

ren hilkilmet sefer harcamalar1n1 kar~ilayamaz duruma gelmi§-

tir. 

Bu durumda hUkUmet kanunnameler kapsam1 d1~1n
da kalan ve a91lan seferlerin gerektirdi~i ihtiyaca gore 

ferman ile salinan "tekalif-i divaniyye"(Gl) vergilerini yilk-

(59) Akda~, s. 425 

(60) a.g.e., s. 425 

(61) Tekalif-i divaniyye: Kanunnamelerin kapsami d1§1nda kalan ve ak9e 
olarak belirlenmi§ sabit bir miktari olmayan bu vergiler, §ehir, 
koy farki gozetrneksizin biltiln rnemleketlerden tahsil ediliyor ve 
ev ya da tarla sahibi olan bir rnilkellefler grubundan, "hane"den 
al1n1yordu. Avar1z-1 divaniyye adi verilen bu vergilerin "avariz 
ak9esi", "bedel-i nilzill", "bedel-i silrsat" ve "kiirekQi bedeli" 
gibi Qe§itleri vardir. 
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seltti. 1516 1 da Edremit kad1l1~1nda bedel-i nilzul (konak-

lama bedeli) olarak salinan vergi rnilba§ir akQesi ve vergiyi 

bizzat teslim etrnesi gereken kadinin yol v.s. rnasraflariyle 

birlikte 20 akQe dolayinda idi. Kanuni'nin daimi bir sekil 

alan deniz seferleri ve masrafli harpleri sirasinda 152l'de 

"kilrekQi ve alatci bedeli" olarak Balikesir sancaQindan ha~ 

ba§ina 30 akQe avariz salinrni§, bu bedel 1537 1 de hane ba§i

na 50 akQe olmu§tU ki, rnilba§ir, sancakbeyi ve kadinin ala

caklari "hizrnet akQesi"yle birlikte 60 akQeyi buluyordu. 
\ 

1564'te Trabzon'dan istenen ayni bedel haneba§ina 80 akQe 

dolayinda idi. 

III. Murad devrinde aQilan ±ran (1578) ve Avus

turya seferleri ba§ladiktan sonra "tekalif-i divaniyye ver

gileri fazlasiyla artrnaya ve uzun silren silrekli harpler yil

zilnden "her seneye rnahsup" olrnak ilzere tahsil olunrnaya ba§-

.l ad .1. • lJ ri y .l c::t u c::t Lu V c::t !. y .l lb .t' db k a 11U11 ti a Ill b .l t::!.l k a !J l:l Cl Ill.I. 1 <; .l ti d c::t k 1 

vergiler gibi her sene odenrnesi zorunlu birer vergi haline 

geldi. 1592'de Balikesir sancaQindan "kilrekgi" bedeli ola

rak hizmet ak~esiyle birlikte hane ba§ina 160 ak~e istenmi§, 

1593 1 te bu rakam 250 1 ye, 17. yilzyilin e§iQinde ise 500 akQe

ye yilkselrni§tir. 

GorilldilQil gibi yalniz "kilrekQi" bedeli yilz se

ne oncesine nazaran yirmi rnisli artrni§tir. Ayrica seferde 

nilzill (konaklarna) zahiresi olarak "bedel-i nilziil" ve "bedeli 

sursat" ayni olQillerde her sene isteniyordu. Bunlara ek o

larak bir de devletin bu vergileri halktan altLn, kamil ku

ru§, esedi kuru9, §ahi ve zorunluluk hallerinde tarn vezinli 

halis akge olarak istedi~i ve halkin da akQenin karars1zl1-

Q1 ve "akQenin kesadi" (bir nevi enflasyon) nedeniyle alt1n 

ve kuru§u resmi rayicinden Qok yilksek fiyatlarla tedarik 

edebildiQi dii§ilnillilrse artirilan bu vergilerin halkin ilze

rinde nasil bir yilk getirdiQi anla§ilabilir.' 62 ) 

(62) Akda~, Tilrk Halkinin Dirlik ve D3z. Kavgasi, s. 56-58 
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Hazine aQ1~1n1 kapatmak iQin alinan tum ted

birlere ra~men mali darlik silrmil§, ozellikle III. Murad do

neminde aQilan iran ve Avusturya seferleri s1ras1nd~ hazi

ne sefer harcarnalar1n1 kar~ilamakta olduk~a qil~lilk ~ekrni~

tir. 1593'te hazinenin geliri 293.400.000 ak9e iken, gider 

363.400.000 akQeye Qikm19 ve hazine 70.000.000 ak9e a;1k 

vorm±,tir. <
63

> 01, hazinenin safer maeraflarina yeterli 
gelmemesi ilzerine ilk kez i9 hazineden (

64
) di§ hazineye 

aktarrna yap1lm19t1r. 1598 y1l1nda sefer i9in i9 hazineden 

elli milyon ak9e al1nm19, 1599'da da once Sultan III. Meh

med reddetmi9 se de ~eyhillislam Hoca Sadettin Efendi'nin 
(65) 

1srar1yla iQ hazineden yine aktarma yap1lm19t1r. 

2) Ehl-i orfiln ( 66 ) tutumu : 

Ulkedeki mali ve iktisadi buhranin a~1rla9-

mas1 kar§1s1nda hilkilmet 9e9itli yollarla hazinenin a91~1n1 

kapamaya Qal191rken y1ll1k maa9 tahsisatlari tamamiyla ka-

(63) M. Nuri Pa9a, s. 162, Yerasimos s. 232 

(64) i9 hazine : Enderun hazinesi, saray hazinesi, padi§ah hazinesi, 
hazine-i hassa (19.yy'dan itibaren) qibi adlarla da an1l1rd1. 
Padi§ahin 5ze1 gelirlerinden meydana gelir ve padi§ahin giderleri 
de buradan sa~lan1rd1. Ayrica bir ihtiyat ve yedek ak9e durumun
da idi. Di§ hazinenin parasi yeti§medi~i dururnlarda vezir-i azamin 
arzi ilzerine iQ hazineden di§ hazineye &:iilnQ para al1n1rd1. Bkz. 
Cezar, s. 291 i.H. Uzunvar,111, Merkez ve Bahrixe Teekilat1, s. 
362-363. 

(65) M. Nuri Pa§a, s. 179 

(66) Ehl-i orf: Hilkiimetin ozellikle istanbul d1§1ndaki her turden i§ini 
yilrilten hizrnetliler. Bunlar §Oyle siralanabilir: Beylerbeyleri 
(eyalet valileri), sancakbeyleri, bunlarin asayi§ sa~lay1c1s1 
olarak atad1~1 suba§ilar, beylerbeyi ve sancak beylerinin kap1la
r1nda beslemekte olduklari §ekbanlarin ve maiyetindeki ki§ilerin 
ba§indaki kapu a~alari ve bolukba§ilar. 
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nunnamelere ve akQenin sabit kiymetine gore tayin edilmi~ 
. . . . ( . 1(~7) - (68) t b olan dirlik sah1pler1 rica , umera , 1mar er a-

b1, vakif milesseseleri) bilyilk gelir kaybina ugradilar. Or

negin Fatih devrindeki y1ll1k tahsisat1 bir milyon akQe olan 

bir beylerbeyinin altin cinsinden geliri bir alt1n1n 40 

akQe oldugu sirada 25.000 filori (altin) iken, akQenin al

tin kar§1s1nda deger kaybina paralel olarak III. Murad dev

rinde 8333 filoriye (altin) dil§ffiU§til. Boylece 16 yilzyil ba§

larindaki ilmera ve ricale nazaran III. Murad donemi dirlik 

sahipleri refah kaybetmi~ ve fakirle§mi§lerdir. Ayrica bu 

ikincilerin, oncekilere kiyasla bir sekbani 600 akQe yerine 

3000'e, bir at1 500-600 akQe yerine 2-3 bine ald1klar1, ti

rnar sisteminin bozulrnas1ndan dolay1 daha QOk sekban beslernek 

zorunda kaldiklari ve 16. yuzyil ortalarindan itibaren asa

yi~ bozuldugunda kapilarinda daima kalabalik devriye birlik

leri bulundurmak suretiyle gorevlerini yapabildikleri dil§il

nillilrse, III. Murad donernindeki ilmeraya geQmi§e nazaran ne 

bilyuk masraf kap1lar1n1n a§1lrn1§ oldugu gorulebilir. 

Umera ve dirlik sahipleri boyle zor bir du

rumda iken, hilkilmet onlarin iQine dil§dilkleri bu zor durumu 

1slah etmek iQin bir giri§irnde bulunrnarni§, aksine dirlikler

den "ifraz"lar Qikarrnasiyla onlarin zararlarina neden ol

mu§tur. Ayrica hukilmetin art1rd1Q1 tekalif-i divaniyye ver

gilerini odeyebilmek iQin reaya vargilcilnil bu aQ1r vergileri 

odemeye harcad1Q1ndan dirlik sahiplerinin ("sahib-i raiyyet") 
(69) 

geliri de azalm1§t1r. 

Bu durum kar§1s1nda dirlik sahibi olan kub-

(67) Rical: Toplum yonetimi ve hukilmet sorumlulugunda "erkan" denilen 
birinci derecedeki gorevlilerden sonra gelen ki~iler. 

(68) Ornera: Sancak-beyi, beylerbeyi dilzeyindeki sancak ve eyalet yone
ticileri. 

(69) Akdag, s. 59 •• 
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(70) 
bealti vezirleri , ta§rada gorev yapan eyalet valileri 

( b 1 b . 1 . ) kb . ( 71 ) 1 . 1 . . t k ey er eyi eri ve sanca eyleri ge ir erini ar irma 

iQin kanun di§i yollara ba§vurmaya ba§ladilar. ±stanbul 1 da 

oturan rical temin ettikleri iltima~:larla haslar1n1 artira

biliyorlar ve kapilarinda besledikleri adamlari timarli si

pa~i gibi gostermek suretiyle, onlar namina da bir silril 

dirlik ele ge9irip refah kay1plar1n1 azaltabiliyorlardi. Oy

sa ta§rada bilfiil gorev yapan beylerbeyi ve sancakbeyleri

nin boyle bir olanaklari yoktu. Bunlar haslarindan fazla 

(70) Kubbealt1 vezirleri : Ta§ra orgiltunde eyalet yonetimi ile gorev
lendirilmi§ olan vezirlerin ilstilnde belli bir idari gorevi olma
yan sadece divan ilyeligi yapan vezirler. Say1lar1 ilQ ile yedi 
arasinda degi§irdi. Bkz. Ahmet Mumcu, Divan-1 HilmayGn, 2.b., An
kara, Birey ve Toplum Yay1nlar1, Mayis 1986. s. 44-46. Uzun9ar§1-
l1, Merkez ve Bahriye Te§kilati, s. 186 

(71) Osmanli devlet sisteminin temel idari birimi ilk kurulu§unda 
Sancak 1ti (&rap9a liva). Bunun yoneticisi olan Sancak beyi (mir-i 
liva) tilm askeri ve idari gorev ve yetkileri kullanma hakkina sa
hipti. Osman Bey'in ilk devleti de tek bir sancaktan olu~uyordu. 
Daha sonra Anadolu ve Rutneli'de ba§ka sancaklar kuruldu. 

Beylerbeyi unvani zamanla Rumeli'deki topraklarin idari ve aske
ri yoneticisi anlaminda kullanilir oldu. 14. yilzyil sonunda Anado
lu 'de pa~e §ang0~1, gng@ Ankara, §gnre Kiltahye glen bir b@yl@rb@~ 
yilik daha kuruldu. Sonradan imparatorluk geni§ledikQe beylerbey
liklerinin say1s1 artti. 16. yilzyilda beylerbeyi unvan1n1n yan1 
sira vali unvani da kullanilmaya ba§landi ve beylerbeyliklere eya
let yerine "vilayet" denilmeye ba§landi. Beylece imparatorlugun 
idari bolilnmesi bilyiikten kilQilge dogru vilayet (eyalet), sancak, 
kaza, ve key olarak belirlenmi§ti. Askeri ve idari. gorevleri olan 
valilere iki tuglu riltbe verildi ve "pa§a" unvaniyla anilmaya 
ba§ladilar. Kanuni Sultan Silleyman zamanindan itibaren baz1 muhim 
eyaletlere vezirler vali olarak tayin edilmeye ba§ladilar. 

Bkz. Shaw, 1771 UzunQar§ili, Merkez ve Bahriye Te§kilati, 186 ve 
195-196. 
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vergi almak ve 
. ( 72) . 

"cerime" leri sekiz on misli fazla iste-

mek gibi yollarla temin ettikleri gelir ile de yetinrnedi

ler, b5ylece halka kanunnarneler di§inda "sekban akQesi" 

"sel8miye", "devir akQesi" vs. Qe§itli adlar altinda aQir 

salrnalar sa1rnaya ba~lad1lar. Hrnera tarafindan salinan bu 

salmalar hazinenin ald1~1 tekalif-i divaniyye vergileri gi

bi "avariz hanelerinden" isteniyordu. Hilkilmet 5nceleri ilime

ray1 bundan vazgeQirmek iQin bilyilk gayretler sarfettiyse 

t:lt:sk.l.H:tll llt:s t:ll:S..,. 

fere giden il .IDIJ0 ran in bu hareketind. ance mi.isamaha ile 

kar91lad1, sonra "adet" telakki etti ve 17. yilzyildan iti

baren resmen milsaade etti. Bu yilzy1l1n sonlarina do~ru bu 

salmalara "tek§lif-i ~akka" tabiri kullan1ld1 ve me9ru sa-
( 73) 

y1ld1. 

SonuQta reayanin tahammill edemeyeceOini dil

§ilnerek kanunnamelerde yap1lmas1 talep edilen her tilrlil 1s

lahat1 reddetmi§ olan hilkilmet, nihayet, tarihi zorunluluk

larin yaratt101 bu sonuQ kar§1s1nda boyun e~rni9 oldu ve 

b5ylece ilmera -ehl-i 5rf'iln ba§i- bir 51Qilde kendini kurta

rabildi. Timar erbabi (t1marl1 sipahi s1n1f1) ve vakif mil

esseselerine gelince onlar akQe dil§tilkQe fakirle9meye ve 

iflasa silrilklenmeye devarn ettiler. Timarli sipahi s1n1f1n1n 

harcamalarindaki aQ1~1 kapayabilmesi iQin kendilerine uy

gulanan timar sisteminin mali kurallar1n1 bozacak bir aQik 

kap1s1 yoktu. ~ilnkil dirliklerindeki raiyyetlerinden (QiftQi 

balk) miktarlari kanunnamelerde rakam rakam belirtilen ver

gileri alrnaktaydi ve onu soyacak ba~ka bir ili~kisi de bu

lunmamaktaydi. 6te yandan a~ir vergileri odeyemeyen raiyye

tin topraklar1n1 terketmeye ba~lamasiyla birlikte tirnar ea-

(72) Cerirne : Yasal cezasi para olmad1<}1 halde, suQludan ya da suQlu 
sayilandan zorla alinan para. Halk arasinda buna "cererne" denil
mi9tir. 

(73) timeranin gelir kaybi ve bulduOu Qozilrnler konusunda bkz. AkdaO, 
s. 58-60 
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hipleri ikinci bir gelir kayb1rta u~rad1lar. au gelir kayb1 

oyle bir hal ald1 ki, ku9iik timar sahipleri mali olanaks1z

l1klar ve fiyat art1§lar1 nedeniyle yap1lan sefer 9a~r1la

r1na olumlu cevap veremiyorlard1. Bunlarin timarlarina ka

nun gere~i el konunca da, asiler ve e§kiyalar saf1na kat1l

makta tereddiit etrnediler. <
74

> 

Boylece bir yandan tirnarl1 sipahi askerleri

nin ate§li silah ve topun daha fazla kullan1lmas1n1 gerekti

ren yeni askeri harekat1n ihtiya9lar1na cevap vreemernesi yii

ziinden onemini yitiren, ate yandan yukarida anlat1lan §ekil

de iktisadi bir darbe yiyen timar sistemi itibardan dii§til, 

bu ise devletin askeri yonden hizla sars1lmas1na yol agt1. 

3) ticretlerini hazineden maa§ olarak alan dev-

let wemurlarinin durumu : 

AkQenin de~er kayb1n1n dirlik sahipleri il

zerindeki olumsuz etkileri, benzer bir bi9imde ilaetlerini 

hazineden ulufe-vazife-cihet ad1 altinda alan devlet kurumla

r1ndaki gorevliler iizerinde de goriildii. Bu gorevlilerin iic

retleri ayr1 ayr1 her bir gorev igin ak9e olarak kanunnarne 

lerde belirtilrni§ oldu~undan, akQenin de~er kayb1na gore ye

niden ayarlanrnas1 9ok gii9til. Bu nedenle bunlar1n ilcretleri 

bu donernde ya hi9 de~i§rnerni§ ya da pek az artrn1§t1r. Bunun 

sonucu olarak bunlar1n devlet kurumlar1nda §evkle ve candan 

hizrnet etmeleri yava§ yava§ azalrni§, ayr1ca kendi resmi go

revleri d1§1nda toplumun iktisadi hayat1na ozel bir i§ sa

hibi bi9iminde kat1larak kendilerine bir kazan9 yolu tut

mu§lard1r. Bu gorevliler hazineden ellerine ge9en toplu ak-

(74) Akda~, Tilrkiye'nin ±kt., ve i9t. Tarihi, s. 433-4341 Kitab-1 
Miistetab s. ix. 
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Qeyi faizcilik, ticari ortaklik (esnaflik}, ba~, bahQe, 

dilkkan, ev v.b. emlak satin alma alanlarinda kullanarak 

ZP.nqjn olmufiilar, koylerdeki t1marl1 sipahileri c;1kar kan;p-

11~1 razi ederek raiyyetten ele geQirdikleri topraklari bir 

araya getirip Qiftlikler kurmu§lar, bunu yapamasalar bile 

9ift9i h9lkin ekinlerine ortak glmi yolunu tutrnu~largire 6Y 

gorevlilerin ozellikle 1558 Beyazid isyanindan sonra Anado

lu 'da kurulan garnizonlara yerle§tirilen ve say1lar1 giderek 

artan yeniQeriler ve alt1 bolilk sipahilerinin vergi odemeyen 

ve adli ba~1ms1zl1klar1 olan imtiyazl1 bir zilmre olarak, 

resmi hilviyetlerinden ve devletin nilfuz ve itibarindan ya

rarlanarak koyiln iktisadi hayatina girmeleri, koyde mir1 

toprak dilzeninin bozulmas1n1n ilk ad1m1 olmu§ ve toplum daha 

ileriki yillarda "derebeylik" dilzenine do~ru silrilklenmi§-

t
. (75) 
ir. 

4) Reayanin (QiftQi halk) durumu 

Gorilldil~il gibi akc;enin de~er kayb1 ve e§ya 

fiyatlar1n1n yilkselmesi kar91s1nda toplumun biltiln sosyal 

gruplari ve devlet iktisadi ve mali bir darlik ic;ine dil§tii

ler. Devlet hazinenin darl1~1n1 yukarida sozil edilen yeni 

tedbirlerle c;ozmeye 9al1§1rken, ehl-i orf kanun d1§1 salma

lar koyarak, ulufeli devlet gorevlileri ise yeni kazan9 yol

lari bularak bu buhranin yilkunil s1rtlar1ndan atmak istedi

ler. Bu durumda iktisadi ve mali buhranin tum yilkil timar sa

hipleri (t1marl1 sipahiler) ve reayanin omuzlari ilzerine 

c;oktil. Bunlardan timarli sipahilerin durumu biraz once 

anlat1lm1§t1. Reaya (giftQi halk) ise hukilmetin art1rd1~1 

tekalif-i divaniyye vergilerini ve ilmeranin istedi~i salma

lar1 odemekte QOk gilQlilk Qekmeye ba§lam1§ Ve sonunda 0 do-

(75) Akda~, s. 430-432; Kitab-1 Milstetab s. ix. 
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nemde tureyen murabahacilara (faizciler) ba§vurarak ya da 

"selem tarikiyle" yani malin paras1n1 5nceden alarak, ya

hut mal1n1 rehin koyarak odeme yoluna gitmi§tir. Boylece 

zaman iqinde borqlar1n1 odeyemeyen qiftqi halkin topraklari 

ve mallari bu "kiiqiik faizciler" (qavu§, zairn, tirnar erba

bi ve ozellikle yeniqeri ve alti-bolilk sipahisi) tarafindan 

ele geqirilrni§ ve bu topraklar ilzerinde qiftlikler kurul-

( 76 
> ·· a b · i 1 a · i f · · rnu§tur. Ote yan an u vergi er a tin a ezi en, aizci-

nin elinde kemirilen qiftqi halk topraklar1n1 terkedip ko

yilnden ayr1lrn1§t1r. "~iftbozan" ad1 verilen bu kirnseler 

"levenddt" ve "siihtevat" denen ayr1 karakterde iki yeni tip 

insan grubunu ortaya g1karrn1§lard1r. 
( 77) 

Suhteler, kgyde 9e9imlorini zcr temin ed@n 

aileler taraf indan imaretinde bar1nmalar1 ve okumalari iqin 

medreselere gonderilen qocuklardan tilremi§tir. Bunlarin 

pek azina daha yiiksek medreselere yerle§rnek nasip oldu~un

dan milhim bir suhte kitlesi Edirne, Bursa ve tum Anadolu 

§ehirlerinde kalabalik bir grup olu§turmu9lar ve -16~. yilz

y1l1n ortalarindan itibaren "e§kiyalik" ve "soygunculuk" 

yollarina saparak ve uzun siiren isyanlar qikararak devle

tin ba§ina ciddi bir sorun olu9turmu§lard1r. 

"Levendler" ise geqim zorlu~una dii§iip tar

lalarini ve mallar1n1 satarak koyilnil terkeden delikanli

lardir. Bunlar ya iimera kapisina "sekban" olarak yazilrni§

lar, ya da devlet tarafindan s1n1r kalelerine azap, yeni

Qeri ve gonilllil 6larak gonderilrni§lerdir. 6nceleri padi9a

h1n "Garib YiQitler" diye tatli bir dille sefere ga~1rd1Q1 

hu insanlar1n Ray1R1 16. yiizy1l1n ort;i1ar1na <'lo<:'fr11 or<'111nun 

ihtiyacindan qok a§kin hale gelmi9, bu bo§, i§siz insanlar 

gruplar halinde dola§arak yer yer "hararnili~e" ba§lam19lar

d1r. 16. yiizy1l1n ikinci yarisinda koylerden ayrilmalar 

(76) Ak.aao, s. 431-432 

(77) Ak.daO, Turk Halkinin Dirlik ve Duz. Kavgas1, s. 69-70 
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artrni§ biiyiik §ehirlerin ve zengin Qiftliklerin bulundu~u 

Marmara bBlyesiue <;ok sayl.da ltjvlj11d yl.9il111aya ba!ilolll.i!iLl..t-. 

Asayi§sizlik artrni§, yollar "hararnilerle" dolrnu§, §ehirler

de h1rs1zl1k cinayet gibi olaylar huzursuzlu~u artirrni§tir. 

Hilkilrnet ise da~inik halde olu~larindan dolayi, bunlarla ba-
(78) 

§a Qikrnada aciz kalrni§tir. 

I§te bu donernde, sefere Qikarnarnalar1 nede

niyle tirnarlari elinden alinan ho§nutsuz kiiQiik tirnar sahip

leri, levendleri yanlarina toplayarak hiikurnete kar§i vazi

yet alarak ayaklanrnaya ve "raiyyet"lerini soymaya, yol kes

rneye ba§ladilar. I§te ilk Celali bolilkleri boylece tirnarli 

sipahilerin onderli~inde do~du. Ancak c·elali isyanlar1n1n 

kabarrnaya ba§lad1~1 1575'lerden sonraki yillarda Celali is

yanlar1n1n eleba§1lar1 ve bunlara kar§i valilerin devriye 

boliiklerine kornuta edenler Qo~unlukla 1558 Beyazid Isya

nindan sonra Anadoluda garnizonlara yerle§erek Anadolu'da 

hakirn dururna geQen kap1kullar1-yeniQeriler ve alti bolilk 
(79) 

sipahisi oldu. 

Tfite bu bo1i.imde anlatt11;J1mlz ozellikle 16. 

yuzy1l1n ikinci yar1s1nda belirginle§en iktisadi ve rnali 

buhranin yol aQt1~1 bu olgular, 1596 baharindan itibaren 

An~dolu'yu "Celali F@tr@ti" diy@ an1lan ve hilkilrn@t dilzeni 
diye bir §eY birakrnayan bir kar1§1kl1k (anar§i) iQine itti. 

Bilyilk Celali onderlerinden Karayaz1c1n1n 1601 de olilrnil, 

karde§i Deli Hasan'in 1603 baharinda hilkilrnetle anla§rnasin

dan sonra Celali kar1§1kl1klar1 yeni bir donerne girdi. Bu

yilk onderlerin ortadan Qekilrnesinden sonra Qe§itli yoreler

de bir onderin pe§ine takilan Celaliler §ehir, kasaba ve 

koyleri talan etrneye ba§ladilar. 1610 y1l1na dek suren ve 

(78) "Suhteler" ve "Levendler" hakkinda bkz. s. · ?.0-72 ve.s.16-17 

(79) a.g.e. s. 72 ve s. 17-19 
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"Biiyiik Ka9gun " ad1 verilen Bu d.onemde Anadolu baQtanbai;ia harap 

oldu~u gibi, bu olaylar gerek iktisadi ve gerek sosyal yon

lerden Anadolu §ehir ve koy hayat1nda onarilamayacak derin 
(80) 

yaralar a9t1. 

Esas konumuz olan islahat onerilerine ge9-

meden once, onerilerin sunuldu~u doneme kadar imparatorlu

~un genii;i bir panaromas1n1n Qizilmeye Qal1§1ld1~1 bu boliim

de gorilldilQil gibi, daha Fatih devrinden bu yana alt1n ve qil

miii;i darl1~1 Qekmekte olan Osmanl1 imparatorlu~u'nda 1 hilkiimet1 
ozellikle Kanuni'nin bilyilk masrafl1 seferleri s1ras1nda mas

raflar1n1 kar~1layabilmek i9in 9e~itli yollara ba~vurmu~, 

ozellikle 16. yiizy1l1n ikinci yar1s1ndan itibaren belirgin

le9en iktisadi mali buhran toplumun Qe9itli kesimlerini ol

dukQa i;iiddetli bir Qikar kavgas1 iQine sokmu9tur. Ayn1 do

nemde nilfus art191,Akdeniz ticaretinde ki gerilerne ve Av

rupal1 tilccarlar1n bol alt1n ve gilmiii;ile, Osmanl1 pazarina 

girmeleri bu iktisadi buhran1n daha da a~1rla§mas1n1 getir

mi9 ve yiizyilin son qeyre~inde III. Murad donemine aqilan 

ve uzun siiren seferler bir yandan imparatorlu~u mali olarak 

9ok zor duruma sokarken, ote yandan iktisadi buhran yiiziin

den kivranmakta olan Anadolu'yu biiyiik kar191kl1klar iQine 

atm1§t1r. 

( 00) Orteiyo. Q1lu~ nmltml@ri, g@H~imi vs fll(')rtUQliU:'l e.>ldukQa g@nif;} kaP"" 
saml1 bir konu clan Celali kar1i;i1kl1klar1na konumuz olmad1~1 i9in 
yer verilmeyecektir. Konu hakkinda geni~ bilgi edinmek isteyenler 
bkz. a.g.e. ozellikle s. 13-28, 69-74, 93-107, 115-152, 355-501. 
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II) OSMANLI iMPARATORLU~U'NDAK± ±KT±SAD±~ SiYAS± ve 

SOSYAL BOZULMA KAR~ISINDA iLERi SilRilLEN ISLAHAT 

ONERiLERi (16. YY. ikinci Yar1s1 - 17. YY.) 

A) ilk 1slahat onerilerinin ozellikleri 

Genellikle yanli~ olarak var olan bir kan1, Os

rnanl1 devlet adarnlar1n1n irnparatorlu~un iktisadi ve sosyal 

bilnyesinde ve ozellikle de devlet yap1s1nda ortaya Q1kan ak

sakl1klar ve bozulrna kar§1s1nda, bu kotil gidi§e seyirci ka

larak hernen hiQ bir §ey yaprnadan zevk-u saf a iQinde hayatla

r1n1 silrdilrdilkleri goril§ildilr. Oysa bozulrna dikkati Qekrnekte 

gecikrnerni§, Kanuni'nin son y1llar1ndan ba§larnak ilzere padi

§ahlar Q1kard1klar1 bazi terrudnldrla bu ktlLU yldl~l duEduE 

rnak iQin Qareler ararnaya koyulrnu§lard1r. 6te yandan da ote

den beri yap1lagelmekte olan ahlaki, idari ve siyasi kitap

larin telif ve ~evirisine onem verilmi~ ve imparatorlukta 

ba§lam1§ olan Qokilntilyil goren f ikir ve kalem sahipleri pra

tik bir arnaQla padi§ahlara ve sorumlu devlet adamlar1na ri

saleler, layihalar sunmaya ba§lam1§lard1r. 

Padi§ahlar1n gozle gorilliir ve yayg1n bir hal 

almi§ haks1zl1klar1 ortadan kald1rmak iQin Q1kard1klar1 

fermanlar, Osmanl1 tarihi ag1s1ndan onemli belgelerden c

lan Adaletnameler'dir. (adalet fermanlar1) Kanuni oliimun

den once Qikarrn1§ oldu~u ilk adalet ferman1nda reayan1n 

hilkilmet adamlar1 ya da vilayet halk1ndan gu9lu kimselerce 

zorla soyulduklar1n1 say1p dokerek, huzursuzlu~un idari 

kotillilkten gelrnekte bulundu~unun fark1nda oldu~unu ag1kl1-

yordu. Devlet otoritesini temsil edenlerin bu otoritele

rini kotilye kulland1klar1, kanun, hak ve adalete ayk1r1 
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bir tutum ve davrani§ iyinde bulunduklari bir silredir hilkilm

darlarca iyiden iyiye belirlenmi§ olan bir olguydu. III. 

Murad'in 1591, III. Mehmed'in 1595 ve I. Ahmed'in 1609 ta

rihli adaletnameleri halkin, ozellikle koylillerin ehl-i orf 

zilmresi ve kapikulu taifesinden gordilgil zulilm ve haksizlik

lari onlemek amaciyla alinan tedbirleri iyermektedir. 
( 1 ) 

Konumuz kapsami i¥inde olmad191 iyin bu ada

letnameleri kisaca geyecegiz. Bizi as1l ilgilendiren, bu 

donemde padi§ahlara ve sorumlu devlet adamlarina sunulan 

risaleler ve layihalardir. Bunlari 18·. yiizyil ikinci yar1-

s1ndan itibaren ozellikle III. Selim ve II. Mahmut donemin

de sunulmu§ olan islahat layihalar1n1n ilk ornekleri olarak 

kabul edebiliriz. Ancak bunlarin iyerik olarak en onemli 

farki, 18. yilzyil ikinci yar1s1ndan itibaren sunulan layi

halarda - ozellikle III. Selim"e sunulanlar'da -Bati'ya 

yonelme, onu tan1ma ve hatta oradan ornek alma istekleri 

gorilldilgil halde, 16. yilzyil ikinci yar1s1 ve 17. yilzyil bo

yunca sunulanlarda geymi§ padi§ahlar donemini ornek alma 

arzusunun agir basmasidir. Bu 1slahaty1lar1n hemen hepsinde 

gorillen ortak ozellik, bozuklugun nedenini Osmanli Impara

torlugu 'nun guy ve kudretinin dorugunda oldugu geymi§ pa

di§ahlar doneminde ba§ar1l1 olmu§ kanunlarin eskiden oldu-

9u gibi titizlikle uygulanmasinda aramalar1d1r. Onlara go

re bu kanunlar {k8n0n-i kadim-eski kanun) eskisi gibi uy

gulanip kapikulu ocaklar1na "yabanci" girmesi onlense, ril§

vete son verilip timarlar ve devlet makamlari "ehil" ki§i

lere verilse, ehil olmayanlarin elinden timarlari ve gorev

leri alinsa v.b. diizelme saglanabilir ve imparatorluk tek

rar eski gilcilne kavu§abilirdi. ~ilnkil, bu donemin en ileri

yi goren 1slahaty1lar1 bile Osmanli siyasal ve toplumsal 

(1) Bu konu iyin bkz. Halil inalcik, "Adaletnameler", TTK Belgeler 
3-4 (1965) s. 69-145 
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dilzeninin zaman1n1n en ilstiln ve milkernmel dilzeni cldu~una 

inanrn1§lard1. 

Nitekirn bu 1slahatQ1lar devlet dilzenine, timar 

sistemine ve kapikulu ccaklarina ili§kin islahatlar onermi§

ler, ancak bozukluklarin bilyilk olQilde 16. yilzy1l1n ikinci 

yar1s1ndan itibaren belirginle§en yeni iktisadi ve askeri 

ko§ullardan kaynakland1~1n1 gorememi§ler ve buna ili§kin Qo

zilm onerileri getirememi§lerdir. 

Orne~in bir Qo~u - Kitab-i Milstetab yazari, 

KoQi Bey, Katip ~elebi - U!Gfeli kapikulu askerlerinin (ye

niqeriler ve alti bolilk sipahileri) sayisinin artmasi, ak

sine timarli si9.ahilerin say1s1n1n. azalrnasi ol9usuna 9erek 

hazineye verecegi zarar, gerek crduyu zay1flatmas1 yonilnden 

kapsamli bir biqimde deginmi§lerdir. Ancak, ate yandan a

te§li silahlar ve topun daha fazla kullan1lmas1n1 gerektiren 

yeni sava§ biqimlerine - bu kcnuya birinci bolilmde ayrinti-

11 olarak de~inmi§tik - sipahilerin cevap veremedigi, bun

larin prcfesycnel olarak yeti§mi§, silrekli, ilcretli asker

lerin i§i cldugu gerQegini gozden kaQ1rm1§lard1r. Bunun gi

bi, iktisadi plandaki onerileri de cldukQa zay1ft1r. 

Ancak ozellikle devlet dilzeni, ordu, hazine 

kcnusunda crtaya atilan islahat f ikirleri etkisini goster

mi§tir. 17. yilzy1l1n ba§inda bilyilk bir Qokilntilye ugrami§ 

clan imparatorluk - ki bu Qokilntilyil o donemin pancramas1n1 

Qizen tum eserlerde bulmak milmkilndilr - kendisini tcparla

yabilmi§tir. 17. yilzyil ba§larinda ozellikle Celali kar1-

§ikl1klar1n1n illkeyi ba9tan ba§a bir harabe haline do

nil9tilrmesinden sonra bir qokilntil halinde clan imparatorlu

gun kendini tcparlamasi ve daha iki yilzyil kadar ya§am1n1 

silrdilrmesi oldukga dikkat gekecek bir olgudur. imparatorluk 

17. yilzyilda kendini toparlamakla kalmami§, ozellikle 1682 

de Koprillillerin refcrmlarindan scnra kudret ve gilcilne ye-
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niden kavu§mu§, kaybetti~i topraklari geri alarak 1683'te 

Viyana kaptlarin:i dayamu.§t:ir ._ Ancak Viyana Onlerirrle uCjrarulan yenilginin an:hrrlao ardarda 

ugranan yenilgilerle toprak ustune toprak kaybeden Osmanli 

imparatorlugu 26 Ocak 1699 da KarlofQa Antla§mas1n1 imzala

mak zorunda kalmi§tir. Bu antla§ma ile ilk kez yenik bir 

devlet olarak bari§ imzalami§ olan Osmanli imparatorlugu i

Qin bu olay, bir donemin sona ermesi ve yeni bir donemin 

ba§lamas1n1n ilk i§areti olmu§tur. 

Bu donemde "siyasetname" ya da "nasihatname" 

tilrunde yaz1lrn1§ olan veya bizzat bir padi§aha ya da sadra

zama sunulmak ilzere kaleme alinan islahat onerilerinin sa-
( 2 ) 

y1s1 oldukQa fazladir. Bu Qali§mada bunlarin iQinden o-

nemli gorillenlere kisaca deginilecek ve iQlerinden sunuldu

~u devlet adamlar1n1 etkilemi§, onlari belli islahatlar yap

maya yoneltmi§ olanlari ise tek tek ele alinarak kar§1la§

tirmal1bir blQlmde incelenecektir. 

ilk ele alinacak olan eser Kanuni doneminde 

sadrazaml1k yapm1§ olan Llltftl Pa§a 1 n1n "lsafn~me"si dir -

ki genel olmaktan QOk sadece Osmanli imparatorlugu'nda si

yasi, idari, askeri Ve mali konularda onerilerini SUOIDU§ 

olmasiyla diger "siyasetname" tilru eserlerden ayr1l1r. 

Ayrica, gelecekte imparatorlu~un ba§ina dert olacak bir 

QOk soruna daha Kanuni doneminde, yani en gilQlil ve kudretli 

olundugu donemde parmak basmi§ olmasi ve bu niteligiyle 

kendisinden sonra gelenlere ornek te§kil etmesiyle de ozgun 

bir eserdir. ilerde ayr1nt1l1 olarak inceleyece~imiz iQin 

§irndi ayr1nt1ya girrniyoruz. 

(2) Bu islahat onerileri ve "siyasetnarne"lerin ayr1nt1l1 bir dokilrnil 
iQin bkz. Ag8h S1rr1 Levend, "Siyasetn8rneler", Turk Dili Ara§tir
rnalari Y1ll1g1 Belleten, 1962, Turk Oil Kurumu Yay1nlar1. s. 167-
194. Ayrica Tayyip Gokbilgin de bunlarin iQinde olduk9a geni§ bir 
seQme yaparak onernli olanlar1n1 ele alrni§ ve eserleri yazarlar1y
la birlikte kisaca tan1tm1§tl.r. Bkz. Tayyip Gokbilgin "XVII yilz
y1lda Osmanl1 Devletinde Isl8hat ihtiyaQ ve Tern8yulleri ve K8tip 
<;P1Phi", rA.tip r,'PlPhi. f!Ay"tl V~ ji!RPr]Prj llf1hk1pr'IA_Tfl_f"'.f'J_e!!!~l!:r 
(der.), 2. B., Ankara, TTK yay1nlar1, 1985 s. 197-218. 
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Bu tilr eserlerin gevirisi ve telif ine ozellik

le devlet bilnyesinde esasli bozukluklarin ortaya gikt1g1, 

kanunlarin eskisi gibi i§lemedigi ve biltiln bunlarin toplum 

hayatinda zararl1 etkilerinin gorilldilgil III. Murat devrin

den itibaren daha gok onem verilmeye ba§lanmi§tir. Bu donem 

igin sozil edilmesi gereken isimlerden biri tarihgi Gelibo

lu' lu Mustafa Ali Efendi'dir (O.H. 1008-M.1599). Mustafa A

li Efendi devletin merkez ve ta§ra ahvalini gok iyi bilen, 

gocukluk ve genglik zamanlar1n1 gegirdigi Kanuni devrindeki 

durum ile son zamanlar1 mukayese edebilen bir ki§iydi ve im

paratorlugun intihat1n1 (kuvvetten dil§me) gok iyi gorebili

yordu. H. 1000 (M.1591-1592) y1l1nda yazmaya ba§layip H.1007 

(M.1598-1599) y1l1nda bitirdigi dort giltlik Kilnhil-1 Ah

bar <3 > isimli tarihi eserinde bu konudaki goril§lerini ve 

ele9tirilerini ortaya koymu§tur. Eserinin birinci cildinde 

dilnya cografyasi ve Adem'den ±sa'ya kadar insanl1g1n tarihi, 

ikincisinde Peygamber'den Abbasiler'in gokil§ilne kadar klasik 

islamiyet, ilgilncilsilnde Tilrklerin en eski gaglardan Osmanli

lar' a gelinceye kadar olan tarihleri ve dordilncilsilnde de Os

manli imparatorlugu'nun 1597'ye kadar olan tarihi anlat1l

maktad1r. Halep defterdar1 iken H. 989 (M.1581) y1l1nda yaz

d1g1 Nasihat-ils Sal8t1n (
4

) ise bir ba§lang1g, 4 bolilm 1 so

nugtan ibaret olup; ba§lang1gla 1. bolilmde padi§ahlarin 

yapmakla yilkilmlil olduklar1 devlete ait milhim i§leri ve si

yaseti tahsil ve tekmil etmeleri geregini, ikinci bolilmde 

kanunlara ayk1r1 olarak ortaya gikan ihtilaflar1, ilgilncil 

bolilrnde yak1§1ks1z baz1 hallerden dolayi cumhurun (halk, a

hali) aczini anlatmakta, dordilncil bolilrnde ugrad1g1 baz1 

(3) Kilnhii'l Ahbar. yazrna nilshas1 :i:st. Un.Ktp. No. 5959. Bazi boliim
leri :i:st.On.Ed.Fak. Tarih Boliimil ogrencileri tarafindan aynen 
Latin harflerine gevrilrni§tir (transkripsiyon) Bkz. :i:st.lin.Ed. 
Fak. Tarih Seminer Kitapl1g1 No. 3372, 3531, 3367, 3529, 3511, 
3369, 3368, 3371 ve 3370. 

(4) Nasihat-ils Sel8tin, yazma nilshalar1 Topkapi Ktp. Revan No. 406 
Yeniler No. 1778; ±st.On.Ktp.Ty. No. 4098 (v.1636-2016), Silley
maniye Ktp. Hilsrev Pa§a No. 311. Bu bilgileri veren A.S. Levend, 
"Siyasetnameler", s. 185. 
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haksiz i§lerden bahsetmekte ve sonunda da bazi o~iltler ver

mektedir. Ali'nin H. 1007 (M.1598) y1l1nda, III. Mehmed'in 

padi§ahl1~1 s1ras1nda dilzenin bozulmasi ilzerine kaleme al

d1~1, uzun bir onsoz ve otuz iki fasildan ibaret olan ve 

hicretten beri bin yil iginde kurulan devletlerin y1k1lma 

nedenlerini anlatt1~1 Fusillil'l-halli ve 1 1-'akd ve usulil'l

harci ve 'n-nakd <
5

> isimli bir eseri daha vardir. 

"u doneme ait belirtilecek ikinci isim 111. 

Murad ve III. Mehmed devirlerinin 1slahatg1lar1ndan say1l

mas1 gereken Bosnali alim Hasan Kaf~-i Akhisar~'dir. Yazar 

Bosna Akhisari'nda yazdi~i "alernin nizarni ilzerine" bir ri

saleyi, E~ri seferine kat1ld1~1 s1rada oradaki devlet er

kanina ve devrin ulemas1na gostermi§, onlar da yazardan gok 

takdir ettikleri bu eseri Tiirkqeye gevirmesini istemi§ler 

ve bu gevirinin padi§aha arz olunmas1n1n ona nasip olaca~1-

n1 bildirmi§lerdir. Boylece yazar risalesini Usulil'l-hikem 

fi terceme-i Nizami'l-alem ( 6 ) ad1yla Osmanl1ca 1 ya gevirmi§-

tir. 

Devrin ahlak ve siyaset kitaplar1n1n ba§inda 

gelen ve biltiln 17. yilzy1l boyunca §ohret kazanmi§ eseri, 

esas olarak 16. yilzy1la aittir. Eseriyle 1slahatg1 bir fi

kir adami oldu~unu gosteren yazar, eserin asil Arapga nils

has1n1 yayinlayan Hicaz valisi Senf Ahmet Re§it Pa§a'n1n 

dedi~i gibi eserinde ilim ve irfani ile birlikte Siyasi 

bak1§1n1n etkisini de gostermi§ti. Serhadli bulunmasi ve 

(5) Eserin yazma nilshalari ist. fin. Kit. Ty. No. 69561 Silleymaniye 
Ktp. Esat Efendi No. 1803/2, 2067 (mecmua iQinde katalogda 
Atvar-1 devlet ad1yla kay1tl1d1r1 mecmuan1n sonunda Kogi Bey'in 
Risalesi vardir). Aktaran A.S.Levend, s. 185. 

(6) Eserin yazma nilshalari Usul-ill hikem, ±st.On.Ktp.Ty.No. 3658, 
Silleymaniye Ktp. Esat Ef. No. 1823; Hilsrev Pa§a No. 291, 292, 
292 Miikerrer; Beyazid Ktp. No. 5172 (katalogda yanli§ olarak 
Tarih-i Sefer-i E~ri diye kay1tl1d1r); Nuruosmaniye Ktp. No. 
2272; Atif Ef. Ktp. No. 1726. Aktaran A.S. Levend, s. 191. 
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devlet memuru olmas1n1n gere~i olarak hem filtilhat, hem de 

mernleketi adaletle ve iyi idare etmenin ihtiyaQ ve §artla

r1n1, faydalar1n1 bizzat tecrilbe etmi§ olan yazar goril§le

rini ozetle §U §ekilde ifade etmektedir: Hilkilmet i§lerinin 

intizam1, her §eyden once icray-1 siyasette (siyasetin yil-

.. "l . d ) . . f ( 7 ) k 1 1 . k . d 1 . rutu mes1n e ~er-1 §er1 e ve a 1 se 1m a1 e er1ne 

tatbik-i hareket etmeye ba~l1 idi, dii§mana galabe ise, as

kerin muti', (itaat eden) disiplinli ve ayn1 zamanda yeni 

icat olunan harp aletlerine sahip ve bunlar1 kullanmaya 

muktedir bulunmasiyla milmkiin olabilirdi. 
( 8 ) 

17. yuzy1l1n ba~lar1nda Osmanl1 devletinin ha

li bir kat daha vahim hale gelmi9ti. Avusturya sava§ina ek 

olarak bu sava§tan yararlanan ±ran Qah1 Abbas'in bazi yer

leri Osmanlilar'dan geri almas1yla ±ran'la sava§ yeniden 

ba§lami§, ayni sirada Anadolu ba§tan bsa§a Celali kar1§1k

l1klar1 ile hnrap olmu§tu. Biltiin bir 17. yilzy1l1 karakteri

ze eden bu durum, ozellikle Zidvatoruk Antla§masina Qok ve 

±ran'la yapilan Nasuh Pa§a bar1§1na dek en keskin biQimiy

le siirrnii§tii. 

Bu devirden itibaren devletin zaaf1n1, padi§ah 

ve devlet ricalinin yetersizli~ini, kanun ve nizamlar1n 

ihlal edilrni§ durumunu daha iyi ve yakindan gorenlerin sa

y1s1 artti. Bunlar bir yandan genel ve teorik ahlak ve si

yaset kitaplari terciime ve telif ederken, ote yandan somut 

olaylar iizerinde durarak aksakl1klar1 teshi§ etmeye ve bun-

Iara ~ozilm arnmaya kalk1~1yorlard1. 

(7) ijer~i ~erif1 ~or• Kur~an ayetl@ri, hadis, icma-i ilrnmet ve k1yas-1 
fukaha esaslari iizerinde kurulrnu§ olan din kaideleri. Qer-i §e
rif: islam §eriat1, yani Osmanli devletinin yonetimde uzun silre 
etkin k1ld1~1 ±slam yasas1. ~ikarilan' her buyru~un §er-i §erife 
uygun olmasi gerekirdi. (Bkz. Ferit Develio~lu - Osmanl1ca-Tiirk
ye Ansiklo~dik Liigat ve Tarih SozliHJii, a:az. Necdet 'Sakaoglu· 
Istanbul, Ileti§im Yay., 1985. 

(8) Bosnali Hasan Kafi Akhisari ve eseri hakk1nda bilgiler iQin bkz. 
Tayyip Gokbilgin, Katip Selebi, Hayati ve Eserleri, Hakkinda ±n
celemeler, s. 201-202 
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Bu donemde devletin genel halindeki bozuklukla

ri te§his edenler bunu bilhassa iki nedene ba~l1yorlard1. 

Birisi §er-i §erife riayetsizlik, di~eri de orf, adet ve 

tea~ule dayanan yazili kanunlarin ihlali. Bu nedenle I. Ah

med devrinde yeniden ve hummali bir §ekilde mevcut kanun ve 

nizamlarin tespit ve terkibine girildi. Fatih zamaninda Ka

ramani Mehmed Pa§a tarafindan Kanunname-i Al-i Osman adiyla 

Lu!:Jc:t.ilat1a11 yU.1.U.i.lUl\.Lt:d~l. Ull:IVUUt. l\.cUIUH drt ve LC!ct.lllUller, Kci.-

nuni devrinde yeniden yaz1lm1§, ancak daha sonra da devle

tin idari ve hukuki i§lerinde yeni ihtiyaglar belirdikge, 

esas olarak §er-i §erife uymakla beraber yeni kanunlar gika-

rilmi§ti. Boylece her yeni idari ve hukuki sorun §eyhulisla

min fetvasi alinarak kanun ve nizam altina al1nm1§t1r • 
( 9 ) 

. 
I§te bu donemde, bize o zamanki durumu yansitan 

ayni zamanda onemli bazi mutalaa ve ele§tirileriyle, bu yuz

yildaki islahat ihtiyag ve e~ilimlerini belirtecek ve gozum

ler onerecek olan ve boylelikle kendisinden sonra gelenlere 

rehberlik yapan bir idare ve maliye adamindan soz etmek ge

rekir. Defter-i Hakan-i Emini (lO) Aynt Ali Efendi. 

Ayn~ Ali Efendi'nin risalesini ve 17. yuzyil-

daki di~er 1slahatg1lar1n eserlerini teker teker, kronolo

jik bir sirayla ilgili oldu~u donem ve sunuldu~u padi§ahla 

birlikte kar§1la§t1rmal1 olarak ele alaca~iz. Ancak devlet 

(i) a.g.y. Sh. 203 

(10) Tanzimat doneminde Defter-i Hakani Nezareti ad1n1 alan ve §imdi
ki Tapu ve Kadastro kurumunun yerine tutan Defterhane'nin i§le
rini idare eden rnudUr. Buna defter ernini denilirdi, Defterhaneae 
toprak sayim ve yaz1m1na ili§kin ·.ana kutukler -tahrir defterle
ri-bulunurdu. Bu defterlerde illke topraklar1n1n tiimune ait has, 
zeamet, timar, miri veya mukataa·., vakif ve mulk kay1tlar1 kisaca 
araziye ait tiim muamele ve kayitlar bulunurdu. Bkz. UZUN~AR§ILI 
Merkez ve Bahriye Te§kilati s. 95-110 ve Tarih Sozlil9il (1985) 
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ve toplum yapisindaki bozukluklarin kapsamli ola

rak sergilendi~i bu eserlere ge9meden once, esas olarak bir 

"siyasetname" tilrilnde olsa da, Osmanli devlet ve toplum dil

zenindeki ihtiya9lar1 daha Kanuni devrinde gostermesi, i

lerde onemli problernler yaratacak bir9ok konu hakkinda sa~

l1kl1 ve do~ru onerilerde bulunrnas1 ve boylece kendisinden 

sonrakilere kaynaklik, etrnesi a91s1ndan oldukQa onernli olan 

Liltfil Pa§a'n1n "lsafnirn~"sini ele almakta yarar vardir. 



B) Liltfil Pa9a ve 
h A (11) 

"Asafname" 

1) Liltfil Pa9a'n1n hayati ve ki9ili~i 

Lutfil Pa9a'n1n nerede ve hangi tarihde do~

du~u kesin olarak bilinememektedir. Arnavut dev9irmelerin

dendir. Kendisinin eserinde de belirtti~i gibi II. Beyazid 

devrinde saraya al1n1p orada e~itim gormil9tilr. Eserinde 9u

kadarl1k, milteferrikalik, 9a9nig~.ba91l1k, kap1c1ba91l1k, 

mir-alemlik gibi hizmetlerde bulunduktan sonra Kastamonu 

sancakbeyi, ard1ndan Karaman beylerbeyi ve ondan sonra da 

Anadolu beylerbeyi oldu~unu soylemektedir. 1934 te kubbe 

veziri, 1538'de ise ikinci vezir olan Liltfil Pa9a H. 946 Sa

fer (Haziran 1539) tarihinde Ayas Pa9a'n1n olilmil ilzerine 

vezir-i azam olarak atanm19t1r. H. 948 Muharrem (1541) ta-

r i h i n e rl e k h 11 q n r P v rl r:i k n 1 n n T, ii t f ii r n rJ n , I 111 t· n t· i l 1 t- o n y 11 1 I-', n -

manda Sultan Silleyman'1n hem9iresi olan zevcesi §ahi Sul

tan'la anla9mazl1~1 ve kendisini 9ekemeyenlerin etkisiyle 

azledilmi9tir. Azlini kendi eserinde §Oyle anlatmaktadir. 

" Daha Sonra baz1 milnafikler ve 9ekeme-
yenler-kalplerinde hastal1k olanlar-Saa
detli padi9ah1m1za gilya cilrmilmilze ait ba
zi konularda dedikodu yap1nca kad1nlara 
boyun e~eyip, onlarin hilelerinden uzak 
olmak iqin vezir-i azaml1ktan kendi iste
~imle ayr1ld1m ve Edirne'deki 9iftli~ime 
gittiffio II ( 12) 

(11) 11 Jtsafname" 191n c;;al19mam1zda yararland1~1m1z metin Ahmet U~ur'un 
sadele9tirerek gilnilmilz diline uyarlad1~1 eserdir: Lutfil Pa9a, 
Asafname, haz.Do9.Dr. Ahmet U~ur, Ankara Killtur ve Turizm Bakan-
11~1 Yay1nlar1. May1s 1982 Metnin te9kitli transkipsiyonu yine 
Ahmet U~ur taraf1ndan yap1lm19 ve A.ti. Ilahiyat Fakultesi ±slami 
Ilimler Enstitilsu Dergisi IV, 1980'de yay1nlanm19t1r. Eserin yaz
ma nushalar1 Topkap1 Ktp., Hazine No. 377, 3791 Mehmet Re9at No. 
914, Yeniler No. 136, ±st.Un.Ktp.Ty.No. 1861 Beyazit Ktp. Veliy
ettin No. 1963 Aktaran, A. S1rr1 Levend, s. 185. 

(12) Liltfil Pa9a, s. 11-12. 
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AzlediJdikten sonra ikiyuzbin akQe odenek ile 

Dimetoka'daki Qiftli~ine Qekilmi§, bu arada hacca gitmi§ ve 

Qa~da§ tarihci Ali'nin kaydiyla 1562 1 de olilmilne dek vaktini 

eser yazmakla geQirmi§tir. (!
3 ) ~safnSme'yi de bu donemde 

yazmi§tir. 

Bir devlet adami ve yazar oldu~u kadar bir 

asker olan Liltfil Pa§a defalarca sava§lara katilmi§ ve bazen 

sava§i tek ba§ina yonetmi§tir. Ancak a~ir basan yonil iyi bir 

devlet adami olmas1d1r. Vezir-i azam oldu~unda kendi deyi

miyle "yuce Divan'in halini hayli peri§an" bulmu§ ve "milm

kun mertebe duzene" sokmu§tur. Yavuz Sultan Selim'i QOk se

ven ve be~enen bir ki§i olarak eserinde pek Qok iyi ornek

leri ondan vermektedir. Pa9a saray entrikalarina hiQ kari§-

h 1 1 - - d 1 (14) mami§, er zaman o ay arin ustunde ve i§inda ka mi§tir. 

TarihQilerimizden Fuat Koprulil onun hakkinda §Oyle yazmak

tadir: 

"••• Liltfi Pa§a'nin bir devlet adami s1fat1yla 
onemi buyuk bir aq1kl1kla anla§iliyor. 0 Makbul 
Ibrahim Pa§a ve Rustem Pa§a gibi parlak bir ze
kaya sahip olmamakla beraber, keskin goril§ sa
hihi diidist ve idan:min hmmk nnktrdanm rltl
zeltmeye ozenen, saray antrikalarina alet ol
mayacak kadar kendi ba91na davranan bir ki§i 
idi. Onu di~er arkada§larindan ve meslekda§la
rindan ayiran ba§lica ozelli~i, bu ahlaki ira
desidir. imparatorluk tarihini inceleyenler, pa
§anin daha o zaman belirtti~i bozukluklarin 
XVI. asirda bile, ne korkunQ sonuQlar verdi~ini 
pekala bilebilirler. Lutfi Pa§a'dan bundan daha 
fazla bir §ey, orne~in islahatta daha geni§ ve 
derin bir goril§ beklenemezdi." (15) 

(13) Lutfil Pa§a'nin hayati hakkinda bkz. a.g.e. Sh. 3-6, Tayyip 
Gokbilgin, islam Ansiklopedisi "Liltfi Pa9a md.", Ahmet U~ur, 
Tilrk Killtilru Ara§tirmalari, XVI/l-2, 1977-78. 

(14) a.g.e., s. 4-5 

(15) Fuat Koprulu, Tilrkiyat Mecmuasi, I. 
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Liltfil Pa§a igin daha sonra ayr1nt1l1 ola

rak inceleyece~irniz Kitab-1 Miistetab'1n yazar1 da §Oyle 

diyor: 

"••• Liitfi Pa§a bir rnikdar pek sozli imi§, 
fe-emma (ancak) kelam1 gayet ile do~r1 ve 
her vechile 1rz-i devlet ve namus gozedir 
ilni~ ve menkuheii (~evoeii) olan §Ultanina 
serforii itmeyiib (ba§el}rneyip) topuz ile do~
dii§i maceras1 me§hurdur, ak1bet ol sebeb 
ile azl ve sultandan rniifarakat olunup (uzak
la§t1r1l1p) ve yerine Riistern Pa§a vezir-i 
azam olub merhum Liltfil Pa§a ••• hadem ve ha-

_ sernin (maiyetini, hizmetkarlar1n1) da~1t1p 
mahrusa-i Edirne kurbinde (Edirne §ehri ya
k1nlar1nda) bir karyede (koyde) giftlik 
idilnilb karar eylemi§." (16) 

(16) Kitab-1 Milstetab, s. 21 
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2) lsafn8me 

lsafn8me esas olarak bir "Siyasetname" ya 

da "Nasihatname" tilrilnde bir eser olmakla birlikte, genel 

ve teorik 8~iltlerde bulunmaktan Qok sadece Osmanl1 dilzeni

ne yonelik somut ve uygulanmas1 mumkiln olan oneriler sun

masiyla bu tilr di~er eserlerden ayr1l1r. Eser kisa, ancak 

ozlil ve kapsam1 zengindir. Tumturakl1 bir giri§ ve laf ka

labal1~1 ile dolu bir sonuQ yoktur. Liitfil Pa§a fikirlerini 

desteklemek iqin ayet, hadis ve daha ba§ka atasozleri bul

mak iQin Qali§maz. Orne klerini di~er siyasetnamelerde ol

du~u gibi ba§ka uluslardan (Arap, Acero, Hint, Yunan ••• ) 

de~il, bizzat Osmanl1 Padi§ah1 Yavuz, Kanuni ve vezirler-

den Piri Pa§a, Kemal Pa§a ve di~er se9kin ki§ilerden alir. Cl
7

) 

Eser bir giri§ ve dart bolilrnden ibarettir. 

Giri§ bolilmunde kendisinden yapt1~1 gorevlerden, hizrnetler

den ve azledili§inden soz eder ve eserinin bolilmlerini ta

n1tan Liltfil Pa§a eserini yazma nedenini §Dyle aq1klar: 

"··· Sultan Silleyman Han ••• bu fakire vezir-i 
azaml1k makam1n1 verdi~i zaman, baz1 tore ve 
yasalar1, Divan-1 Hiimayun kanunlar1n1 evvel
ce gordilklerime aykiri olarak peri§an halde 
buldu~urndan vezir-i azamlik hizmetine gelen 
karde§lerime hediye olsun diye, vezir-i azam
lik adab1n1 ve vezir-i azaml1~a gerekli olan 
onemli §eyleri toplayip bu kitapq1~1 yazip 
ona Asafname ad1n1 verdim. Ta ki vezir-i a
zarnli~a getirilen karde§lerirn okudukqa bu 
fakire dua edeler." (18) 

Birinci bolilmde vezir-i azamlarin yapmala

r1 ve yapmamalar1 gereken davrani§lar1, padi§ah ve halkla 

ili§kileri nasil yuriitmesi gerekti~i aq1klan1r. 

(17) Liitfil Pa§a, s. 7-8 
(18) a.g.e. Sh. 11. Liltfil Pa§a'nin bu eserinden bundan sonra yapilan 

a11nt1lar1n sayfa numaralar1 parantez iqinde gosterilmi§tir. 
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5ncelikle "vezir-i azam clan kimsede garaz 

(kotil niyet) bulunmamal1d1r •••• Hak sozil padi§aha gekin

meden soylemelidir •••• Padi§ahla vezir-i azam arasindaki 

s1rlar1 de~il di§ardan olanlar di~er vezirler bile bilme-

mel idir •••• " 

" Sadrazamin padi§aha arz etti~i i§ler 

geriye donmemelidir. 11 (S. 13-14) Padi§ahla vezir-i azam 

arasinda "s1rda§l1k" derecesinde s1k1 olmasi gereken ili§

kinin onemini sonra gorece~imiz gibi, di~er 1slahatg1lar 

da israrla belirteceklerdir." 

Ayrica "Padi§ah nedimleri ile gokga bulu

§UP goril§memelidir. Padi§ahlar nedimsiz ve milsahipsiz ola

mazlar. Ama nedimler ve milsahipler bah§i§lerden ve hil'at·

lerden paylar1n1 almali, ama halkin i§lerine kar1§mamal1-
u 

d1rlar (a.b.g) (s. 13-14) Padi§ah hareminin ve di~er yak1n-

lar1n1n devlet i§lerine ilgisi ozellikle Kanuni doneminde 

ba§lam1§, hatta anlat1ld1~1na gore, Liltfil Pa§a bunun kur

bani olmu§, ancak etkisini esas olarak III. Murad'1n tahta 

gegmesi ve sadrazam Sokullu Mehmet Pa§a'nin nilfuzunu yitir

mesiuden 80nra gHstermi~tir. o dBnemden sonra sadrazamla

r1n nilfuzlar1n1 yitirerek bu Qevrenin ve daha sonra da ye

ni9eri oca~1n1n etkisi altina girmesi, Osmanli devlet du

zeninde onemli bir aksamaya yol a~mi§tir. 

Liltfil Pa§a'ya gore vezir-i azamlar ve di

~er makam sahipleri kolayl1kla azledilememelidir: 

"··· Bo§ yere vezirlerin ve devletin diljer 
ileri gelenlerinin mallar1n1 milsadere ettir
mekten kaginmak laz1md1r. Ta§rada bulunan 
vezirlerden birinden §ikayet olunsa hemen 
onu tekdir etmeyip, eljer suglu ise bir daha 
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yapmamas1n1 isteyen bir yaz1yla suQuna gore 
tenkit etmelidir. S~er hakikaten gerekirse 
bir f erman gonderip "boyle hareketten el Qe
kiniz, yoksa cezaland1r1l1rs1n1z 11 diye kor
kutulmal1d1r. Yoksa gerek Qekememezlik nede
niyle veya hiQ yok yere bir vezirden kotu 
bir suQun meydana gelmesiyle, onu gorevden 
azl veya-Allah korusun-idam veya vezirli~i
nin kdlthr1lmct1:u. g.ibl hdrokutloro glr lfimok
ten QOk sak1nmak laz1md1r. 11 (s.16) 

" ••• Makam sahiplerini bir iki §ikayetQi ne
d@niyl@ gor@vd@n almamsk qer@kir, ijikayet fildi• 
len gerek beylerden olsun, gerekse kad1lar-
dan olsun, e~er hakkinda bir-iki def a §ikayet 
olunursa veziriazam ona o~ilt yollu bir mek-
tup gonderip nasihat etmelidir. E~er bununla 
yola gelmez §ikayetQileri de §ikayetlerinden 
1srar ederlerse gorevden al1nmas1 gerekir."(S.20) 

Tum 1slahatQ1lar1n ilzerinde Liltfil Pa§a gi

bi 1srarla durduklar1 bir konu olmas1na ra~men, Osmanl1 

tarihi, ozellikle III. Murad devrinden bu yana bir iki y1l

da, hatta daha kisa silrelerde azledilen, hatta idam edilen 

vezir-i azamlar ile doludur. 

Ancak "Veziriazamlar, azledilmekten o ka

dar korkmamal1d1rlar, uygun olmayan bir i§ yapmaktansa az

ledilmeyi tercih edip halk aras1nda be~enilmek daha iyi

dir. 11 (S. 15) diyerek Liltfil Pa§a hem kendi azlini hat1r

latmakta ve yiiksek bir ahlaki karakter ~rneai vererek diQer

lerine de boyle olrnalar1n1 onerrnektedir. 

Lutfu Pa§a'ya gore veziriazamlar herkesin 

de~erini soyu, bilgisi ve hizmeti yonilnden bilmeli ve ona 

gore gorev da~1trnal1d1r. Katiplikler "yaz1 i§lerinden anla

rnayan ehliyetsiz kirnselere" verilmerneli (s. 18), vezir-i 

azarnlar "ak1l ve idrak sahibi kimseleri" katip, 11 askerle

rine tedbirli ve dediQini yapt1ran kirnseleri" yeniQeri a

~as1 tayin etrneye Qal1§rnal1d1r. Liltfil Pa§a'n1n b1rakal1rn 

vezirleri, yeniQeri a~as1 ve hatta katipliklere kadar dev-
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let gorevlerinin i§inin ehli kirnselere verilrnesi konusunda

ki titizli~i, kendisinden sonraki 1slahat91larda da rastla

niyorsa da ozellikle III. Murad devri sonrasinda devlet 

gorevleri rii§Vet kar§111~1 oniine gelene, da~1t1lrnaya ba§

lanrn1§t1r. 

Liitfil Pa9a devlet gorevlerinin da~1t1lrna

s1nda titiz oldugu kadar protokole ve ast-ust ili~kisin@ 

QOk onern vermektedir, ayr1ca devlet idaresinde yerle9mi§ 

adet, gelenek ve kanunlara da sayg1l1d1r. 

"••• Veziriazam olanlar divanda olan makam 
sahiplerine ve marif et erbabina sayg1 goste
rip iltifat ederek gonilllerini kazanmalidir. 
Makam sahipleri ile divan ehlini kendinden 
ba~kas1n1n hilkmii altina sokmamal1d1r •••••• 
Vezir-i azam clan kimse kendi meclisinde bulu
nan makam sahiplerinin mertebelerini her bi
rinin dururnunun ne oldugunu anlayip bilmesi 
gerekir." (s. 18) 

dedikten sonra v'ezirlerden ba§layarak yukardan a9a~1ya dog

ru tum devlet gorevlilerinin derecelerini s1ralamakta ve 

bazi devlet gorevlilerin ka9ar akQe ile sancaga hak kazana

caklar1n1 da kesin olarak belirtmektedir. 

Devlet adamlar1n1n ril9vet almas1n1 "biiyilk 

bir hastal1k ve ilac1 olmayan kotil bir dert" olarak goren 

ve ril9vetten mutlak ka;1nmak gerektigini soyleyen Liltfil Pa

§a 1 ya gore vezir-i azaml1k makaminda olanlarin 1.200.000 

ak9elik hass1 vardir ve digerleriyle birlikte senede top

lam yirmi dart yiik (2.400.000) akQe geliri olmasi lazim 

gelir - ki vezir-i azamlar devletin bu ihsan1 ile yetinme

li, kanaat gostermeli, ta•ma' (hirs, a;gozliililk) gostermeme

lidirler. (S. 17) Ayn1 §ekilde "Vezir padi9ah1 da fazla 
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paraya meyletmekten ve mala dil§kilnlilgil ile vebale ugramaktan 

korumal1d1r." (S 15) Bunlardan sonra Liltfil Pa§a oldukga 

ileri gorU§lillilkle §U veciz SOZll soylemektedir - ki san1r1z 

bu soz tilm zamanlar ve devletler iQin geQerlidir.: 

11 halk1n mal1n1n sebepsiz olarak 
padi9ah1n mal1na kar19mas1 devletin 
Qokmesine i:,zarettir." (a.b.Q) 

Ril~vetin Oem0nli gevl@t dilzeninin y6rumesin
ae ve en belirgin olgu olmasi nedeniyle tum 1slahat91lar 

zaman zaman ayet ve hadislerle de destekleyerek ogutlerde 

bulunmu§lar, ancak gerek iktisadi ko§ullar, gerekse devlet 

yonetimindeki dilzensizlik nedeniyle ril§vet giderek artmi§ 

ve devlet bilyilk bir ril§vet a~i igerisinde gilrilmesini silrdilr

mil§tilr. 

ikinci bolilmde sefer s1ras1nda ve sava§ a

laninda al1nmas1 gereken onlemler agiklanmaktadir. Liltfil 

Pa§a'ya gore gocuk veya hasta olmad1g1 takdirde "timar sa

biplerinin sefere bizzat kendilerinin gelmesi icabeder." 

(S.23) Sefer s1ras1ndaki kurallari da anlattiktan sonra, 

Liltfil Pa§a deniz ile ilgili i§lerin kara ile ilgili haz1r

l 1klardan daha da onemli oldugunu belirtir. Bu konuyu ken

disi Sultan Silleyman'a §Oyle arz etmi§tir. 

"••• Gegmi§ sultanlar arasinda karaya sahip 
olanlar goktur, denize sahip olanlar azdir 
ve deniz sava§i tedbirinde dil§manlar bizden 
ileridir, bizim onlari geQmemiz gerekir."(Sh.23-24) 

Denizlerin onemini tespiti bir ileri goril§lillilk sayilsa da, 

bunu yalnizca askeri yonden ele almasi, denizlerin ticari 

ve ekonomik onemine de~inmemesi onemli bir eksiklik olarak 

gaze 9arpmaktad1r. 
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UQilncil bolilmde hazine iQin alinacak onlem-

ler aQ1klan1r. "Saltanat hazine ile ayakta durur, hazine 

de tedbir ile olur. Zulilm i§kence ile olmaz" {S. 25) Vezir-i 

azaml1Q1 s1ras1nda hazineyi Qok kar1§1k ve eksik bulduQunu, 

gelirin giderek denk olduQunu, bazen yeti§meyip di§arda bu

lunan eski hazineden kar§1land1Q1n1 soyleyen Liltfil Pa§a ge-

lirin mutlnkn ~idordon fazln olmau1 gorokti~ini bulirtmukto-

dir. 

II Sadrazam olan §ahsin, her §eyden once 
geliri giderden fazla yapmas1 ve askerleri 
c;ro9altmaktan kag1nmas1 {a.b.c) gerekir. ~
ker az gerek uz gerek (a.b.c), Askerin bil
tiln kay1tlar1 derli toplu tutulmu§, kendisi 
mevcut ve isimlerinin de deftere uygun ol
mas1 gerektir. Ulufeli {maasli) onbe§ bin 
asker, Qok askerdir. HiQ eksiltmeden on be§ 
bin ki§iye, her yil maa§ yeti~tirmek yiQit
liktir." {S.25) 

Askerin az ama ~z olrnas1 gerektiQi sonraki 

islahatQ1lar tarafindan da onernli belirtilen bir husustur. 

Liltfil Pa~a onbe~ bin ulufeli askeri Qok bulurken onceleri 

8000 olan yenigerilerin say1s1, Kanuni devrinde 12.000 e 

yilkselrni§ ve 17. yilzy1l ha§lar1nda 40.000 olmu~tur. alt1-

bolilk sipahileri ise 7-8 bin iken 20.000 in ilzerine Qikm1§

t1r. Cl 9 ) Ayni Ali Efend~, "Risale-i vazife haran ve mera

tib-1 bendegan-1 Al-1 Osman" adl1 risalesinde {yaz1l1• 

17. yilzy1l ba~1) yenigeri oca~1n1n say1s1n1 37.627, al

t1-bolilk sipahilerinin say1s1n1 ise 20.869 olarak vermek

tedir. Her iki oca~in senelik ulufeleri yekunu ise 

231.446.052.- akgedir. 
(20) 

(19) .Kitab-1 Milstetab, s. 8 

(20) Ayn1 Ali Efendi, Kavan1n-i A1 l-i Osman der Hillasa-i Mezanin-i 
defter-i DivSn, Tayyip Gokbilgin'in onsozuyle,. istanbul1 Enderun 
Yaywlari, l'J'/ 4). IJ. J!) ve )'/. 
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Hazinenin idaresi de onemlidir. Vezir-i a

zamin 11 tedbirli, ak1ll1 ve mal tahsil etmekten anlayan 

defterdarlar atamasi laz1md1r. Onlara bag1ms1zl1k verip i§

leri kendilerine b1rakmal1d1r. Fakat onlar da kendi istek

lerine ve kafalar1n1n estigi §eylere uymayip padi§ahin 

(devletin) malina sahip Qikmal1d1rlar. 11 (S. 25-26) Hazine 

idaresinde maa~ artirmak iQin sik s1k emekliye ay1rma yoluna 

gidilmemoli, emekliye ayirmada titizlik gosterilmelidir. 

Liitfii Pa§a maa§ ya da zeamet verilerek emekli edilecek dev

let gorevlil~rine (vezirler, beylerbeyiler, kad1askerler, 

defterdarlar, kadilar, sancakbeyleri) bulunduklari goreve 

gore ne kadar maa§ ya da zeanet verilecegini de belirtmek

tedir." Ayrica hazinenin onemli gelirlerinden biri olan 
11 mukataaalar1 muayyen taksitlerle odemek ilzere vermekten e

manet ile vermek daha iyidir" (Sh. 26) diyen Liitfii Pa§a, 

sonralari aQik artirmayla iltizama verilip odeyicilerine 

agir yuk olan mukataalar konusunda bir ileri goril§lillilk or

negi vermektedir. 

Dordiincil bolilm halkin durumu ile ilgilidir. 

Bu bolilmde Liltfil Pa§a alinan vergilere deginir "Halktan aort 

yilda bir yirmi§er akQe "avariz" al1nmas1 usulii konulmu§" 

olup, ayrica 11 istirahatlerine kar§ilik 11 askere peksimet iQin 

baha" diye bir vergi ko§mu§tur, ama iyi bir §ey degildir, 

her yil a11nmamal1 ki halka da gilQ gelmesin. 11 (S.27) Bu ver

qilPrin III. M11rad d5nPmindP a~11An RPfPrlPrlP hirliktP hPr 

yil alinmaya ba§lad1g1n1 ve art1r1ld1g1n1 birinci bolilmde in

celemi§tn~·. Liltfil Pa§a halkin kay1tlar1n1n divanhane defter

lerinde yaz1lm1~ olmasi gerektigini soyleyerek, bunun iQin 

de her otuz yilda bir nufus sayimi yapilmasini onerir. 

Liitfii Pa§a'nin Asafname'sinin onemi impara

torlugun en kudretli ve §anli doneminde yazilmi§ olmasi ve 

birQok sorun henilz ortaya Qikmami§ ya da belirginlik kazan

mami§ iken bir ileri goril§lillilkle, bunlar hakkinda tedbir 
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al1nmas1n1 onermi§ olmas1d1r. Askerin Qo~almasindan kaQ1n1l

mas1, mukataa .larin emanet usulil ile verilmesi ve "avariz", 

"askere peksimet iQin baha" adiyla alinan "tekalif-i diva

niyye"lerin her yil al1nmamas1 gibi onerileri bu tur konu

lar aras1ndad1r. Ote yandan vezirlerin ve makam sahipleri

nin yok yere azledilmemesi, padi§ah yak1nlar1n1n halkin i§

lerine kar1§mamas1, gelirin giderden fazla olmas1, ru§vet

ten kaQ1n1lmas1 gibi onerilerini ileri surerken kulland1~1 

dilden bu sorunlarin daha o zamandan varoldu~u anla§1lmak

tad1r. Bu da devlet duzenindeki bozulma i§aretlerinin henilz 

Kanuni devrinde gorillmeye ba§land1~1n1 gosterir. Bu konuda 

Osmanli ve ±slam medeniyetleri konusundaki ara§t1rmalar1yla 

taninan Bernard Lewis §oyle demektedir: 

" Roma ±mparatorlu~u'nun Qokil§ilniln ne-
denleri uzerine yapilan uzun tartiqrna, 
Roma'nin Alaric ve Vizigotlar tarafindan 
yaCjrnalanmas1n1n Roma devletinin zay1fl1-
~1n1 ilk olarak a91k9a gostermesiyle 
ba§ladi. Osmanl1 Imparatorlu~u'nun Qokil§il 
iizerindeki tarti§ma ise imparatorluk, gil
cilniln doru~unda iken ve bizzat Osrnanl1 
Tilrkleri arasinda ba~ladi. (21) 

( 21) Be.rnard Lewis, "Ottoman Observers of Ottoman Decline", Islamic 
Studies. Journal of the Central Institute of Islamic Research, 
Karachi, Volume I, No 1, March 1962, s. 73-74. 
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C) Ayn1 Ali Efendi Risalesi 

1) Yazar1n ki§iligi, eserin yaz1l1§ nedeni ve 

1slahat onerileri 

Ayn1 Ali Efendi, ordu mevcudunun geli§igil

zel artarak hazinenin olaganilstil bir darl1ga dil~tilgil III. 

Murad ve III. Mehmed devirlerinde Divan-1 Humay~n katipli

gi, defterdarl1kta 9e§itli gorevler, silvari mukabeleciligi 

ve bir ara Mis1r defterdarl1g1 yapmi§, en son olarak def

ter emini olarak gorevlendirilmi§ bir §ahsiyettir. impara-

torluOun ana defterleri ve resmi katilkleri ilzerinde Qali~

mi§, boylelikle imparatorlugun idari, askeri, ozellikle ma

li te§kilati ve devlet kadrolar1ndaki gorevlilerin genel 

bir tablosu hakkinda 9ok iyi bir fikre sahip olmu§tu. Zama

n1n padi§afu1 I. Ahmed bir giln devletin gelir ve gider def

terlerini gormek istediginde defterdarlar sava9lar dolay1-

s1yla giderin gelirin iki kat1 oldugunu soylemi§ler, def

terler incelendiginde defterlere gore 57.000 yeni9eri ve 

20.000 sipahiye mevacib (ilq ayl1k maa§) verilmesine kar§in, 

ger9ekte ancak 36.000 yeniqeri ve 12.000 sipahinin mevcut 

ve hizmette bulundugu anla§1lm1§t1. Bunun ilzerine sadrazam 

Murat Pa§a (Kuyucu) defter emini Ayn1 Ali Efendi'yi eski 

ve yeni defterler ile kanunnamelerden bilgi toplayarak bir 

risale yazmak i9i ile gorevlendirdi. i9te Ayn1 Ali Efendi 

tarafindan yaz1l1p Sadrazam Murat Pa§a'ya sunulan (Yaz1l1§ 

tarihi H. 1018 (1609) ve sadrazamca padi§aha arzedilen ri-
( 22) 

salP- hud11r. 

(22) Gokbilgin, Katip Qelebi, Hayati ve Eserleri Hakkinda incelemeler, 
s. 203-204. 
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Ayn! Ali Efendi risalesine "Kav8nin-i Al-i 

Osman der hul8sa-i mezamin-i defter-i div8n (Divan defter

lerinin ozet muhtevalari iginde Al-i Osman kanunlari) adi
( 23) 

ni vermi§tir. 

Risale 17. yuzy1l1n ba§larinda Osnanli im

paratorlu~u• nun idari, askeri ve mali te§kilatinin gene! 

bir tablosunu Veren onemli ve guvenilir bir kaynak olarak 

de~erlendirilmektedir. Kendisinden ~nee de buna benzer bel-

geler almakla birlikte, Aynr Ali Efendi'nin risalesi her-

hangi bir isim vermeden, biltiln memleketin idari-askeri ba~ 

kimdan bilinmesi qereken kadrosunu aydinlatmakta olmasi ve 

bazi onemli de~erlendirmelerini eklemesi bak1m1ndan di~er

lerinden bariz farklarla ayrilmakta ve daha onemli gorulmek

tedir. Ayrica risalesinin yedinci fasli ve hatime (sonsoz) 

bolumilnde zeamet ve timar da~it~mindaki yol~uzluklara de~in-

mesi ve bu alandaki duzensizli~in 1slah1 igin onerilerden 

bulunmasi o risaleyi sadece tan1t1c1 bir eser olmaktan 91kar

makta ve risale, Osmanli tarihindeki islahat onerilerini in

celerken ele al1nmas1 gereken bir eser olarak gaze garpmak

tadir. 

Yedi fasil ve bir sonsozden, ibaret olan ri

salenin 1. fas1l1nda Osmanli Devleti 1 nin millkil ve askeri bo

lilnmesinde ilk yeni te§kil eden eyaletler (beylerbeylikleri) 

siralanmakta ve eyaletlerin beylerbeylerinin ne kadar has 

odenekleri oldu~u anlat1lmaktad1r. 2. Fasilda her beylerbey

li~in idaresinde bulunan sancaklar ve bunlarin yururlukte 

bulunan kanunlari, 3. ve 4. fasilda da her sanca~in sancak

beyi, defter kethildasi, timar defterdari ve di~er gorevli

lerinin ne kadar has ve zeametleri oldu~u toplam timar ve 

zeamet say1s1 ve sefere ne kadar cebelil gotilrecekleri, yani 

(23) Ayn! Ali Efendi risalesi hakkinda risalenin Tayyip Gokbilgin 
tarafindan yapilrn1§ tipki bas1m1 ve yazarin geni§ onsozil esas 
al1nm1§t1r. Bkz. Ayn-i Ali Efendi, Kavanin-i Al-i Osman der 
hillasa-i Mezanin-i Defter-i Div&n, Tayyip Gokbilgin'in onso
zilyle, Enderun Yay1nlar1, Ist. 1979. 



- 75 -

91karabilece~i toplam askeri kuvvet anlat1lmaktad1r. 5. Fasil 

timar ve zeam.et deyimlerinin a91klanmas1na ve bu konudaki 

uygulamalara ayr1lm1§t1r. 6. Fasil timar ve zeamet da~1-

t1m1nda esas olan kanun ve usullerden soz etmektedir. 6. 

faslin sonlarinda zamaninda, bu kanun ve usullere riayet 

edilmedi~inden soz eden yazar, 7. fas1l1 tamamen timar ve 

zeamet rejiminde gorillen bozukluklarin dilzeltilmesi konusu

na ayirmi§, sonsoz bolilmilnde de bu konuda kendisinin yap1-

c1 ve dilzeltici hizmetlerini anlatmi§tir. Bizim ilgilenece-

~irniz de yazarin 7. fasil ve 

ileri silrdil~il dil§ilnceleridir. 

sons oz 
(24) 

bolilrnilnde bu konuda 

Ayn! Ali Efendi'nin eserinden ve bu ko

nuda yaz1lm1§ di~er eserlerden anla§1ld1~1na gore, timar da

~1 t1m1nda kanun ve usuller §oyle idi. Kil<;rilk timarlarin sa

hiplerini beylerbeyiler kendi tu~ralarini ta§iyan beratlur

la do~rudan do~ruya tayin edebiliyorlardi. - ki bunlara 

"tezkeresiz" timarlar deniyordu. Daha bilyilk gelir sa~layan 

timarlar i<;rin ise, beylerbeyi o timara hak kazanmi§ olan si

pahinin eline berat yerine bir "tezkere" vererek tayinini 

devlet merkezine teklif eder, sonradan bu tezkere Istanbul 

daki merkezi mekanlar tarafindan berata -ibtida (ba§lama) 

berati- <;revrilir ve sipahi o tirnara tayin edilmi§ olurdu. 

Bunlara da "tezkereli" timarlar adi verilirdi. Beylerbeyle

rinin verdikleri bu tezkereler ilzerine yapilan tayinler, 

di§inda devlet merkezinin her dereceden, tirnarlar i<;rin do~

rudan do~ruya tayin yapma hakk1 da mevcuttu ki, bu hakkin 

kotilye kullan1lm19 olmasi tirnar sisteminin bozulmasina ne

den clan faktorlerden biri olmu§tur. 

(;i4) n11 fn1=11lln11ln niilnl 1ln11ln1111 •jo11i~ ldi t,.,,,cl.J. .l.'i.'111 µ~~. c::i.1:;1 • .,,. 

s.9-34. 
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Timani sipahi ziimresinden olmayan kimselerin, rea

yanin timar sahibi olmasi Qok gilQtil. Bunun tek yolu cesur 

ve kahraman "garib yiQitlerin" sancakbeyi ve beylerbeyle

rine hizmetkar olup, seferlerde ya da s1n1r boylar1nda bfi

yiik yararliliklar gostermeleriydi. Bu tilr yararlilik gos

terenlerin serhat beyleri veya seraskerler tarafindan dev

let merkezine gSnderilecek yolda§lik defteri"ne kayit edi

lip teklif edilmesi yoluyla bunlar raiyyetlikten kurtulup 

"ibtida berati" almaya hak kazanabilirlerdi. Ancak bu be

ratlarin da padi§ah berati olmasi lazimdi. 

Yine bu kanun ve usullere gore hayatta clan 

zeamet ve timar sahiplerinin oQullarina dirlik verilmesi 

adet de§ildi. Ancak ihtiyarlik ve hastalik nedeniyle hizmete 

kudreti kalmayan sipahi, kendisinin yeti§mi§ ve hizmete ya

rar o~luna timarini devredebilirdi. 
( 25) 

Ayn1 Ali Efendi kendi zamaninda bu kanun ve 

usullere riayet edilmediQini belirterek §Syle demektedir. 

"··· Sabikda (geQmiqte) haricden kimesneyi timara 
dahil etmek emr-i muhal (imkansiz emir) olup, 
kapikulu olmak ••• hatira gelir mana olamamaQla 
bu kanunlar def olunmu§tur. ~imdiki halde Syan 
ve e§rafin deQil, ednS kimselerin hizmetkarlari 
kapikulu olup ibtida emrine itibar kalmami§tir. 
01 eclden (sebepten) bu kanunlar feramu§ olunup 
(unutulup) icra olunmaktan kalc:h." 

"Haricden" gelen yani ata ve dededen, soydan 

sipahi olmayan kimseleri timara dahil edip sipahi yapmanin 

kari§ikliQa yol aQaca~i hususuna birQok yazarin dikkat Qek

mesine raQmen mii~kill durumlarda hazirlanan seferlerde ge-

(25) Timar da~itimindaki kanun ve usuller iQin bkz. a.g.e s.30-31 ve 
Omer Liltfi.i. Barkan, "Timar maddesi", ±slam Ansiklopedisi Cilz 
123-124, s. 286-333, Tilrkiye'de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1, 
1 B., Istanbul, GSzlem Yayinlari, Kasim 1980, iQinde sh. 846-850. 
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rekli kuvveti bulmak, ig isyanlari bastirmak, §ehzadeler 

arasindaki taht kavgalarinda taraftar toplamak amaciyla 

kendilerine sipahi dirli~i verileceQi vaadiyle reaya ara

sindan asker topland1~1 gok gorillmil§tilr. Ancak zamanla si

pahi kadrolarinin dolup da, sipahi soyundan birgok insanin 

agikta kald1~1 devirlerde devlet timar sahiplerinin memnuni

yetsizliklerini giderece~ ve bu s1n1f1n imtiyazlar1n1 ko

ruyacak tedbirler almaya mecbur olmu§tu. Bunun sonucunda 

her yeni padi§ah tahta gegtiQinde yapilan berat yenilemele-

ri ve arazi tahrirleri sirasinda, itiraz ve ihbarlar sonu

cunda birgok sipahinin babadan ve dededen sipahi soyundan 

olmad1klar1 i~in ellerinden dirlikleri al1nm1~t1r. Bu duru

mun yol agt1Q1 §ikayetleri onlemek igin Kanuni Sultan Sil-

leyman'in H. 937 ( 1531) yilinda yay1nlad1Q1 ferman ilgi 

gekicidir. Bu fermanda Kanuni vaktiyle herhangi bir yolla 

timara geqmi§ olan raiyyet oQullari igin kullanilan "acnebi" 

sif ati hakkinda 

demekte ve 

" Memalik-i mahrusada (Osmanli illkesi) vaki 
olan eQer sipahilerdir ve eQer reayadir cilmlesi 
kullarl!ldir, kendil memleketim ve vilayetim hal
ki nice ecnebi olur" 

" Benim memleketimde kimeeneye ecnebi itl8k 
olmayup killliyen (tamamiyla) ecnebi ismi memle
ketimden gotilrillilp asla ve kat'a bir ferd bir 
ferde ecnebisin deyu milteariz olmaya" 

diyerek hu yolnan timar sahihi olanlar1n haklar1n1n sakl1 

oldu~unu, bunlardan mutlaka bir s:iplhi o~lu olmasi §arti a

ranmayacaQini ve bu bahaneyle daha evvel timarlari elle

rinden a11nm1§ olanlar varsa iade edilece~ini ilan etmekte

dir. Ancak bu fermanin timar sisteminde bir deQi9iklikten 

gok, mevcut f iili durumun bir emrivaki olarak kabul edilme

si oldu~u ayni padi§ahin daha sonraki bir fermani ile anla-
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§ilmaktadir. Kanuni tarafindan H. 950 Zilkade ( Ocak 1544) 

tarihinde Karaman beylerbeyine gonderilen fermanda reaya 

taifesinden bazi kimselerin bir kolay1n1 bulup sipahiler 

arasina kar1§t1~1ndan soz edilmekte, bunlar hakkinda vak

tiyle yasaklanmi§ olan "ecnebi" s5zil kullanilmakta ve "reaya 

taifesine, hisar erenlerine, kimesnenin azadlu kuluna ve ka

di ve milderris o~ullarina" timar verilmesine padi§ahin asla 

rizasi olmad1~1 belirtilmektedir. Bundan sonra gonderilen 

ayri fermanlarda bu esaslar d1§1nda yapilacak tayinlerden 

beylerbeyleri ile onlarin bu kanunsuz icraat1n1 kabul edip 

muameleyi yilriltecek olan timar defterdar ve kethildalarin so

ruml u tutulaca~i ve haklarindan gelinece~i ozellikle vurgu

lanmaktadir. ( 26 ) 

Aynr Ali Efendi risalasinin yedinci fasl1n-

da timar ve zeamet resiminde gorillen bozukluklara ba§lica 

iki neden gostermektedir. Birincisi timar ve zeamet sahiple

rinin sanca~i askeriyle sefere memur olmay1p, ba§ka i§ler 

g5rmesi ve seferden uzak kalmas1d1r. ikincisi de yapilan se

ferlerin yoklamalar1n1n mahfuz (saklanm1~) ve mezbut (kay

dedilmi~) olmay1p, uygulanmamas1d1r. Yazar bu durumu §Dyle 

izah etmektedir. 

"Timar sipahisi sancal;J1 askeriyle konup go<;rup 
ve kimse yan1nda hizmet etmeyip Padi§aha hizmet 
eylese asker milkemmel oldu~undan gayr1, herkes 
seferde dirli~ine hizmetkar ve abd-i milstera te
darik edip seferlerde kil1<;; ziyade olurdu. Vaki 
olan seferlerin yoklamalar1 milhimmattand1r. 
(lilzumlu §eylerdendir.) Zira yoklamalar mazbut 
olm1yacak (olursa) ol timarla hizmet eder kim
dir malGm olmaz timarlar §imdiki halde nizalil 
(ihtilafl1) olmu~tur, seferlerde ve hizmet ma
hd!lerinde on timdra tnir adem gorilnmez, !dkin 
mahsul zamaninda bir timara on adem nizS (kav
ga ) eder • " ( 2 7 ) 

(26) Haric;rten kimseye, "ecnebi"ye timar da~1t1m1 ve sozu edilen ferman
larrn metinleri i<;in bkz. Aynr A.li Efendi a.g.e. Sh. 32 ve 5.t. 
Barkan a.g.y. Sh. 843-846 ' 

(27) G5kbilgin, "Katip Celebi, Hayat1 ve Eserleri Hakkinda incele
meler", s. 205 



- 79 -

AY~ .. Ali Efendi risalesinin hatime b5lilmiln

de, defter emini olduQu sirada defterhane i§lerini QOk ka

ri§ik ve bozuk halde bulduQunu belirterek, arneQin mahlul

den (mirasQ1s1 bulunmad1Q1ndan hilkilmete kalan "dirlik") 

bir mazule (azledilmi§ kimse) timar verildiQinde bu timarin o 

ki§inin eline geQmesinin QOk zor olduQunu, Qilnkil b5yle bir 

timarin bir kaQ ki§inin beratinda kay1tl1 bulunduQunu, eski 

eminler zamaninda da kay1tlar1na §erh du§illmedi~inden tespi

tinin QOk gilQ olduQunu anlatmaktadir. Yazar defter emini olduk

tan sonra bu hususa 5nem verdiQini ve gerek zeamet ve timar 

sahibi, gerekse ~avu~ ve milteferrika yoklamalar1n1n milkemmel 

tutulup defterhanede ciltli olarak muhafaza edildiQini belirt

muktuuir. Uu kuy.t.Ll.:truc.t11 l;JUll.t'.:t art.t.k, "eyyum-1 uevlet-i Pctdi-

~ahide §imdi bir timar ki mahlulden bir mazule inayet (liltuf) 

olunur, ana milyesser olup (kolaylikla olup), zaman-1 sab1kda 

olduQu gibi erbab-1 hileye meydan verilmez, nizS (ihtilaf, 

Qeki§me) vaki olsa dahi yoklamaya milracaat olunup hemen kat-i 
(28) 

nizS olunur. (anla§mazlik yat1§t1r1l1r)" 

Ayn1 Ali Efendi risalesinin sonunda kendi

sinden sonra da bu yoklamalarin dilzenli bir §ekilde yap1l1p 

kay1tlar1n1n tutulmasi dileQinde bulunmaktadir. 

2) Aym Ali Efendi risalesinin islahat 5ne-

rileri iQindeki anemi : 

Iktisadi ve mali bunal1m1n etkilerinin en 

yo~un olctrctk g6rilldilQU ve bu durumun aqilan seferlerin ge-

tirdiQi yeni mali yuk ve otorite bo§luQu ile birlikte Ana-

(28) a.g.y., s. 205 ve Ayn~ Ali Efendi, a.g.e. s. 33-34. 
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dolu'da tam bir karga§aya yol agt1~1 17. yilzyil ba§larinda 

(1609 y1l1nda) yazilmi§ olan bu risale, bize timar re~imindeki 

bozulman1n ilk i§aretlerini vermektedir. Yazar timar alani 

d1~1na gikmam1~t1r - zaten risalenin yaz1l1~ amaci da 1sla

hat onerilerinde bulunmak de~ildi -; timar rejimi iqin one 

silrdil~il 1slahat onerileri de seferde yoklamalar1n1n dilzenli 

yap1l1p, defter kay1tlar1n1n dilzenli olarak tutulmas1 ve ti

mar1n kime ait olduOunda ihtilafa yer verilmemesinden iba

rettir. Yazar bu kay1tlar1n dilzenli tutulmasiyla bu sorun

lar1n da gozillece~ine inanmaktadir. Oysa imparatorluk o do

nemde her yonuyle sarsilmakta ve a~ir bir iktisadi siyasi ve 

sosyal bir bunalim ya§amaktir. Bu bunal1m1 bize tum ayr1nt1-

lariyla garp1c1 bir bigimde gosteren eser. Aym Ali Efendi 

risalesinden hemen on yil kadar sonra yaz1lm1§ olan Kitab-1 

Milstetab'dir. ~imdi doneminde en az Koci Bey risalesi ,kadar 

onemli olan bu eseri inceleyelim. 



Bl -

( 2 9 ) 
D) Kitab-1 Milstetab 

1) Yazar1, eserin degeri, yaz1l1§ tarihi ve 

kime sunuldugu 

16. yilzy1l1n ikinci yar1s1nda Osmanl1 dev

let ve toplum dilzeninde ba§lam1§ olan Qokilntilyil kokenlerine 

inerek ortaya koyan bir eser olan Kitab-1 Milstetab'1n yaza

r1 hakkinda herhangi bir bilgiye sahip olunmamaktadir. Ya

zar eserinde hayat1, ailesi, hakk1nda bilgi vermedigi gibi 

bulundugu memuriyetleri hatta kendi ad1n1 bile vermernekte

dir. Ancak onun " ••• Nihayet bu haksar-i ba-sadakat (sada-

katli, peri~an) (ki,iJ zaman-1 tufulliyyetten (vocukluk za

manindan) [beriJ hanedan-1 Al-i osman'in perverde-i nirnet 

(nimetleriyle terbiye edilip yeti§tirilmi§) ve hidmet gilzi

de-i der-i devletleri olup •••• (devlet kapisinda seQkin 

hizmetler yapan [ki§il olup) ( 3011 §eklindeki sozleri onun 

dev§irme yolu ile yeti§tigine ve saraya dahil olduguna ke

sin bir delildir. Ayrica eserinde yeri geldikQe ayet, hadis, 

hikmet ve darb-1 mesellere yer vermi§ olmasi ve eserini bir 

edebiyatQi gibi gilzel §iirlerle silslemesi de kendisinin En

derun 'da yeti§rni§ bir ki§i oldugunu gostermektedir. 

Yazar eserinde, eserin yazili§ tarihi ve ki

me sunuldugu hakkinda da herhangi bir bilgi vermemektedir. 

(29) Bu eseri incelemek 1Qin glai§mamizda esas ald1g1m1z metin Ya§ar 
Yilcel'in transkripsiyonudur; Kitab-1 Milstetab, (yazari belli de
gil), Yay. Ya§ar Yilcel, Cumhuriyetin 60. Yildonilrnilne Armagani, 
Ankara 1983. Eserin yazma nushalari: Siileymaniye Ktp. Hamidiye 
No. 91:U, 'l'ilrk 'l'ctrih Kurumu Ktp. No. 5tf/, Silleymaniye Ktp. 1''atih 
No. 3514, Bkz. a.g.e. S. XXVI-XXVII. Eserin metninin incelendigi 
bolilinde yapilan alintilar ya§ar Yilcel'in yay1nlad1g1 transkripsi
yon . dan alinmi§ ve sayfa numaralar1 parantez iQinde gosterilrni§
tir. 

(30) a.g.e. s. 33 
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Ancak eserde gegen bazi ifadelerden yola gikarak bu konuda 

bir fikir edinrnek rnilrnkilndilr: 

1 ) It Denile ki bundan akdern (once) Burusa I ya 
Celali e§kiyalar1n1n def'i igiln bizzat merhurn ••• Sul
tan Ahmed Han ••• hazretleri azimet buyurdukla-
r1nda ••• " (31) 

§eklindeki ifadede soza edilen I. Ahmed oldu~una ve bu padi

§ah1n alum tarihi 1617 oldu~una gore eserin yaz1l1§ tarihi 

1617'den sonra olmal1d1r. 

2) "§imdiki hal rnu~arun-ileyh (adi gegen) merhum 
Sultan Murad Han hazretlerinin zaman1ndan beril 
yirmi be~ y1ldan miltecavizdir ki (fazlad1r ki) 

It (32) 

1595 y1l1na 25 eklersek 1620 y1l1n1 buluruz ki bu da yuka

r1daki fikri desteklemektedir ve bize eserin kesin yaz1l1§ 

tarihini vermektedir. Bu tarihler aras1nda Osmanl1 taht1n-

da II. Osman (Geng) oturrnaktad1r. (1618-1622) Nitekim : 

" Asuman-1 devlet u z1ll-i hilda Osman 
Han/Halk-1 alem saye-i adlinde buldular 

eman'·' (33) 

m1sras1nda gegen de II. Osman olmal1d1r. 

0 halde, bu soylediklerimizden yazar1n III. 

Murad, III. Mehrned, I. Ahmed ve II. o srnan devirlerinde ya

§arn1§ oldugu, Kitab-1 Mustetab 1 1 1620 y1l1 dolaylar1nda 

yazd1~1 ve eserini II. Osrnan'a sunmu§ oldu~u sonuglar1 g1-

karilabilir. Ayr1ca bu eserin II. Osman'1n islahat giri~im-

------------·-·-- -
( 31) a.g.e. s. 39 

(32) a.g.e. s. 17 

(33) a.g.e. s. 35 
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lerinde etkisi oldu~u dil~ilnillebilir. 
( 34) 

Yazar, ismini belirtmemesinin nedenini 

"hasbeten li'llah" (Allah rizasi igin) d6§6nduklerini s5y

lemek istemesine ve higbir talebi ve muradi olmamasina 

bagl:Jyorsa da, II. Osman'a kar§i mevcut olan husumeti bil

mesi ve kendisinin de II. Osman'a yak1nl1~1 ismini sakla

masina neden olmu§ olabilir. 

Kitab-1 Milstetab'in yazari 17. yilzyil ba§

larinda donemindeki aksakl1klar1 ve bozulmanin koklerini 

Kogi Bey 1 den once iyi tespit etmi§ 1slahatq1 bir yazardir. 

Eseri 17. yilzyil ba§larinda Osmanli imparatorlugu'nun tum 

cepheleriyle ayr1nt1l1 b~r panaromas1n1 veren onemli bir 

kaynaktir. Bu doneme ait islahat layihalar1n1n azl1g1 da 

dil§ilnillilrse eserin 5nemi daha gok ortaya gikmaktadir. Kap-

sad1g1 9eni~ konular ve onerdiOi yareler yonUnden uzerinde 
uzun uzun durulmasi gereken bir islahat kitabi olan eserin, 

bu yaniyla kendisinden sonra gelen 1slahatg1 yazarlara, 

ozellikle Kogi Bey'e kaynaklik etmi§ olmasi kuvvetle muh

temeldir. Yazarin bazi konulari Koci Bey'den daha ayr1nt1l1 

ve koklerine inerek incelemi§ olmasi ve islahat dil§ilncele

rinin Koqi Bey'in risalesindekilerle buyilk benzerlikler ta-

91mas1 da bu goril9u dogrulamaktadir. 

(34) Eserin tarihi, kime sunuldugu konusundaki du§unceler Ya§ar Yii
cel 'in adi geqen esere yazd1g1 onsozden al1nm19t1r. Bkz. a.g.e. 
XVIII-XXI 
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2) Eserin metni ve yorumu 

Yazar, kitabina nizam-1 aleme ihtilal ve 

b I <
35

> ' f' 1 11 ' l d 1 l reaya ve eraya ya in ia verrni§ o an ururn ara yo 

aQan nedenlerin ve ba§lang1c1n1n ne §ekilde oldu~unu ve 

bundan sonra hangi yontemle onlem alinabilece~ini yazaca

~1n1 soyle¥erek ba§lar ve kitab1n1 Kitab-1 Milstetab (gilzel 

kitap) diye adland1rd1~1n1 belirtir. Kitab1n1 inci gibi 

sozlerle yazmaya Qal1§rnad1Q1n1 ve amac1n1n bir kemal (yet

kinlik) ve marifet gosterrnek olmad1Q1n1 belirten yazar, hil

kilrnet edenlerin eserinden nice, s1n1rs1z inciler (bilgiler) 

alabilmesi ve ilim oQrenrnesi iQin eserini avam (halk) ara

s1nda gegerli clan TilrkQe ile yazd101n1 soylernektedir. Ya

zar ayr1ca eserindeki sozlerin parlakl1~1na bak1lrnay1p igin

de kavrarn ve manalara ba~l1 kal1narak rnilmkiln clan tilm yara

r1n sa~lanrnas1n1 istemektedir. 

Oniki fasildan ibaret clan eserin birinci faslin-

da yazar "nizam-1 aleme ihtilal" vermi§ clan durumun ne za

man ba§lad101n1 anlat1r. Yazar'a gore Sultan III. Murad'a 

gelinceye dek Osmanl1 hanedan1n1n durumunda bir bozukluk 

yoktur. 

II Sultan Osman Han-i Gazi ••• hazretlerinin 
zaman-i asrlar1ndan ••• Sultan Murad Han ibn-i 
Sultan Selim Han (Sultan Selim Hano~lu Sultan 
Murad Han) hazretlerinin eva'illerine (ilk za
manlar1na) gelinceye de~in her sadra gelenler 
ve hilkkam (hakimler, hilkmedenler) nam1nda olanlar 
daima i§leri adalet tarikine (yoluna) sai ve 
salik (gali§an ve yonelen) ve ser-i §erif-i 
Nebeviyyeyi icra itme~e munselik (yonetmiQ) 
[olarak gormeleriJ ve kanun-i milnif-i Al-i Os-

(35) beraya: Teb'a anlarn1n~a. Reaya ve beraya birlikte kullan1ld1~1nda 
Milslilman clan ve olmayan tilm Osmanl1 uyruklar1 kastediliyor. 
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mani 9ozetmeleriyle bunca feth ve futuhat (yam 
p1lm1§) ve bunca k11 1 a (kale) ve memleketler 
kabz ve zabt olunmu~dur •••• ehalileri Al-i Os
man1n hiikiimetlerinde mahkum olub Yedi iklirne 
de§in hilkm-i hiimayilnlar1 cari olrnu~dur ve ••• 
ol asrlarda ahval-i alern daima nizarn ve intizarndan 
hali (yoksun) olrnay1b ve bu sebep ile rnemalik-i 
mahrusada olan reaya ve beraya ve fukara ve zu'a
fa (zay1flar) ve ulerna ve suleha (iyi, yararl1 
kimseler) ve rnisafir ve rnilcavir (korn§u) z1ll-1 
hurnayun-i §ehin-sahide (padi§ahlar padi§ah1n1n 
golgesinde) asude-hal (rahat halde) olduklar1, 
giinden ayan ve kiitiib-i tevarihde mesturiil-1 be
yand1r (tarih kitaplar1nda yaz1lid1r) 11 (Sh.2) 

Goruldu~ii gibi bundan sonraki ~o~u 1slahat

Q1da da gorece§irniz gibi, yazar III. Murad oncesi donemini 

her§eyin diizenli oldu§u bir 11 Alt1n ga~" olarak gormektedir. 

Bakal1rn sonras1 i9in neler soylilyor: 

"••• F'P-i:>mmn (;inr.,I\) ••• f1ult11n Murnd Hnn ••• 
hazretlerinin zaman-1 saadetlerinden beru olan 
hilkkam ve viikela-1 devletin adaletlilikle-
rinde kusur ve i§lerinde su-i tedbir (tedbir
sizlik) ve Devleti Aliyye umurunda nice ve ni
ce ihrnalleri olub dairna kanun-i kadirne rnuhalif 
mesleke salik (girrni§) olduklar1ec1aan (sebe
biyle.) Memalik-i rnahrusada olan kura (koyl~r) 
ve ~ezari (tar1m yap1lan yerler) harabe yiiz 
tutub rea7lB· ve beraya perakende (darrnada§in) 
olub ve Hazine-i amirenin iradi (geliri) rnas
rafa. kifayet itrnez olub ve Kul taifesinin rna
beynlerine (aralar1na) dahi ecnebi girrnekle ih
tilal (kar1§1kl1k) [ortaya Q1k1p] ••• ve viizera-i 
hazret ve vilkela-i devlet dahi birbirine hased 
ve biribirlerinin aleyhlerine rnukayyed olrna~la 
(olrnas1yla) her sadra gelenler "Bu gilnii ho§ go
relim irtenin 1ss1 vard1r" deyu nizam.-1 inti
zam-1 alem i~iin takayyildleri (9abalar1, u~ra§ma
lar1) olmayub ••• ve bu sebebler ile ahval-i alem 
mii~evve~ (karmakar1~1k, dilzensiz) ve muttas1l 
(hiQ durmadan) bu Devlet-i Aliyyenin temeli 
kazilnfik iizredir. (a.b.c.)" (Sh.2) 



a) "Kul taifesi"ne "ecnebi" kar1§mas1, sa

y1lar1n1n artmasina raQmen seferlere 

katilanlarda g8rillen azalma: 

Yazar, zamaninda ortaya Qikan uygunsuz 

i§lerden Snee "Kul taifesine ecnebi kari§ub ve lazim de

Qill iken neferat (askerler) ziyade olub ve ulGfeleri dahi 

kat ender kat ziyade olub ve irad dahi masrafa kifayet it

mez olduQu" konusuna deQinir. Bunun nedenlerinden biri §U

dur: Kanun-i kadime g8re Rumeli veya Acem seferlerine ser

dar olanlarin seferde ba~ari kazanip, kale ve memleket fet

hettikleri takdirde, seferde yararlik g8sterenlere orada 

terakki ( zam) ve jb,tidadan dir 1 ik vermeye -

yetkileri vardi. Ayrica sancak beyi ve beylerbeyi olanlar 

dahi yararlik gosterenleri hizmetlerine gore daha yilksek bir 

makama getirebilirler, hizmet etmeyenleri ise azledebilir

lerdi. Ancak biltiln bu veriler terakki ve dirlikler ve tayin

ler nerede ve hangi nedenle verildiQi g8steren ril'us def

teri ile birlikte istanbul'a d8nilldilQilnde padi§aha arz olu

nur, padi§ahga uygun gorillenler gegerlik kazanir, diQerleri 

iptal olunurdu. Yazar eskiden yilrilrlilkte olan kanun ve usul

leri b8ylece 8zetledikten sonra §imdiki durumu anlatir. 

11 Lakin i;iimdiki hal ••• Sultan Murad Han 
hazretlerinin zaman-1 saadetlerinde vaki Acem 
seferlerinin ibtidasindan (ba§lamasindan) 
bu ana gelince serdar olanlar beman Uskildar'a 
geQtikleri giln veyahud Rum-ili seferi ise 
Fdirne-kapusundan ta~ra (d1§ar1) Qikd1klar1 
giinden heman (9ar9abuk) beyler beQleri ve san
cak beQlerini ve sa'ir mansib naminda olan
lari aleme bela nazil olan rili;ivet sebebiyle 
tebdil (deQii;itirmeye) ve taQyir ve azl ve nasb 
(tayin) itmeQe milba,eret iderler (giri§irler) 
ve sair dirlikler ••• mesela 9ai;inigirlik ve mil
teferrika ve 9avui;i ve sipahilikler ve kapucu 
ve topgu ve arabaci ve cebeci dirlikleri vir
mek ve terakkiler virilmek gibi ••• bir ali§
veri§ ve bir alim satim idinrni§lerdir ki ta 1 -

bir ve tahriri (yazmas1) milmkiln deQilldilr. 
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El-has1l Ck1sacas1) bir serdar sefere varup ge
linceye de~in dirlikler ve mans1blar bu vechile 
al1nmak ve sat1lmak ile beytil'l mal-i milslim~n 
berbad olub ve reaya olanlardan EtrSk CTilrkler) 
ve Ekr8d CKilrtler) ve ~ingSne ve T8t CTilrkler' 
den gayri olanlar) ve A1 c8m el-has1l her isteyen 
••• varub e~er seferlerde ve e~er Asitanede 
akQa ile dirliklere geQmek Csuretiyle) Kul ta'i
fesine ecneb! kar1§ub herc-il mere Caltilst) olmu§
lard1r.11 cs. 3-4) 

Sefefler~~ serdar olarilar1ri devlet makamla

rim ve..dirlikleri yukan.da anlatJ.l&.C}l. g i bi ·· _ r il §vet a 1 a r a k a kc; a k a r -

§111~1 da~1tmas1n1n yan1s1ra merkezde sadrazam makam1nda 

olanlar eskiden padi§aha arz olunmadan bir akc;a zam ve uc; 

bin akc;e geliri olan bir t1mar veremez iken, yirmi be§ y1l

d1r diledi~ince zam vermekte, dirlik ve makam da~1tmakta 

ve bunlar1n yilzde biri padi§aha aIZ olunmamaktad1r. Sadra

zamlar1n bu tilr davran1§lar1 sonucu di9er divan ilyeleri de 

- defterdar, mukabeleci, ruznameci- nice hile ve dolanla 

defterlerdeki kay1tlar1 ve isimleri de9i§tirip birinin hak

k1n1 hakki olmayan bir ba§kasina verir olrnu§lardir. Ayrica 

"Mukabeleci kap1s1nda sipahilik seksen ve yilz altuna al1-

nur ve sat1lur olmu§dur ve ••• sair gedikler ve terakkiler 

dell81 (ali§veri§te arac1l1k yapan ki•i) elinde gezer" CS. 

4-5) 

Yazar, ayr1ca hazinenin defterdarlari hiz

metinde gorev yapan muhasebeci, mukataac1 ve ruanamecile

rin her birine hirer pay ayrilmakta oldu~una dikkat c;eke

rek, bundan dolay1 hazinenin bu denli azalmas1na §a§mamak 

gerekti~ini soylemektedir. Bu gibilerin bu paylarla veya 

ba§ka yollarla akQa tedarik edip ril§vet vererek mekan elde 

ettiklerini ve bunlardan devlete hizmet anlam1nda bir ya-
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rar gelmeyece~ini belirterek devleti idare edenleri uyarir. 

Ayrica hala bu tilr rnertebe sahiplerinin hazinedar ve ernini 

sayilirlar iken, bunlardan ril§vet alarak onlara gorev ve

renlerin - burada yazar gorev daOitan sadrazarn, serdar ve 

diQer yilksek rnakarnlari kastetrnektedir. "Var irndi her nice 

hirsizluk edebilirsen, sana destGrdur" diyerek onlara icazet 

verrni§ olacaQini da eklerneyi ihrnal etrnez. 

Kitab-i Milstetab yazarinin en dikkati Qeken yani, 

devlet dilzeninde ortaya Qikan olurnsuz i§lerden soz ederken 

bu i§leri yapanlardan QOk, bu i§leri yapanlari ril§vet yoluy

la belli rnakarnlara getiren ve orada tutan yetki sahiplerini 

sorurnlu tutrnasidir. Yazar bununla da kalrnarnakta, yetki sa

hiplerinin boyle yaprnasinin, altindakilere cesaret verdiQi

ni ve onlari bu tilr hatalara itti~ini belirtrnektedir. Boyle 

bir donernde yazar iQin kari§ikliQin Qikrnasi da son derece 

dogaldi.r: 

II ... Vi~di divan ehli (a.b.c) ril~vetle cihana ihtilal 

Padi~ahirn itdiler vallahi mulkun paymal 
(ayak mali) 

A§kare bey iderler kah-bezenler rnansibi 
Nice kopmasun Celali, nice koprnasin kital 
a.b.c)." 

Yazar, Kul taifesine "ecnebi" kar1§~&sin1n 

nedenlerini kisaca anlattiktan sonra eskiden kanun-i kad~me 

gore Kul taifesinin ne §ekilde, hangi ko9ullarda yeti9tiQini 

§Oyle anlatir: 

ihtiyaca gore her yedi, sekiz ya da on yilda 

bir tayin olunan yayaba9ilar tarafindan Rumeli mernleketle

rinden toplanan oQlanlar (dev9irrneler) Divan-1 HurnayGn•a 
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getirilirler ve padi§ah1n huzuruna al1nd1ktan sonra kap1-

aQ~6l taraf 1ndan "g~z@ dokunur iyi oOlanlar" iQ 0Qlanl1t1 
ile Edirne, Galata At meydan1 saraylar1na gonderilir, geri 

kalan1 "dev§irme Tilrk ilzerine" yazd1r1l1rd1. 

Saraya yollanan iQ o~lanlar1 7-8 y1l ve da

ha qok zaman e~itim gorilp, terbiye olunurlar. Sonradan ig

lerinde goze dokunur, marifetli ve basiretli olanlar Y .. ni 

Saray'a a11n1r, burada da nice y1llar e~itim gorilp iglerin

den okuma yazma bilen, basiretli olanlar Has Odaya al1n1rlar

d1. Ard1ndan belli zamanlarda genel olarak q1kma oldu~unda, 

her odadan tay1n ve ferman olundu~u kadar1yle ulGfe ve bo

lilk tay1n olunup d1§ar1 q1karlard1. Ondan sonra her birinin 

"liyakat" "kabiliyyet" ve "istihkak"larina gore silahdar, 

qukadar ve rikabdar bolilk a~al1klar1ndan bilyilk mir-i ahur, 

kapu~u-ba§1, mir -i alem, (s1ras1yla) yeniqeri a~as1, Kas

tamonu sancakbeyi ve beylerbeyi olur, her vilayetin beyler

beyli~ini yaptiktan sonra Anadolu ve sonra Rumeli beylerbe

yi, ard1ndan vezir ve giderek vezir-i azam olur.<
36

) Biltiln 

bu yollar1 geqerek vezir-i azam clan kimse ise memleketin 

ahvaline tilmilyle vakif olmu§ olur. 

" ••• Bu takdirce bu vech ilzre tarikiyle (yoluyla) 
vezir-i azam olan kimesne cemi (biltiln) Kul ta'i
fesinin ahvallerine ve a~al1klar1na vak1f olmu§ 
olur ve sancak ve eyaletliklerde vaki (bulunan) 
memleketlerun akvellerine ve reayalarina ve ti
mar ve zeamet ahvaline ve hazinenin imad ve mas
raf ahvallerine vukuf-i taJUtnesi (eksiksiz, milRem
mel bilgisi) olur ve Divan-1 humayGnda ve kendil 

divaninda bir umur (husus) vaki oldukqa ve yahud bir mem
leketten ~ekvac1 (§ikayetqi) geldilkte (gelince) "Acaba 

(36) Burada vez1r1azam olmak igin once tilm vilayetlerin sonra Anadolu 
ve sonra da Rumeli vilayetlerinin beylerbeyi olmak gerekti~i gibi 
bir if ade var-ki Osmanli devletinde bu s1ran1n izlenmesi gibi bir 
§art yoktur, Rumeli beylerbeyi olmadan vezir olanlar oldu~u gibi, 
Anadolu ya da Rumeli beylerbeyi olmadan ba§ka bir beylerbeylikten 
veziriazamli~a getirilenler vard1r. Bunlarin yan1s1ra Kanuni done
mindeH~sodaba§1l1ktan veziriazam olan Ibrahim Pa§a varsa da bir is
tisnad1r. 
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buna nice cevab vireyim ve bunun asli nicediir" 
deyure'1s a~zina ve kethudasi ve sairlerin a~iz
larina bakma.9a ihtiya~ olmaz, her ne umur glurs9 
l . '1 kA '1 ' A ' h kk 1diib' o sun $er i e ve anun i e icra-i a r 

saadetlil padi§ahimizi vebale koymazlardi ve §Un
lar ki aSaliklarinda ve sancak ve beyler begilik
lerinde imtihan olub liy8kati olmiyanlari ileri 
geturilub vezaret virilmez idi. (a.b.~.) Kimi 
a~aliklarda ve kimi sancakda ve kimi beylerbe~lik
de kalub ve kiminin hilafi §er' ve kanun yaz ' 
(koymalari) ve hareketleri sebebi ile ebed1 azl olub 
kalurlar idi." (S.6-7) 

Dev§irme Turk uzerine verilen oglanlara ge

lince, onlar da Turk'e uzun yillar (6-7 yil) hizmet edip 

Qiftini silrdilkten sonra rikab-i humay6na arz olunur 1 Yeni

Qeri a9asi taraf indan toplanip bir kismi hirer akQa ile 

acemi oglani diye torbaya yazilir1 iQlerinden gaze gorunur 

iyi yarar oglanlar da iki§er akQe ile Hasbahqe'ye bostanci 

yazilirlar. Bostancilar bahQelerde be§-on yil hizmet gor

dukten sonra1 belli zamanlarda gene! olarak kapiya Qik1p 

sipahi1 Qavu§ ve yeniQeri olurlar ve liy&katlarina gore 

vezir oluncaya kadar yollari vardir. BahQeyi beklemek uzere 

kalan eski bestancilarin da once Bostanciba§l. 1 oradan ozen

gi a~asi ve giderek yoluyla vezir oluncaya kadar yollari 

vardir. Torbaya yazilan acemi 09lanlari yedi sekiz yil hiz

rnet ettikten sonra kapiya 91krna olunca il9 ak9a yevrniye ile 

yeniQeri olurlar 1 aradan karakullukQU 1 Odaba§l. 1 Yayaba§l. 1 

Yenigeri kethildas11 Sekbanba§i olur ve oradan da sancak ve 

giderek vezir oluncaya de~in yollari vardir. Bunlar da -Ye

ni9eri Ooagindan ve diger ocaklardan gelen kullar- di~erle

ri gibi neferlikde1 a9aliklarda 1 sancak ve beylerbeylikler

de nice hizmet gordilktlerinden devletin Qo9u i§terine va

kif olur ve "§er-i §erif ve kanun-i milniften (ulu kanun) 

hariQ bir i§leri olmayub icra-i hakk ederler idi." (S.7-8) 
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III. Murad'1n ilk zamanlar1na ve ortalari

na kadar bu kurallar ilzerine kanun yilrilrlilkte olmu§, uygu

lanmi§ ve 'alemin nizam1 da bu suretle intizam bulmu§' idi. 

Ancak yazara gore o zamandan sonra yirmibe~ yildan fazla

dir vezir s1fat1 alincaya kadar geQilmesi, gereken bu yollar 

birak1l1p kurallar altUst olmu~tur. 

"~imdiki hal olur olmaz reaya bir Qift okil

ziln satub akQa kuvvetiyle kimi sipahi ve kimi yeniQeri olub 

istedikleri dirlige ve mansiba geQer olmu§lardir." (Sh. 8) 

5yle ki "ecnebi" olanlar "tari~den gelen kullara" galip ge

lip onlardan daha fazla olmu§lardir. Bu ge§it hakim ve vali 

clan ecnebilerden aleme dozen getirmesini ve adalet iginde 

i§ yapmas1n1 beklemek ve reayanin huzur iginde olmas1n1 umma

nin ak1ls1zl1k olacag1n1 ileri silren yazar, bunda sucu o 

mevkilere gelenlerde gormemekte, asil sugun bu mevkileri 

ril§vet alarak satan sadrazam ve serdarlarda oldugunu belirt

mektedir. 

Kitab-1 Milstetab yazari devlet te§kilati 

igindeki bozulmada oldukga onemli bir faktoril tespit etmi§

tir. Belli silrelerde yapilan hizmetler kar§1l1g1nda devlet 

gorevlilerinde yilkselebilmek soz konusu iken, ril§vetin dev

reye girmesiyle bu kadar sure hizmet etmeyen yeteneksiz 

ki§ilerin makam sahibi olmalari devlet te§kilat1 igindeki 

bozulmanin en belirgin gostergesidir. Ayrica yazar olduk~a 

yerinde bir tespitle "sucu" bu makamlara gelenlerde de~il, 

yetersiz olan bu insanlari bu makamlara getirenlerde bul

maktadir. Yani bozukluk esas olarak "yukaridan", "devletin 

ba§indan" gelmektedir, ancak yazara gore bu padi§ah degil

dir, daha sonra da gorecegimiz gibi bu ki~i sadrazamd1r. 

Yazar ayrica biltiln bunlardan sonra bazi o-

1 umsuzluklara §a~mamak gerektigini, bu durumda bunlarin do

gal oldugunu §oyle belirtir. 
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" Bu takdirce "Hay nedir, Kul taifesi itaat 
itmez oldu ve Celali zuhur itdi ve zorba peyda 
oldu ve ahval-i alem hercu mere oldu ve Hazi
ne-i amirenin iradi masrafa kifayet etmez oldu11 

deyu nic;;in taaccilb olunur. (§a§ir1l1r) Akil olan 
kimesne bu hususa kat•a ta 1accilb idecek de~ul
dur, belki nic;;un dah~ ziyade olmaz deyu ta• 
accub idecekdir. 11 (Sh.9) 

Buraya kadar anlatilanlardan c;;ikan sonuc;; §U

dur ki, gerek ril§vet al1nmas1 gerekse ba§ka nedenlerle, sad

razamlar ve serdarlarin ve ardindan di~er divan ilyelerinin 

kanun ve kmral d1§1 olarak hizmet yaprnarni§, 11 kul 11 olrnayan 

yetersiz ki§ilere rnakarn ve di~lik dag1tmalar1 sonucunda "Kul 

taifeaine ecnehi kar1~m1~ 11 , novlot ciilzeni VP aaray Ahvali bo

zulmu§tur. Yazarin burada ve kitab1n1n birc;;ok yerinde kullan

d1Q1 "ecnebi" s8zcilQilnll geni§ anlamda yorumlarnak gerekrnekte-

dir. "Ecnebi" sadece 11 dev§irrne 11 ya da "kul cinsi" olrnayanlar 

ic;;in kullanilan bir sifat de~ildir, ayni zamanda getirildi~i 

g6revin ehli olmayan ki§iler ic;;in de yazar "ecnebi" s1fat1-

n1 kullanrnaktadir. 

Yazara g6re "kanun-i kadim"in bozulmasi ve 

bunun sonucunda "kul taifesine ecnebi kar1§mas1"n1n yani 

sira ulufeli askerlerin sayilari ve ucretleri de fazlasiy

la artmi§tir. Eskiden say1lar1 7-8 bin olan kapikulu si

pahileri yirmibinden fazla olup, Kanuni zamaninda say1lar1 

oniki bin olan yenic;;erilerin sayisi da kirk bine yilksel

rni§, diger ocaklarin say1s1 da uc;; kat artrni§tir. Yazar on

ceki zarnanin askerinin az ancak 6z oldugunu ve "saplarna ve 

ecnebi olmarnagla" her hangi dil§rnana y6nelseler muzaffer 

olduklar1n1 belirterek sayinin artrnasindan ho§nutsuzlu~unu 

llt:il1.i::tmektt:sdir. (S. '7-fi) liuu1arin yanisira yenic;;eri ocagin

da "korucu" ve "ernekli" adindaki neferlerin say1s1 yedibin-
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den fazlaya q1krn1§t1r ki, bunlarin ancak bin kadari gerqek

ten ihtiyar, i~tm giiqten kalrni§ ya da seferlerde sakat kal

rn1§t1r, geri kalani ise sefere katilrnarnak iqin akqe vererek 

"korucu" ya da "ernekli" narninda deftere kaydedilen rnal sa

hibi, zengin yeniQerilerdir. Oyle ki yeniQeri a~a kapisin

da koruculuk yuz, yuz elli altina satilir olmu§tur ve bu 

rniktar ne kadar fazla olursa o kadar fazla ulufe (rnaa§) ile 

deftere kayd ederler. Ve bu alirn satirn katiyen padi§aha, 

sadrazarn ya da defterdara arzolunrnaz, "yeniqeri a~alari 

kendu alur ve kendii virilr, kendil satar ve sahib-i arz ken

dil olur." (S. 9-10) Yine yeniQerilere terakki (zarn) veril

rnesi de tamamen yeniQeri a~alar1n1n insafina kalrni§tir, di

lerse bir gun bir akqe terakki da~1t1r, dilerse hiQ da~it

maz (S.11) 

Yazar, yeniQeri oca~1n1n durumu boyle olun

ca di~er ocaklarinin halinin nasil olacag1n1n belli oldugunu 

belirtir. Acemi o~lanlar1n1n may1lar1 artmi,, yevmiyeleri 

eskiden ve akge iken §imdi be§, alti hatta yedi akQe olrnu§

tur. Ote yandan, yeniqeri zabitleri acerni oglanlar1n1n ulu

felerine sahip olrnak iqin Qe§itli yollar denernekte, be§ik

de olan ya da defterde isrni olup kendisi olrnayanlarin ulu-

f elerine el koyrnaktadirlar. Di~er ocaklarin say1s1 da iiQ

dort kat hatta daha fazlasiyla artrni§ olup, ocaklardaki 

bu gorevlerin ril§vet yoluyla sat1lmas1 o dururna gelrni§tir 

ki, "••• ne alan bililr ve ne satan bilur, kat 1 a (katiyen) 

bu Devlet-i Aliyye'yi kayirur kalrnarni§tir."(S.13-14) 

Kul taifesinin say1s1n1n boylesine artma

sinin gereksiz ve keyfi olduguna deginen yazar yeniQeri o

cagi ve sipahiler di§indaki ocaklarin say1s1n1n artmas1-

n1n, tamarnen rii§vetten kaynakland1g1n1 ozellikle vurgular. 

Burada hernen belirtilmesi gereken bir husus §Udur ki, ye

niQeri ocaey1n1n d1~1ndaki ocak1ar1n say1s1n1n da anormal bir 

biQimde arti§i, bu art1§1n sadece -daha once bahsedilrni§ti-
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ate~li silahlarin kullanirnindaki arti~ sebebiyle profesyo

nel ilcretli askere olan ihtiyacin artmasindan kaynaklanma

d1Q1n1 g5sterir. Kitab-1 Milstetab yazar1n1n deQinmediQi ve 

eklenmesi gereken husus, iktisadi darlik ve yoksulla§ma se

bebiyle tum halk ixin kapikulu ocaklar1n1n tumuniln, yani 

devlet kap1s1n1n iyi bir "i§" kap1s1 olmas1d1r. Dolay1s1yla 

devlet iktisadi ko§ullar nedeniyle geQinemeyen halknan ki§i

lere birtakim g5revlilerin ril§vet alarak arac1l1k yapmas1 

yoluyla""i§"imkan1 saQlamaktadir. Bu da o d5nemdeki iktisadi 

bunal1m1n ne kadar derin ve yogun oldugunun bir ba§ka g5s

tergesidir. 

Yazar butun bun: larin sonu9lar1n1 ve hazine

ye getirdigi yukil §U sozleriyle QOk gilzel ifade etmektedir: 

" Bu takdirce ayruk hazinede bereket mi kalur 
veyahud Kul taifesine hazine kifayet etmek ih
timali mr-orllr-vS-her sane ixeru hazineden altmi§ 
yetmi . kese filori c;;ikarma a mutad oldular. (al+!j-
lurnh.k haline 9etlrdil@r: r- {a. · .c. a i meva-
cibe (ilx aylik maa§) kifayet itmez olub ve ~ 
y1ld1r Kul taifesine ulufeleri kesik para viril
~ (a.b.c) ve tedbir g5rillmeyilb bu vechile 
daima su-i tedbir (yanli§ tedbir) ve kanun-i ka
dimin gozetilmemesi ile Celal~er ve zorbalar ve 
fitne ve fesadlar zuhur idub ••• memleketler ve 
reaya ahvalleri muhtel (bozulmu§) ve IDU§0VVe§ 
(kar1§1k, belirsiz) ve Kul taifesi dahi uslub-1 
sabiktan (eski usluptan) 91kub ahval-i alem ni
ce husus ile ihtilale varm1§d1r." (S.4) 

Hazinenin geliri bu durumda iken yukar1da 

anlat1lan bunca masraf1n hix reva olmad101n1 belirten ya

zar, devletin temelini kazmak i9in bundan fazla ne olabi

lir diyerek sonu9ta Liltfu Pa§a gibi o da askerin az ama, 

oz olmas1n1 ve gelirin giderden fazla hale getirilmesini 

istemektedir. 

Bir taraftan Kul taifesinin say1s1 yuka

r1da anlatilan nedenlerle olaQanilstu bir bi9imde artip 
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hazinenin geliri bunlar1n maa§lar1na yetmez, iQ hazineden 

di§ hazineye aktarma yap1l1r, hatta o da yetmez ve baz1 

ocakl1lar1n maa§lar1 verilemez ya da kesik para olarak 

verilirken, Qarp1c1 olan bir ba~ka olay da say1lar1artan 

bu askerlerin seferlere oldukQa az say1da i§tirak etmel~-

ridir. 

' " kapu kullar1 dahi Alt1 boliik cem•'an yirmi 
bin nef erden ziyade iken hala her sef er vaki oldukQa 
cumle be§ alt1 bin neferden ziyade sefere var1lma
d1~1 mukarrerdir (a.b.c) ve ekser ziyade ulufeli 
olanlar dahi kimi defterdarlar1n mal-1 miri hidme
tinde (beylik mal yani devlet hizmetinde) deyu 
istihdamda kalub ve kimi viizeran1n bid 1at olan def
terlusu deyu mande (kalmi§) olub ve kimisi a~alar1 ve 
katibleri uluf elerin almak icun himayelerine alub 
ve seferlerde ulGfe yoklamas1 oldukda mevcud deyu def
terlere yaz1lub ••• Kezal1k yeniQeri kullar1 dahi 
otuzbe§bin neferden ziyade iken sefer-i humayun vaki 
oldukqa mesela yirmi bin rnikdar1 sefere memur yaz1-
l1r (a.b.~) ve bakileri kimi korucu ve kimi tekatld 
~imi kiiQiik ve kimi ba'z1 kal'alarda nobetQi deyu 
rikab-1 hiimayuna az ederler. Lakin ol s.e.tfere yaz1 -
lanlar dahi defterlerde esamileri (isimleri) mevcud 
fe-emma (aacak) yedi-sekiz bin neferden ziyade va
r1lmad1~1 mukarrardir. (a.b.Q.) ••• lakin mevcut on 
bin nefer sefere verdi~i takdirde sefere memur ~
terde yaz1lan yirmi bin yenigerinin ulufelerin bi
kusur (eksiksiz) serdardan mevcuddur, deyu alurlar 
(a.b.~) ve i§bu sefere v,rmiyan on bin neferin se
ferde virilen iki kist (pay) ulufeleri tamam yuzbin 
altundan ziyade eder. Bu takdirce bir kag zamand1r 
yeniQeri a~alar1 ••• sefere gelmiyen yeniQerinin ve 
mebeyn akQas1 deyu her sefer donu§iinde yirmi otuz bin 
altin mikdari saadetlG padi~ah1m1za istikamet tari
kiyle teslim iderler ••• ve baki kalan yetmis sek-
sen bin altuni Yeni9eri a9as1 ve zabitleri mabey
ninde (-aras1nda) kalenderi (kardef}ce) bah§ iderler 
(payla§irlar) ve bu hiyanetlerden maade yen19erile
rin beytu'l mal akQalar1 bir ka9 y1ld1r a~alar1na 
heman ceyb harQl1~1 olmu§tur. El has1l bu iki oca~1n 
ahvali kanun-i kadimden Qikub heman a9alar1na ve ka
tiblerine ve zabitlerine ve rnukabelecilerine rne'kel 
(ge9im yeri) olunub (a.b.c) ve beytu'l mal-i musli
mine ise gadr-1 sarih (a91kQa haks1zl1k olmu§dur. 
Ne soran vard1r ne tedbir iden vard1r, heman E.!!. 
ali§veri§ dunyas1d1r (a.b.Q). 
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Yazar Kul taifesinin durumunu boylece apai;rik, giz

lisiz goz oniine serdikten sonra kisaca gorii§ilnil dile geti

r ir: 

" El-Hasil kanun-i Al-i Osman hikmet ile vaz 
olunrnu§ bir i;rizi ~di ve Kul taifesi ve bunca me
malik ol kanun ile mazbut idi. imdi-ol kanun ma
dern ki duzelrniye ve ol giziden tasra (dl.§l.nda) 
hareket oluna ayruk Kul taifesi Devlet-i Aliyye
ye hayr-hah olmazlar ve rnazbut dahi olmazlar. 
(a.b.c) Kimi Celali ve kimi hirer tarikle (yol
la) yaramazli~a salik, olrnakdan hali olrnazlar 
(geri kalrnazlar) ve dil§rnana dahi zafer bulunrnaz 
ve i§ler ileruye varrnaz ve saadetlu padi~ahimiza 
~qhl hu~u~-i kqlb (kQlp hu~u~u) hq~il olmQ~ VP 
ahval-i alern dahi nizam ve intizarn bulma~a muhal
air. ( imkansizdir)" (Sh. 17) 

Yazar durumu ve olasi sonui;rlari i;rok aQik se-

Qik ifade etmektedir. Bu durumun esas nedeni kanuna aykiri 

yani bugunku deyimle hukuk di§l. davranilmasidir. Ve e~er bu 

hukuk dl.§l. davrani§lar surer, kanuna uyulrnaz ise Kul taife

sinin dilzelmesi imkansizdir. Yazar 1826'daki sonucu daha 

1620 lerde gormektedir1 Devlete hii;rbir yarari olmayan, Cela

li ve isyankar olub, zafer kazanamiyan ve ileri adim atilrna

sina engel bir Yenigeri Oca~i.Kitab-i Mustetab yazarinin ken

disinden sonraki yazarlardan belki de en onemli ustunlil~u 

buradadir. Kotilmser de~ildir , ancak hiQ de gereksiz 

bir iyimserlikde bulunmaz, olduki;ra geri;reki;ridir ve olumlu ya 

da olumsuz her ~eyi bazi §artlara ba~lamaktadir. Bundan do

layi, birgok olguyu gorememi§ olsa bile padi~ah di§inda kim

seyi ele§tirinin ilstilnde tutmamasi ve geri;reki;rili~i onu za

maninin ileri goril§lil ki§iliklerinden biri olarak ortaya 

koymaktadir. 
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b) Timar ve zeamet da~itimindaki usulsilzlilk-

ler, t1marl1 sipahilerin say1s1n1n azal-

masi 

Yazar ordunun bir bolilmilnil olu§turan Yeni 

Qeri Oca~i, Alti bolilk sipahileri ve di~er Kapikulu ocakla

rinin durumunu boyle apagik bir bigimde ortaya serdikten 

sonra, timarli sipahi askerlerinin ve timar sisteminin du

rumunu da §U §ekilde anlatir. Eskiden Anadolu, Arabistan ve 

Rumeli memleketlerinde zeamet ve timar tasarruf edenler 

ikiyilzbin askerden fazlaydi ve bu timarli sipahiler cebelil

leriyle birlikte hangi yone gitseler ba§ari kazanir, fetih

ler yaparak donerlerdi. Yazar, ge9mi§te "selatin-i izam" 

(ulu sultanlar) zamaninda Arabistan, Acem ve Rumeli'deki 

memleketler. "bu asker ile (yani timarli sipahilerle) feth 

idegelinmi§tir. Yoksa ulufeli kapikullari ancak padi§ah1m1-

:z.:1.11 ka!atli:u·ii:u-+t.l+r, Ca.h,i,i.)" (tl, :L!J) d.t.yoi:i:;k. 111a111a11+1t+U a1:1~ 

keri anlayi§ini Qok gilzel bir bi9imde dile getirmektedir. 

Daha sonra KoQi Bey'de de gordil~ilmilz bu anlayi§a gore ordu

nun temelini olu§turan ve fetihlerin yap1lmas1nda esas olan 

t1marl1 sipahi askerleridir, Yeniyeriler ve atli boluk ai

pahileri ise padi§ah askeridir. (hassa ordusu) Yazar onla

ra padi§ahin "kafadarlari" diyerek onlar1n asli gorevinin 

seferde padi§ah1 ve maiyetini, merkezde ise padi§ahi ve sa

ray1 korumak oldu~unu vurgulamaktadir. Bu anlamda ordunun 

tamelini olu§turan timarli sipahilerin ister belli askeri 

zorunluluklar sonucu, ister ekonomik neden~erle, isterse 

timar sisteminin bozulmas1 sonucu sayilarinin azalmasi Os

manli ordusuna en bilyilk darbe olmu§tur ki, bunu ilerde da

ha ayr1ntili olarak gorece~iz. Yazar bu bozulmay1 ise §Oy

le anlatir: 

II Lakin fi zamanina (zamanimizda) memalik-i 
mahrusada olan cilmle timar ve zeametlikler vilze
ranin ve ekabirlerin (riltbe ve faziletce bilyilk
ler) sepetlerine girmekle hala kirk elli sirikli 
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ile suvar olan zu'amanin bil-kuJ:liye (butiiniiyle) 
ocaklari sonmil§diir ve bunca zeamet ve timarlar 
viizeradan ••• kim en akqalu bir katibe varunca 
(vard1~1nda) evlerinde olan hademeleri naminda 
ve emred o~lanlari ve koleleri naminda [ve1 
kedisine ve kelbine (kope~ine) varinca [ya kadar] 
her birlerine hirer ism tesmiye olunub (konulup) 
zeamet ve timarlari berat eyleyilb mahsulini tasar
ruf iderler ve sefer-i hiimayun vaki 1 oldukxa se
pet iqinde olan beratlari yoklama ic;i1n sefere 
iledi.irler. " (a.b.c.) 

Timar ve zeametlerin boyle ama9 d1§1 kulla

n1lmas1 ise orduya bOyBk bir kayip olu~turrnaktadir, bu ne-

denle seferlerde ba~ari kazanmak zorla§mi§tir: 

"Bu takdirce ayruk dil§mana mukabil (kar§i) kim-
1£r dursun ve ka91dlar ile ••• ceng olunmad1~1 
zahirdir (a91kt1r) ve yalniz kap1 kulu ile ceng, 
ve feth ve fiitllh olmak bu dahi muhaldir ( im
kans1zd1r) ve eger mii.'Ilkin olayd1 selefde olan 
selatin-i izam (ulu sultanlar) iderler idi ve 
zeamet ve timarlari Hazine-i Amire iqin zabt 
iderlerdi. (a.b.c. ) 11 (Sh.15) 

Burada yazar qok daha kesin bir if ade ile 

sadece kapikulu askeri ile sava§manin imkansiz oldu~unu 

belirtiyor ve e~er olsayd1 ge9mi§teki padi§ahlar timarli si

pahilerin elinden timarlar1 alip hazineye verir, onlari da 

maa§a ba~layip kapikulu askeri haline getirirdi. Arna bu ola

maz, qunku eski sultanlar b~yle yapm&miq~ar. Bu mant1~1 bir 

qok yerde g5rm~k mRm~~n. YA~Rr hir ~~yin aoQrYlYQUnY ¥© d~ 

yanl1§l1~1n1 ispatlarken delil olarak geqmi~teki sultanla

rin onu yapm1§ ya da yapmami~ olmas1n1 g~steriyor. Yazar 

timar sistemindeki bu bozulmanin a91lan seferlere etkisini 

de §5yle anlatiyor: 
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" §imdi ise timar ve zeamet bunca bin kilic;r 
iken hala beratlarda ismleri var ve lakin resm
leri yak. Hernan sefer oldukqa yalinuz kapi ku
luyla bi-mani ve bi-faide (faydasiz) her yil 
bir seferdilr gider (a.b.~) ve bu sebeb ile hem 
Kul taifesi emre rnahkurn olmayub ve hem memle
ket ve re'aya ve hazine elden c;rikdi (a.b.c)" 
(Sh. 15) 

Timarli sipahilerine sayisinin azalmasinin 

iki· Snemli sonucu vardir: Birincisi yalniz kapikulu askerle

riyle zafer kazanmak imkansiz oldu~undan sef erlerden bir so

nuc;r alinamamaktad1r. ±kincisi, Kul taifesi "emre mahkum ol

may1p" dilzen ve disiplinden c;r1kmaktadir-ki bunu Koc;ri Bey 

daha ac;rik bir bic;rimde ifade ederek, gec;rmi§teki padi§ahlarin 

yenic;reri taifesi ve alti b8lilk halkini timar ve zeamet as

keri ile zaptettiklerini s8ylemektedir. Timarl1 sipahiler 

eski gilc;rlerini yitirince "Kul taifesi"ne hakim olman~n da 

c) Ordunun ba§inda padi§ah olmadan sefere c;rik

masi ve ba§ar1s1zl1k : 

Osmanli ordusunun iki farkl1 kayna~1n1 olu§

turan Kpp1kulu Ocaklar1 ve Timarli Sipahiler eserde b8ylece 

anlatildiktan sonra, yazar ordunun c;r1kt1~1 seferlere ve son 

zamanlarda alinan ba§ar1s1z sonuc;rlara de~inrnektedir. Yazara 

g8re Sultan Murad Han'in ilk zamanlarina gelinceye kadar 

padi§ahlar seferlerin bizzat ba§inda bulunmu§lard1, ordunun 

vezirlerin komutasinda sefere c;rikmasi adet de~ildi ve ola

gelmemi§ti. Bu tarihten sonra bu adet bozulup ordunun, Ve

ziriazamlar1n hatta "serdar" ilan edilen vezir ya da bey-

l P~h~yi iP~in komutn~+ncla ~ofuro q+kmnai adnt glmu~tu~. 
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Yazar eQer "selef-i selatin-i izan" yani 8nceki ulu sultan

lar bu tedbiri uygun g8rselerdi, o kanunu koyarlard1 diye

rek bunun yanl1§l1~1n1 vurguluyor ve ard1ndan §U s8zlerle 

padi§aha (muhtemelen) II. Osman'a ima yollu askerin ba§ina 

ge9erek sefere gitmesini, 8neriyor, "~imdi izan sahibi o-

lanlara bu mikdar i§aret ile kifayet ider ve muhtasar (ki

saca) milfid rnefhumunca (anlatan1n kavramlar1yla dil§ilnillilr

se mes'ele malumdur, hafi (gizli) deQildir." (S. 17) 

Padi§ah1n ba§inda gitmedi~i, daha 8nce an

lat1ld1~1 iizere timarl1 si~ahilerin Qok az say1da kat1lrl1~1 

ve kap1kulu ocaklar1n1n dahi yeterli say1da olmad1~1 sefer

lerin sonu9lar1 ise hi9 i9ac1c1 deQildir: 

Bu seferler sonucunda "reayan1n ekseri pe
rakende (darmada~in) ve peri§an old1klar1ndan 
maada (ba§ka) niceleri dahi eskiya ve celali 
olub kuran1n (k8ylerin) dahi ekseri harab ve 
yebab olmu§tur. 11 Dolu olan ta§ra hazineleri
nin ve Yedikule'deki hazinenin biitiiniiyle har
canmas1ndan ba§ka "yirmi yildan miitecavizdir 
ki seferler i9iln ve kul mevacibi i9iin her sene 
iQerG hazineden elli§er ve altmi§ar kise filo
ri viriliir olmu§dur ve her sene bunca hazine 
iQeriiden virililr iken ••• ancak yeni9eri ve si
pahiye gii9le (gil9liikle) kifayet idilb ve sair 
••• o~ak kullar1n1n ve serhadlil kullar1n ulu
felerin virilmekden (verilmeden) kalm1§d1r." 
cs. 18) 

" . I t I gl geferl@rin eki@ri bi~teabir (teabirsiz) 
olma~la sahihce bir nef (yarar) has1l olmu§ de-
9ildir (a.b.9) ve feth olunan vilayetlerin ek
seri dii§rnan elinden olduQu gunden ayand1r 
(a91kt1r) ve bundan kat'-1 nazar belki ~
ferler sebebi ile nice mamure rnemleketlerimiz 
harab olup ve ol memleketlerden nice hazineler 
geliirken gelmez olmu§dur (a.b.c;)" s. 11 
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Yazar 1578'de aQilan iran seferlerinin sonu

glar1n1 tarti§maya yer vermeyecek aQ1kl1kta ortaya koymak

tadir. Celali ve zorbalar ortaya g1krn1~, Anadolu harap ol

mu§, r~aya topraQ1n1 terketmi§, hazineden birgok rnasraflar 

yap1im1§, ilstilne ilstlilk fethedilen yerler geri iranlilara 

kapt1r1lm1§t1r. Bunlardan sonra bir daha sefer yap1lmas1 soz 

konusu olursa tedbir al1nmal1d1r: 

"••• aafarlnr didU~UmU~ ol dg~ildir ki ~afar o
lunma~a muhtag olmaya, muht8cd1r ve 18z1md1r 
(a,b.¥), hY§YSa (ayrica) KlZllga~-i bed fial 
igun sef eri hllmayun olmak gayret-i diniyyeden
dir. Nihayet kanun-i Al-i Osman ilzre evvela 
tedbir ve tedarilk ve milhimm8t1 gorillilb ba'. 
dehu (sonra) §ilru' oluna (a.b.9) 11 (sh. 11) 

Gergi yazar bu s5zleriyle "filtuhat"1 esas 

alan resmi goril§iln d1§1na gikmamaya ozen gostermektedir, 

ancak. bu §artlar altinda bar1§"1 onermesi de ileri bir go

ril§ say1lmal1d1r: 

"••• imdi bundan sonra sefer-i humayun murad olu
nursa evvel8 kanun-i kadim ilzre tedbir ve tedarilk 
gorillmeden sefer olma~a (olmasi) ••• hata-i mabz
dir. (kat1ks1z hatadir.) Bari (Hig olmazsa) giru 
(geri) bu veghile sulh-u sal8h (dilzeltme bari§i) 
olduOu hem ser-i §erife ve hem kanun-i milnffe 
muvafik ve mutab1kd1r. (a.b.c) Kelam-1 sahih 
(gergek soz) budur. II (Sh. 13 

tl) t1U!<.U1111:1t. 11il1:1ri, t:Jcttlrai.:1aml.ik 111aka111indaki tio

zulma1 reayanin ilzerindeki zulilm ve ril§vet: 

Yazar hilkilmet i~lerine deQinirken bu kisma 

eski tarih kitaplarindan bu yana hep deOinildiOi uzere sal

tanatin ilzerinde yukseldiQi temel faktorleri anlatarak ba§

lar. 
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11 imdi tevarih (tarih) kitaplarinda yazilan bu-
dur ki saltanat ilQ §eY ile kaim (ayakta durma) 
ve daim bulur: Birisi reaya ve ikincisi hazine ve 
u9uncilsil askerdir (a.b.c) Zira reayadan hazine 
hasil olur ve hazine ile asker hasil olur ve as
ker ile dil9man f etholunur ve bu zikr olunan ilQ 
~ey ile hasil olur: Birisi adalet ve ikincisi ka
nun-i kadim uzre mans1b1 ve dirliQi ehline virmek 
ve iixilncilsil umur-1 saltanata milteallik (saltanata 
ili§kin i§ler, emirler) mils~hip ve nedim soziyle 
ve hilkiimetde olmayan hademe soziyle kat'a umur 
gorillmemekdir. (iii yapmamaktir) (a.b.c;) 11 (S.19) 

Yazar bu konuda eskiden bir ornek de verir. 

Sultan Selim (Yavuz) zamaninda, Sadrazam 

Piri Pa9a'dan sefer haz1rl1klar1 yapmas1n1 isteyen Sultan 

Selim, Piri Pa9a'n1n nereye sefer yap1lacaQ1n1 kendisinden 

cilce nedimi arac1l1Q1yla sordurmasi iizerine, 11 §imdi kald1 

kald1 Devlet-i Aliyyeye ve umGr-i saltanata milteallik ahval

lerde senin gibiler mi kar1§1yor" diyerek cilce nedimin ba-

91n1 kestirip sadrazama gondermi§. ~imdi ise sadrazamin ve 

padi~ah yak1nlar1n1n durumu bunun tam tersidir: 

11 Oyle olsa (boyle olduQuna gore) saltanata 
miiteallik umGru (i9lere) vezir-i azamdan gayri 
kimesne [nin) vakif olmamak (olmamas1) gerek
dir (a.b.c) ve ••• vezir-i azam olanlar padi-
9;ah1n s1rdas1 ve hazinedari ve kethudesi ve 
mi.iteroediin aleyhi (guvenilir kulu) ve hayr-hah1 
ki hiQ bundan mukarreb (yakin) ve sevgili bir 
kulu dah~ olmamak gerekdir ve bu makule vasif
lar ile muttas1f (vas1fland1r1lm1§) clan kulunu 
vez~r-i azam itmek gerekdir, yoksa fi zamanina 
(zaman1m1zda) sadr-1 azam hezar (pek qok) sifat 
ile zuhura gelilb (ortaya 91k1p) kendilerinde 
ise kema hilve hakkihi (hakkiyla, gere~i gibi) 
sadakatleri olmama~la iQeril sarayda ve e~er 
ta9rada nedir filan ve filan padi§$h1n mukar
rebi (yak1n1) ve mutemediln aleyhidir deyG olur 
olmazlarin heva'larina tabi olduklar1 eclden 
vezir-i azam1n 1rz1 ve kanun-1 Ali Osman goze
tilmek (gozetilmesi) kande (nerde) kald1? (Eski-



den) cern-i alern ( tiirn alern) vezir,''.i azarndan hcv .f 
ider (korkar) iken §irndi vezir-i azarn olanlar 
olur.olrnazlardan havf ider olrnu§dur ve ••• bu 
bidat-1 seyyire (fena yenilikler) ihdas (icad) 
olal1 ••• vezir-i azarn olanlar dahi hernan sad
ra geldiklerinde ••• olur olrnazlara rnildara (yilze 
gillrne, dost gibi gorilnrne) Ceder) ve rnuradlar1 
ilzre hareket ider. Zira ••• fi zarnan1na sadr-1 
azarnda sadakat bulunrnay1b ve hem rnuternediln aleyh 
olunrnad1klar1 eclden (sebebiyle) bi'z zaruri 
(ister isternez) olur olrnazlara rnilracaat ve rnilda-

ria ve rnuradlar1 ilzre hareket itrnek lazirn gelir. 
Irndi sadr-1 azarnl1k bu §ekle varrna~la urnur-1 
saltanat ahvali kena hilve hakkihi (hakk1yla, 
gere~i gibi) gorillrnekden ber-taraf (olrnu§dur." 
(Sh. 19-20) 

Kitab-1 Milstetab yazar1, zaman1n hilkilmeti o-

.larak gorillebilecek divan1n ba§1durumunda olan sadrazamll.k maka

rn1ndaki belirgin de~i§iklikleri gozleyecek devlet ve hilku

rnet idaresindeki bozukluktaki temel halkayi tesbit etrni§tir. 

Padi§ahla onun yilriltme kuvveti (ba§bakan1) say1labilecek o

lan sadr~i azam aras1nda gilven ve gizlilik~emell ilzerine 

kurulmas1 gereken ili§ki bozulmu§tur. Sadr-1 azamlar1n pa

di§ah1n gilvenilir kulu olmamas1 nedeniyle yazar neden gilve

nilir de~ildir sorusuna cevap aramamakta, ancak "gilvenilir 

kimse olmayinca neden vezi~-i azarn olur" diyerek padi§ahla-

ra da bir ele§tiri getirmektedir. Sad:r;-aza·m1-ar padi§ah-

lar1n yak1nlar1 ve gilvendi~i ki§ilerle iyi geQinme~e Qali§

rnakta, onlar1n dediklerini yapmakta, bunun sonucu ise dev

let i§lerine birQok ki§i kar1§rnakta ve vezir-i azarnlarin 

geQmi§te varolan tart1§1lmaz otoritesi ortadan kalkmakta

d1r. Bu olgu, devlet idaresindeki bozuklu~un en temel ve 

ba§ta gelen nedenidir ki tarihe bakt191rn1zda bu olguyu III. 

Murad'in tahta geQrnesinden sonra gorilyoruz. III. Murad tah

ta geQti~inde sadr-1 azam olan Sokullu Mehrned Pa§a, III. Mu

rad11n musahip, nedim, ve yak1nlar1n1n sozlerine uyrnas1 so-
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nucu etkisini yitirmi§ ve o oldilkten sonra S~drazam - ~ o

lanlar da etkisiz, silik ve otoritesi olmayan ki§ilikler 

sergilemi§lerdir. 

Devlet ve hilkilmet idaresinde ozellikle sad

razamlik makaminda ortaya Qikan bu bozukluklarin ozellikle 

iki vahim sonucu olmu§dur ki bunlarin birincisi reSyanin 

ilzerindeki zulilm, ikincisi de geQmi§ zamanlarda zaman zaman 

gorillmil§ olsa da ril§vetin devletin tum kademelerine yayila

rak ola~an bir hale gelmesidir. 

" §imdiki hal Uskiidar'dan Karaman ve Haleb 
ilzerinden Ba~dad'a varinca (ya kadar) ve 
Sivas canibinden Arz-1 Rum (Erzurum)'a ve 
Van'a varinca (ya kadar) kura (koyler) ve 
mezari'den (ziraat yapilan yerler) dart bo
lilkden ancak bir bolil9il mamur kalmi§tir. (a.b. 
c)" (s.20) 

"Filan vilayetin reSyalari yerine geldi ••• 

Slem nizam ve intizam ilzredir, ucuzlukdur" diye padi§aha 

haber ula§tiranlar do~ruyu soylememektedirler, Qiinkii "Hala 

ki evvelB ucuzluk dedikleri vilByet de reSya kalmami§tir 

ve kalancasi dah1 fakir olub bu bir Qift okiiz kesme~e kud

retleri olmama~la yerlerini ekser Qavu§ ve zaim ve sair 

hilnkBr kullari tasarruf iderler." Ucuzluk dedikleri ise 

§udura Ortalikta ilriln alir kimsenin kalmamasi nedeniyle 

reaya, ailesine giyecek alabilmek ya da bir 5kilz almaya 9a

re bulabilmek iQin bir kile ilrilnilnil bir ak9eye veriyor o

labilir. 

Koylerinden topraklarindan ayrilan qiftqi

ler Qe§itli yerlere goq edip orada Qe§itli i§ler tutmu§

lardir: 
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11
• • • ~imdiki hal ise reayanm · ekseri kimi Acem vi

layetlerinde ve kimi Tatar Han vilayetlerinde ve 
kimi serhad clan Rum-ili vilayetlerinde vatan 
ve karar eylemi§lerdir ve kimisi Istanbul ve Edir
ne ve Burusa ve sair bilad-i azamlarda (biiyiik 
beldelerde) hammal ve ehl-i sanayi ve ekabir 
QiftQileri clmu§dur ve baz1lar1 ••• kimi hiinkar 
kulu ve kimi Celali ve e§kiyalardanclub haramilik 
iderler. (a.b.<;) ." (S.20) ·1 · 

Yazar bu sHzlerini 11 lsafn8me 11 nin yazari 

Liitfii Pa§a'nin Kanuni Sultan Siileyman'a verdi~i bir cevap 

ile destekler. Sultan Siileyman c zamanki sadrazam Riistem 

Pa§a'nin ta§ra hazinesini dcldurup Yedikule'de yeni bir ha

zine kurdu~unu, kendi sadrazaml1~1 zamaninda ise hazinenin 

bu kadar dclu clmad191n1 soyleyip bunun nedenini Lutfu Pa-

§a 'dan scrar. Bunun uzerine Liltfu Pa§a kendi cturdu9u koyde 

ve Qevre koylerde eskiden dort Qift okuz kc9anlar1n §imdi 

ancak iki Qift okuz kc§abildi9ini ve reayanin durumunun ko

tu cldu9unu soyleyerek 11 hazine dedikleri reayadir, kcyun 

clmayinca silt clmaz ••• E9er bu hal ilzre gider ise az zamanda 

ne Yedi-Kulle'de clan hazine ve ne ta9rada clan hazine ka

lur, berbad clmasi mukarrerdir. 11 diye cevap verir. Yazar Lilt

fu Pa9a'n1n ongordil9il gibi bu hazinelerin gitmesinden ba9ka, 

§imdi ig hazineden her sene elli-altm19 kese altin g1kar1-

l1r, cldu9unu, reayanin peri9anl191n1, belirtir ve bu durum

da hazinenin kimseden sa9lanam1yaca~1n1 belirterek zulum ile 

memleketin viran clmas1n1n ka91n1lmaz cldu9u hususunda uya

rida bulunur. (Sh. 21) 

Devlet ve hilkilmet idaresindeki bczuklu9un 

ikinci sonucu ve ayni zamanda gostergesi ise ril§vettir. 

11 Asitane-i saadetde clan cemi-i ehl-i mena-
sib (biitun yiiksek makam sahipleri) yirmibe9 ve 
ctuz yildan berG rii9vet tarikine salik clmu9-
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lardir (yoluna yonelmi§lerdir) ve ril~veti dahi 
bir mertebeye iletmi§ler ki hedaya deyG a~kare 
(asikarane, a91k9a) kapudan kapuya virililr ve 
alinur olmu§dur. (a.b.~) E~er ulema ve e~er 
vilkela-i devlet mabeynlerinde (arasinda) bir 
adet-i hasene (hay1rl1, iyi adet) olmu§dur ki ••• 
miibah mertebesine iletmi§lerdir. Mesela bir 
kimesne ••• bir mikdar diyanet ve sadakat ilzre 
olsa ••• ol makule (tilr) ademlere mansib (makam) 
virilmek de~il nilfus-1 zayiadand1r (zararl1 ki
§idir) deyu mezmum olur (yerilir). i§te Asitane
nin ahvali §imdi bu hale varm1§d1r." (S.23) 

Istanbul d1§1nda ta§radaki beyxerbeyi, san

cakbeyi ve kad1lar, k1sacas1 tum hilkmedenler ru§vete mupte

la olmu§lardir. OrneOin be§yilz akga geliri olan bir kad1 

efendi azledildi~inde bir ~ok s1rmal1 i~lemeli avleri, ko~k

leri, bah9eleri, ve burada hizmet eden bir Qok hizmetkarla

r1 oldugundan bunlar1n her gunku masraf1na bin akga yeterli 

olmaz. Dolay1s1yla yeniden bir makam sahibi olana dek bir 

kaQ bin alt1n borQlanir. Sonra bu efendiyi yeniden bir vi

layete kad1 yaparlar- ki baz1lar1 bu makami ru§vet ile a

l1rlar. 0 kad1 efendi bu makarnda 1.5 en gok 2 y1l kal1p sonra 

azledilecegini bilir. Dolay1s1yla o kad1 efendinin kad1l1ga 

gelinc~ye kadar ald1g1 bunca borcunu odemesi ve kad1 olmadan 

once dostlar1na ve devlet ricaline vaad ettigi hediyeleri 

vermesi i9in bir kag yuk akgeye ihtiyac1 vard1r1 ayr1ca az

ledildiginde -yeni bir rnakarna gelinceye dek- ailesi ve hiz

metkarlar1n1n ge9imi iQin bir o kadar yuk daha ak9e gerekir. 

SonUQ olarak 0 kad1 efendi 0 rnakamda gok az sure kalaca~1n

dan dolay1 bunca masraf1 reayadan veya yetim mal1ndan, helal 

veya haram yoluy~ tahsil etmeye Qal1§1r ve vilayet ister y1-

k1ls1n ister dilzelsin katiyen urnurunda olmaz. (Sh. 23-24) 

Yukar1da kisaca ezetlendigi gibi, Kitab-1 

Milstetab yazar1 diger yazarlar gibi sadece devlet te§kilat1-

n1 kerniren ril§vet belas1n1 tespit edip yermekle kalmam1§, 

ayn1 zamanda rU~vet al1nmas1na yol a~an nedenleri de ayr1nt1l1 
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olarak aQikQa ortaya sermi§tir. Kendisi bu konuda alinmasi 

gereken tedbirleri ortaya koymamakta ise de soylediklerinden 

bu tilr ki§ilere makam verilmemesi, verilse bile ikide bir 

azledilmemeleri ve bu ki§ilerin uzun sure o makami yuriltebi

leceklerinden emin olmalari gerektiOini ima ettiOi sonucu 

Qikarilabilir. Yazar kaditarin durumunu boylece ortaya ser

dikten sonra "seccade-i Resulu'llah'da olanlarin ahvalleri 

bu mertebeye varinca bu makule (tilr) efendiler su var iken 

teyemmilm ile namaz kilmaQa irtikab edince (kotil bir i§ yap

maya yonelince" diQer beylerbeyi, sancak beyi ve hakim na

minda olanlarin uygunsuz durumlarini anlatmanin mumkiln ol

madiQini ve eylemlerinin herkesce malum ve aQik olduQunu soy

lemektedir. ( S. 24) 

Yazar buradan yola Qikarak reayanin bu tur devlet 

gorevlilerinin zulum ve saldirilarindan dolayi Celalilere 

hayir duasi eder hale geldiQini soylemekte, bu sozleri ile 

16. yilzyil sonu ve 17. yilzyil ba§larinda esas zulilmiln Cela-

lilerden deOil, bizzat ta~rada devlet 9orevini yUriltenler
den geldiQi goril§ilnil do~rulamaktadir. 

" ••• Oyle olsa (boyle olduljuna gore) reaya derdmenler 
(dert sahibi) bunlarin zulm ve taaddilerinden (saldi
rilarindan) zorba ve Celali olanlara hayr dualar 
ider olmu§lardir ve bu memleketlerde ihtilal ve ha
zineye tenezzill olmadi, illa (ancak) bu hal uzre olan 
hakimlerimizin zulm ve taaddileri sebebi ile olmu§
dur." (S.25) 

e) Bozulma kar§isindaki islah Qareleri 

Osmanli devlet ve toplum dilzenindeki bozukluk

lari boylece tilm ayrintilariyla sergiledikten sonra, yazar 
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bu durumun "Allah'1n takdiri" olduQunu s5yleyenin ±slam di

ninden Qikmi§ say1laca01n1, Qilnkil hay1r ve §erri seQmenin 

ki§inin takdirine birak1ld1Q1n1 s5yler ve bu tilr "kaderci" 

bir mant10a kar§i Qikar. Ardindan padi§ahlarin kalplerinin 

temiz olduOunu, onlarda garez ve kin olmayaca01n1 soyleye

rek bu durumdan padi§ahlarin sorumlu olmad101n1 anlatmaya 

Qal1§1r ve alemin nizam1n1n bozulmas1n1n temel nedenini §U 

sBzlerle anlatir: 

"··· atalardan dahi me§hur meseldir ki "Bal1k ba§
dan kokar" demi§ler. imdi cevab buna Q1kd1 ki cilmle 
aleme ihtilal ve nizam bozulmas1 padi~ah1m1z eyu 
(iyi) vezir-i azam idinmeyub vezir-i azam olanlar1n 
su-i tedbiri (yanl1§ tedbiri) ve ril§vet al~alar1 
ile cilmle alemde olan yaramazl1klar ve bidatler ve 
hilaf-1 kanunlarin zuhurina (ortaya 91k1§1na) heman 
sadr-1azam bais (sebeb) ve badi (ilk ba§lat1c1) 
olmue olur. (a.b.c. )" (s.30) 

Bu konuya bir ornek olarak, Yavuz Sultan Selim 

M1s1r, Mekke ve Medine'yi fethettikten sonra sadrazam Piri 

Pa§a'dan "§imdiden sonra bu devlete zeval olmak' ihtimali 

var m1d1r" diye sorduOunda, Piri Pa§a hazinenin askerin, 

sava§ igin gerekli malzemelerin hepsinin mevcud ve mukem-

mel olduOunu, eksik bir §ey olmad101n1 ancak evlatlar1n1n 

saltanat gunlerinde ilQ §ey ortaya Qikmas1 halinde devlete zeval 

olmas1n1n ka91n1lmaz olacaQ1n1 s5yler: 

" evlad-1 kiramlar1n1z eyyam-1 hilafetlerinde 
(hilafet giinlerinde) so¥le kim birisi bir ab-
mak vezir-i azama dil§erse ve yahud rii§vet kapusu 
kil§ade club (a91l1p) bu ol sebeb ile menasib 
ehline virilmezse ve yahud hiikfunet naminda olan
lar avretlerinin (kad1nlar1n1n) muradlar1 iiz-
re hareket iderse ol zaman bu devletin ihtilali 
ve here-ii merci (darmaaa91n olmas1) mukarrer olur 
Ca.b.c)" (S.31) 
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Zamaninda Piri Pa§a'nin sozilnil etti~i ril§vet ve 

makamlarin ehline verilmemesi hususlar1n1n apaQik gorilldil

OilnU vurgulayan yazar buraya kadar bahsedilen tUrn kanuna 

ayk1r1 i§lerin ortaya Qikmasina sebeb ve ilk ba§larnasi 

"vezir-i azam yokluQu ve yoksulluQudur, gayri deQildir. 

(a.b.c)" (S.31) diyerek bozukluQun kayna01n1 idarenin ba§i 

durumundaki sadr-1 azamlarin yetersizli~i ve kotii yonetimi 

olarak gormektedir. Dolay1s1yla yazara gore Qozilm padi§ahin 

vebalden sak1n1r, Allah'tan korkar, dini sa~lam, ~1-i Osman 

kanunlar1n1 icra eder ve doQruluk yolunu gozetk: bir ki§i

yi bulup sadrazaml1Qa getirmesi ile bulunabilecektir. Bu 

hususta bu ki§inin mutlaka vezir olmas1 gerekmerneli, bu va

s1flara sahip bir ki§i bulunup hangi makamda olursa olsun 

sadrazamliQa getirilmeli ve padi§ah da bu ki§iye daimi ola

rak. destek olup kollamal1d1r. Bir ba§ka yol padi§ah1n D5rt 

Halife doneminde olduQu gibi bizzat dava dinleyip her i§i 

kendisinin gormesidir, ancak zaman1n insani "edebsiz" oldu

Qundan bu yol imkan dahilinde deQildir. EQer boyle doQruluk 

ehli bir ki~i sadrazam yap1l1p padi~ah da bizzat destek ve

rirse "bu bozgun binanin" (yazar memleketi kastediyor) baz1 

harap olmu§ yerlerinin tamir edilmesi ve duzeltilmesi milm

kilndilr ve i§bu "bozgun dilzenin" bu yontemin d1§1nda duzel

tilmesinin miimkun olmad1Q1 "ke§-§ems zahirdir (gilne§ gibi 

a91kt1r.)"(S.32-33) 

Yazarin kisa ve oz bir §ekilde onerisi budur. Ya 

padi§ah her i§i kendi gorecektir-ki bu o zarnanda imkans1z

d1r, o halde belli vasiflara haiz bir ilstadi bulup ona 

destek ve arka Qikarak bu i§lere bir dilzen verecektir. Ya

zar hem iyimser, hem de gerQekQidir, boyle bir ki§inin 

bulunmasi milmkilndilr, bu tilr ki9iler s1n1rs1z olarak vard1r, 

ancak bu bozulrnu§ duzenin ba§ka bir yolla 1slah1 da kesin

likle miimkiln deQildir. 
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Kitab-1 Milstetab 1 1 boylece inceledikten sonra bu 

eserin sunuldu~u san1lan ve eserin yaz1ld1~1 s1rada Osman-

11 taht1nda oturan II. Osman 1 1n (GenQ) donernindeki siyasal 

geli~rnelere ve yapmaya 9al~§t1~1 1slahatlara k1saca goz at

rnak yararl1 olacakt1r. 
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ri: 

Daha once belirtilmi§ olan delillerle ortaya 

91kt1g1 gibi, Kitab-1 Milstetab yaz1ld1g1 s1rada II. Osman 

Osmanl1 taht1nda bulunuyordu. II. Osman'in kisa silren hilkilm

darl1g1 s1ras1ndaki 1slahat te9ebbilsleri Osmanl1 1slahat ta

rihi iqin ayr1 bir onem arzetmektedir. 

I. Ahmed'in genq ya9ta olmesinin (1617) ard1n

dan yeti9kin qocuk b1rakmad1g1ndan yerine karde§i olan I. 

Mustafa geqti. I. Ahmed kanuna ayk1r1 olarak ba9lang1qta 

karde§ini oldilrtrnerni§, qocuklar1 olduktan sonra oldilrtmek 

istediyse de bu kez devletin ileri gelenleri buna engel ol

mu§lard1. Ancak I. Mustafa'nin ~uuru yerinde olmad1g1ndan 

3 ay on gun sonra Darils-saade agas1, (k1zlar agas1} sadaret 

kaymakam1, ~eyhillislam ve di~er devlet buyilklerinin ikaz1 

ile tahttan indirilip, I. Ahmed'in henilz ondort ya91ndaki 

oglu Osman tahta 91kar1ld1. 

II. Osman faal, ancak tecrilbesizdi, bu nedenle 

annesi, hocas1 Orner Efendi ve Darilssaade agas1 Mustaga Aga

n1n etkisi alt1nda kal1yordu. iyi niyetle 1slahat yapmak 

istiyorsa da kendisini bu yola sevkedecek adamlardan mahrum 

du. ilk olarak babas1n1n olilmilnden sonra kanuna gore hilki.lm

darl1k kendisinin hakk1 iken, I. Mustafa'n1n hilkilmdar ilan 

edilmesi ve culus bah§i§i dag1t1larak hazinenin zarara ug

rat1lmas1ndan sorumlu tuttugu sadaret kaymakam1 Gilrcil Meh

met Pa§a'y1 azletti. Ayr1ca, §eyhillislam Esad Efendi'nin de 

ayn1 meseleden dolay1 derecesi indirildi, nU-derris ve kad1-

lar1 tayin etme yetkisi elinden al1nd1, onun yerine ulema-
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nin derece s1ras1n1 duzenlemek atama ve azletme y~tkisi 

padi§ahin hocasi olan Omer Efendi'ye verildi. Boylelikle 

§eyhulislamin ulema uzerindeki etkisi bir sure iQin sona 

erdiyse de, daha sonradan bu yetki yeniden §eyhulislama 

verilmi§tir. 

II. Osman, 29 Nisan 1621 de Lehliler'in s;><Jdan 

i§ine mudahalesi ve Hotin kalesini i§gal etmeleri uzerine, 

devlet adamlar1n1n harp aQ1lmas1na kar§i Qik1§1 ve Leh 

kral1n1n anla§mak uzere yapt1g1 muracaatina kar§in Lehista~ 

a sefer aQti. Bu sefer s1ras1nda ve sefer sonrasinda II. Osman 

in yapt1klar1 5nemlidir. II. Osman sefei s1ras1nda Ahirk~~

denilen yerde mevcut bulunmayan ca~nigirlerin zamaninda gel

medikleri igin ulufelerini kestirdi, ardindan Boeydanist menzi

line girildiginde yeniQerilerin ordudan kaQmakta oldugu §oy

lentisi uzerine, askeri teker teker huzurundan geQirtip her 

birine yarim§ar kuru§ bah§i§ vermek suretiyle askerin bir 

tur yoklarnas1n1 yapti, ancak bu davran1§1 bir guvensizlik 

belirtisi olarak goruldu~unden yeniQeri zabitleri ve ocak 

agalari bu dururndan muteessir oldular. 
(38) 

2 Eylul 1621 'de Hatin kalesi onunde ba§layip otuz 

dort gun silren sava§tan olurnlu bir sonuQ al1narnad1, Budin 

valisinin §ahadeti, askerin maneviyat1n1n dil§mesi ve bu arada 

Leh elQilerinin bari§ iQin muracaati ilzerine Hatin kalesi

nin yine Bogdan'a terkedilrnesi ile eski hudud ve Sultan Sil

leyman zarnanindaki es as lar uzer inden bar 1 § 'yapi ldi. 

Sefer sonrasinda II. Osman bu ba§ar1s1zl1g1 aske

rin gayretsizligine baglarken, yeniQeriler ve diger askerler 

de padi§ahin kendisine yakin olan Darils-saade agasi Silleyman 

(38) Pevevi, s. 351, UzunQar~1l1, s. 131. 
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a~anin sozilyle hareket edip gurura kapilarak dil§mani kil9ilrnsemesine 

atfediyorlardi, dolayisiyla her iki taraf da birbirine k1r

g1nd1. Ayrica muharebede ba§ ve esir getiren gazilere cilzi 

bah§i§ verilmesi ve kogamsenmesi askerler arasinda padi§aha 

kar§i bir memnuniyetsizli~i uyandirmi§ti. II. Osman'in mu

harebe sirasinda kapikulu siivarilerine gayretsizliklerinden 

dolayi hakaret etmi§ olmasi onlarda da bir k1rg1nl1k yarat-
( 39) 

mi§ti. 

II. Osman sefer donil§ii devlette bazi alanlarda 

islahat yapmak uzere i~e giri§ti. Islahata ocaklardan ba9-

layarak, oca~in mevcudunu anlamak ilzere yoklama yapt1rd1, 

mevcut maa§ defterlerinde yazili olandan az Qikinca da, 

mevcut olmayan askerlerinin parasini kesti. Bu davrani§i so

nucu mevcut olmayan askerleri mevcut gibi gostererek onlarin 

yevmiyelerine el koyan ocak zabitlerinin i§ine gelmedi, on

lar da askerin memnuniyetsizli~ine katildilar. Ote yandan 

askerin gayretsizli~i hakkinda ozellikle hoca Omer Efendi 

ve Darils-saade a~asi Silleyman A~a padi§ahi te§vik etmi§, 

Silleyman A~a " ••• Bu kul (Yeniqeri ve sipahi) kulluktan 

qikmi§tir, kul olursa, asker olursa Misir ve §am ciin.dileri 

gibi ve tilfenk atmakta Anadolu sekbani gibi olmalidir. Ho

tin seferinde dil§manin taburunu bozma~a muktedir olmad1lar1 

hunersiz, marifetsiz, madrabaz ve erbab-i maa§ kul 
. . . k . d I'. ( 40) olur mu" diyerek padi§ahi maiyyeti as erin en so~utmu§tu. 

Sultan II. Osman 1622 yili ba§larinda hacca gitmeye 

karar vererek hacca gitmek ilzere hazirlik yap1lmas1n1 emret

ti. Sultan II. Osman'in hacca gitmesinin bir bahane oldu~u 

(39) a.g.e. Sh. 354, Uzun9ar91l1, s. 133-134 

(40) Ibretnllma.-Tu~i tarih9esi, Belleten sayi 43, Aktaran UzunQcar91l1, 
a.g.e. s. 134-135. 
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ve esas amacin Halep, Mi sir, ~am taraflarindan ve Anado

lu 'dan asker toplayarak yeniqerileri ve alti bolilk sipahi

leri yola getirmek oldugu hususunda yazilmi§ qe§itli tarih

ler de not dil§illmil§tilr. Bu tarihlerden konuyla ilgili alin

tilar alarak konuyu biraz aydinlatmak istiyoruz. Mustafa 

Ruri Pa§a ilnlil tarihinde olayi §oyle anlatiyor. 

11 Sultan Osman, Lehistan seferinde tam bir ba§ari 
elde edilemeyi§ini askerlerin gayretsizligine yorup 
askere kirilmi§ti. 

Darils-Saade Agasi Silleyman Aga, Hoca Omer Efendi, ve 
Harem Agalari gibi ki§ilerin ki§kirtmalari ile de, 
Arabistan'a gidip oradan ~rap silvari birlikleri geti
rip onlar araciligi ile yeniqeri ve sipah taifelerini 
yola getirmek dil§ilncesine kapildi • 

. . . 
Bu nedenle ••• hacca gitmek istedigini yayarak hazir
liklara ba§ladi. Devlet ileri gelenleri, her ne kadar 
Padi§ahin bu te§ebbilsilnil onlemeye qali§tilarsa da on
leyemediler." ( 41) 

§Oyle de~inmektedir: 

" Sul tan Osman' in muharebedeki muvaffakiyetsizlHji, 
askerin gayretsizligine atfedilmi§, muhasipleri ve bil
hassa kizlar agasi Silleyman Aga ile hocasi Omer Efendi 
bu hususta padi§ahi tahrik etmi§ler, ••• maiyeti asker
inden sogutmu§lar ve maksatlarini kuvveden fiile qikar
mak isteyerek planlarini ortmek iqin de ••• Sultan Os
man'i hacca gitmege te§vik eylemi§lerdi. 

Bu telkinler ilzerine padi§ah hacca gitmek ilzere hazir
lik yapilmasini emretmi§ Halep, §am ve Misir taraflari
na memurlar gonderilmi§, Mekke emirine de haber ve
rilmi§ (salinmi~) ve bu arada Anadolu'dan sekban yaz1l
dig1 $&yi olmu§ yani sekban yazmak iqin Eski Yusuf is-, 

(41) M.Nuri Pa§a, s. 221 
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minde biri zahirde (goriinil§te) zahire cem'i (toplarnasi) 
ve hakikatde sekban ve cundi yani silvari yazmak uzere 
§am ve Halep taraflarina yollanmi§ti. 

~eyhillislam Esad Efendi ••• Sultan Osman'a fetva 
yollayarak padi§ahlarin hacca gitmesine luzum yoktur, ye
rinde oturup adalet etmesi kafidir; bir fitne g1kmas1 
ihtimali vardir diye damad1n1 ikaz etti; ••• zarnanin bil
yilk §ohrete mazhar ?!2Y§ §eyhlerinden ••• nasihat ettiy
se de dinlenmedi." 

" ••• Rivayete gore Lehistan seferindeki muvaffakiyetsiz
li~i Kapikulu askerinin gayretsizli~ine veren ±kinci 
Osman, daha birtakim sebeplerin inzimaniyle seferden 
avdetten sonra suret-i zahirede Hicaza gitrnek ve hakikatte 
11:1e llarii.iLt:in yanl Misir ve ~uriye•cten kuvvet tedariki ile 
Yenigeri ve Sipahiyi tedip etmek istemi§ti •••• "(43) 

Pe~evi ise aksine bu nivayetin tamamen bir soylen

ti oldul}unu ileri silrmektedir. 

"Zamanin padi§ahi Sultan Osman Han ±stanbul'a dondul}i.i za
man, u~ranilan ba§ar1sizl11}a,dil§man ordusunun yenilip 
yok edilemedil}ine ilzgiln ve birgok kimselere kirg1nd1. 
Bu durumun ba§lica Osmanli askerinin gev§eklil}i yilziln
den meydana geldi~ine inaniyordu. Boyle bir ruh haleti 
iginde hacca gidip kutsal yerleri ziyaret etmeye karar 
verdi ve bu yolculuk igin haz1rl1klara ba§ladi •••• 
Halk arasinda bazi kimseler bu haz1rl11}1n bir aldatmaca 
olup, gergek niyetin ba§ka oldul}unu, dariissaade al}asi
nin te§viki ile padi§ahin Misir'in merkezi Kahire'yi 
Osmanli ba§kenti yapmak istedi~ini etrafa yaydilar. Ota 
yandan daha once bazi olaylar asker arasinda padi§aha 
kar§i memnunsuzluk uyand1rrn1§t1 ••• I§te biitiln bunlar 
fitne ve fesadin nedenleri oldu." (44) 

II. Osman'in hacca gitmek ilzere haz1rl1klara ba§

lamas1n1n gergekten Pecevi'nin dedi~i gibi hacca gitmek ama

ci ile mi oldu~unu, yoksa bunun bir aldatmaca olup altinda 

(42) Uzun gar§1l1, s. 135-136 

(43) i.H. Uzunyar,111, Osmanl1 Devlet Te,kilatindan Kap1kulu Ocaklari 
I, 2.B. Ankara, TTK yay1nlar1, 1984, s. 509 

(44) Pegevi, s. 355 
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rivayetlerde soylenen ba§ka niyetler mi yatt1~1n1 bilemiyo

ruz. Ancak ister ger9ek, ister aldatmaca olsun yeni9eri ve 

sipahi eleba§1lar1 bu rivayetlere 9er9ekten maanarak ya da bu 

rivayetleri bir bahane yaparak padi~ah1n Hica~ a gitmesinin ken 

dilerinden yilz 9evirmesinden otilril oldu~una ve bundan vazge9-

mesi gerekti~ine karar vermi~ler, Atmmydan1nda toplanm1,1ar 

ve padi~ah1n hacca gitmekten vazge9mesini, kizlar a~as1yla 

hocan1n da silrgiln edilmesini talep etmi§lerdir. (May1s 1622} 

Bu olay ilzerine ulemay1 toplayan II. Osman hacca gitmeyece

~ini, ancak bunlar1 azletmiyece~ini soyledi. Ancak ertesi 

gun ayn1 ki~iler muftu ve kazaskerlerin de kat1lmas1yla tek-

rar Atmeydan1nda topland1lar ve aralar1nda Darilssaade a~as1 

Silleyman A~a, hoca Omer Efendi, vezir-i azam Dilaver Pa~a, 

defterdar ve, eski saia:ret kaymakam1n1n da bulundu~u bir lis

teyi ulema vas1tas1yla padi§aha gonderip bunlar1n ba~1n1 is

tediler. Ulema isteklerinin yerine getirilmesini istediyse 

de, II. Osman bunlari vermeyi reddetti, ulemayi da bu fitneyi 

tahrik etmekle su9lay1p onlari sarayda alikoydu. Bunun iize-

rine At meydaninda toplananlar saraya girdiler, II. Mustaf~· 

y1 bulundu~u yerden getirdiler. II. Osman'1n vezir-i azam ve 

kizlar a~as1n1 isyancilara teslim etmesine ve uleman1n ba§kalar1 

VATRA nnlArln OR pAni~Ah tArAflnOAO teRlim enilece~fne kefil 

olmalar1na ra~men art1k i~ i~ten ge9mi~ti, isyanc1lar ulemayi 

zorla II. Mustafa'ya biat ettirdiler, ardindan da A~a kapisina 

(Yeni9eri A~asi dairesine) gelen II. Osman'i yakalayip tilrlil 

hakaretlerle orta camiine gotilrduler. Yeni9eriler II. Osman-

in hayat1na kastedilmeyerek sarayda kafes hayati ya~amas1n1 

istediler. Ancak II. Mustafa tarafindan vezir-i azam yapilan 

Davud Pa~a•n1n ve II. Mustafa'nin validesinin ocak a~alar1n1 

Osman aleyhine tahrik etmesi ve para da~1tmas1 kar~1s1nda a~a

lar hukumdar1n hayat1yla alakadar olmad1lar. Davud pa§a ayn1 

gun o~leden sonra yeni9eri a~as1 tayin edilen Dervi§ A~a ile 

birlikte orta camiine gelip, yeni9eriler II. Osman'1n a~a 

kap1s1na getirdi~i alt1nlara ya~malamak ilzere o tarafa sevk-
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edildigi sirada II. Osman'i Yedikule'ye goturup orada bog

durdular. 

II. Osman'in boyle feci bir §ekilde katledilmesi 

Osmanli tarihi i9in onemli bir donum noktasidir. 0 tarihe 

kadar ger9i yeniQeriler ve sipahiler Qe§itli nedenlerle is

yan etmi~ler, kazan kaldirmi§lardi, ancak hiQbiri padi§ahin 

tahttan indirilmesine ve hatta katledilmesine dek varmami§ti. 

Bu tarihten itibaren IV. Murad'in dilzeni tekrar saglamasina 

dek yeniQeriler ve sipahiler ba§larina buyruk oldular. Bu 

ayni zamanda Kul taifesinin, askerlerin devlet i§lerine aQik 

bir bi9imde mildahale etmelerinin ilk ornegi oldu ki bundan 

sonra da sik sik kar§ilanacakti. 

Ote yandan II. Osman'in katlinin konumuz aQisindan 

onemli yani, bu gen9 padi§ahin her ne bi9imde ve her ne se

beple olursa olsun, Kapikulu ocaklarini duzene sokmak ve is

lah @tm@k imt@mesi kar~1G1nd~ bilyilk t@pki gorm®si v@ isla= 

hat tarihinin ilk kurbani olmasidir. San1r1z bu olay bundan 

sonraki 1slahat giri§iminde bulunacak olanlarin Kap1kulu ocak

lar1n1 ve ulemayi kar§1lar1na alirken daha temkinli olmalari

na yol aqm1§t1r. 
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E) Kogi Bey Risalesi 

1) II. Osman'in olilmilnden Kogi Bey Risalesi'

nin yaz1ld1~1 doneme kadar siyasal geli~rne-

1 t:! .t' • 

Kogi Bey Risalesi'nin yaz1ld1~1 zaman, Sul

tan IV. Murad'in devlet idaresini tamamiyle kendi etkisi 

altina ald1Q1 tarihlere denk dil§er. :g .• osman'in olilmilnden 

(1622) bu tarihe (1632) kadar gegen 10 yil Osmanli tarihi 

ag1s1ndan oldukga ilging bir donemi simgeler. Bu donemde ve

zir-i azam olanlardan sadrece ilgil eceliyle olmil§, diQer ye

disi ise ge§itli nedenlerle katlolunmu§tur. Bu agidan bu do

nemi incelemek Kogi Bey Risalesi'nin yaz1ld1~1 §artlari kav

ramak ag1s1ndan yararli olacaktir. 

II. Osman'in Yenigeri~ocaQi'na s1Q1nmas1na 

ra~men sadrazam Davud Pa§a taraf indan oradan alinarak katle

dilmesi umumi efk8r1 milteessir etmi§, bu hale sebeb olduQu 

dil§ilnillen yenigeriler her yerde lanetle an1lmaya ba§lam1§

t1. Bundan dolayi, bir gun "padi§ah katili" ~ye anilan sad

razam Davud Pa~a'nin sarayina hilcum ederek 

_ "biz sana emanet etmi§tik, 

ne sebep ile oldilrdiln" diye sordular, ancak Davud Pa§a bunu 

Sultan Mustafa~.nin fermaniyla yapt1~1n1 soyleyince ses gi-

karmad1lar. Boylece mesele ~egici olarak ortulrnu~til. Ayni 

donemde Kapikulu Ocaklari ilyeleri-yenigeriler ve kapikulu 

suvarileri- II. Mustafa 1 nin beceriksizliQi, Davud Pa§a'nin 

ise mevkiini muhafaza igin onlarin her dediQini yapmasi 

nedeniyle iyice gemi aziya alip, biltiln devlet gorevlerine 
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atama ve azillere kari§maya ba§ladilar. Pecevi bu donemi 

§oyle anlatiyor : 

" ••• Sultan Mustafa c;;e§itli gorii§te topluluklarin 
birbirine kenetlenmesi sonucu tahta c;;1km1§t1. Bu 
nedanl@ hemen alem fitne ve fesad ile doldu. Nice 
kimselerin evi ya~a edildi, nice kimseler zamanin 
a~as1 iken bir lokma ekme~e muhtac;; oldu ve nice 
e§kiyanin eline c;;ok sayida mal gec;;ti. Karam1zrak'1n 
kaleme ald1~1 padi§ah buyrugu uyarinca sadrazamlik 
da Davut Pa§a'da kaldi. Oda halkin gonlilne gireyim 
ve sadrazamlik mevkiinde kalayim diye herkese ne 
istedi ise verdi, ne tereddiit etti, ne c;;ok gordu. 
Devlet hizmetleri tukenince sira vakiflara geldi, 
ne miltevellilik kald1, ne de naz1rl1k; hepsi kayr1-
lan kimselere dag1t1ld1 gitti. Ne §eriata, ne de va
kif §artlarina uyuldu. Bu gorev yerleri de bitince 
herkese kendine uygun bir hizmet bul dendi. Boylece 
zalimlerin aklina gelen uydurma ve garip hizmetler 
buldular ve bu nedenle reaya ve fukaranin ba~r1n1 
deldiler. " ( 45) 

i91er iyiden iyiye c;;1gr1ndan c;;1k1nca Davud 

Pa§a~nin ocakliya soz gec;;iremedigine hilkmedilerek §eyhiil

islam'in valide Sultan•a yazmas1 ve ulemanin da uygun bul

masiyla daha gorevde bir ay1 doldurmami§ iken Davud Pa§a 

az]edildi. (lq May1s 1622-13 Haziran 1622 aras1 sadrazam= 

25 gun) Yerine de Misir valiliginden azledilmi§ clan Mere 

Hilseyin pa§a getirildi. 

11
• • • Fakat Hiiseyin Pa§a 'm.n da verecek hizmet ve 

gorev yeri kalmam1§t1. Devlet hazinesinden para ve
rerek onlarin dillerini kesebilecegini sand1. Arna 
ne Tanr1 1 dan korktu, ne de halktan utand1. Kendin
den onceki sadrazam1n halk1n damar1n1 kuruttugu gibi 
bu da hazineyi berbat etti." (46) 

Mere Hilseyin Pa§a da, yenic;;eri agas1n1 Kara

man eyaleti valiligine atayarak istanbul'dan uzakla9t1r1n

ca, yenic;;erilerin ayaklanmas1 sonucu 24 gun sonra azledildi. 

(45) Pec;;evi, s. 363 

(46) a.g.e. s. 364 
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(13 Haziran-Temmuz 1622 arasi sadrazam) Yerine Lefkeli Mus

tafa Pa§a tayin edildiyse de Etkisiz bir ki§ili~i vard1, daha 

kirk gunil dolmadan ril§vetQi diye §ikayet edildi ve azle

dilerek sadrazamlik iki kez sadaret kaymakaml1~1 yapmi§ 

olan ve bu i§leri bilen bir ki§i olan Gurcil Mehmed Pa§a'ya 

verildi. (Eylill 1622) 

Bu sirada Erzurum beylerbeyi Abaza Mehmed 

Pa§a Sultan Osman 1 1n ocilnu almak gerekQesiyle kaledeki no

betQi muhafiz yeniQerileri kaleden di§ari Q1kartm1§, bir 

kism1n1 da ast1rm1§ ve onlarin yerine sekban askeri yazmaya 

ba§lam1§t1. Uzun zamandir suren Istanbul halk1n1n tepkisine 

bu olay da eklenince, yeniQeriler bir glin divan-1 hiimayuna 

gelerek "herkes bize padi§ah katili diye hakaret ediyor, biz 

ocaQa emanet @tmi~tik, kim katl@ttiyse hakkindan goliniin" 
·1 

dediler. Bunun iizerine §eyh-ulislam 1 1n iste~iyle Sultan I1. 

Mustafa'dan soruldu, o da "ben Sultan Osman katlolunsun de-

medim, Davut Pa§a oldlirdu, kim katlettiyse haklarindan geli

nip katlonulsun" diye hatt-1 humayin verdi. 
( 47) 

Bunun uzerine Sultan Osman 1 1 bo~an cebeci

ba§1n1n boynu vuruldu. Saklanmi§ olan Davud Pa§a da bulunarak 

oldurulmek uzere saray meydan1na getirildi. Ancak Davud Pa§a 

Rumeli ve Anadolu Kazaskerlerinin II. Osman 1 1n katli iQin 

verdi~i fetvalari ortaya atinca kapikulu sipahileri bu i§i 

ertelemek istediler. Oysa yeniQeriler iizerlerindeki lekeyi 

temizlemek iQin Davud'un katlini istiyorlardi. ±ki s1n1f 

arasinda kan dokiilmesi zabitlerin araya girmesiyle onlendi. 

Bu arada durumu haber alan sadrazam Gurcu Mehmed Pa§a iki 

yiiz kap1c1 ile birlikte kap1c1lar kethudas1n1 bu i§e memur 

r.>tti, o da nav11d Paf?a'y1 orta camiinden al1p Yedikule'ye 

(47) UzunQar~1l1, s. 144 
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gotiirterek orada ba§ka bir padi§ah katiliyle beraber bo~dur

du (9 Ocak 1623). Bunun ardindan II. Osman'in katlinde i§

birli~i yapan, yard1mc1 clan di~erleri de birer memur gon-
( 48) 

deri1erek kntlnlundnlnr. 

Giircii Mehmed Pa§a, Sultan 0·sman' in katillerinin temiz

lenmesinden sonra ortali~a biraz siikunet gelmesinden yarar

lanarak hilkilmet i§lerine bir dilzen vermek istediyse de, eski 

vezir-i azam Mere Hilseyin Pa§a killliyetli para dokerek tiirlil 

vaadlerle yeni9eri ve sipahileri ayakland1rd1. Bunlar divan 

gilnii Qorba iQmeyerek "sen evvelce bazi arkada§lar1m1z1 ol

dilrtmil§tiln, biz seni istemeyiz ••• yak dersen han9er ii~ilrilp 

seni paralariz" diye tehdit ederek Gilrcil Mehmed Pa§a'yi zor-

la istifa ettirdiler ve isyanc1lar1n istegiyle Mere Hiiseyin 
(49) 

Pa§a sadrazam oldu. 

Mere Hilseyin Pa§a gayretleri kar§1l1g1 ocak zabit

lerine miik8fatlar verip askere para dag1tt1 ve bundan sonra 

da mevkiini muhafaza iQin kapikulu ocaklarina zaten pek dar 

durumda clan hazineden paralar verdi. Ote yandan §imarikQa 

ve garip davrani§larda bulunmaya ba§ladi. Bir gun sevilen 

bir kad1y1 falakaya yatirtmi§, dayak yiyen kadi da biitiin 

ulemayi Sultan Mehmet Camii'nde toplami§ti. Toplanan ulema 

Anadolu Kazaskeri'nin onayak olmasiyla -~eyhGlislam•a- ba§

vura~ak vezir-i azamla §eriata gore davalar1n1n goriilmesini 

istedi. ~eyhillislam pa§anin sadrazamlik mevkiinde oldu~un

dan oraya gelmeyecegini, §eriata gore getirtmenin de milmkiln 

olmayacag1n1 belirtip "siz burada bekleyin, ben varip saa

detli padi§aha durumu bildireyim ve sadrazamlik rnilhrunil elin

den ald1ray1m 11 diyerek gitti. Bunu ogrenen Mere Hilseyin Pa§a 

yeni9eri ve sipahilerden bir miktar kuvvet gonderip §eyhill-

(48) a.g.e. s. 144-145 

(49) a.g.e. s. 145 
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islarn'l A~akapisi'n.a 9etirtti. Ardin.dan csmide toplan.mi~ 
olan ulemaya dag1lmalar1 iQin haber yollad1, ancak yarar1 

olmad1. Bunun iizerine vezir-i azam acemi oglanlar1n1 bunla

r1 dag1tmakla gorevlendirdi, bunlar da camideki ulemaya sal

d1rarak iQlerinden ondokuz ki§iyi oldiirdiiler ve ulemay1 

dag1tt1lar. Orada toplanm1§ bulunan uleman1n ileri gelenle-
. d .. .. .. d . k b 1 b d ( 50 ) . 1. r1 e surgune gon er1lere u o ay ast1r1l 1. I 1m er-

bab1n1n acemi oglanlar-ki bunlar daha yedi sekiz y1ll1k dev

§irmelerdir-taraf1ndan bast1r1larak iilerinden baz1lar1n1n 

katledilmesi Osmanl1 siyasal ve toplumsal hayat1nda iz b1-

rakan bir olay olmu§tur. Bu Bursa'l1 Meyli'nin §U m1srala

r1ndan Qok iyi anla§1l1yor. 

".,.. Siiphemiz var li;iOl giiriihun dinine iman1na/Kim gire 
nahak (haks1z) yere erbab-1 ilmin kaan1n&/Kadiasker 
ile miiftinin de §eynd1r (ay1pt1r) §an1na/Bir yezidin 
ram olup (boyun egip) diinya iQin ferman1na" (51) 

Mere Hilseyin Pa§a bu olay1 bast1rd1ktan sonra, 

kap1kulu sipahilerinin ileri gelenlerini fesad Q1kard1klar1 

gerekQesiyle ortadan kaldirrnaya niyetlenip bu hususta yeni

Qeri ve bostancilardan soz aldi. Ancak sipahiler dururnu ha

ber alip divana sald1r1nca yeniQeri ocagina s1g1nd1. Yeni

Qeri kethiidasi Bayram Aga, yeniQerileri sipahilerle Qarpi§

maktan men edip, dii§manl1g1 olrnayan bir vezir istemelerini 

tavsiye etti. SonuQta Mere Hilseyin Pa§a azlonulup yerine 

sab1k Bagdad val is i Kern.ankee Ali Pafia getir ildi ( Agustos 

1623). Mere Hiiseyin Pa§a bu olayin ard1ndan bir sure sak

landiysa da IV. Murad'in cillfisunu takiben katledildi. 

Kemanke~ Ali Pa§a sadrazarn oldugu sirada devlet 

i§leri oldukQa diizensizdi. II. Mustafa §Uursuz oldugundan 

devlet i§leri valide sultan ve taraftarlariyla ocakl1n1n 

(5m) a.g.e. s. 146, PeQevi, s. 364-365 

(51) a.g.e. s. 146 
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(Yenigeri Ocagi) elinde idi. Bu arada Erzururn valisi Abaza 

Mehmet Pa9a ayaklanarak devletin ba9ina onernli bir gaile 

agmi9ti. Ote yandan dagitilan cillGs baheieleri 
52

) ve her 

ayaklanmada askeri terkin igin sarfedilen paralar nedeniyle 

ne di§ ne de ig hazinede para kalmi§ti. Kemankee Ali Pa§a 

bu gidi9ati tehlikeli gorerek ~eyhulislarn Yahya Efendi, 

kazaskerler ve diger devlet erkaniyla goril§til ve devletin 

ileri gelenleri II. Mustafa'nin tahttan indirilip Sultan Ah

med' in en bilyilk §ehzadesi olan ve o sirada on bir buguk ya

§inda bulunan IV. Murad'in hilkilmdar olmasina karar verdiler. 

Valide Sultan'a II. Mustafa'nin hayatina dokunulrnayacagina 

dair terninat verilerek IV. Murad hilkilrndar ilan olundu (9 Ey

lill 1623) CillGs sirasinda di§ ve iQ hazineler bornbo§ oldugun

dan ocaklara cillGs bah§i§i verilmesi imk§ni yoktu, bundan 

dolayi onlar da bah,i§ almamaya soz verrni9lerdi. Ancak son

radan bir f itp~e gikmasi ihtirnaline kar9i bir ihtiyat ted

biri olarak Enderunda bulunan altin ve gilmil§ e9ya darphaneye 

verilip akga kestirildi ve tek bir kimse di9arda birakilmak

sizin herkese cillus bah9i9i verildi. 
( 5 3 ) 

IV. Murad tahta giktiginda onbir buguk ya§indaydi, 

bu nedenle devlet i9leri validesi Kosem Sultan ve kizlar 

agasi Must~·a Aga tarafindan idare ediliyordu. Ancak Sultan 

Murad ya9i ilerledikQe devlet i§lerine ilgisini artirdi ve 

zekasi ve kavrayi9i sayesinde devlet yonetimini tamarnen 

kendi denetirni altina aldi. Pecevi bunu §oyle aktariyor: 

"••• Ger9i tahta Qiki9i ilzerinden yedi sekiz yil geQin
ceye kadar zorbalarin azginliQi kesilmedi, onlara Odun 
verilrnekle kayna9malari, fitne ve fesadlari eksilmedi, 
Ana sonra olgunla§arak kendisine uyaniklik geldigi, 
her iyiyi ve kotilyil gorebilecek gaga eri9tigi zaman 

( !:i:t!) lbl'/ de tiul tdn Ahmt:d 1 in l.HUmUnden sonra be!:i y:d iqinde tlg kez tahta 
yeni biri gegrni9ti ve her seferinde dagitilan culGs bah9i9i 
a§aQi yukari 1 rnilyon altina e9itti. Bkz. M~.uri Pa9a, s.223 

(53) Pec;revi, s. 373, OzunQar9ili, s. 148-149, M.N.Pa§a, s. 224 
I. 
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alerni oyle bir avucu ic;rine aldi ki, dunyada onun is
tei}ine kar§i gikabilecek kirnse kalrnadi." (54) 

IV. Murad'in idareyi kendi eline almasina kadar 

gegen donemde Osrnanli imparatorlu~u ic;rinde cereyan eden 5-

nernli bir ilginc;r bir clay Erzurum beylerbeyi Abaza Mehmed 

Pa§a'nin isyan1d1r. Istanbul'da hukum surenlere kar§i A

nadolu1da esen havayi gosterrnesi ag1s1ndan bu isyana de~in

mek yararli olacaktir. 

Sadrazarn Kuyucu Murad Pa~a'nin Celali kar1§1kl1kla

r1n1 bast1rmas1 ve ±ran sava§lar1n1n da sona ermesinden son

ra Anadolu'da ortalii}a bir silkunet gelrni§ti, ancak buna ra~

men baz1 valiler bildikleri gibi hareket etmeye devam ediyor

lard1. Bu donemde isyan eden Abaza Mehmed Pa§a'nin isyan1n1n 

nedeni konusunda farkl1 goril§lere rastlan1lmaktad1r. 

" Abaza Mehmed Pa§a daha Sultan Osman 11n katlinden 
evvel-belki de gizli verilen bir emre istinaden
padi~ahin yenic;rerileri tedip etmek istemesinden cesa
r@t alm1~, Erzurum kaleeindeki yeniQeril~ri kaleden 
c;r1karm1§ ve sekban askeri yazmaya ba§lam1§t1. 11 (55) 

Oysa Mustafa Nuri Pa§a olay1 farkl1 bir bic;rirnde ak

tarmaktadir: 

"••• Sultan Osman Han 11n §ehid edilrnesinden sonra ka
pikulu askerlerinin gittikge artan edepsizlikleri, 
c;revrelerinde bulunan arkada§larina da bula§ti. 

Erzurum'da gorevli bulunan nobetc;ri yenigeri askerle
ri Erzurum valisi olan Abaza Pa§a'ya terbiyesizce 
davrani§larda bulunrnaya ba§ladilar. 

Abaza Ba§a bunlarin kustahl1klar1na ve ta§k1nl1klar1-
na dayanamad1~1ndan, bir yolunu bulup kendilerini 
kaleden d1§ar1 g1kar1p go~unu da ast1rd1. Arna kendi-

(54) Pegevi, sh. 374 

(55) Uzunc;rar§1l1, s. 150 
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sinin bu davrani§i devletge bagi§lansa bile, Is
tanbul 'daki ocaklinin siki§tirmasi ile kinanaca
gina sorguya gekilecegini biliyordu. 

Bu nedenle, Sultan Osman 1 in ocilno almi§ olmak 
gibi abdal aldatan acaip bir soylentiyi yayarak 
isyan bayragini kaldirdi. (56) 

Abaza Mehmed Pa§a'nin II. Osman'in katlinden ev

vel belli bir tav~an ·-sonucu olarak mi, yoksa II. Osman'in 

katline ve yenigerilerin ta§kinliklarina tepki olarak mi 

yenigerileri kaleden gikardigini bilmiyoruz. Ancak kaleden 

gikarilan yenigerilerin istanbul 1 a gelip §ikayette bulunmasi 

uzerine, Abaza Pa§a, Sivas beylerbeyligine atanarak yerine 

ba§kasi gonderilmi§, ancak o azlini kabul etmeyerek isyan 

etmi§tir. Civardaki Kars ve Ahiska pa§alarina da haber gon

dererek oradaki yenigerilerin de kalelerden gikarilmasini 

saglami§, ardindan da Sultan Osman'in olilmilnil gerekge ya

parak sekban namiyla otuz bir asker toplami§ ~ebinkarahi

sar' i almi§, oranin sancak beyinin de katilmasiyla Sivas 

ve Ankara ilzerine yilrilmil§tilr. Yolda eline gegirdigi yenige

ri, topgu, cebeci askerleri ve acemi oglanlarina aman 

vermeyip oldilrtmu§, kapikulu sipahilerine ise dokunmami§tir. 

Bu arada gevre beylerbeylerinden bir kismi da 

kendisine katilmi§tir. O sirada sadrazam olan Mere Hilseyin 

Pa§a ilzerine dart bin yenigeriyi gonderdiyse de, serdar 

"bizde onlara kar§i durabilecek asker yoktur" diyerek geri 

donmil§tilr. Bu arada devletin ba§ina Bagdat gailesi gikti

gindan isyan ikinci plana dil§mil§, Abaza Pa§a da durumu gug

lendirmi~tir. 

Ril§vette ileri gitmesi, Sultan IV. Murad'i gucen

diren davrani§larda bulunmasi ve son olarak da iran §ahi

nin Bagdat'i almasini padi~ahtan saklamasi sonucu sadrazam 

(56) M.N.Pa§a, s. 225 
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Kernanke§ Ali Pa§a'nin azl ve katlonulrnas1ndan (Nisan 1624) 

sonra, sadrazam olan ~erkes Mehmed Pa~a Abaza ilzerine se

fere Q1kt1. 91kan sava§ta daha once Abaza'ya kat1lrn1§ olan 

TOrkm@nlmr'in b&~1ndiki ~iva§ v&li§i T&yyir M@hm@d Pa;i v@ 
Murtaza Pa§a 1 nin taraf de~i§tirrnesi ilzerine Abaza'nin bir

likleri bozulup ka9t1lar. Bu arada ki~in yakla§rnas1 ve Aba

za 'nin da af isternesi ilzerine Abaza Mehrnet Pa§a kaleye konu

lacak yeniQerilere dokunmamas1 ~artiyla Erzurum valili~inde 

birak1ld1 ve kaleye iki bin yeni9eri konuldu. (Ekirn 1624). 

Abaza Mehrned Pa§a, 1624 y1l1nda iranlilar'ca ku

§atilan Ahiska kalesine yapilan sefer s1ras1nda seraskerlik 

verilrnernesi ve asil arnacin kendisinin yakalanip katledilrne

si oldugunu haber almas1 ilzerine ikinci kez isyan etti ve 

yapt1g1 bir baskinla yeni9erileri ve bir9ok pa§ay1 oldilrdil. 

Ertesi yil sadrazarn Hilsrev Pa§a Erzururn kalesini ku§att1, 

Abaza'nin askerleri arasindan kendi yan1na ge9enlere bolilk 

verecegini-kapikulu silvari bolilklerine kaydedecegini- duyu

rarak bir9ok askerin ka91p gelmesini sagladi. Bunun ilzerine 

Aha~a MehmR~ Pa~a aman diledi, ran1na, mal1na ve adamlar1na 

kasdedilmernesi §artiyla teslirn oldu. istanbul'a getirile

rek padi§ahin huzuruna Q1kar1lan Abaza IV. Murad tarafindan 

affedilerek Bosna valiligine tayin edildi (1628)< 57 >. 

Abaza Mehrned Pa§a'nin iki kez isyan etrnesine, 

bir9ok yeniQeriyi bu arada pa§alar1 oldilrmesine ragrnen af

fedilerek kendisine Bosna valiliginin verilrnesi dikkate §a

yandir. Abaza'nin isyan1 Anadolu'da II. Osman'in katledil

rnesine ve yeni9erilere duyulan tepkinin onernli bir goster

gesidir. Onun affedilmesi, iki §eyi gosterir. Birincisi, bu 

tepkiden ve bu tepkirlin yayginla§rna ihtirnalinden duyulan 

Qekinrneyi gosteriyor olabilir. Ote yandan da IV. Murad Abaza 

nin isyanindaki hakl1 nedenlerden dolay1 onu affetmi§ olabilir. 

(57) Abaza Mehrnet Pa§a'nin isyani i9in bkz. Pe9evi, s. 365-366,382-385; 
Uzun9ar§1l1, s.149-153, s.164-168, M.Nuri Pa§a, s. 225-226, 229-231. 



- 127 

IV. Murad'in iktidari eline almasi 

Abaza Mehmed Pa§a'yi teslim alarak ±stanbul'a ge

tiren sadrazam Hilsrev Pa§a 1628 de BaOdat'i geri almaya 

memur edilmi§ti. 1629 baharinda Ba~dat ilzerine sefere Qi

kan Hilsrev Pa§a iki sene boyunca giri§imlerinden bir sonuQ 

alamamasi ilzerine Ekim 1631 de azledildi ve yerine Hafiz 

Ahmed Pa§a ikinci kez sadrazam oldu. Bu arada padi§ahin 

muhasibi Hasan Halife de yeniQeri a~al101na getirildi. Boy

lece hem hilkilmet idaresi, hem de yeniQeri ocaoi padi§aha 

yakin §absiyetlere verilmi§ oluyordu. 

Hilsrev Pa§a'ya Diyarbakir'da iken azli tebliO 

edildi~inde, peniQeriler "bize senden ba~ka serdar gerek

mez" diyerek ayaklanmi§ ve kendisini tekrar serdar yapmak 

i~in padi~aha IDUracaat etmek istemi~ler~e de, HU.$rev Pa~a 

"biz padi§aha asi deQiliz, kimi dilerse onu istihdam ey

lesin" diyerek sadaret milhriinil kapicilar kethildasina teslim 

etmi§ti. Ancak Anadolu'nun Qe§itli yerlerinde nilfuzlarini 

yaymi§ ve ikinci bir Celali zilmresi haline gelmi§ olan ka

pikulu sipahileri birbirleriyle haberle§erek Hilsrev Pa§a'yi 

tekrar sadrazam yapmak ilzere anla§tilar. 

Bu arada veziriazam ve di~er devlet erkan1n1n se

ferlerden yorulmu§ olan orduyu ±stanbul'a getirtmek ilzere 

ferman Qikarmalari (ekim 1631) bunlarin i§ine yaradi. Ote 

yandan Istanbul'a gelen yeniQeriler, sipahiler ve Hilsrev 

Pa§a taraftarlari sadareti elde etmek isteyen vezir Recep 

Pa§a tarafindan da ki§kirtildilar. Once sipahiler At mey

dani 'nda toplanip Hilsrev Pa§a'nin azline neden olarak gor

dilkleri aralarinda vezir-i azam, ~eyhillislam Yahya Efendi, 

defterdar, Yenigeri aQasi ve padi§ahin muhasibi Musa ~ele

bi 'nin de oldugu 17 ki§inin ba§ini istediler. (~ubat 1632) 

Ardindan yeniQerilerin de katilmasiyla saraya hucum edip 
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divan-1 humayuna gelerek padi§ahi ga~1rd1lar. Ayak divani 

yaparak isteklerini saran I~. Murad'a listeyi sundular, 

padi§ahin cevab1n1 ve nasihatlerini dinlemeyip padi§ahi 

dahi ima yollu tehdit ettiler. Bunun ardindan geri donilp 

iqeri qiren IV. Murad isyan1n tRQVikqisi Recep Pava'n1n 

"bunlar teskin olunmazsa ahval mil§kil olur" s5zleri ilze

rine istemiyerek de olsa, sadaret milhrilnil teslim edip yola 

Qikmi§ olan Hafiz Ahmed Pa§a'yi geri Qa~1rtt1. isyancilar 

Hafiz Ahmed Pa§a'yi padi§ahin gozleri onlinde katlettiler. 

Ardindan sadaret milhril Recep Pa§a'ya verildi, saklanmi§ 

clan §eyhillislam Yahya Efendi azledilerek yerine Rumeli ka

zaskeri Ahizade Hilseyin Efendi getirildi. 

Bu olayin ardindan bu isyanin gerekQesi olan Hils

rev Pa~a padi§ahin gizlice verdi~i bir hatt-1 humayunla 

Tokat'ta katledildi. Bunun iizerine yenigeri ve sipahiler 

tekrar ayaklanarak saraya gelip padi§ahtan listede bulunan 

ki§ilerin ba§1n1 istediler. Ayrica §ehzadelerin de Qikar1-

l1p kendilerine g5sterilmesini talep ettiler. §ehzSdelerin 

ortaya Qikip kendilerini rahat b1rakmalar1n1 istemelerine 

ra~men, ancak §ehzSdelerin hayati ilzerine Recep Pa§a'nin ve 

AhizSde Hiiseyin Efendi'nin kefil olmalar1 ile yat1§t1lar, ar

dindan da ba§lar1n1 istedikleri ki§ileri ge§itli yerlerden 

bulup 5ldilrdiller. 

Sadrazam Recep Pa§a, bu kadar olaydan sonra salta

nat1n el de~i§tirmesi gerekti~ini anlam1~t1. K~ndisiyle ayni 

fikirde olan sipahi zorbalar1n1n eleba~lariyla birlikte 

IV. Murad'1n mutlaka kendilerinden yapt1klar1ndan dolay1 irti

kam alaca~1 dil9ilncesiyle Sultan Murad'i tahttan indirip 

§ehzadelerden birini hilkilmdar yapmayi kararla§t1rd1lar. Fi

kirlerini agt1klar1 sipahi zorbalarinin eleba§i olan Rum 

Mehmed bu kadarin yeterli oldu~unu scyleyerek "i§i az1t1rsak 
I 

alem ayak ilzredir, Allah saklasin devleti inkiraza silrilkle-



- i29i -

ri~" diye cevap verdi. Ancak kararlar1nda 1srar eden sipah 

zorbalar1 kendilerine yeniqerilerin de kat1lmas1n1 istedi

ler. Katledilen Hasan Halife'nin yerine yeniqeri agas1 olan 

ve padi§aha sadik Kase Mehmed Aga bu hareketi duyunca bir 

yandan yeniqerileri bu i§e kar1§t1rmamaya gayret edip ote 

yandan durumu saraya bildirdi, bu i§lerin arkas1nda Recep 

Pa§a'nin bulundugunu da padi§aha arzetti. Rum Mehmet ve 

Kase Mehmet Aga'n1n muhalefetleri sonucu bu te§ebbus on

lendi. Rum Mehmed'e bu hizmetinin kar§1l1g1 mukafat olarak 

Mara§ beylerbeyligi verildi. 

Bu olaydan sonra Sultan Murad sipahileri affedip 

onlarla bar1§1r gorunmil§se de, art1k isyan hareketlerinin 

Recep Pa§a 1 n1n ba§1n1n altindan q1kt1g1na dair bir §Uphesi 

kalmam1§t1. Bir sure sonra sadrazam Recep Pa§a'y1 sarayina 

qag1rt1p beklemedigi bir anda huzurunda katlettirdi. H.28 

fJ d v v 1:d 1a41 ( 1 n M Cly -1- ~ 16 J 2 ) v d q .I'.. Cl -1- II L1 ~II M -1- l:U -1- v Q 1.!.1.iI]111 ll I:> II 

' . mazul kubbe vezirlerinden Taban1 Yass1 Mehmet Pa§afy1 sad-

razaml 1ga getirip zorbalar1n hakkindan gelmesini ve katiyen 

milsamaha etmemesini emretti. 

Recep Pa§a'n1n oldurillmesinden yirmi giln kadar 

sonra-H. 1041 Zilkade 20 (M.1632 8 Haziran)- kap1kulu sipa

hileri her sene kendilerine verilen hizmetleri sene sonunu 

beklemeden istediler. Bunun uzerine zaten kanunsuz olarak 

verilen ve say1lar1 artmi§ bulunan bu hizmetleri s1n1rlan

d1rarak eski haline dondilrmek isteyen IV. Murad, eskiden 

olmayan hizmetlerin verilmemesini, kanuni clan digerlerinin 

ise verilmesini bir hatt-1 humayunla vezir-i azama bildirdi. 

Bunu duyan sipahiler Sultan Ahmed meydaninda top

land1lar. Bu toplant1y1 haber alan padi§ah Sarayburnu• da 
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Sinan Pa§a ko§kilnde ayak divani toplanmasi igin ferman 

91kard1, vezir-i azam, §eyhillislam, kazaskerler, ulema, ye

nigeri ocagi ve alti bolilk agalarini da divana 9ag1rd1. 

Sultan Murad alti bolilk sipahileri agalarina nasihat yollu 

bir 9ok §ey soyleyerek yapilan fenaliklarin devletin yikil

masina neden olacagini belirtti, herkesin hakkina razi olup 

emir ve kanuna itaat etmesini istedi. Bunun ilzerine yeni9e

ri a~asi, diger ocak agalari ve zabitleri 11 §evketlu padi

§ahimiza mutiiz (itaatkariz), e§kiyayi himaye etmeziz, pa

di§ahimiza gerekmeyen bize de gerekmez" diyerek yemin et

tiler. Sultan Murad sipah agalarina donerek, onlarin itaat-
1 

sizl~klerinden s5z edip biltiln devlet gelirini hizmet namiyla 

alip reayayi dag1tt1klar1n1, halka yaptiklari zulilmle mem

leketi harap ettiklerini, tebaa olmayinca hazinenin de ola

mayacagini anlatti. Onlar da asi olmad1klar1n1, padi§ahin i

taakkar kullari olduklarini soylediler, ba§ka gareleri kal

mayinca da e§kiyayi himaye etmeyeceklerine, eskiden kanuni 

olarak verilen hizmet di§inda hizmet istemeyeceklerine dair 

yemin ettiler. Padi§ah ayni mecliste kadilarin ril§vet alma

sindan da soz etti, kadilar da sipahilerden §ikayet ettiler, 

onlar da zulilmil ortadan kaldiracaklarina ve herkesin hakkini 

vereceklerine dair yemin ettiler. Sultan Murad Sinan Pa§a 

ko§kilndeki bu goril§melerin hepsini sicile gegirtti ve milhilr-
1etti. ( "iR) 

Sinan Pa§a ko§kil kararlarinin ardindan Sultan Ahmed 

meydaninda toplanmi§ olan sipahiler, agalarinin yeminlerini 

tan1mad1larsa da, vezir-i azam sarayinda yapilan di~er bir 

toplantida bu kararlara muhalefet edeceklerin hakkindan ge

linmesi kararla§tirildi, ardindan once ±stanbul'da sonra da A

nadolu'da sipah zerbalari birer birer yakalanip oldilrilldiller. 

(58) Iv. Murad'in iktidari eline almasi ve Sinan Pa§a ko§kil kararlari 
igin bkz. Uzungar§iali, s. 77-189, M.N.Pa§a, s. 232-235. 
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Sinan Pa§a ko§ku kararlari ve isyancilarin sin

dirilrnesinden sonra IV. Murad devlet idaresini tarnarnen 

kendi eline aldi. I§te K09i Bey Risalesi tarn da bu donern

de yazilrni§tir. Koci Bey risalesinin sonunda, ay belirtrne

den "1041 senesinde yazildi" notunu dil§rnil§tilr. Hicri 1041 

senesi Miladi takvirne gore 30 Ternrnuz 1631-18 Ternrnuz 1632 

arasina tekabill etti~ine gore, Koci Bey'in bu risaleyi Si

nan Pa§a ko§kil kararlarinin alindi~i tarihten (28 Haziran 

1632) bir silre once, ya da hernen sonra bitirip, IV. Murad'a 

sundu~una hilkrnedilebilir. Bu a~idan bakildi~inda, IV. Murad 

in icraatinda Koci Bey' in risalesinin etkili oldu~una ~ilphe 

yoktur. 
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2) Ko9i Bey'in hayati ve ki§iliQi 

Ko9i Bey Bursa'li Tahir Bey'e ve Babinger'e 

gore bir Arnavud dev§irmesidir. Arnavudca Ku9=k1rm1z1 keli

mesini andiran "Ko9i" kelimesi onun adi olrnaktan 9ok lakabi 

olsa gerektir. Tahir Bey onun asil ad1n1n "Mustafa" olduQu

nu belirtmektedir. Milliyeti konusunda kesin deliller yoksa 

<la G8riceli oldu~unu doQrulayacak daliller vard~r. ~eijitli 

kaynaklardan toplanabilen bilgilere gore Ko9i Bey gen9li~in

d@ dovljirilor@k GeriCJ@•,dfrn i§tanbul 1 a q©tirilmi11 ve §o:rilyil 

girmi§tir. Saraya giri§ tarihi ve §ekli konusunda kesin bir 

bilgi yoktur. Ancak I. Sultan Ahmed devrinden IV. Murad dev

rine kadar Enderun'da 9e§itli hizmetlerde bulundu~u bilinmek

tedir. IY. Murad'in zamaninda padi§aha en yakin sarayl1lar1n 

bulundu~u Hasodaya al1nm1§ ve padi§ahin gilvenini kazanarak 

ona do~rudan do~ruya arizalar sunacak ve sir dostu olacak 

kadar yakla§mi§tir. Padi§ahin musahibi olarak Ba~dat sefe

rine kat1lrn1§, Iv. Murad'in olilmilnden sonra hilkumdar olan 

Sultan ±brahim'in de muhasibi ve sir dostu olrnu§tur. 

Sultan Ibrahim'in son y1llar1 veya IV. Mehmed'in 

ilk y1llar1nda emekliye ayr1l1p Gorice'ye giden Ko9i Bey 

orada vefat etmi§tir. Gorice'nin Planet koyilnde gomulildur. 

Ko9i Bey, ln . • yilzy1l1n en bilyilk 1slahat91la

r1nnan biridir. Risalesi bizde bir gok defalar bas1lm1~, yeni 

harflerle ve sadele§tirilmi§ olarak bir9ok bask1s1 yap1lm1§-

t1r. Ayrica ingilizce, Alrnanca, RusQa olarak baskilari ya

pilmi§, Fransizca, ve Arap9a'ya da 9evrllmi§tir. <
59

> KOQi 

(59) Ko9i Bey Risalesi'nin Osrnanlica ve Tilrk9e bask1lar1 ve 9evirileri 
konusunda bkz. B.Lewis "Ott.owan' Observers of Ottoman Decline" 
Islamic Studies, V.I, No.l (March 1962) Sh.82, B.Lewis, Modern 
Tilrkiye'nin Do2u~u sh. 22., Ko9i Bey Risalesi, M.E. Basimevi, 
±st, 1972, sh. xv. 
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Bey'in Risalesi bir9ok tarih9imiz ve yazar1m1z taraf1ndan 

onemle ve takdirle an1lm1§, hatta Hammer ve baz1 Bat1l1 

yazarlar biraz abartmal1 olarak onu "Tilrk Montesquieu'sil" 

d . dl d 1 d (GO) . 'l'h' - . 1 b
0

' 1ye a an 1rm19 ar 1r. K1§1 1~1 uzer1ne yorum ar 1r 

yana b1rak1l1rsa, Ko9i Bey'in risalesi fikirleri, dili ve 

uslubu itibariyle ilzerinde uzun uzun durulmas1 gereken bir 

eserdir. 

(60) Lewis, Islamic Studies, s. 75, Lewis, Modern Turkiye'nin Do
~, s. 22 
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3) Eserin metni(Gl) ve yorumu 

KoQi Bey risalesine bu risaleyi yazma nedenini 

anlatmakla ba§lar. 

" Tasali ve Osmanli hanedaninin iyili(Jini isteyen, 
hayirlari Qok bilginler ve itaata hazin olup, gozden 
dil§mU§ olan emekdar kullari dunya ahvalinin bu Qe§it 
de<Ji§mesi, §er ve surun, fitne ve fesadin hadden a§iri 
olmasinin sebeplerini dil§ilnup padi§ah hazretlerinin 
kula<Jina ula~tirmak firs at1n1 arardik. Yuce Allah'a 
lio111L.lu!t:iUll 1 l1U11koJ'..J.lll.l.l<:.J_ll t.:IU:.:.tiu l:l~t:iLt::1t-t::1t1 Vt:! u.l.hc:111.1. 1:1Ut:i

leyen nurlu fikirleri, zulilm ve fesadin kokunu kaimak 
ve adalet ortusunu yaymak tarafina yonelmi§ bulundu<Ju 
biltiln insanlarin malumu olmakla herkes dil~ilncesini 
padisah cenablarina bildirmeye ba§ladilar (a.g.c) Bir 
zerre olan bu fakir kulunuz da uzun layihayi devletin 
s1~1na~1 padi§ah e§i~ine arzetmekle acele ettirn ki, 
alemin bozuklu9u ve insanlarin ahvalinin degi§mesi se
bebinin ne oldugu ve ne surette duzelecegi (a.b.c) 
padi§ahimizin rnalumu olup, gittikQe §ahane ve gilzel 
eserler meydana gele ••• "(s.4) 

KoQi Bey'in risalesi ile daha once ayrintili o

larak inceledigimiz Kitab-i Milstetab de(Jindikleri konular 

itibariyle birbirine oldukQa benzemektedir. Ancak her iki 

yazarin a(Jirlik verdi(Ji konular farkl1d1r ve 

bu anlamda aslinda birbirini tamamla

yan bir konum .-d arzederler. Degi§ik alanlarda birinin degin
lil/1 

medigi ya da az degindigi bir noktaya digeri ag1rl1kholarak, 

deginmi§, boylelikle birbirlerini tamamlam1§lard1r. 

(61) KoQi Bey risalesi'nin orijinal adi "Telhisat der ah val-i alem-i 
sultan Murad Han"dir. Bu Qali§mada metne esas olarak sadele§~;i
rilmi§ su baski esas al1nm1§t1r: Ko9i Bey Risalesi, Sad.ZuhiriDa
ni§rnan 1. B. Istanbul Milli Egitim Basimevi, (bu kitaptan yapilan 
alint1lar1n sayfa numaralar1 metnin iQinde gosterilmi~tir) 1972. 
Risalenin yazma nushalari ixin bkz. a.g.e. S.XV, A. Sirri Levend, 
Tilt'~ Oili h~9.®t1Pn9.19~l ¥11119~ Bgllgtgn, l9§i, §e 191 1 §,191~ 



- 135 

a) Bozulman1n ba§lang1c1 ve buna sebep olan hal- . 

ler: 

Risalesinde alemin bozulmas1na sebeb olan hal

lerin ba§lang1c1n1 tek tek ayr1nt1l1 olarak ele alan Koqi 

Bey, bu bozulman1n daha Kanuni zaman1nda ba§lad1~1n1 aq1k 

olarak beyan etmekte ve bu noktada Kitab-1 Milstetab yaza

r1ndan ayr1lmaktad1r. 

"••• Padi§ah1m1z1n malumu oldu~u ilzereOsmano~ullar1n1n 
ulu soylar1 ••• padi§ahlar1ndan ilk defa memleket ge
ni§li~i, hazine qoklu~u ve §evket bak1m1ndan kemal bu
lan, ••• sultan Silleyman Han idi. ve yine alemin bozul
mas1na sebep olan haller dahi onlar1n zamaninda mey
dana q1k1p, devlet en kudretli zamaninda olmakla belir
ti leri o zamanda duyulmayip birkag seneden beri qo
rilliir oldu. (a.b.c)." (S.66) 

Bozulmaya sebeb olan hallerin birincisi, Koqi 

Bey'e gore Kanuni'nin bizzat divanda bulunma adetini kald1r-

m<n:n. vc \-.cn<:\.i-i:>Lni\011 1::n::in¥"r::1k.i- ~r::1d.i-9r::1hl!'l-l"+ll do(j.l.l k+l+l,I c.icbA'

b1n1, beylerbeylerini dahi tan1maz hale gelmeleridir. i

kinci sebep Kanuni'nin hasodaba§i Ibrahim Pa§a'yi eski ka

nuna (kanun-i kadim) ve adetlere ayk1r1 olarak birdenbire 

veziriazam yapmasidir. Bundan sonra zamanla, her padi§ah 

kendi hususi kullar1n1 ileri qekip k1sa zamanda vezir-i azam 

eder olmu§, bu ki§iler de memleket ahvalini bilmediklerinden 

alemin dilzeni bozulmu~tur. 

Devlet idarecilerinin s1ras1 gelmeden ve yete

rince hizmet yapmadan yiikseltilip vezir-i azam yap1lmas1 

devlet kademelerindeki bozuklu~un en onemli nedenlerinden 

biridir ve buna Kitab-1 Milstetab'da da ayr1nt1l1 biqimde 
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de~inilmi§tir. Kogi Bey'de yeni olan, bu hiyerar§ik dilze

nin Kanuni zamaninda bozulmaya ba§lad1~1n1 soylemesidir. 

Bozulmaya sebep olan hallerin il9ilncilsil §Udur: 

Eskiden padi§ahlar kizlarini soy-sop sahibi, yahut harem-i 

humayunda yeti§mi§ bir kabiliyetli kimseye verip damat 

edindikleri vakit, padi9ah damadi olan kimsenin memleket 

ahvaline ve saltanat i§lerine kari§masindan gekinildi~i 

i9in Istanbul di§inda tutulur, omru boyunca bir sancak ihsan 

olunup oraya gonderilirdi. Oysa Kanuni bu adete aykiri olarak 

kizi Mihrimah Sultan-1 Rilstem Pa§a'ya verip onu sadrazam 

yapti. Rilstem Pa§a da atalar zamaninda fetholunmu§ memleket

lerden bir 9ok koyil millk olarak verdi, onlar evlatlarina vak

feylediler, boylece §eriata aykiri olarak bu tilr haslar ka

yip ve t@l@f oldu (i.G8c69), 

Dorduncil sebep yine Rilstem Pa§a'nin padi§ah has-· 

lari ve mukataalari ~eriata aykiri olarak ittizama vermesi, 

ve iltizami kabul eden namussuz ki§iler elinde bu mukataa ve 

padi§ah hasi olan koylerin harap olmasidir (s. 69) Oysa on

celeri haslar ve mukataalar emanet suretiyle namuslu eminle

re verilir, onlar da paralari hak ve adalet uzre toplarlardi. 

Bu konuya Liltfil Pa§a'nin Kanuni'ye verdi~i cevapta deQinil

mi§, Kitab-i Milstetab yazarida bunu bir ornek olarak eserine 

almi§ti. Ayrica yine ayni konuya Kanuni doneminde hilkilmetin 

mali darlik kar§isinda aldi~i tedbirlerden biri olarak bu 

cali§mada daha once deQinilmi9ti. 

Be§inci sebep, Sultan Silleyman'in hazinenin zen

ginliQini gorilp sils ve sohreti artirmasidir, Vezirlerin ve 

ard1ndan tnm halk ona uyarak AHR ve ~RhrPtP dOeknn olmue, 

sonunda makam sahiplerinin ilcretleri bu kadar harcamaya 

yeti~meyip zulume ba~lami~lardir. (sh. 69-70) 
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KoQi Bey'in bozulrnanin Osrnanli irnparatorlu~u'nun 

"rnernleket geni§li~i, hazine QokluQu ve §evket bak1rn1ndan ke

rnal buldu~u 11 Kanuni Sultan Siileyrnan zarnaninda ba§larni§ ol

du~u gorii§ii oldukQa onernlidir. Bu gorii§ bize devlet te§ki

latinda ozellikle III. Murad'in culGsundan itibaren ortaya 

Qikan bozulrnaya bozulmanin nedeni de~il sonucu olarak bak

rnamiz gerekti~ini gosterrnektedir. 

b) Vezir-i azarnlarin ba~1ms1z olmasi ve padi~ah 

yak1nlar1n1n devlet i§lerine kar1§mamas1 ge

regi : 

KoQi Bey risalesinde padi§ahlarin divanda bu

lunmasi ve devlet i§leriyle bizzat ilgilenrnesi kadar, ve

zir-i azamlarin ba~imsiz olmasi ve padi~ah yakinlarinin dev

let i9lerine kar1§rnamas1na da QOk onern verrnektedir. Sultan 

III. Murad'in saltanat1n1n ilk zarnanlarina dek nedimler ve 

padi§ah yak1nlar1 ak1ll1, gilngormil§, i§ten anlar kimseler

olup, padi§ahlar onlarin vezirlerin ve ulernanin ahvalinden 

bahsetmelerine kesinlikle izinleri olmarni§, ancak daha son

ra bu durum bozulmu§tur. 

"••• 982 (M.1574) tarihine gelinceye kadar bilyiik ve
zirlerde tam istiklal olup, vezir-i azamlik makam1nda 
olanlar1n i§lerine hiQ kirnse kar1§mazd1. Alip ver
mek, azil ve tayin ellerinde olup, padi§ah ile kendi
leri aralarinda olan muameleleri kimse bilmezdi. Bir 
i§e kari~maya kimsenin cesareti yoktu. 0 tarihten 
beri nedimler ve di~er padi§ah yak1nlar1, padi§ah hu
zurunda meydan ve riltbeler bulup, saltanat i§lerine 
kar1§1r oldular. Vezir-i azam olanlara nice olmaya
cak teklifler eder oldular. Vezir-i azamlar da istek
lerine mUsaade etmezlerse hepsi el ve g8nill birliQi 
edip padi§ah huzurunda firsat buldukQa haklarinda 
birwok if tiralar edip, padi~ahin 90~abini durmadan 
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ki§kirtmakla giinahsiz yere kimini katl, kimini siirgiin 
ettirib, baz1s1n1n da mal ve menalini aldi.rip pek qok 
hakaretler ettirirlerdi. (s.20) 

Koqi Bey bu §ekilde haksiz yere katledilen vezir

lere iran serdari ve oniki eyaletin fatihi Ferhat Pa§a•yi, 

sipahi taifesinin iqinde e§kiyalarmhakkindan gelen Yemi§Qi 

Hasan Pa§a'' y i, 11 sal tan at ta suikasdi vardir" di ye pa di §ah in 

gazabina u~ratilarak katledilen Nasuh ve Dervi§ Mehmet 

Pa§a'lar1 ornek verdikten sonra §Dyle diyor. 

11 Onldrdan sonra gelen vezirler, mecbureu iq halkina 
(Enderun halki) uyup havalarina gore hareket edip, 
her ne isteseler reddetmez oldular. Oinlar da pek qok 
i~l©r@ kar1~rna~a ba~lay1p. kan haha§lfia nie@ yU2 y1l 
evvel fetholunmu§ koyleri, tarlalari hirer yolunu bi
larak kimini paemakli.k ve kimini arpalik, kimini miilk 
olarak verdirip, kendileri tamamen doyduktan sonra 
her biri adamlarina nice ti.mar ve zeametler verdirip, 
ki.li.q erbab1n1n dirliklerini kestiler. Devlet hazine
sini ziyan ugratip, alemi bu hale getirdiler. Bundan 
sonra yine kanaat etmeyip, rii§ vet kapisini aqarak san
caklara, beylerbeyilere ve diger padi§ah rra·ns1blar1na 
kari§ma~a ba§ladilar. Bir alay ehliyetsiz ve hak sahibi 
olarn1yan1n rii§vet la§esine ta_!ta' edip kirnine beylik, 
kirnine beylerbeylik aliverip, hak sahibi olan bir 
alay i§ gorrnil§, ernektar, yarar ve eecaatli kullar iti
bars1zl1k ko§esinde nam ve ni§ansiz kalip fakirlik ve 
hiqlik iqinde kaldilar. Timar ve zeamet erbabi tamamen 
yok oldu. Bu yilzden yapilan seferler bir varup bir gel
meden belki marnur rnemleketleri yaki.p yikmadan ibaret 
kalip fetih ve zafer gorilnmez oldu. Disiplin alemden 
kalkti" (s.22-23) 

Koqi Bey de bozulrnadaki ana, ternel halkayi Kitab-1 

Milstetab yazar1 gibi padi§ahlar ile veziriazarnlar arasinda

ld yRlnn iligklnin hn;:-.11lmnA1, pAni1;p1h y;dnnlnr1n1n r'IPvlPt 

i§lerine kar1§rnas1 ve vezir-i azarnlarin kudretlerini ve 

ba~imsiz olarak i§ gorme imkan1n1 kaybetrnesi olarak gormek

tedir. Yani bozulma tepede ba~lami~ ve tilm devlet bUnyesi-

ne yansirni§tir. Kilqilk bir nilans farki ile ki, Koqi Bey 
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esas sorumlulugu padi§ah yak1nlar1na yilkler ve vezir-i azam

larin "mecburen" onlarin dediklerini yapt1g1n1 s5yler iken, 

Kitab-1 Milstetab yazari bunu iyi vezir-i azam segilememe

sine ba~lamaktadir. 

e) Ril§vet ve memuriyetlerin ehliyetsiz ki§ilere 

verilmesi 

Devletin list kademesindeki bu bozulrnayla bir-

1 ikte, yilksek rnernuriyetler ril§vet yoluyla ehliyetsiz ki§i

lere verilir olmu§tur. 

" Din dil§manlari ilzerine bu kadar seferler olup, 
hesapsiz para ve hazineler telef olmu§dur. Buna 
ra~en yine din ve devlete faydali bir hizmetin go
rillmemesine sebeb budur ki, 990 (M.1582) tarihinden 
beri yiiksek rnernuriyetler rii§vet ile ehliyetsizlere 
verilir oldu. (a.b.c;:)" (s.48) 

" ••• §eriat ve hilkilrnet rnans1plar1n1n siyaset ve kilig 
rnans1plar1n1n ehline verilmesi vacip ve en ehemmi
yetlidir. Ve bu ilahi emrin gere9i gibi yerine geti
rilrnernesine sebep ril§vettir.(a.b.c) Okapi ag1lal1 
rnansip erbabi arasinda azil ve tayin, de~i§tirrne 

goklugu hadden a§iri olup bilyilkler algalip, algaklar 
mevki sahibi oldu." (sh.84) 

RH~vet ger9i her husesta fesat kaynaQ1d1r. 

Ancak "bilgi.nler rnans1b1nda gayet ugursuzdur. ~ilnkii rnilbaret 

,eriat mane1b1n1n rll~vet il@ sat1lmas1 Allah korumun dinin 
sat1lmas1 (a.b.c;:) dernektir." (s.83) diyen Kogi Bey cahil 

ve yeteneksiz ki§ileri hilkilrnet makamina getirmenin ve ril§

vet ile kad1l1k satmanin "§er-i §erife hakaret ve onu al

galtmak" oldugunu belirterek, gegen yil Kabe duvar1n1n yi-
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kilmas1n1n buna bir i§aret oldu~u uyar1s1nda bulunmaktadir. 

Yiiksek memur±yetlerin ehliyetsiz kimselere ve

rilmesinin sebebi olarak ru§veti goren Koc;ri Bey ril§vet kal

d1r1lmad1kc;ra adaletin milmkiln olamayaca~1n1 ve alemin i§le

rinin dilzeltilmesinin nasip olamayaca~1n1 belirtmekte ve 

"fil§vetin kald1r1lmas1 padi§ah1m1zca arzu edilirse evvela 

ba§lang1c1 budur ki vezir-i azam milstakil olmal1d1r. Enderun 

ve birun halk1ndan saltanat i§ine kimse kar1§mamal1d1r (a.b.c) 

"(s.63) diyerek Kitab-1 Milstetab yazan1 gibi diizelmesin en 

tepeden ba§lamasi gerekti~ini vurgulamaktadir. 

Bunun yan1s1ra sancak beyli~i, beylerbeylik, 

diger yilksek memuriyetler ve kad1l1klar eskiden oldugu gibi, 

rnemleket idaresinde bulunrnu~, emekdar, bilgili dogru ve din

dar ki§ilere ril§vet ve bah~i§ al1nmaks1z1n verilmeli, bu 

ki§iler uzun sure g6revlerinde kalrnas1 ve sebepsiz yere 

azlolunmarnal1d1rlar. (s. 7-8, 67, s. 84-85) Eyalet ve san

caklar "yollar1 ve erleri ile gelrni§, yarar ve narnl1 ve 

Ledbirli ve vakar sahibi olan beylerbeyi ve sancak beyleri-

ne olunc:a·ye kadar (a.be.) ihsan olunmali", suc;r ve gilnahlari 

tahakkuk etrnedikc;re azledilmemeli, zulilm ve fesatlari kabit 

ise "azli ile yetinilmeyip sanat ve kanun icab1 ne ise" ona 

;Bre cezalar1 g5rillrnelidir. (s,63) Ko~i Bey Bzellikle "can 

ve g6nillden padi§ah hizmetlerine bel ba~layan ve hizmeti 

g6rillen" kullar1n olur olmaz nedenlerle azledilmemesini, 

c;rilnkil, iyi ve tecrilbeli, "din ve devlet kay1r1r 11 adamin ol

dukc;ra az, yaramaz adan1n ise c;rok oldugunu, yaramazlarin da 

iyilerin dil§mani oldu~unu bu nedenle onlar1n korunmas1n1 

istemektedir. 

Koc;ri Bey devlet gorevlilerinin olur olmaz yere 

azledilmesine oldukc;ra 6nern verroekle hatta giderek bunu ril§-
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vet al1nrnas1na bir vesile olarak g6rerek, azledilenlerin 

magdur olmamas1n1 saglayacak bir sistem 6nermektedir. Ayni 

konuya Kitab-1 Milstetab'da da deginilmiq, ancak yazar bir 

6neri getirmemiqti. 

Ko9i Bey'in 6nerdigi sistemi, uzun olmasina 

ragmen rilqvetin ekonomik k6kenini g6stermesi ve olduk9a 

ger9ek9i olmasi aq1s1ndan aynen vermekte yarar vardir. 

" di.inyanin insan yasayan memleketlerinde olan is-
lam huki.imdarlari veya qeqitli milletler padiqahlar1n1n 
kanunlarinda memuriY•etlerde azil ve tayin ve degiqik
lik yoktur. (a.b.c) Bir 9oklar1nda millk ve akar gibi 
memuriyetler ister kuqilk, ister bilyilk olsun evlada to
runlarina verilmekle memleketleri mamur ve halki rahat, 
haklari tam, askerleri kavi, serhadleri muhafazada ve 
emindir. 

Aroma Osmanogullar1n1n devlet-i aliyyesi ••• bir hudutsuz 
bilyilk devlet olup, memleketleri geniq, kullari say1s1z 
olup her kim§g hilner ve i§tidatl0r1n0 qgre 'lltit~tl~r ok~a
malar, in'am ve ihsanlar olunmak icap etmekle, zamani 
gelince degiqtirilmesi Osmanogullari padi9ahlar1nca ka-
nun olmu§tur. (a.b.~) Sebepsiz azil ve tayine ve hem tema 
sebebi ile bir mans1b1n kah Ali'ye kah Veli'ye veril-
mesine Osmanogullari Sultanlari hazretlerinden ••• hi9 bi
risinin razi olmayacaklari aqikardir. Bu qekilde degiq
tirmek ne qeriate sigar, ne ulu kanuna uyar ••• ~ilnkil her 
mansip ve her dirlik ona sahip olanlarin ge9im vas1tas1 
(a.b.c) olup, qoluk 9ocuk ve hizmet9ileri ile ••• baqka ge-
9im vas1talar1 yoktur. Suqu ve gilnahi olmadan mans1b1 
elinden al1n1p, baqkasina verilince o zavall1n1n da baqka 
sanat elinden gelmedigine g6re fakir, hor ve zelil olur. 
Dermandan kesilip hesapsiz borca batar. Elinden bir sanat 
gelse dahi padiqah kullar1n1n reaya san'atina kar19mas1 
uygun degildir. Geqim vas1tas1 kesilince hali a~1kl1 o-
lur ••• Eger o azlonulan zavalli rilqvet verip tekrar man-
sib alsa muhakkak verdi9i ak9eyi 91karma9a 9ali §1P mec
buren (a.b.c.) zalirn ve devlete diisman olur •••• padiqa
hin devlet-i aHyyesinde din-i miibin hizmetlerinde olan 
beylerbeyileri ve diger padiqah mahs1blar1nda ve padi-
qah hizmetlerinde bulunanlar vazifelerinde ziyadece dur
salar, su9suz ve gunahsiz azlonulduklari vakit, yine yolu 
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ile para vermeden ba§ka bir mansiba ula§acaklar1n1 bil
seler, hangi dinsiz ve insafsiz haindir ki, zuliim ve 
fesadi ve halka eziyeti seQe? E~er tabiatinda ve cibi
liyetinde zuliim ve fesad da varsa duyuldu~u gibi hak
kindan gelinece~ini ve derhal cezas1n1 gorece~ini ve 
ak9e vermekle kurtulamayaca~1n1 bilince zuliim ve dil§
manli~a cesaret edemeyip mecburen adil olur {a.b.Q)" 

Ril§vetin ortadan kald1r1lmas1 iQin vezir-i azamin 

baq1ms1z olmas1 ve saray halk1n1n saltanat i§lerine kar1~

mamas1n1 birincil ~art olarak goren KoQi Bey, rii~vete kar

§1 s1k1 tedbirlerin yanisira yukardaki onerisi ile ril§ve

tin iktisadi temelini koymakta, oldukQa ger9ek9i bir yak

la§im sergilemektedir. Ona gore ril§vetin ortadan kald1r1l

mas1 iQin ru§vete yol aQan nedenlerin de kalkmasi ve azle

dilenlere geQimlerine yetecek bir makam verilmesi gerek

lidir • Bu onerisi devlet gorevlilerine bir Qe§it gilvence

dir ve gunilmilzde de buna benzer sistemler uygulanmaktadir. 

d) ~eyhiilislam ve ulemanin durumu 

Eserinin ba§langicinda "memleket ve millet dil

zeninin ve din ve devlet kaidelerinin pekle§tirilmesinin 

Qaresi sa91am Muhammed 2eriat1na ba91anmaktad1r. 11 (S.4) diyen 

KoQi Bey, " ••.• milbarek §eriatin devami bilgi iledir. Bilgi

nin devami bilginlerlerlir_. 0 yuzden yuce atalari zamaninda 

bilgiye ve bilginlere olan hilrmet ve ikram hiQbir devlette 

olmam1~t1r." (S.24) diye devam ederek ulemanin onemine dik

kal i.1t-Jkt11ul\l.u vu "Bilyit1ltlti11 halltH".Ln.Ln tlUit.i;,11li olmatu tliu 

ve devletin en milhim hususlarindandir." (S.24) demektedir. 

KoQi Bey eserinde ulemanin durumunu §U §ekilde anlatmakta

dir. GeQmi§ padi§ahlar doneminde ulema arasinda yilriirlukte 

olan kanun ve usule gore "bilginlerin en bilgilisi, en 

faziletlisi, en dindari, din emirlerine en fazla uyani, en 
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en ya§lisi" §eyhillislam olur ve bir kez bu makama geg tik

ten sonra artik azlolunmazdi. ~ilnkil fetva makami aziz, §e

refli ve ilmiye mans1plar1n1n segmesidir."(S. 25) §eyhillis

lam'in itibari bir ba§kasina benzemedi~inden azl ve tayin 

knbttl otmo•• ~oyhuliPlamlnr a duvirlordo "olgunluk vo fQ-

zilet kayanaQi" olup, gekinmeden hakikati s6yler ve padi

~aha nasihat @der, din ve devlet dU~eni iQin Qali§ir, hal-

kin durumu ile ilgilenirlerdi. Kazaskerler dahi on-onbe§ 

yil mevkilerinde kalir, kadilar uzun zaman mevkilerinde kalip 

sebepsiz azlolunmazlardi. Biltiln bu nedenlerden dolayi ve 

ulemanin din ve diyanet sahibi, do~ruluktan sapmayan ki9i

ler olmasi sebebiyle, halk da onlarin s6zlerine uyar, 

saygi duyar ve hilrmet ederlerdi. (s. 25-26, 28-29) 

Ancak gegmi§te yilksek ahlakli, saygideQer ve halk 

katinda itibari yilksek ki§ilerden olu§an ulema arasina son

ralari bu niteliklere sahip olmayan ki9iler girdi ve ilmiye 

te9kilat1 §U nedenlerle 6nemli bir bozulmaya u~radi: 

" Nihayet 1003 (M.1594) tarihinden beri dilzen bo-
zulup, evvelce 9eyhillislam olan Sunullah Efendi, bir
kag defa yersiz olarak azlolundu, kazaskerler dahi sik 
sik azlolunmakla yerine,gelenler azil korkusuna dil§ilp, 
Clevlet hilyilklPdne kanp Clalkavuklnk yapmal.'.ra mPcbur 
kaldilar. Padi9ah huzurunda hak sozil s 6ylemez oldu
lar. Herkesin hat1r1n1 ho9 etmeye ehemmiyet verir 
oldular. Giderek her i§e hatir kar19makla ve her i§e 
g6z yummakla hak sahibi olmayanlara hadden a§iri 
mevkiler verilip eski kanun bozuldu. Kazaskerler dahi 
az zamanda yersiz olarak azlolu nmakla iglerinde 
tarn~ sahibi v~ haris olanlar bulundu~u m@vkii f 1rsat 
ve f1rsat1 nimet bilip memuriyetlerin Qogunu ril9vet 
ile ehliyetsizlere verir oldular ••• "Cs.27-28) 

Kogi Beye g6re ilmiye te9kilat1 dilzeninin bozul

masinin ba9lang1c1 §eyhillislam'larin ve kazaskerlerin 

yersiz olarak azlolunmasidir. Onlar da azil korkusuyla 

do~ru s6z s6ylemeyip, dalkavukluk yaparak, herkesin hat1-

r1n1 ho§ etmeye gal19arak hak sahibi olmayan ehliyetsizlere 
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ril§vet ile a§1r1 mevkiler vermeye ba§lami§lar ve eski kanun 

bozulmu§tur. Bunun onemli bir sonucu ulema arasinda yilksek 

mevkilere 9elmek i9in 9erekli a~amalar 9e9irilrneoen bir 
kisim yeteneksiz ki§ilerin bu mevkilere gelmesi olmu§tur. 

Eskiden ilmiye te~kilatinda medrese hocasi ya da asistani 

olmak, ya da yilksek mevkilerden birine gelmek iQin oldukQa 

uzun sure bir egitim gormek gerekiyordu. Ancak H. 1003(1594) 

senesinden bu yana yukarda bahsedilen geli§melerin sonucu 

olarak eski kanun i§lemez oldu ve ilmiye te~kilat1 arasina 

bilgisiz, yetersiz, ki§ilerin girmesi sonucu eski saygin-

1 "" ' ' d' E k' d '' l ( 62 ) 1 b' 1 k ' ' d 1~1n1 y1t1r 1. s 1 en mu azim o a 1 me 191n me rese-

de dani§mend CG 3
> olarak uzun sure ilim ile me§gul olmak 

gerekirken, millaz1ml1klar satilrnaya ba§lad1, " ••• voyvoda ve 

suba§i katipleri ve avam tabakasindan birQoklari be§-on bin 

ak9e ile rnillazim oldu, sonra az zamanda rnilderris ve kadi 

olup ilirn sahasi cahillerle doldu." (s.28) Bunun sonucunda 

da bilgin ve cahil ayirdedilrneyip bilginlerin halk arasinda G . 
itibarlari kalrnadi. M4laz1ml1klar1n diyanet ve ernaneti ol-

rnayan kazaskerler tarafindan "arpalik" ya da "vazife tevci

hi" maksadiyla kanundan fazla verilmesi sonucu ihtiyaqtan 

bir yere tayin edilemez oldu, dururnlari bozulup fakir hor 

ve a§aQ1l1k bir hale geldileL KoQi Bey'in ~ad1lar1 anlatan 

§U sozleri onlar1n ac1kl1 dururnunu QOk iyi yans1trnaktad1r: 

" - kadilar- c;rok hor ve a§ag1l1k hale gelrni§ler-
dir. Bir suba§i veya bir haragg1n1n §ikayeti ile man
s1plar1 al1n1r, sebebsiz birgoklari azlolunur. Halk 
iginde hilrmetleri kalmadi. Daha yilksek rnakarnlara yaz
d1klar1 dinlenrnez oldu. Bir zalirni bildirseler, o 
zalirnin yilkselrnesine sebep olur. O halde nasil zulrnli 
ortadan kald1rs1nlar? Nasil ser-i fierif hiikiirnlerini 

(62) Mulazim: Sahn-1 seman rnedresesesi meeunu rnilderris adayi. Yedi yil 
stajdan sonra sinavla rniiderris olurlar, s1nav1 alarnayanlar ka
dilik al1rlard1. 

(63) Dani§rnend: Sahn. rnedresesinde odasi olan ogrenci, bugilnku an
larni ile asistan. 
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yerine getirsinler? ••• " (s.30) 

KoQi Bey'in bu anlatt1klar1 oldukQa onemlidir. 

~ilnkil kadilik temel yerle§me birimi olan "kaza"larda dev

let adina yargilama ve karar verme hakkina sahip, ayni za

manda gilnilmilz kaymakam ve belediye ba§kaninin yetkilerine 

haiz, Osmanli devlet te§kilati iQinde oldukQa onemli bir 

memuriyettir. Kadilarin bu hale dil§mesi Osmanli devlet 

te~kilatindaki bozulmanin belki de en iyi gostergesidir. 

·17 ·• yilzyilin ba~larinda imparatorlukta kad1lar1n gerek 

mali aQidan zay1fl1klar1, gerekse etkilerinin kalmami§ ol

masi sosyal kar1§1kl1klar1n ne kadar bilyuk Qapli ve onemli, 

h11n11n kAr$1Rln1·l;:i'ki hiiki\mpJ-Jn lRP nP nPnli <;ArPRlp; nlntJQl1rl11 

gostermeye yeterli bir delildir. KoQi Bey bu bozukluOun dil

zeltilmesi iQin ilmiyeye ait makamlarin "§unun bunun arac1-

l101yla verilmesinin doOru olmad1Q1n1, en bilgilisi hangisi 

ise ona verilmesi gerekti~ini" soy1emekte, kad1l1k makarninin 

da eskilere, ya,Qa bllyilk olanlara deQil, daha bilgili ve 

adil olana verilmesini onemmektedir. Ozellikle "herkesin 

ba§lang1c1" olan millaz1ml101 siki tutmak gereklidir • 

" Eger yilksek dereceli bilginler millazimligi sat-
mazlar, her birisi millazimligi istihkak sahiplerine 
verirlerse, ilim yolu kisa zamanda yoluna girer ve 
ehliyetli olan ehliyetsize ilstiln gelir ••• Eger ka
nundan fazla rnillazimlik verilmez ve hak sahibi o
lanlardan ba§kasi alinmaz, bilgin ile cahil bir tu
tulmazsa, Allah 1 in fazli ile tez dilzene girer"(s.29-30) 

e) YeniQeri ve kapikulu sipahilerindeki bozulma 

ve islah Qareleri 

KoQi Bey'de Kitab-1 Milstetab yazarigibi ulu

feli kul taifesinin say1s1n1n artmasi ve bunun hazineye 
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yuk olmasindan yak1nmaktad1r • Sultan III. Murad'in tahta 

Qikt1~1 sirada, H.982 (1574) tarihinde ulufeli kul taife

sinin toplam say1s1 36153 idi, ocaklardan 11 her birinin ••• 

belirli s1n1r1 ve hazineden kararl1 maa~1 olup fazla ve~ 
ya noksan olmazdi. 11 (s.16-17). Sonra bu taifelerin say1s1 

gilnden gilne artip, risalenin yaz1ld1~1 s1rada 92.206 nefere 

ula§m1§t1r. Yazar bu say1n1n Qoklugunu ve hazineye yilkle

digi ek yilkil 11 Bu kadar gok kula rnevacip mi ya~i§ir. Bu ka

dar mevacibe hazine mi dayan1r?" (S.38) diye ifade ederek 

bu dururndan yak1nrnaktad1r. 

Kap1kulu askerlerindeki bu bozulrna bunlar1n ara

s1na "yabanc1 11 girrnesiyle ba§lam1§t1r. Kitab-1 Milstetab'da 

gorillen bu dil§ilnceyi Ko9i Bey de aynen benimsemektedir. 

Ona gore eskiden "dergah-1 ali yenigerileri cebecileri, 

top9ular1 ve diger ocaklarda olan kullar genellikle dev

§irrneden olup, ba~ka taifeden olmas1 yasak idi. Dev§irrne 

dahi Arnavud, Bosna, Rum, Bulgar ve Ermenilerden (a.b.c) 

olup ba§ka taifelerden al1nmas1 yasakt1." (s.18) Ancak §eh

~at11:1!C:Htlco L!r!u!u 1::1U1111Cjl LlUgU11U11Un a.i:-il:t-ndan yon!qori aija

si Ferhad Aga'n1n ve diger ocak agalar1n1n "Boyle olursa o

cag1rn1za yabanc1 ve tan1nma•1§ kirnseler girer. Ocakta yilrilr

lilkte olan kanun ve kaide elden gider 11 diyerek kar§1 g1k

rnalarina raQrnen duQun sirasinda halki eQlendiren ki§iler 

ilk kez "aQa g1rag1 11 ad1yla yenigeri ocag1na alind1lar, 

sonradan bir yenigeri katibi "sipahi" oglu ad1yla, 1620 

de de yenigeri aQas1 "becayi§" ad1yla yenigeri ocag1na dev

§irme yolu a1,~nda "yabanc~ ki§ilerin al1nrnas1 yolunu ge

ni§lettiler. Boylece "Ocag1n parlak ve guzelligi gitti. 

±glerinde yilrilrlilkte olan kanun batt1. Karmakar1§1k oldu." 

(s.41-42) 
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Alt1-bolilk halk1n1n (kapikulu sipahileri) aras1-

na "yabanc1" girmesi ise §Oyle olmu§tur: H.992 (1584) ta

rihinde sonradan sadrazam ve serdar olan Diyarbakir bey

lerbeyi OzdemiroOlu Osman Pa§a, ±ran'la yapilan sava§lar 

s1ras1nda yararl101 gorillen baz1 kimselere ba§lang19ta 

dokuz akQe ile bolilk verip (sipahi bolilklerinden birine 

yazd1r1p) alti-bolilk sipahileri arasina "yabanc~girmesi 

yolunu a9t1 "1003 (M.1594) tarihinde (sadrazam) Koca Sinan 

Pa§a "kuloQlu" ad1 ile baz1 kimseleri Yanikkalesi muhaf1z

l101nda alikoyup ilQ yildan sonra bolilOe alaca~1 §art1n1 
.i, 

koydu. Onlar da bu yoldan adi gegen t~feye kat1ld1lar." 

(s.39) 

akta:rtiyor: 

"••• Onda,n. sonra gelenler iyi kotil deneyip iQeriye 
alir oldular. O tarihlerden beri her kim isterse bu 
yol ile girer oldular. Dilzen kalkt1. Olil yerine de 
bu §ekilde yapiyorlar, velede§ dahi ediyorlar, Qe§it 
Qe§it sonradan Q~kma usuller peyda olup, alemi bu taife 
ile doldurdula~ lglerinde a01r uluf eli birgok kimse
ler ulufesinin dokuz akgesini iki-ilQ yilz kuru§a bir 
yabanciya satip (oOlumdur) diye gotilrilp adi gegen 
taifeye katar. Velede§ dedikleri sonradan Qikma oOul 
bu yiizden olanlardir." (s.39) 

Bunlarin yan1s1ra "taze ve viicudu kuvvetli olan

lardan onbinden fazla korucu ve oturak (emekli) meydana 

c;1km1§", ocaklardaki gavu§lan..rr ·. say1s1 artt1~1ndan "gun 

gormu§, ocak ~v·alinden haberi olan alaylar bozup kaleler 

fetheden" kethiidalar emekli edilmi§, buna kar§1l1k layik 

olmayan "ahval bilmez, zaman gormemi§, alemin ac1s1n1 tat

l1s1n1 Qekmemi§ nice tazeler" onlarin yerlerine getirilip 

ocak harap edilmi§tir. (s.42-43) 
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Biltiln bunlarin sonucu olarak, 

" Her ziimreye ••• !!'i ~ 1 eti ye mezhebi bi~ i~nmeyefl 
§ehir 091an1, Ttirk, ginqene, tatar, klird, ecnebi, 
laz, yorilk, kat1rc1, deveci, hammal agdaci, yol
kesen, yankesici ve di9er 9e§itli kimseler (a.b.Q) 
katilip usul ve kaideler bozuldu. Kanun ve kaide 
kalkti. 0 cihetten kotillilk, kavga, fitne ve fesad 
alemden eksik olmayip dilzen bozuldu." (s.43) 

Ko9i Bey'e gore "eger bu Qe§it dirinti asker ile 

din ve devlete layik i§ gormek milmkiln olaydi, geQmi§teki 

padi§ahlar ••• memuriyetleri, zeamet ve timari layik olana 

ihsan etmezlerdi. Ve kul taifesine her sene bunca hazine 

vermezlerdi," Bunun yerine padi§ahlar sefer oldugunda Qe

§itli kimselerden asker toplar, bizmetleri bittiginde her

kes i §ine donerdi. ( s. 4 3) Ancak Koc;ri Bey ''e gore "bu c;re§ it 

asker asker degildir. Asker baba ve atadan olanlardir. 

Ocak ve ocakzadelerdir. Bakkal c;rakkal ile i§ bitmez."(s. 

43-44). 

Ote yandan eskiden Istanbul, Edirne, Bursa ve 

aralarinda olan koy ve kasabialardan ba§ka vilayetlerde o

turmasi yasak olan kapikulu sipahileri Budin, Bosna, Mora, 

Gilrcistan ve Acero §erhadlerine varincaya kad~r her tarafa 

daOilip etrafi istila etmi§ler, zulilm ve eziyet etmeye 

ba§lami§lardir. 

" Koy ve kasabalari ellerine gec;rirmi§lerdir. Bey-
ler beylik edemez. ~eriat hakimleri hilkilmet edemez. 
Tahsildarlar para tahsil edemez. Aleme devasi olma
yan bir derd olmu~lardir. Sefer-i humayun olsa yar1s1 
degil, onda biri gitmez. Kimi zabitlerine, kimi yol
da~larina ulufelerini sipari§ edip, kimi dahi defterli 
kimi de hizmetkar olup ••• o taifeden sefer-i hilma
yunda yedi-sekizbin adam mevcudu ancak bulunur. Fakat 
hepsinin ulufeleri devlet hazinesinden alinir."(s.40) 



Ko9i Bey bu iki taife-yeni9eriler ve kap1kulu sil

varileri- bu halde iken bir i~ gorillemeyeceQini, islam as

kerinin boyle olamayaca~1n1 belirtmekt~ "bunlarla yak1ndan 

me§gul olman1n "farz-1 ayn" olduQunu soyleyerek ulufeli 

kul taifesinin dfizeltilmesi iQin ozet olarak §U onerilerde 

bulunmaktad1r: 

" evvela alt1 boliik halk1nda yeniden Q1kar1lan 
bidatler kald1r1l1p eski kanun'dan yiiz Qevrilmeye ••• 
Bilhassa evvelden olsun, velede9 ad1 ile olsun asla 
oolfrk verilmeye. Yedi y1lda bir harem-i humayun 
veyahut yeni9eri ocaQ1ndan ve diQer ocaklardan ka
nun iizere boliiQe Q1kmak gereQince olenler kadar Q1-
kar1l1p fazla olmaya ••• Ulufesi kesilenler tekrar 
dilzeltilmeye, zabitler sebepsiz azlolunmaya ••• mil
laz1mlar1n ilcretleri dahi eski kanundan fazla olma
ya •II (Se 79) 

Yeni9eri oca~1n1n diizeltilmesi de Ko9i Bey'e gore 

§U §ekilde milmkiin olacakt1r. 

'' • •• DiWflirme o~lanlar, veya kul o(}ullari bedergih* 
olalar. Onbe§-yirmi Qukal1 olmay1nca kap1ya Q1k1p 
yeni9eri olmayalar. Yedi y1lda bir kap1 olup olmii§ 
olanlardan fazla kap1ya Q1kmayalar. AQa Q1ra~1, 
sipahi oQlu ve becayi~ ad1 tamamen kald1r1l1p o 
yoldan kimse yeni9eri olmaya. YeniQeri kethiidas1 
ve QaVU§lar1-eskiden oldu~u gibi-yedi sekiz y1l 
yerlerinde kal1p sebepsiz azlolunmayalar ••• "(s.79-80) 

Gorilldil~ii iizere, Ko9i Bey de Kitab-1 Miistetab ya

zar1 gibi kap1kulu ocaklar1ndaki bozulman1n nedenini eski 

kanundan uzakla~1p ocaklara kanuni olmayan yollarla yaban

c1 ki§ilerin al1nmas1nda gormekte ve diizelmesi iQin de, 

eski, yerle§mi§ kanunlara uygun davran1lmas1n1 onermektedir. 

* Bedergah: Acemi ocaQ1nda ve ocak d1§1ndaki Qe§itli hizmetlere ve
rilmi§ clan acemilerin, yeni9eri oca~1na kay1t ve kabullEri hakk1nda 
kullan1lan bir kelime Yine bu anlamda "kap1ya Q1kma" da kullan1l1r. 
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Ona gore "eski kanuna ayk1r1 hig kimse yenigeri ve sipahi 

olmay1nca ve ard1 dahi i~lemeyince az zamanda say1s1 aza

l1p, Allah 1 1n emriyle ilk zamandaki miktar1n1 bulur." 

f) Timarl1 sipahilerin durumu, timar ve zeamet 

daQ1t1m1ndaki usulsilzlilkler ve dilzeltilme 

yollar1 

Kogi Bey ulufeli kap1kulu askerlerinin yan1 

s1ra, Osrnanl1 ordusunun esas1 ve temel direQi olarak gordil~il 

timarl1 sipahileri eserinde geni§ bir bigirnde ele almakta ve 

timarl1 sipahi askerlerinin dayand1Q1 tirnar sistemindeki bo

zulmay1 oldukga onemli gormektedir. Ona gore Osmanl1lar 1 1n 

bunca rnernleket fethetmesi ve birgok hilkilrndar1n itaat edip 

harag ve vergi verrnesi, "tirnar ve zeamet erbab1n1n desteQi 

ile" olrnu§tu. ve "asl1nda din ve devlet uQruna can ve ba§ 

veren, segrne, ba§kalarindan ayr1, cesur, benzerlerinden 

ilstiln olan, itaatl1, boyun eQen onlard1. Onlar milkemmel iken 

yap1lan gazalarda 1 SaVa§larda asla kap1kullar1na ihtiyag 

olmazd1.(a.b.c.) ••• " Rumeli eyaleti cebelileri ile birlikte 

70-80 bin Anadolu eyaleti ve Van eyaleti ayr1 ayr1 otuz bi

nerden fazla, Erzurum eyaleti yirmi bin segrne timarl1 sipa

hi askerine sahipti. 

" Velhas1l yaln1z Rurneli askeri Allah 1 1n emriyle 
Nem9e (Avusturya) kralina, Diyarbakir, Van, Erzurum 
eyaletleri Acem §ah1na kar§1 koyup baska askere ih
ti yaq olmazd1. (a.b.~.) 

Rumeli eyaletlerinde yirrnibin defterli ak1nc1 ve 
kirkbin yorilkler ve milsellemler var idi ••• Sefer-i Hu
rnayun olunca ak1nc1 beyleri kirk elli bin kadar ••• 
yiQitler ile kafir rnemleketlerini yaQma ederlerdi. 
Tatar taifesine asla ihtiyag olmazd1 (a.b.c.) ••• "(s.15) 
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Burada anlat1ld1~1 kadar1yla ordu, onceleri 16. 

yilzy1l1n sonundaki ±ran ve Avusturya sava~lari, s1ras1n

daki durumundan oldukQa farkl1yd1. Birincisi Rumeli askeri 

Avusturya ile, Anadolu askeri iran'la tek ba§ina ba§a Qi

kabiliyordu. Oysa 1593 te ba§layan Avusturya sava§inda tum 

olarak Osmanl1 ordusu Avusturya ile ba§a Qikamad1. Ote 

yandan eskiden ak1nc1lar onemli bir gilQ iken artik sefere 

Qikmadan once Kirim Tatarlar1 bekleniyor ve akin yapma 

gorevi onlara birak1l1yordu. Bu iki olgu Osmanl1 ordusu 

iqin onernli bir donilm noktasi say1lrnal1d1r. 

KoQi Bey'e gore bu kadar rnilkemmel, disiplinli ve 

dilzenli bir asker olan tirnarli sipahilerin ilk olarak bozulma 

si 992 (M.1684) tarihinde §U §ekilde sipahilerin ilk olarak 

bozulmasi olmu§tur: 

" Evvelce Acero memleketleri i.izerine tayin olunan 
Ozdemiro~lu Osman Pa§a baz1 yabanc1lara secaatleri 
garillmokle UQor bin akQo ba~langiQ verip bu yol ile 
yabanci f1rsat buldu. Osman Pa§a iyilerine vermi§ti. 
Faka.t on,Q,9n !2Qnt'e Q§!@n!~n; Ker QYQ\U' diy@ iy! ~gtij 
demeyip mtlnasebeti olrn~yanaslinda ve cinsinde dirlik 
sahibi olmayan §ehir o<Jlani ve reaya kisrn1ndan bir 
alay iee yararnaz soysuzlara ba§larna emirlerini verip 
zearnet ve timar isteyenler bir gilnde yuzbin akge ti
mara hak sahibi oldular. Bo§alan tirnar ve zeametler 
de eski kanunlara ayk1r1 olarak Istanbul taraf 1ndan 
verilmeye ba§landi. ileri gelenler tarafindan ve
rilmeye ba§landi. ileri gelenler ve vilkel£ bo§alan 
yerleri adamlar1na ve akrabalar1na verip ••• tirnar ve 
zearnetin seqrnelerini ~er-i §erife ve yilksek kanuna 
ayk1r1 olarak kirnini paernaklik yaparak, kimini padi
§ah Has'1na katarak, kirnini millk olarak, kimini vakif 
olarak, kirnini vilcudu s1hhatte kimselere erneklilik 
olarak verip, biltiln zeamet ve tirnar ileri gelenlerin 
yemli(Ji oldu." (sh. 33) 

" ••• Velhasil zeamet ve t1mar1n bu hale gelmesine se
bep budur ki: ~imdi aQilan zearnet ve t1marlar1 ±stan
bul1dan vezir-i azam vermektedir. ~ilnkil beylerbeyiler 
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ehliyetsiz kirnselere verdikleri vakit ehliyetli olanlar 
divan-1 hiimayuna gelip §ikayet ederlerdi. Fakat ve
zir-i azarn olanlar ehliyetsizlere verince hak sahibi 
olanlar kime varip §ikayet eylesinler?" (s.35) 

Dolay1s1yla KoQi Bey'e gore timar ve zeametin bo

zulrnasi iki §ekilde olmu§tur. Birincisi ~erdarlar tarafin

dan yabancilara, yani atadan, aslindan dirlik sahibi olma

yanlara dirlik verilmesi, ±kincisi de bo§alan ve devlete 

kalan timar ve zeametlerin beylerbeyiler tarafindan de~il, 

±stanbul'daki vezir-i azam ve di~er devlet ileri gelenleri 

tarafindan da~1t1lmas1. Timar da~1t1m sistemindeki bu bo

zulma ordunun temelini te§kil eden ve devletin en ~ecaatli, 

gilQlil §an ve §evkete sahip clan askerinin harap olmasina 

sebep olmu~tur. Bunlar bar1~ gilnlerinde de isyancilara alet 

olduklarindan uzun zamandan beri ta§k1nl1klar1n ve kar§i-

1 iklarin ardi arkasi kesilmemektedir. Beylerbeyleri, sancak 

beyleri, d~·er devlet g5revlileri, saray halki ve sipahi

lerin ileri gelenleri hizmetkarlar ve kollari uzerine timar 

ve zeamet berati Qikarmi§lardir. Sefer oldu~unda sirf yak

lamada mevcut gorunsiln diye bunlar1 giyindirip ku§and1r1p 

sefere g5ndermekte ve kendileri evlerinde oturup mahsulu 

yemektedirler. Ote yandan zeamet ve timarlar Istanbul'dan 

verildi~i iQin zeamet ve timarlarin onda dokuzu kavgalidir. 

(sh. 33-34) 

KoQi Bey, herkesin elinde padi§ah adina yazilmi§ 

birQok sahte beratlarla geldi~ini, bunun padi§ah berat ve 

emirlerini yipratip, saltanat namusuna noksanlik du§ilrdu~u

nil, "her i§ iQin birQok emir ve beratlar verilup, birbirin

den aykiri yilda bin berat ve karar mektubu" yaz1ld1~1ndan 

evvelce oldu~u gibi padi§ah fermaninin gilcil ve etkisi kal

rnad101n1 yaziyor. Bu 6uretle de tirnar ve zearnet erbab1n1n · 
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ilrilnleri ziyan olmakta, reaya ayaklar altinda kalmaktadir. 

Sefere giden sipahi gaziler seferde can vermekte iken, ilriln 

zamani geldiginde istanbul'dan verilen yerinde kalma emri 

ile o sipahilerin ilrilnilniln bir kismini evinde oturmakta o-

Bu §ekilde timar ve zeamet ahvali karmakari§ik, alan ve satan 

belirsiz olmu§tur. Bunun sonucunda yapilan seferlerde timar 

ve zeamet sahipleri toplam yedi-sekiz bin adami ancak bul

makta olup onlarin da gogu kiraci ve hizmetkarlardir. Ay

rica ancak iki bin kadar akinci kalmi§, yorilkler ve milsel

kemler mukat·aaya baglanmi§, sonugta bu taifelerden de kimse 

seferi hilmayuna gitmez olrnu§tur. Onlarin hizmetlerini de, 

irgat· gibi din askerlerinin segmeleri olan timar erbabi go

rilr olrnu§tur. Kogi Bey bu durumda bu kadar ki§iyle hig bir 

i§in gorillemeyecegini ve "din dil§rnanlarina"kar§ilik veri

lemeyecegini sozlerine eklemektedir. (s. 34-36) 

Kogi Bey1 Kitab-1 Milstetab yazari ile genellikle 

ayni konulara deginse bile gozilm konusunda esas agirligi 

timar sisteminin diizelmesine vermektedir. Ona gore "yeryil

zilnde fitne ve fesad ser ve kavqan1n duyulup yat1lmas1na, 

e§kiya ve azginlarin ilstiln gelip §Ohret bulmalarinin sebebi 

din. askeri olan zeamet ve timar askerinin halen dirlikleri

nin kesilip, kendilerinin nam ve ni§anlarinin kaybolu§u

dur. (a .b. c;)" Nasihatle ya da <;e§itli liituflar verilerek bu 

bozuklu~un dilzeltilmesi ise milmkiln de~ildir, Qok daha temel 

ve koklil onlemler alinmasi gerekir. 

" Eger alemin diizeltilmesi hususunda bir tedarik 
goriilmezse ve bu nazli memlekete bir diizen verilmez
se reaya ve beraya tamamen berbad olur. ~iinkil asker 
taifesi itaatten gikti. Zabitlerde inzibat kalmadi. 



Nasihat ile asker zaptolunmaz. iltifat ile dilzeltilmesi 
rniimkiln olmaz. (a.be) Bu asrin askeri oyle bir askerdir 
ki aydan aya biltiln maa9lar1 pe9in verilse, her birinin 
biltiln levazim ve milhimmat1 devlet tarafindan gorillse, 
her biri Qe§itli liltuflara garkedilse, biltiln bilginler 
ve 9eyhler bir yere gelip nasihat eylese ve her biri 
bir, nasihat ile itaat yoluna yoneltilseler ve "Islam 
padi9ah1n1n emrine ayk1r1 hareket etmek din ve nikaha 
zarardir." deseler birinin de kulal}ina girmez ve zer
re kadar faydasi olmaz. 

Velhasil insano91u kabir ile zaptolunur, Yumu§aklikla 
olmaz. (a.b.c) GeQmi§teki bilyilk padi§ahlar alt1-bolilk 
halk1n1 yeniQeri oca~1 ile, yeni9eri taifesini alt1-
b0lilk halki ile ve bu iki taifeyi zeamet ve timar as
keri ile zaptederlerdi. (a.b.c) §imdi timar erbabi 
tamamen yok oldu. Askerlik yenigeri ve sipahilere kalip 
her biri hirer dev oldu. E~er padi§ah hazretleri alaka 
gosterirlerse i§ kolay olur. Zeamet ve timar evvelce 
oldu(}u gibi tamamlansa,ulufeli asker de milmkiln oldugu 
kadar azaltilsa, (a.b.c) Allah'in izniyle alem duzene 
girip Saltanat-1 ~liyye eskiden oldu~u gibi parlar ve 
islamin kil1c1 ilstiln gelir • 

••• Asker Qoklu(}u fayda vermez. Az ve oz itaatli gerek 
(a.b.~)" (s.51-52) 

Kisaca ifade edilirse, timarl1 sipahilerin say1s1 

eski say1s1na getirilmeli, kap1kulu askerinin say1s1 azal

t1lmal1d1r. Ancak bu ~i9imde bir ·"dev" olmu9 olan yenige

riler ve kapikulu sipahileri zaptedilebilir ve e(}er "~

rin dilzeltilmesi arzu buyurulursa, hepsinden milhim olaq 

zeamet ve timar ele al1nmal1d1r. (a.b.c)"(s.53) Bu ise 

zeamet ve timarlar1n hakk1 olanlara yani "k1l1Q sahipleri" 

ne verilmesi ile milmkiln olur. Bunu sa~lamak iQin, timar ve 

zeamet da~1t1m1na istanbul'dan kar191lmamal1-zira bu durum

da" bilyilklerin ve ayanlarin kar1§mas1ndan korunulmaz 11 -da

(}1t1m1 beylerbeyiler yapmal1d1r. (sh.54). KoQi Bey bu amaQla 

tum timar ve zeametlerin yeniden yoklanmas1n1 ister. Ancak 

bu yoklama istanbul'da yap1lmamal1d1r. ~ilnkil bu durumda se

pette olan timarlar1n meydana 91kmas1 milmkiln olmaz. Bundan 



dolayi her eyaletin beylerbeyisine defter-i hakani ozet 

suretleri gonderilmeli, saQlam yoklama yap1lmas1 ve layik 

olmayanlarin elinde bulunan zeamet ve timarlarin layik olan

lara da~1t1lmas1 ferman olunmal1d1r. Ycklamada hazir bulun 

mayanlar dirlikten mahrum edilmeli, hak sahibi olanlarin 

dirlikleri kendilerinde birak1lmal1, sepette clan, ba§ka-

] Ar1 n1n n~Prin~P n]An VR1 tUm t1merlar nrtAyA ~lkAr1lmA]1, 

eski kanuna gore fazla clarak verilmi§ clan timarlar ve iki 

sancakta timari olanlardan biri geri al1n1p dirliQe layik ve 

milstehak olanlara verilmelidir. (S. 55 1 75-76) 

Ayrica her sene bolilk halkina hizmet olarak ve

rilen ve a91k artirma ile satilan padi§ah hasi olan koy

ler, beyle yap1lacaQ1na aQ1r ulufeli kul taifesine ulufe

lerine kar§ilik zeamet ve timar clarak verilmelidir. Bunla

rin ulufeleri hazineye kalacaQindan dolayi hem kul taifesi 

azalt1lm1§ ve bu kadar kil19 (timar) meydana gelmi§, hem 

de devlet hazinesi bu kadar tasarruf etmi§ clacaktir. Ote 

yandan devlet hazinesine ait ve aslen "gazilerin ve dil§

manla doQil§enlerin.hakki" olmasi gereken koy ve tarlalar 

vardir ki, din ve devlete layik hizmet gormemi§, bir koy 

dahi fethetmemi§ kimseler yalniz padi§ah yak1n1 olmalari 

s1fat1yla bu yerleri bir yclunu bulup §eriata ayk1r1 ola

rak kendine ve evlatlarina millk ettir~i§, sonra da dile

dikleri yeri vakfedip baz1lar1n1 vakif adiyla evlatlarina 

gelir sa~layan mal ve yapi haline getirmi§lerdir. Bu ne

denle iki yilz yildanberi temlik ve vakif olan koyler yok

lanip me§ru olanlar cldu~u gibi b1rak1lmal1, me§rU olmayip 

hazine hakk1 olanlar ise ulGfeli asker taifeeine da~1t1l

mal1d1r. Boylece hem kiliQ (timar) say1s1 artecak hem de 

hazine rahatlayacaktir. 
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nda erdudaki duzelmeyi, timarl1 sipahilerin duzelmesine 

onu da timar ve zeametin eskisi gibi lay1k1yla daQ1t1lma

s1na baQlamaktadir. Ote yandan kap1kulu askerlerinin bir 

kism1na yanli§ bir bigimde kullan1lan baz1 yerlerin timar 

olarak tahsis edilip devletin bunlara maa§ odemekten kur

tulmas1n1 ve bunlar1n da timarl1 sipahilerin aras1na kat1l

mas1yla timarl1 sipahi ordusunun say1s1n1n artmas1n1 oner

mektedir. Bunlar askeri olduQu kadar hatta daha ziyade eko

nomik ve sosyal nitelikli onerilerdir ve Kogi Bey gozilmu 

temel say1labilecek bir noktada gormektedir, gunku timar 

sistemi Osmanl1 imparatorluQu'nun askeri yap1s1na temel 

te§kil etti~i kadar zirai ekonominin ve sosyal dokunun da 

temelidir. Bu niteliQiyle Kogi Bey'in onerileri sosyal so-

l d - - t' . - ~ 1 'l . ~-J <64 > run ara a gozum ge 1rmes1 yonuy e 1 gmg~1L · 

Peki Kogi Bey, timar sisteminin dilzelmesinin milmkiln 

olup olmad1~1 konusunda ne dil§ilnmektedir? incelediQimizde go

rilyoruz ki, Kogi Bey esas olarak iyimserndir. Once "Fakat 

timar erbab1 eski derecesini bulamaz ••• Arna ••• buna da bir 

gare bulunur. EQer padi§ah hazretlerince makbul olursa eski

si kadar de~il, fakat Allah 1 1n ltltfu ile k1rk ellibin ve da

ha ziyade olmak mumkilndilr (a.b.c.)"(sh.55) demekte ve ile

riki sayfalarda bu iyimserliQini art1rmaktad1r. "••• in~allah 

eskiden olan kil1glarla toplam olarak yiibinden fazla"(a.b.c) 

zeamet ve timar erbab1 meydana gelir. Sefer-i humayun olunca 

miriden para,zahire ve deve istemezler."(s.69) 

(64) Kogi Bey'in bu onerilerini deQerlendirirken kend~sinin bir dev~irme 
oldu~u ve Osmanl1 Devletinde ba§lang1c1ndan beri va:i:o'!andev§irme 
ve Turk unsurlar aras1ndaki milcadele unutulmamal1d1r. Ozellikle 
a~ir ulufeli kul taifesine ulufelerine kar§1l1k zeamet ve timar 
verilmesi onerisi bu gergevede deQerlendirilmelidir. Ancak yeterli 
bilgi sahibi olunmamas1 ve konumuz kapsam1 d1~1nda kalmas1 gibi 
nedenlerle gali§mada bu konunun tart1§mas1na girilmemi§tir. 
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" E~er fiU izah edilen §ekilde zearnet ve tirnar, ocak 
erlerine ve ocak-zadelere, akraba ve yak1nlar1na veri
lip bu §ekilde yeniden kanun buyurulursa, bunca zearnet 
ve tirnar terterniz zaptolunup aralarina reaya ve be
raya, ecnebi ne idil~il belirsiz kimse giremez olur. ±s
lam illkelerinde zearnet ve tirnar kavgalari ortadan 
kalkar. Boylece yuzbinden fazla seQrne zearnet ve tirnar 
erbab1 rneydana gelip, kanun uzere cebelileri ile ve 
Allah 1 1n fazl1 ile dart-be§ kere yuz bin islarn askeri 
elde edilrni§ olur. Herne tarafa yonelip gidilinse ••• 
islarn 1 1n kil1c1 Kaf 1 taAkafa ula§ir. Kul taifesinin de 
zaptedilrnesi ••• kolay olur. Bu suretle islarn illkeleri 
fevkalade rn8rnur olup re8ya ve ber8ya rahat eder. ~ilnku 
tirnar ve zearnet sahipleri kullariniz kendi reayalar1n1 
evlad1 gibi rnuhafaza edip zerre kadar kirnseye tecavilz 
ettirrnez, cizyedarlar .zuliirn edernez. Kapikulu de eziyet 
edernez. Alern taze hayat bulup islarnin §evketi artar." 
(s. 77-78) 

g) Reayanin ilzerindeki a~ir vergiler 

KoQi Bey tirnar sisterninin bu §ekilde duzel

tilrnesinin yanisira reayanin da hazine iQin onemine de~inir 

ve reayanin peri§an dururnuna de~inerek bu durumun boyle sur

memeii qerekti~ini belirterek bYnu ~oyle formille eaer: 

" ••• Velhasil Osrnanli saltanatinin eevket ve kudreti 
asker ile, askerin ayakta durrnas1 hazine iledir. Hazi
nenin geliri reaya iledir. Reayanin ayakta durroasi 
adalet iledir.(a.b.<;)"(sh.50) 

" ••• 990 (M.1582) tarihine gelinceye kadar reaya fu
karasindan her bir nefer ba§ina kirkar akQe, elli-
§er akQe cizye ve kirkar akQe ev avar1z1 ve iki ko
yundan bir akQe koyun vergisi alip, fazla a11nrnazd1 ••• 

~irndi ulufeli asker taifesi fazla olup asker de zi
yade olunca rnasraf f azla olup rnasraf artinca da vergi 
ziyade oldu. (a.b.c.) Vergi artinca reayaya zulilrn 
ziyade olup alern harab olrnu§tur. Evvelce ev ba§ina 
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kirkar-elli§er akge a11n1rken §imdi yalniz miri 
"igin · her neferden iki§er yilz kirkar akge ve her ev 
avar1z1ndan ilgeryilz akge, her koyun ba§ina bir akge 
tayin olundu. 

Alti-bolilk halki birkag senedir padi§ah paras1n1 tah
sil etmeyi kendilerine vazif e edinip devlet vilkelasin
dan biltiln defterleri zorla alip ••• hirer, birer buguk 
kuru§ gillarniye ile Ahrned'e Mehrned'e satar oldular. 
Alanlar dahi birer kuru§a kani olmayip islam memleket
lerinden yedi§er, sekizer yilz akga cizye ve avariz 
toplanrnaya ba§ladi. Her koyundan yedi§er sekizer akge 
al1n1p Anadolu vilayetlerinde koyun ba§ina yirrni§er 
otuzar akge alir olduler ••• Velhasil §irndiki halde rea
ya fukarasina clan zulilrn hiQ bir tarihte, hig bir ik
lirnde, hig bir padi§ah rnernleketinde olmarni§tir." (s. 
46-47) 

irnparatorluk bilnyesinde vergi veren giftgi halkin 

(reaya) ac1kl1 dururnunu boylece anlatan Kogi Bey, di~er ko

nulardaki derin ve koklil bak1§1n1naksine bu sorunun g6zil

milnde oldukga satihta kalrnaktadir. Kogi Bey zulilrniln hesa

binin ceza gilnilnde vezirlerden de~il padi§ahlardan sorula

ca~1n1, padi§ahlarin vezirlere sipari§ ettirn demesinin bir 

cevap olmayaca~1n1 soyleyerek padi§aha telkinde bulunmak

ta, adaletli davranmanin omriln uzunlu~una ve cennetlik ol

masina sebep olaca~1n1 belirterek gozum olarak padi§ahi bu 

konuda adaletli davranmaya ga~1rmaktad1r. 
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4) Sultan Murad'1n idareyi ele ald1ktan sonra 

ki donemde icraat1 ve reformlar1 

Haziran 1632'de Sinan Pa§a ko9kil kararlar1n1 

milteakip Sipah zorbalar1n1n ele geQirilip katledilmesi ve 

devletin tam kademelerinde ve tilm illkede silrdilrdil. Zerba 

olarak bilinen ki9iler devletin hangi kademesinde olurlar-

sa olsunlar katledildiler. TarihQi Pecevi'nin aktard1Q1na go

re "oyle oldu ki do~uda ve batida yalniz zorba diye ad1 

Qikmi§ olanlar1 deQil yolda§lar1 iQinde "falan bey" diye 

tan1nm19 olanlar1 da zorla getirerek ad1n1 yeryilzilnden kal-
( 65) . 

d1rd1lar." IV. Murad, H. 1043 seferinde (1633 AQustos) 

§ehrin bilyilk kism1n1n yanmasina yol aQan bir yang1n1 ve-

si le ederek, me§hur vaiz Kadizade'nin te9vikiyle tum istan

bul kahvehanelerini y1kt1rd1 ve Kadizade'nin fetvasiyla tilm 

tiltiln iQenlerin oldilrilleceQini ilan etti. Bu yasak vesile

siyle geceleri tebdil gezerek yasaQi QiQneyenleri, zorba ve 

kabaday1 pek QOk ki§iyi oldurten Sultan Murad boylece zorla 

Istanbul'da asayi9i saQladi. "Bu tilr d avran1§lar1 nedeni 

ile Sultan Murad'dan korku oyle bir dereceye geldi ki, ilQ be§ 
(66) 

ki~i bir yerde oturup konu§maktan korkar oldular." Ara-

l1k 1633 te istanbul Qevresindeki bazi yerleri tefti§i s1-

ras1nda hakkinda §ikayet olunan iznik kad1s1n1 kale kap1-

s1na ast1rmas1, istanbul'daki ulemay1 pek tedirgin etti. Bu 

olay ilzerine ~eyh ill islam Ahizade Hilseyin Efendi IV. Mu

rad' in validesi Kosem Sultan'a o~luna bu gibi davran1§lardan 

vazgeQmesi yolunda o~ilt vermesini isteyen bir tezkere yazdi. 

Kosem Sultan'in bu tezkereyi oQluna gondermesi ve §eyhill is

lamin ulema ile birlikte kendisini"ha~ ile tehdit ettiQi 

(65) PeQevi, s. 403 
1'L 

( 66) M. -, 'uri Pa§a, s. 235 
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iddialari ilzerine §eyh ill islami once silrgiln ettirip, son

ra da katlettirdi. 

1635 baharinda Qikt1g1 Revan sef eri s1ras1nda 

konaklad1~1 Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi yerler

de zorbalari ve hakkinda §ikayet edilenleri isterse vezir, 

beylerbeyi veya kadi olsun hiQ aman vermeden katlettirdi. 

Katledilenler arasinda ayandan ki§iler, Manisa sancakbeyi, 

Karaman beylerbeyi, Bey§ehir sancak beyi, Kanya kad1s1, 

Erzurum valisi, Sivas beylerbeyi de bulunuyordu. Daha sonra 

Mayis 1638 de Qikt1g1 Bagfad seferinde de bu tur cezalan

d1rmalar1 silrdurdil. Bu arada bir Qok iftiraya u~rayan ve 

husurnete kurban ki9iler de oldu, ancak bu iki seferde ya

pilan temizlik sonucu zorla ve kan dokerek de olsa Sultan 

Murad illke Qapinda asayi§ ve istikrari sagladi ve bu istik

rar kendi olilmilnden sonra da bir sure devam etti. 

Sultan Murad zorbalara kar91 ald1~1 tedbirlerin 

yan1s1ra kapikulu ocaklarinda ve timarli sipahileri te§ki

latinda da dilzenlemelere gitti. II. Mustafa ve GenQ Osman 

zaman~nda ~ay~lari 100.000 ~olaylar~na qikan kapikulu ocak

larinin say1s1n1 azaltti, son saarazarni Kernanke~ Kara Mus

tafa Pa§a 1 nin da Qabalariyle bu sayi 1640 da 59.257 ye in

di. Kapikulu ocaklar1n1n mevcutlar1n1n bu §ekilde azaltil

mi§ olmas1n1 IV. Murad'in KoQi Bey'in risalesinde ileri silr

dilgil tedbirleri uygulamaya sokmasi ile aQiklamak milmkilndilr. 

Ayni §ekilde Iv. Murat timar sisteminde de KoQi 

Bey'in ongordilgu islahat onerileri dogrultusunda hareket 

etmi§tir. Temmuz 1632 te timar i§lerinde islahat yapilmasi 

yolunda sadrazama bir emirnarne gondermi§, bunun ilzerine 

vezir Hilseyin Pa§a timarlari tefti§ etmek ve dilzeltmek ilze

re olaganilstil yetkilerle Rumeli beylerbeyi olarak tayin 
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edilmi9tir. Bu yetkiler arasinda timarlar1n1n bulundugu 

sancakta ikamet etme §art1n1 yerine getiremeyecek durumda 

olanlar ve yapilacak yoklamada belirli bir surede gerekli 

vesikalarla gelip hilviyetlerini tespit edemeyenlerin timar

lar1n1n ellerinden al1nmas1 gibi yetkiler vardi. Ayrica 

daha once Qe§itli §ekillerde bozulmU§ olan Ve sepette kalan 

timarlar, ayirdedilip yeniden te§kil edilerek sefere gitmek 

ve o sancakta ikamet etmek §artiyla uluf eli taifeden is-

tekl i olanlara, yarar ve mustahak yigitlere, sipahilere ve sipa 

hi ogullarina verilecekti.<
67

> Boylece timarlar yoklanarak 

yeniden da~1t1ld1, yeniqerilerden bir qo~u da ulufelerini 

birakarak timarli sipahi oldular. Ayrica say1lar1 oldukga 

artm19 ve imtiyazlarindan yararlanarak en gok ragbette olan 

dirlikleri ellerine gegirrni§ olan milteferrika, gavu§ ve ha

zine katiplerinin sayisi oldukga azalt1ld1 ve ellerindeki 

timar:ar ancak sefere kat1lmalar1 ve timarlar1n1n oldugu san

cakta ikamet etqel~i §art1yla_,J-endilerinde birakildi. ( 68) A y-

rica her timarl1n1n hilviyetini gosterir surette defter tan

zim ettirildi ve Sultan Murad boylece bozulmu§ timarli 

sipahi te§kilatini olabildigince dilzene koydu. 

Yine de, Sultan Murad'in ald1g1 bu tedbirlerle ti

mar sistemini eski canl1l1g1yla ihya etmek mumkiln olmadi 

ve kendisinin olilmilnden sonra meydana gelen kar191kl1klar 

ve devlet otoritesindeki gev§eme dolay1s1yla bu gabalar so

nugsuz kald1 ve eski §artlar yeniden ortaya g1kt1. 

(67) Omer Liltfil Barkan, Tilrkiye'de Toprak Meselesi, s. 858 

(68) a.g.e. s. 859 
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Sultan Murad doneminde Mayis 1638'de Qikilan se

fer sonucunda iki ay silren ku§atmayla Ba~dat geri al1nd1. 

IV. Murad'in iran §ahina gonderdi~i bari§ §artlar1n1 orta-

ya koyan mektubun ardindan, kar§1l1kl1 mektupla§malar so

nucunda Mayis 1639 da iran'la Kasr-1 Sirin antla§masi imza

land1. Bu antla§ma ile Osmanlilar ile iran arasinda QOk 

uzun silren sava~lar sona erdi ve antla§ma ile tespit edilen 

s1n1rlar gijnilmilze dek pek az de~i§iklikle silrdil. Antla§ma-

ya g8re ±ran §ahi ilk tl9 ±slam halifesi ve peygamberin zev

cesi Ay§e'yilanetleyenleri men etmeyi, iran'daki siinnileri 

su9lamakta ve Osmanli topraklari iizerinde aleyhte faaliyetler 

de bulunmaktan vazgegmeyi kabul ediyordu. Boylece Osmanlilar 

iQin do~udan gelen tehdit onlenmi§, 1\nadol:'u'''.<l·.:i-kj k11~k1rtma-

lar sona ermi§ ve AvrupJyla do~udan gelecek tehlike dil§ilnill

meden · sava9mak daha kolayla9m19 oluyordu. 
( 69) 

Sultan Murad Ba~dad alindiktan hemen sonra, daha 

antla9ma imzalanmadan hastal1~1 nedeniyle istanbul'a don-

mil9til. Kisa bir silre sonra da 9ok gen9 bir ya§ta 9 f}a-

bat 1640 da oldil, oldilOilnde yirmidokuz ya§inda idi. Karde

§i ibrahim, di~er karde9leri oldilrillmil9 oldu~undan once 

tahta 91kaca~1na inanmayip oldilrillece~ini sandi, validesi 

Kosem sultan'in yeminleriyle g1kar1l1p IV. Murad'in olilsilnil 

gordilkten sonra tahta 91kt1. 

(69) Uzungar§ili, s. 205-206 
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F) SULTAN IBRAHIM'E SUNULAN RISALELER -Kemanke§ 

Kara Mustafa Pa§a layihas1 ve KoQi Bey'e at

fedilen risale. 

1) Risalelerin yazar1 1 yaz1l1§ amaQlar1 ve 

konular1 

IV. Murad 1 1n olilmilnden sonra tahta Q1kan 

Sultan ibrahim'e (saltanat1 1640-1648) sunulmu§ oldugu bi

linen iki risale vard1r ki, esas olarak bu amaQla yaz1lm1§ 

olmasa da, iQerdigi 1Slahat onerileri aQ1S1ndan incelenme

sinde yarar vard1r. Bu risalelerin §ehzadeligi s1ras1nda 

uzun y1llar1n1 karanlik, dar bir odada olilm korkusu iQinde 

ge~irmi§ ve ciddi bir tahsil 9ormemi~, ya~ad1~1 olilm kqr

kusu §Uuru ilzerinde ciddi tesirler yaratm1§ clan I. Ibrahim' 

e devlet idaresi ve te§kilati hakk1nda basit, temel, ogre

tici bilgiler vermek amac1yla yaz1lm1§ oldugu risalelerin 

uslubu ve degindigi konulardan anla§1lmaktad1r. 

Bunlardan birincisi, Ali Kemali Aksiit ta

raf1ndan KoQi Bey'e atfedilen ve Sultan ibrahim'e takdim 

d · ld · 14 • k 1 1 · 1 d · ( 70
) ( Bundan sonra e 1 1~1 uvvet e san1 an r1sa e 1r. 

k1saca KB diye an1lacakt1r.) Bu risale Fatih Millet kil

tilphanesinde Ali Emiri Efendi yazma kitaplar1 k1sm1 474 

noda kay1tl1 bulunan KoQi Bey Risalesi yazmas1n1n sonuna 

eklenmi§tir. Burada risalenin ilk sahifesinin sol list ko

§esinde "KoQi Bey'in Sultan Murad'a layihalar takdim ede-

(70) Bu risale 1Q1n ~al1§mam1zda yararland1g1m1z metin: Sultan ibra
him'e Takdim edildigi kuvvetle san1lan risale, Ko.Qi Bey Risalesi, 
Rad 7.nhuri Danisman, Tstanhul, M.E.B.BaE:nmevi, 1972, Iqinde 
s. 88-153. 
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geldiQi malum olmasiyla Sultan ibrahim'in emri ile yazip 

takdim eylemi§ olduQu maruzattir" denilmektedir. 

ikinci risale ise "Kara Mustafa Pa§a'nin Sultan 

ibrahim 1 e yazd1~1 kanundur" ba§l1~1n1 ta§iyan ve 1638-1643 

y1llar1 arasinda vezir-i azamli~ makaminda bulunan Kemanke§ 

Kara Mustafa Pa§a tarafindan yazd1r1ld1~1 tahmin olunan 
( 7 1 ) 

risaledir. (Bundan sonra kisaca MP diye an1lacakt1r.) 

Risalenin sonunda bu nilshanin 1110 y1l1 Zilhicce ay1n1n 

22.inci gilnil tahrir olundu~u yazilmakta olup, Faik Re§it 

Unat bu tarihin bu nilshanin istinsah tarihi oldu-

~unu, layihanin yaz1l1§1n1n ise Sultan ibrahim'in tahta Qik

t1Q1 1639 y1l1 oldu~unu teyit etmektedir.< 72 ) 

Layihayi yazd1Q1 tahmin olunan Kemanke§ Kara Mus

tafa Pa§a aslen Arnavud idi. KilQilk ya§ta istanbul'a gelerek 

yeniQeri oca~ina girmi§, bu ocakta s1ras1yla Qorbac1l1k, 

kul keth~dal1~1 yapmi§ ve 1633 te sekbanba§ili~a yilkselmi§

tir. 1635 Revan seferi s1ras1nda YeniQeri A~al1~1na getiril

mi§ ve IV. Murad'in iste~i ilzerine oca~in bozulan disipli

nini yeaiden sa~lamak amaciyla ocakta temizlik yapt1rm1§

t1r. Daha sonra kaptan-1 derya olan ve 1637 de Ba~dad sefe

rine bu sifatla katilan Kara Mustafa Pa§a, Tayyar Mehmet 

Pa§a'nin Ba~dad onlerinde ~ehid olmas1n1n ard1ndan onun ye

rine sadrazamli~a getirilmi§tir. (25.12.1658-10.11.1643 a

rasi sadrazam) 

1639 Kasr-1 Sirin antla§rnas1n1n mimarlarindan c

lan Kara Mustafa Pa§a, Sultan ibrahim'in tahta Qik1§1ndan 

sonra onun da gi.ivenini kazc.tnctrttk g8revini silrdUrdil. Bu pa-

(71) Bu risale 1Q1n Qal1§mam1zda yararland1Q1m1z metin. Faik Re§it 
Unat, "Sadrazam Kemanke§ Kara Mustafa Pa§a Layihasi", Tarih Ve
sikalar1, 1942, C.l, Say1 6. S.443-477 

(72) a.g.y. s. 474 ve s. 443 
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di9ah1n §Uursuz, asabi, yersiz davran19lar1 ve her §eye mil

dahale etmesi kar91s1nda iki kez istif a etmek istemi§se de 

kabul edilmemi§, o da yetenegi, akl1 ve gorgilsil sayesinde 

padi§ahin bu tilr davran1§lar1na sadrazaml1g1 boyunca engel 

olmaya Qali§ID1§tir. Tarihi kay1tlara gore ao9ru sozlU, ~o

zilnil sakinmaz, cesur bir ki§iligi olan Mustafa Pa§a'nin bu 

tutumuna eu olay iyi bir ornek te§kil etmektedir: 

Bir giln divan toplant1s1 s1ras1nda padi§ahin ken

disini divandan gag1rt1p kethilda kad1n1n odununun neden hala 

verilmedigini sornmas1 ilzerine Pa§a " ••• bana saltanat i§le

rinden ve imparatorlugun s1n1rlar1 ahvalinden bir§ey sorma

yip da bu tilr gereksiz §eyler sormaniz ve bunun igin Divan-1 

Humayun toplant1s1ndan d1§ar1 gag1rman1z yersizdir ve sultan

l1g1n1z1n sanina yara9maz" demi§tir. 

Kemanke§ Kara Mustafa Pa§a sadrazaml1g1 boyunca 

hazine, vergi, ordu, devlet te9kilat1 v.b. gerekli gordilgil 

bir gok alanda 1slahatlarda bulunmu§tur. Mali alanda sikke-

yi dilzeltme yoluna gitmi9, Sultan ±brahim'in cillGsu dolay1-

s1yla kestirdigi yeni dfffi?uk ·. ayarl1 akgelerle yilzyirmibe§ akge 

ye g1km1§ olan kuru§U seksen akgeye, ikiyilzelli akgeye g1k

m1§ olan alt1n1 da yuzaltmi§ akgeye indirmi§tir. Ayrica ha

zinenin gelirlerini art1r1p giderlerini azaltmak yoluyla ha

zine gelir ve giderleri arasinda bir denge kurmaya gal1§m19 

ve hazinedeki fazla geliri iQ hazineye aktararak hazineyi 

doldurmu§tur. Bu amagla askeri alanda yenigeri say1s1n1 

17.000'e, sipahileri de 12.000'e indirmi§, tum kapikulu ocak

lar1 mensuplar1n1n maa§lar1n1 safi riyal kuru§ ilzerinden dil

zenli olarak verdirmi§, katiyetle geciktirmemi§ ve askerler 

arasinda ho§nutsuzluk kaynag1 olan bu konuya bir gozilm sag

lam19t1r. Ote yandan her sene kirk kad1rga yap1lmas1 hakkin-
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daki kanunu yeniden canlandirarak tersane i§lerini de yola 

koymu§tur. 

Kendisine dil§man olanlarla rakip olabilecek kim

seleri bir §ekilde istanbul'dan uzakla§tiran ve i§lerine 

kimsenin mildahalesine imkan vermeden bag1ms1zca i§ goren 

Kara Mustafa Pa§a hem bu nedenle, hem de ald1g1 bazi kati 

tedbirlerin gikar sahiplerinin i§ine gelmemesi nedeniyle 

oldukga fazla sayida dil§mana sahip olmu§tu. Bunlarin ara

sinda padi§ahin silahdani olup sonra ikinci vezirlige ge

tirilen Yusuf Pa§a, padi§ahin gegirdigi bir buhrani iyi 

etmesi nedeniyle §eyhill-islam'in muhalefetine ragmen, ka

nuna ayk1r1 olarak, millazim olmadan once milderrislige ge

tirilen, sonra Galata kad1l1g1na ve padi§ah hocal1g1na terfi 

ettirilen Safranbolu'lu Hilseyin Efendi (Cinci Hoca), padi

§ahin validesi Kosem Sultan ve diger saray kad1nlar1 bu

lunuyordu. Bunlarin giderek artan olgilde devlet i§lerine 

kari§malari ve kendi etkisini zay1flatmalar1 kar§isinda Kara 

Muutafa PaQa, pa<li~ahin da bunlar1 tutmaa1 n~duniylu bir 

§ey yapam1yordu. Sonunda bunlari saf di§i birakmak amaciyla 

yeniQerileri ayakland1rmak istediyse de ba~aramad1 ve padi~ 

§ahin emriyle once gorevinden azledildi, sonra da katlolun

du C
73

> (Ocak 1644) 

2) Risalelerde ileri silrillen islahat onerileri 

Her iki risalede de Kogi Bey'in IV. Murad'a 

sundugu risalesinde ve Kitab-1 Milstetab'da ileri silrillen is

lahat onerileri daha basit bir dille tekrarlanmaktadir. 

(73) Kara Mustafa Pa§a'nin hayati ki§iligi ve icraati hakkinda bkz. 
Uzungar§1l1, Osmanli Tarihi,C.III, Ks.l S.209-215, Uzungar§ili 
Osmanli Tarihi,, C.II Ks.2 S.387-391, M.N.Pa§a, S. 242-243. 
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Tum saltanat i§lerini padi§ah1n ba§ kulu ve mut-

J ak vekili olan vezir-i azam goriir. Padi§ah vezir-i azama 

hi9 bir §eyi kendisinden saklamamas1n1, kimseyi haks1z yere 

bir goreve teklif etmemesini ve kimseyi hain olmad1k9a az

letmemesini, reayan1n davalar1n1 dinleyip, kim hakl1 ise 

ona gore davranmas1n1, hazineyi israf etmemesini, kimseye 

zuliim etmemesini, §er-i §eriften ve kanundan d1§ar1 hareket 

etmemesini buyurmal1; doQrulukla hareket ettiQi siirece ken

disi hakk1nda kimsenin soziine itibar edilmeyeceQini kendisi

ne soylemelidir. (MD. S.153-454) Padi§ah biltiin beylerbeyi, 

sanrak beyi ve di~er makam sahiplerini hattn ocak a~alar1n1 

isimleri ile bilmeli, (KB. 102 MP S. 450), beylerbeyiler 

reayay1 ho§ tutup, canla ba§la gal1§t1k9a azledilmemelidir. 

~iinkii s1k sik azledilirlerse, bunun sonucunda reayaya zuliim 

olur (MP.S.451). Bir kazasker birine kadilik teklif etti~in

de, vezir-i azam o kad1n1n bilgili olup olmad1g1n1, bu go

reve layik olup olmad1Q1n1, sorup, gerekirse, imtihan etme

li, cahile ve zalime kad1l1k vermemelidir. (KB. S.1289, 

MP S.451) Bir kad1l1ga 5-6 talipli 91karsa, imtihan yap1l

mal1 i9lerinden en bilgili, §er-i §erife sadik ve insafl1 

kimse oncelikle ona verilmeli, ril§vet ile ehil olmayana ve

rilmemelidir. (MPS.451) 

Yenigeri Ocaklar1 ve timar erbabi igin de §Unlar 

soylenmektedir. Reayadan veya §ehirliden yenigeri olmas1 

caiz deQildir. (KB S.99 1 MP s.448) Mustafa Pa§a'ya gore 

yenigeri olmak igin acemi oglan1 ve bostanc1 veyahut kuloglu 

ve §air ocaklara hizmet etrni§ olmal1d1r. (MD S.448) Ko9i 

Beye gore ise "yenigeri olmak i9in acemi oglan1 olmak gerek

tir." Ocag1n kanunlar1 vard1r ve terakki verilmesi, yeni 

yeni9erilik verilmesi bu kanuna gore olmal1d1r. 
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Bir akga dirlik verilmesi padi§aha mahsustur, 

vezir-i azam veya yenigeri a~asi bir akga dirlik vermeye 

kadir de~ilsir. Yalnizca padi§ahin vermesi gerekir. Padi

§aha arzolunmadan yeni dirlik verilrnesi caiz de~ildir. Ka

nun-i kadim (eski kanun} boyle emreder (KB S.97, 991 MP. 

S.447-449). 

Goriilece~i gibi bu risalelerde oncekilerde soyle

nenlerden pek farkli oneriler getirilmemektedir. Bu risa-

onemli olan hususlar reaya iizerine konan vergiler, hazine ve 

para (sikke} konular1d1r. 

Sikke hususunda §Dyle denilmektedir. Sikke (made

ni gumil§ para} hususuna dikkat etmek biiyiik i§lerdendir. Sik. 

ke gayet bozulmu§tur. Bu yiizden biitiin halk s1k1nt1 gekmek

tedir. Gerek reaya gerekse di~er kullar bu nedenle fakir 

dii§mii§lerdir (KB s. 101, MP.S.449) Padi§ahlarin nami sikke

si gegerli olursa devam eder. Bu nedenle padi§ah veziriaza

ma sikkeyi diizeltmesi ve gegerli kilmasi igin tenbih et- -

melidir (MP. S.449) ,Kogi Bey sikke ve giimii§ madeninin kulla

nilmasi konusunda daha ayr1nt1l1 oneriler sunar: 

" Benim devletlil hiinkarim vezir kulunuza tenbih bu-
yurasiniz: ••• 

.. Asla kuynmcular qiimiie istemesinler .. 

S1k1 yasak olup sirmake§lere dahi yasak olsun. Saa
detlu hiinkarimdan ba§ka yere sirma satilmasin. Gilmii§ii 
olan qetirup darphaneden ak~e alsin. Madenler ernirine 
milbarek emriniz gitsin madenleri i§letrnesinler. Gilmil
§il gilzelce gondersinler. Bunlardan akge a11nmas1n. Gil
mll§ istensin. Erzurum'da ••• Tokat'ta olan darphane 
ielemesin. Gayet yaramaz kalp akge keserler. Sikkenin 
bozulmasina sebep olur ••• Benirn devletlii hilnkarim 
sikke bozulalidan beri reaya kullariniz fakir olmu§tur. 
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••• Padi§ahlarin bir sikke bir hutbe ile namlari yilce
dir. Benim devletlil hilnkarim kotil gilmil§ ilzerine milbarek 
adinizin yazilmasi caiz de~ildir. Vezir kulunuza ••• 11 

benim adimin kotil gilmil§ ilzerine yaz1ld1~1n1 sen layik 
gorilr milsiin? §imdi halis gilmii§ iizerine olmak gerektir11 

diye tenbih buyurun ve yine vezir kulunuza buyurun ki 
"• •• !Ju yc:t1a111a:e k.1.:i'..Ll c1k9t1y! divau-i llumc:tyunumc:t yUm.cUk 

emini clan, yahudilerden kuru§u ziyade bozup getirirmi§. 
Atamin ruhu iyin ba§ini keserim. S1k1 tenbih edesin. 
Bir daha zilyuf ak9e (kalp, ayari bozuk ak9e) getirmesin. 
Yoksa kendisi bilir ••• bab-1 humayunundan iqeri kalp 
akye girdi~ine razi degilim11 diyesiniz. 11 (KB.S.145-146) 

Ko9i Bey bu yolla bir miktar para ziyan olsa bile 

ziyan clan birin yerine on kat1n1n geleceOini ve hazinenin 

artacagini soylemektedir. Bu 9ali§man1n ilk bolilmunde uzun 

uzun soziledildigi gibi gilmil§ ak9enin deger kaybi ve "ge9erli 11 

para niteliOini yitirmesi 1.5. yilzyildan beri varolan ve o
zellikle l~. yilzyilin sonlarina dogru belirginlik kazanan 

bir olaydir. Ko9i Bey burada yeni bir oneri getirmemektedir, 

sadece eski padi§ahlarin silrekli yapt1klar1 gibi kalp ak-

9elerin toplanip halis ak9e kesilmesini, gilmil§ madeninin de 

ak9e kesilmesi di§inda ba§ka bir i§te kullanilmamasini oner

mektedir. ilgin9 olan ise, bu donemde-1639 yillari-kalp ak-

9e ve ak9enin deOer kaybi olgusunun ayni hizla silrdilgil ve 

reayayi fakirle§tirdigi ger9eOinin bu risalede ay1k9a ifa-

de edilmesidir. Ko9i Bey ayni konuda bir ba§ka yerde ak9enin 

ayarini da §Oyle anlatir: 

11 
••• padi§ah sikkesi ahvaline 9ok fazla dikkat etmek gerek

tir! P9rph~n§ye 99y~t ao~ru rnUijlUman bir nezir 9ereKti~, 
air kuru§ dokuz bu9uk dirhemdir. Sir dirhem on ak9e olmak 
ilzere kesilse bir kuru§ doksanbe§ ak9e olur. Bir dirhem 
oniki ak9e olmak ilzere kesilen ak9e gayet ufak olur. §imdi 
ise kuru§ yilzyirmibe§ ak9eye ge9er. §imdi ak9e kipk1z1l 
mangira benzer. Benim devletlil hilnkarum e9er para dilzel
tilmezse reaya ve kullariniza ulufe olarak verilmek gil9-
~ Bu husus gayet ilzerinde konu§ulmaya muhta9t1r. Ya
Va§ yava§ olmasi gerektir •••• padi§ahlik alameti para ile 
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hutbedir. Halk ikisi ile memnundur. Hemen vezir kulu
nuza emir buyurun: 

"Bu para i§ini gor, darphane i§lesin, benim ad1ma 
para kesilsin. Giimil§ laz1m olursa kurusu hazineden 
veririm, akge kestir. Tahsil olunduQu vaki kat1ma teslim 
edesin." ••• "(S.114) 

Burada da gorilldil~il gibi akgenin deQer kayb1 silr

mektedir. 1590 da 80 akge olan kuru§, o tarihte yilzyirmibe§ akge 

olmu§tur. oyle ki bu paran1n ulufe olarak verilmesi bile 

milmkiln deQildir. Ak9e art1k "manevi" bir deQer kayb1na u~

ram1§, para olarak gorillmemektedir ve dilzeltilmeye muhta9-

d1r. 

Reayan1n durumu ve konulan aQ1r vergiler husu-

IUilQi di ilginq on@rilmrd@ bulunulmakt~dir1 

" Halen merhametlii padi§ah1ma laz1m olan reayan1n 
iizerinde olan namakul (makul olmayan) tekalifleri 
(vergileri) kald1rup memalik-i mahruseye ferman-1 
hiimayun ile tahrir (say1m) gerek (a.b.c) ve beyler
beyilere ve sancak beylerine muhkem tenbih laz1md1r 
ki reaya iizerine devre 91kup kaftanbaha ve selamatiye 
ve nalbaha nam1yla minbad bir ak9a alm1yalar deyup 
etraf-1 memlekete emr-i §erif gitmek laz1md1r ki 
reaya bir mikdar huzur ede.Reayan1n halleri gayet mii
kedderdir. Vezir kuluna tenbih buyurun ki eyil din
dar milsliiman ademler gonderilp menalik-i mahruseyi bir 
hosca tahrir eyleyup reaya ilzerinden zalim kalksun •• 
••• "(MP.s.449) 

"Benim padii;;a1h1m, Muharrir-i memleket, yaz1c1 demek
tir. Gayet laz1md1r. Otuz y1lda bir kere tahrir-i 
mernleket (rnemleket say1m1) kanundur. (a.b.c.) Amrna ga
yet milsliiman ve dindar adernler tayin olunup ciimle 
mahruse bir uQruna tahrir laz1md1r." (MP.s.462) 

Kogi Bey'e izafe edilen risalede de say1m konu

suna de~inilmekte, ayr1ca hane ba~1na al1nan avar1z mik-
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tar1n1n qok a~1rl1~1ndan soz edilerek buna ilozilmler ge

t:..lr .llmekt.edir. 

11 Benim devletlu hilnkarim, memleket yaz1lmas1 (sayllll) 
gayet laz1md1r. ~ilnkil pek 9ok seferler oldu~undan reaya 
koyleri birakip ka~i~lardir. MeselS bir koy, on ev o
larak yazilmi~tir. Sonra reaya kaQip bir ev kalmi,tir. 
Avar1zc1 vard1g1 vakit, bir koyden on ev yaz1lm1~t1r. 
diye on evin avar1z1n1 alir ••• Baz1 key vardir, sayim ol
dugu vakit bir ev yaz1lm1~t1r. Etraftan reaya gelip, 
ii~ne dolmu~tur. On eve tahanunillil vardir. ~imdi sayim 
rnemuru gonderilse do~rusu yaz1l1r. 11 (KB.S.114) 

Risalede ayrica, padi~aha hitap edilerek avariz 

olarak ev ba§ina be§ riyal kuru~ almanin 9ok ve reayaya 

zulilm oldu~u soylenmekte, eskiden beri kanunun il9yilz ak9e 

almakta oldugu, bu §ekilde al1n1rsa hem reayanin duas1n1n 

a11naca~1n1 hem de memleketin bay1nd1r olacag1 belirtilmek

tedir. Ayrica avariz defterleri §imdi akge ile sat1lmakta

d1r. Bunu alan da ril§vet vererek ald1~1ndan dolay1, hem 

devlete ait olan1 tahsil etmeye, hem verdigi ril§veti g1-

karmaya hem de kendine biraka9 akge f ayda temin etmeye 9a

l 1~makta, boylece de reaya kat kat zulilrn altinda kalmakta

dir. Arna bunun garesi de vardir. 

11 Vezir kulunuza tenbih buyurun; 
11Av0n~ g§ft§dg:rini bi;r; he:;r;ge k@mUn <li:.\~J.t! Av0-
r1z toplamaya milsli.iman ve dindar adamlar g~nder. Ev 
ba~ina mir.~ igin ilq yilz akge al1ns1n. Kirk akqe 
de varup, toplayan adama verilsin. S1k1 tenbih eyle. 
Fazla almasinlar. Bu defterleri kavaf eline verilp 
elden gitmesine raz1 degilim. Herhangi adam1 tayin 
edersen varup toplasun. Eger emrimden fazla bir akge 
.al1nd1g1n1 duyarsam sen bilirsin. Sonra revab1n1 
senden isterim ••• 11 

•••• 
11 (KB. s. 125) 

Ayrica sefer s1ras1nda reaya ilzerine salinan sur

sat vardir ki, reaya hazineden bedeli verilmek,suretiyle 

arpa bugday, un, odun vs. ne kadar tayin olunursa o kadar 
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tedarik edip padi§ah ordusunun konaklad1g1 yere getirir. 

Bu da bedava degildir ve sefer olmayinca reayaya sursat 

sal1nmas1 da olmaz, kanun degildir. Kisacasi "··· reaya 

olmazsa padi§ah1m1n hazinesi dolu olur ••• Hemen gereken 

reayayi koruyup, zalimlere gignetmemektir." lKB. s.125) 

Goriilen odur ki, 1639 larda da reaya iizerine ko

nulan agir vergilerden s1k1nt1 gekmekte ve devrin ileri 

gelenleri bu yiikiin hafifletilmesi yolunda padi§aha oneri

ler sunmaya devam etmektedir. Ancak bu oneriler vergile

rin kiesin rakamlarla simrlandrrtl:nasi, sikkenin ayarimn diizeltilnesi ve cllizen1i 
" 

niifus say1m1 yap1lmas1 d1e1na gikmamaktadii". Devle't hazinesirrleki agigin ne ~1-

de kapat1lacag1 hususunda ise klasik biitge masraf lar1n1 

kismak yonterninden ba§ka bir yol heniiz bulunamarn1~t1r. Bu 

yontern ise yetersiz kalrnaktadir. 
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G) SULTAN iBRAHiM DEVRi VE IV. MEHMED'iN iLK YIL

LARINDA DEVLET iDARESINDEKI BA~IBOZUKLUK (1643-

1656) VE KATIP ~ELEBI'NIN ~SLAHAT 5NERiLERI 

1) Kemanke§ Kara Mustafa Pa§a'nin katli nden 

sonra devlet idaresindeki ba§ibozukluk (1643-

1648) 

Sultan Ibrahim asabi, dar dil§ilnceli ve acele

ci bir ki§ili~e sahipti. Devletin kanunlar1 ve teamilllerini 

hige sayarak §UUrsuzca Ve yersiz istekler ileri surer Ve 

derhal yap1lmas1n1 isterdi. Onun her emrine boyun e~meyen ve 

kendisini dizginleyen Kemanke§ Kara Mustafa Pa§a'nin katlinden 

sonra yerine gegen Sultanzade Mehmed Pa§a'nin padi§ahin her 

dedi~ini itiraz etmeden yerine getirmesi sonucu Sultan Ibra

him' in bu davran1§lar1 devlet idaresinde etkili olmaya ve 

zarar vermeye ba§lad1. 

Boyle anlarindan birinde, sadrazamin iftira-

lar1ndan etkilenerek Girit sef arinde ba$ar1 g8sterip Hanya 

kalesini teslim alan damad1 Kaptan~1 Derya Yusuf Pa§a'dan 

tekrar sefere gikarak di~er kaleleri almas1n1 istemi§, pa§a

nin ki§ oldu~unu ileri silrerek itiraz etmesi ilzerine de pa

§ay1 oldilrtmil§til. Bir ba§kasinda Sultanzade Mehmed Pa§a'nin 

yerine sadrazamli~a getirdi~i Salih Pa§a'yi siniri bozdu~u 

gerekgesiyle arabalarin §ehir iginde dola§mas1n1 yasaklami§ 

1 ;it. b 1 1 d d' b Jlt.d d ( 7 4 ) ( Ey 1 u'' l o masina ra~men una enge o ama 1 1ye o~ ur u. 

( 74) Sul tan Ibrahim 1 in §Uursuzca ve sebebsiz yere katlett"irnelenigin 
bkz. Uzungar§1l1, C.III. Ks.I S.224-227 ve H.N.Pa§a, s.246 
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1647) Salih Pa§a 1 dan sonra sadrazamli~a getirilen kalemden 

yeti§me defterdar Ahmed Pa§a'nin-Hazerpare la~ab1 ile an1-

l1r-kendi can1n1 korumak maksadiyla padi§aha dalkavukluk 

etmeye ba9lamas1 ilzerine Sultan ibrahim'in bu tilr §Uursuz 

davran19lar1 iyice artti ve herkes canindan korkarak pusup 

beklemeye ba§ladi. 

Bu arada Sultan Ibrahim'in hayati saray ha

remindeki nedimlerin ve muhasip kad1nlar1n dilzenledikleri 

e~lencelerle gegiyordu. Bu kad1nlar1n padi§ah ilzerindeki 

etkisi bunlarin hilkilmet i§lerine mildahale etmelerini getir

mi§ ve devlet idaresinde onemli bir ba§1bo9lu~a yol aQffi1§t1. 

Sultan Ibrahim9iiaseki sultan"ad1 verilen yedi zevzesine hiz

met kar§1l1~1nda verilmesi gerekli olan onemli sancak ve 

vilaye,tleri pa~makl1k olarak vermi~ti. Oyle ki yedinci ha

sekiye §am eyaleti gibi oldukQa onemli bir eyalet pa§makl1k 

olarak verilmi§, beyler beyi riltbesindeki Kopr.illil Mehmed Pa

§a da buraya miltesellim olarak tayin edilmi§ti. Devletin di

Oer vilayetleri de padi~ah yak1nlar1 ve nedimle~e ihsan o

lunuyor, gerek haseki sultanlarn, gerekse haremde padi§aha 

yak1n olan di~er kad1nlar1n etkileriyle devlet hizmetleri 

yeteneklerine, hizmetlerine bak1lmaks1z1n §Una buna verili

yordu. Bu arada sadrazam da bunlara goz yumuyor, hatta padi

§aha, haseki sultanlara ve saraya bol para ve hediyeler tak

dim etmek suretiyle onlar1 memnun kilmaya gal1§1yor, ate 

yandan devlet hizmetlerine yapilacak tayinler igin ald1~1 

ril§vetlerle kilpilnil dolduruyordu. Ril§vet vermeyenlere devlet 

hizmetinde ril§vet vererek i~e ba9layanlar da daha verdikle

ri paray1 Qikarmaya firsat bularnadan kisa aral1klarla azle

diliyorlardi. Bu §ekilde ril§vet pazar1 daha once benzeri 

gorulmedik bir a9amaya ula§mi§, hiQ bir yetene~i, becerisi ve 
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hakki olmayan ki§iler yiiksek ilmiye ve seyfiye makamlar1n1 

c' I 1 ' •J 11 c; I r 111 i IJ I 11 r r I I • 

V@ziri 0g~m1n Qag1tt1~1 paralar v@ §arayda~ 

kilerin israf ve sefahati nedeniyle IV. Murad'in biriktirdi~i 

hazine bo§almi§, hazinede biiyiik bir agik ortaya gikmi§ti. 

Bunun sonucu olarak kapikulu ocaklar1n1n maa§lar1n1n veril

mesinde giigliik gekiliyordu. Ote yandan Venedikliler Bosna 

hududunda Osmanlilar'a ait olan bazi yerleri almi§lardi ve 

Karadeniz Bo~az1'n1 (bugiinkii 9anakkale bo~azi) kapatarak Os

manli donanmas1n1n Ege'ye ag1lmas1na engel oluyorlardi. Bu

nun sonu·cu olarak Osmanl 1 donanmas 1 binbir zorl ukla Ege' ye 

91kabiliyor, Girit'e yeterli asker ve sava§ malzemesi gonde

rilemiyordu. Vezir-i azam ise bu durumu padi§aha onemsiz 

gibi gosteriyor, gergek durumu ag1klayanlar1 ise istanbul'

dan uzakla§tiriyordu. Bu arada Girit cephesinde binbir zor

luk iginde milcadele eden beylerbeyi ve sancak beylerinin eya

let ve sancaklari ±stanbul'da rii§vet verenlere da~1t1lm1§, 

Girit serdari tarafindan yararlik gosterenlere verilen zea

met ve t1marlar Tstanbul'da bunlar1n elinden al1n1p baekala

rina verilmi§ti. 

Biitiin bunlara ek olarak H. 1057 (1647) y1-

l1ndan itibaren Sultan ibrahim'de bir samur narak1 has1l ol

du. Padi§ahin emriyle Yeni Saray'daki (Topkapi Sarayi) oda

lar ve istanbul'daki di~er ko§kler samur kilrkil ile do§endi. 

Bu amagla ister gorev ba§inda, ister azledilmi§ olsun ve

zirler, devlet gorevlileri, ulema ve ocak a~alar1'n1n her 

birinden samur istendi. Vermiyenler hakaret gorilyor, azledi

liyor hatta hapse at1l1yordu. Gilgleri yetmedi~ini soyleyen

ler den ise samurun bedeli zorla al1n1yordu. Bunlara ek ola-
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rak hazineye yardim olarak istenen paralar dahi padi§ahin 

e~lencesine sarf ediliyordu. 
(75) 

Bu geli§melerin iyi sonug vermiyece~ini tak

dir eden padi§ahin validesi Kosem Sultan o~luna nasihat et

tiyse de dinletemedi ve saraydan uzakla§t1r1larak Bakirkoy 

taraflarinda Iskender ~elebi bahgesinde oturmaya mecbur 

edildi. 1648 y1l1 ortalarinda, Girit seferinden donerek Is

tanbul 'a gelmi§ olan Kara Murad A~a ve di~er ocak a~alari 

kendilerinden istenen samur kiirk, anber ve keseleri V€rmeyi 

reddettiler. Vezir-i azamin kendilerini ortadan kald1rmay1 

planlad1~1n1 haber alinca da, aralarinda ittifak yaptilar 

ve vezir-i azami azlettirmeye karar vererek durumu §eyh-61 

islama ilettiler. Onun da muvafakati ve ga~r1s1 iizerine 

butiln ulema ve ocak a~alari Fatih camiinde toplandilar, ve-

zir-i azam'i da davet ettiler. Vezir-i azarn kag1p saklan-

di, Sultan Ibrahim de onu azlederek sadaret rnilhrilnil cemaatin 

vezir-i azarn olrnas1n1 istedi~i Sofu Mehrnet Pa§a'ya verdi, 

ancak eski vezir-i azamin da oldilrulmemesini istedi. Cema

ctLln katll11uu .J..t:1.ra.r elmei:1i i.i:l.e.tlne 8ulta11 lbrahim yeni Ve

zir-i azarni tehdit ederek kovdu. Bunun ilzerine i§in §ekli 

d@~i,ti v@ Sultan ibrahirn'in tahttan indirilmssi karailaQ· 
tir1ld1. Ertesi gun eski vezir-i azam yakalanarak bo~durul

du, valide sultan da ikna edildikten sonra, kazasker tara

findan ak1ls1z bilyil~iln saltanat1n1n caiz olrnad1~1na, ancak 

ak1ll1 kilguk gocu~un saltanat1n1n rnilrnkiln oldu~una, onun 

tahta oturup vezir-i azarnin ona vekaleten i§ gorebilece~i

ne dair fetva verildi. Bunun ardindan daha yedi ya§inda 

olan §ehzade Mehmed H. 18 Recep 1058 (7 A~ustos 1648) tari

hinde tahta g1kar1ld1. Sultan Ibrahim ise once kugilk bir 

odaya hapsolunduysa da, 11 gun kadar sonra vezir-i azarn ve 

(75) a.g.e. s. 227-233 
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9eyhiil-islam1n karar1yla, 9eyhiilislam Abdurrahim Efendi'-

nin 

nan 

verdi~i fetvaya dayanarak kiigiik Sultan Mehmed'denali

ferman uyarinca katledildi. 
(76) 

2) IV. Mehmed'in tahta g1k191ndan Kopriiliiler 

devrine dek iktidarda ge9itli gruplar1n 

etkinli~i (1648-1656) 

IV. Mehmed tahta g1kt1~1nda henilz yedi ya

§inda oldu~undan dolay1 saltanat1n1n ilk sekiz y1l1 boyun

ca devlet idaresi ge§itli gruplarin etkisi altinda kaldi. 

IV. Mehmed tahta 91kar1ld1Q1nda saraydan i~leri bftyilk va

lide sultanin (IV. Mehmed'in biiyiikannesi Kosem Sultan) ida

re etmesi, hiikiimet i§lerinin de vezir-i azam tarafindan yii

riltiilrnesi dil9iinillmii9tii. Ancak Kosem Sultan ve taraftari ha

rem a~alar1 ile i9birli~i igindeki Yenigeri Oca~1 ileri ge

lenlerinin de hiikumet i§lerine kar19mas1 sonucu i§ler boy

le ytirilmedi. 

Vezir-i azam Sofu Mehmed Pa9a ilk gunlerin

de masrafi azaltarak hazinede bir denge temin etmek iste

di. Bu amagla i§e saraydan ba9layarak saraydaki israf1 on

lemeye gal19t1, ayrica mukataalardaki gorevlilerin berat

lar1n1 yakalatt1r1p haksiz gelir elde edenlerin beratlar1-

n1 vermedi, baz1lar1n1n da ayhklar1n1 azaltt1. Ancak ote 

yandan kilgilk padi§ahin vasisi gibi diledi~ince hareket edi

yor, maiyetindekilerin te§viki sonucu ril9vetle devlet go-

revlilerini nrt(J1t1yornu. Ru flri'ln.-1 kr>nriiRi riP Riprthi oral'}1n-
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dan geldigi igin kapikulu sipahilerinin y1llard1r verilme

yen gulamiyelerini verip bolilklerinden at1lm19 bin kadar 

sipahiyi tekrar ocaga kaydettirdi, boylece sipahileri mem

nun etmek istedi. Ancak sipahiler bu liltuflar1 az gorilp 

Sultan Ibrahim'in katlini bahane ederek isyan haz1rl1g1na 

baQlad1lar. Bu arada zamanlar1 qeldi~i haldP uzun hir snre

dir yenigeri oca~ina alinmayan acemi oglanlar1n isyan1ndan 

yararlanarak Sultan ibrahim'in katlinden sorumlu tuttukla

rl V@!ir~i a2am ve ~~yhtlli§lam 1 1n katlini istedil~r. Sara
ya milracaat ile veziriazam1n azline hatt-1 humayin aldilar

sa da, veziriazamin yenigeri ocagina s1g1nmas1, ocak agala

r1n1n da onu himaye etmesi ilzerine amaglarina ula§amadilar. 

Yenigeriler §eyhillislamin verdigi fetvaya dayanarak sipahi 

ve acemi oglanlar1n1n ilzerine yilrildiller ve birgogunu oldil

rerek isyani bast1rd1lar. 

Yenigeri ocagi sayesinde hayat1n1 kurtarip 

mevkiini koruyabilen Sofu Mehmet Pa§a, ocak agalar1n1n her 

dediklerini yapmaya ba§ladi. Ancak Kosem Sultan'in istekle

rini yerine getirmemes~ ve bir sure sonra ocak agalar1n1 

da atlatmaya ba§lamasi ilzerine Yenigeri Agasi Kara Murad Aga 

ve di~er ocak agalari ile arasi a91ld1 ve donanman1n Foca 

onlerinde ugrad1g1 yenilgiden sorumlu tutularak yapilan tel

kinler sonucu padi§ah tarafindan azledildi, mal ve paralari 

miil'l"!'l<>r<> <>•lil•ll, l'llir-•Jti11 <>•lllll' 1-n.·cpla l-.allulu11•'.lU, (Mciy.i1:1 

1649). Kara Murad Aga da veziriazamliga getirildi. Ayni yil 

iginde ~eyhillisiliam Abdurrahim Efendi de azlolundu. 

Bu olayin ardindan yeniqeri ocag1n1n yoneti

mindeki etkisi artti. Ancak bu kez de ocak agalari ve diger 

saray halki aras1nda bir ikile9me ortaya Q1km1§t1. Veziri

azam Kara Murad Aga bilyilk valide sultan (Kosem Sultan) tara-
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findan destekleniyor, Ocak agalari iqinde en nilfuzlu olan 

Kethilda Bey (~elebi Mustafa A~a) ise kil9uk valide sultan 

(IV. Mehmed'in annesi Hatice Turban Sultan) tarafindan 

kollaniyordu. Enderun (saray) halki bilyilk ve kilqilk valide 

sultan taraftarlar1 olarak, devlet adamlar1 ve ocaklilar 

da Kara Murad Pa§a ve Kethilda Bey taraftar1 olarak ikiye 

bolilnmii§lerdi. Yeniqeri ocag1 agalar1n1n da Kethiida Bey 

taraf1n1 tutmalar1 iizerine devleti idare etmekte gilqlilk qe

ken veziriazam Kara Murad Pa§a, padi§aha ba§vurup "··· bir 

memlekette dart veziri azam olmaz; i§te milhriin, bir kuluna 

dahi ver; ••• aroma zinhar milhril yeniqeri ocagindan kimse

ye verme, zevali devletinize sebep olur." diyerek gorevin-
( 77) 

den istifa etti. 

Kara Murad Pa§a'nin ardindan ocak agalar1-

n1n hilkilmet i§ine mildahale etmemeleri ~artiyla veziriazam

l1g1 kabul eden Melek Ahmed Pa§a ile Kethiida Bey'in arala

r1 agalarin hilkiimet i§lerine kari§malari sonucu aq1ld1. 0-

cak agalarin mlidahalesi nedeniyle hilkilmet i§leri dogal ra

y1nda gidemiyordu, artik eyalet valilerine kadar yapilan 

ttlm tayinler ocak a~alarina verilen ru§vetle oluyor ve ta

yin edilenler sik sik degi9tiriliyordu. Ayrica agalar yeni

qeri mevcudunu fazla gostererek elde ettikleri ulufe fazla

sina kendileri el koyuyorlardi. Mali durum bu ve benzeri 

nedenlerle qok kotil durumdayd1. Mayis 1650'de ulufe dag1-

t1lmas1 iqin para yeti9mediginden dolay1 gelecek iki y1l1n 

vergi gelirleri de zaman1 gelmeden bask1 ile tahsil olundu. 

Bu duruma bir qozilm bulmak iqin divan erkan1 ve ocak agala

r1 toplandilar. Ocak agalar1 qare olarak vezirlerin has

lar1n1n hazineye al1nmas1n1 teklif ettiler, ancak eski bir 

vezirin eskiden ilqyilz bin kuru§ ile kapanan yeniqeri maa~

lar1n1n §imdi sekizyilzbin kuru§ oldugu ve f ark1n ocak aga-

(77) a.g.e. s. 247-248 
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larina kald1g1n1 hat1rlatmas1 ilzerine bu teklif lerinden vaz

gec;rtiler. 

Ocak agalari askerin ulufesini odeyebilmek 

ic;rin ba~ka bir c;rare dil~ilndiller. Buna gore hazineye giren 

saglam ak9eler zilyuf (ayari bozuk) ak9e ile degi§tirile-

eek ve bu zilyuf akqeler her 118 akqeye knr~111k nlt1n al-

rnak suretiyle esnafa verilecek, esnaftan alinan altinlar da 

tekrar kuru§a c;revrilerek askerin ulufesi odenecekti. Boyle

likle hesaba gore bin kese akc;rede ilc;ryilz kese kar edilecek

ti. Ancak A~ustos 165l'de bu i' esnafa bildirildiQinde, es-

naf kar§i 91karak sekiz on bin kadari veziri azama ba§vur

du, onun kovmasi ilzerine dilkkanlar1n1 kapatip §eyhillislamdan 

durumu padi§aha iletmesini istediler. Ondan da yilz bulamayin

ca §eyhillislami zorla yanlarina alip onbin ki§ilik bir top

lulukla saraya gelip kil9ilk padi§ahi ayak divanina c;rag1rd1-

lar. IV. Mehmed onlari dinledikten sonra boyle bir zulme 

rizas1n1n olmad1g1n1 soyleyerek bu duruma son verilmesi 
(78) 

ic;rin hatt-1 hilmayun c;r1kard1. Bunun ardindan esnaf ba§-

ka dertlerden de soz ac;rarak, yenigeri ocaginin etkili ki§i

lerini sayarak bunlar ve vezir-i azam katlolunmadikc;ra padi

§ahlik edemeyecegini bildirdiler. Ancak esnafin istegiyle 

yeni9eri ocag1n1n gilcil kirilmak istenmediginden zamani ge

lince geregine bak1lacag1 soyienip esnaf dag1t1ld1, vezir-i 

azam azledilerek padi§ahin lalasi Silleyman Aga ve digerle

rinin tavsiyesiyle Siyavu§ Pa§a veziriazam oldu. 

Siyavu§ Pa9a, muvafakatleri olmadan sadaret 

milhrilnil kabul etti~i igin kendisine k1zan ocak a~alar1ndan 

Bekta§ Aga'ya sadareti kendisine padi§ahin verdigini ve 

(78) a.g.e. s. 250-252 
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kendieinin de padi~ah no buyurursa ona g8re haraket edece
~ini bildirdi. A~alarin Yenigeri oca~ina on bin nefer ya

z1lmas1 hususundaki tekliflerini red etmesi, her dediklerini 

yaptirmaya ali§m1§ clan yenigeri a~alar1n1 kizd1rd1 ve ken

dilerine muhalefet edenleri temizlemeye karar verdiler. 

I§e saraydan ba§lamak isteyerek kilgilk valide sultanin ta

raftari clan saray a~alar1n1n saraydan uzakla§t1r1l1p yok 

edilmesi iqin §eyhillislam, kazasker ve ulemayi toplayarak 

bu isteklerini padi§aha iletmesi igin vezir-i azama haber 

yolladilar. Kosem Sultan'in desteklediQi Ocak a~alar1n1n bu 

gabalar1n1 o(jrenen Turhan Sultan taraftari clan padi§ahin 

lalasi Silleyman AQa, yazi hocas1, musahibi ve diQer harem 

aQalari, diQer saray halk1n1 bostanci ve kap1c1lar1 topla

yip, Kosem Sultan'in padi§ahi oldilrtilp yerine §ehzade Sil

leyman'i gegirrnek ilzere bir plan haz1rlad1Q1n1 ve plan u

yarinca yenigerilerin agik birakilan kapilardan girerek 

aldilar. Bunun ardindan o gece Kosern Sultan'i oldilrrneye ka

rar vererek silahlandilar ve o gece Kosern Sultan boQuldu, 

ertesi sabah da Kosern Sultan'in adamlarindan bostanc1ba§1 

ve di~erleri idam edildiler. 

Vezir-i azam Siyavu§ Pa§a dururnu haber alin

ca padi§ahin onay1n1 da alarak, kazaskerler, ulema vezirler 

ve di~er devlet erkan1n1 saraya davet etti, §eyhulislam 

davet olunmasina ra~men aQalari gucendirmemek igin saraya 
' 

gitnmi. Olrum gOzrlen geqirilerek sabik kazaskerlerin tavsiyeleriyle sanca(j-1 §&if ~.arildi, 

~ sanoalP..§erifin al.tina davet edildi, rnuhalefet edenlerin kat-

1 ine dair fetva verildi, davete icabet etmeyen §eyhillislarn 

ve kazaskerlerin de azlolundu~u ,ilan olundu. Daha onceki 

olaylar nedeniyle yenigeri oca(j1 aQalarina dil§man clan §e-

hir halk1, esnaf ve sipah taifesi, ayrica a(jalarin zulrniln-
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den b1kan namuslu yenigeri zabit ve erleri sancag-1 §erif 

alt1nda topland1lar. Saray1n igi, d1§1, Ayasofya ve Sultan 

Ahmed Meydanlar1 insanla doldu. Orta Camiinde bekleyen o-

cak a~alar1 da yeni atanan §eyhillislam1n iste~iyle davet 

edildiler. Onlar1n gelmemesine ragmen eski §eyhillislam, kazas

kerler, diQer ulema hirer hirer dag1l1p sancag-1 §erif al

t1na geldiler. Bu durumda garesiz aflar1n1 isteyen ocak 

aQalar1 hirer memuriyetle istanbul'dan uzakla§t1r1l1p son-

ra da katlolundular. Eski §eyhillislam da Sak1z'a silrilldil. 

Boylece ocak a§alar1n1n yonetimde etkin oldu§u donem sona 
(7q) 

eL·mlli oluyoL·du. (C:yliil !bbl) 

ocaQ1 aQalar1n1n tahakkilmilniln bertaraf edilmesinden sonra 

bu kez padi§ah1n lalas1, harem ba§ aQas1 Silleyman AQa ve 

ona ba~l1 diQer saray agalar1n1n tahakkilmil ba§gosterdi. 

Vezir-i azam Siyavu§ Pa§a'n1n defterdar1 azletmek isteyip 

Silleyman Aga'nin da onu himaye etmesi iizerine aralar1 ag1l

d1, bunun sonucunda. Silleyman AQa ve valide Sultan'1n tav

siyesiyle Siyavu§ Pa§a azledildi. (Ekim 1651) 

Bu arada memleket sath1nda durum oldukga kar1§1k

t1. Hazinede yeterli para yoktu, askerin ulufesi milsadere

ler yoluyla tedarik edilen paralarla verilebiliyordu. Ana

dolu 'da asayi§ ortadan kalkm1§, IV. Murad doneminde saQ

lanmi§ olan silkunet merkezi hukumetin zay1f kalmas1 sonucu 

bozulmu§, isyanlar ba§gostermi§ti. Eyaletler ihmal olunmu§, 

isyanlar1n bast1r1lamamas1 sonucu isyanc1lar1n reislerine 

v" 1 i 1 i k 1 o r "o 1· i 1 m i ~ v "' Ii 1111 l e1 1 h Uk U 111 c L 111 111U111 o cc l l l 1::1 .i r ct L .i y l e1 

halk1n ba§1na bela kesilmi§lerdi. Memuriyetler ve iltizam-

(79) a.9.e. s. 256-259 
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lar ril§vetle da~1t1ld1~1ndan, hazine gelirini tahsil iQin 

milltezim olanlar, valiler, sancak beyi ve kadilara verdik

leri ril§Veti qikarmak iqin halki eziyorlardi. Bunun sonucu 

olarak Qiftini qubu~unu terkedip levend olarak §ehirlere 

iltica edenlerin ya da soygunculu~a ba§layanlarin say1s1 

artm1~t1. 

Yeni atanan veziriazamin acizli~i nedeniyle bu 

duruma bir qozilm getirememesi ve durumun iyice kotille§mesi 

ilzerine padi§ahin huzurunda yapilan goril§me sonucu devletin 

masraflarina para yeti§tirme taahhiidilyle Tarhoncu Ahmet · 

Pa§a veziriazamli~a getirildi. Kendi iste~i ilzerine padi

§ah tarafindan devlet hazinesine ait parayi her kimde o

lursa olsun tahsil etmesi ve eski vezir-i azamin geli§igil

zel yapt1~1 tayinleri ortadan kald1rmas1 iqin izin verildi. 

(Haziran 1652) Tarhoncu Ahmed Pa§a, padi§ahin verdi~i izne 

dayanarak valide sultan da dahil olmak ilzere hatir gonill 

tanimadan hazinenin gelirlerini artirmaya qal1§t1. Defter

darin teklif i ilzerine padi§ahin huzurunda vezir-i azam, 

§eyhillislam, kazaskerler ve defterdarlar1n kat1ld1~1 bir 

toplantida para i§ine QOZilm bulmak iqin Erzurum, ~ank1r1, 

Kastamonu, Manisa ve di~er bazi eyalet ve sancaklarin ilti

zama baglanmasi ve valilerin iltizam gelirlerinin belirli 

bir kism1n1 her yil hazineye gondermeleri, ayrica has, ze-

am@t t1mar v@ pa~makl1klarrlafi bir@r miktatirtifi yihe hazi
neye al1nmas1 kararla§t1r1ld1. De~irmenlerden de ogiltme 

resmi olarak yilda bir riyal (seksen akqe kar§1l1~1 bir 

nevi kuru§) al1nmas1 kararla§t1r1ld1ysa da halkin tepkisi 
(80) 

ilzerine uygulanamadi. 

(80) Tarhoncu Ahmed Pa§a'nin icraat1 iqin bkz. a.g.e. s. 261-265 
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§ubat 1653'te padi§ah huzurunda yapilan goru§me-

de, Sultan Mehmed'in devletin gelir~ih ~asrafina yeti§meme

sinin nedenini sormas1 ilzerine, vezir-i azam masrafin on

cekinden Qok oldugunu, bu yilzden yetmedigini belirtmi§, 

padi~ah da birkaQ y1ll1k gelir ve masrafin yoklanarak ken

disine bildirilmesini istemi§tir. Bunun uzerine on y1ll1k mali 

defte~ler incelenip masraftaki fazlal1g1n nedenleri ayr1 ayr1 

defterlere kaydedilip padi§aha arzedilmi§, ancak bundan bir 

sonuQ q1kmam1§t1r. gilnkli bu fazlal1g1n giderilmesi iqin ordu 

ve devlet sathinda ciddi bir tensikata (i~ten qikarma) ve 

ayiklamaya gitmek gerekiyordu, bu i§e oldukqa zor ve tehli

keli bir i§ti. Unlil Katip gelebi de padi§ahin huzurundaki 

bu gorli§meye bizzat kat1lm1§ ve bu amaqla "Dlistur-ill-amel li 

lR1Ah-il-hA1Pl 11 iRimli nnln riRAlPRini yn~m1~t1r. 

Tarhoncu Ahmed Pa§a'n~n hazinede denge kurabilmek 

iqin Suleyman Aga ve diger agalarin isteklerini reddetme

§i ve hat1r qonill t0n1mama§1 6onucu punlar1n dil~manl1~1n1 
kazandi. Saray agalari kliqilk padi§ah1 vezir-i azam aleyhine 

tahrik edip Tarhoncu ahmed Pa§a'yi katlettirdiler. (30 Mart 

1653) Ondan sonra gelen vezir-i azamlar da Koprulil Mehmed 

Pa§a'ya gelene dek devletin olumsuz gidi§ine bir Qare bula

madilar. 

§imdi tarihsel geli§melere ara verip bu donemde 

yaz1lm1§ olan Katip ~elebi'nin unlli risalesini incelemeye 

ge9ebiliriz. 
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3) . "'lb' h k' 'l'""' fl f .< 91 > Kat1p ye e 1, ayat1, 1§1 1~1, e se es1 

~ehir ulemas1 aras1nda Katip c;;elebi, divan iiye

leri nezdinde de Hac1 Halife olarak tan1nan yazarin asil 

ad1 Mustafa'd1r. Annesinin soyledi~ine gore H. 1017 Zilka-

<le (~ubat. lflOC})'da ±stanh111 1 <'ln <'lnf'rnu. Rnh11A1 Abdullah F.n

derun'a dahil olup silahdarlik ziimresine miilhak bir vazife 

ile saraydan ayr1lm1§t1 ve seferlere kat1l1yordu. Alt1 ya

~1ndan itibaren babas1n1n te§Vikiyle Qe§itli hocalardan Kur' 

an, tecvid (Kur'an ve oa§ka arapga eserleri diizgiin okuma 

dersi), tasrif (gramer), avamil (yine Arapga bir gramer 

dersi) ve yaz1 (hat) dersleri ald1. H. 1032 (1622-23) 1 de ba

bas1 vas1tas1yla divan kalemlerinden Anadolu mukabelesi ka

lemine §akird (stajyer, g1rak) oldu. Burada hesap kaidele

rini, erkan (rakamlar) ve siyakat yaz1s1n1 (resmi kayitlar-

da kullan1lan bir ge§it yaz1) ogrendi. H. 1033 (1623-24) 

de Abaza isyan1n1 bastirmak iizere g1k1lan sefere, H. 1035 

(1625-26) y1l1nda Bagdat seferine kat1ld1. H 1035 Zilkade 

(Eyliil 1626) tarihinde babas1n1n olilmiinden sonra arkada§la

r1ndan biri tarafindan silvari mukabelesine tayin edildi. 1627-

1631 y1llar1nda Erzurum kalesi ku§atmas1 ve Hilsrev Pa§a'n1n 

Hemedan ve Bagdat seferlerine kat1ld1. Bu sure iginde se-

fer olmad1g1 zamanlarda istanbul'da Kadizade Efendi'nin 

derslerine devam etti ve onun onemli olgilde etkisi alt1nda 

(81) Katip c;;elebi'nin hayat1 ve ki§iligi hakk1nda bkz. Orhan ~aik Gok
yay, "Katip ~elebi1 Hayati, ~ahsiyeti, Eserleri", Katip c;;elebi 
Hayat1 ve Eserleri Hakkinda incelemeler, 1 .B., Ankara, T.T.K. 
yayinlan, 1985 sh. 3-40; Hilmi Ziya Ulken, "Katip <;elebi ve 
Fikir Hayat1m1z", a.g.e. Sh. 177-193., Katip c;;elebi1 M~zanil'l-hakk 
fi ihtiyari'l Ahakk, haz. O.S.Gokyay., Tercilman 1001 Temel Eser 
145, ±st. 1980 Sh. 113-122 
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Kadizade'den tefsir, ihya-i ulurn, §erh-i rnevak1f 

dUrer ve tarikat okudu. H. 1044 de (1634-33) son olarak 

IV. Murad 1 1n Revan seferine kat1ld1ktan sonra kendisini 

tarnarniyla ilrn-i §erif tahsiline vererek kendi deyimiyle 

"Cihad-1 asgar•dan 1 Cihad'i ekbere" d5ndil. 

Bu tarihten itibaren kendisi geceli gilndilzlil oku

rnaya ve ara~tirrnaya veren Katip ~elebi, kendisine kalan 

rniraslarin bilyilk kisrn1n1 kitap alrnaya ay1rarak Qok zengin 

bir kiltilphane sahibi oldu. Daha Qok tarih, tabakat (biyog

rafi) ve Vefeyat (ilnlil ki§ilerin 5lilmlerini anlatan eser

ler) kitaplarina ilgi duyan ve bunlar1 butunilyle okuyan 

yazar bu arada Qe§itli hocalardan Qok Qe§itli konularda 

dersler alarak bilgi ufkunu geni§letti. Ayn1 zarnan iqinde 

kendisi de rn~htelif talebelere dersler verdi, telif ve ter

cilrne eserler rneydana getirdi. H. 1055 (1645-46) y1l1nda Mu

kabele ba§halifesi ile bir anla§mazl1k sonucu mernuriyetten 

ayr1ld1. H. 1058 (1648) sonlarinda bilyilk tarih eseri Fez

leke '11in kronolo]i cetveli olarak kalerne ald1g1 Takvirn-ilt 

Tevarih adl1 eseri ~olay1s1yla §eyh-ill-isl~rn Abdurrahirn 

Ef@ndi 1nin v@~ir=i a~em Koea M@mm@d Pa•a n@~dind@ki d@la~ 
leti uzerine, aleyhinde bulunanlarin gayretlerine ragrnen 

ikinci halifelige tayin edildi. 

Hayat1n1n son on y1l1nda tar±h, biyografi, cog

rafya, denizcilik, bibliyografya alanlarinda kendi zamani 

ve hatta sonras1 iqin oldukqa buyilk deger ta§iyan ve daha 

kendi zamaninda Bati dillerine ve ba§ka dillere Qevrilen 

eserler veren, baz1 5nemli eserleri 9eviren Katip gelebi 

6 Ekim 1657 de 5ldu. Ki~iligi, Osmanli bilim dilnyasina olan 

katk1lar1, bilimsel tarafsizl1g1, dilrilstlilgil ve bagnazliga 

kar§i tavr1 itibariyle ·17 -. yilzyil Osrnanli bilim dilnya

s1n1n en belirgin ismi olan, hatta daha sonraki yilzyillar-
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da dahi onemini silrdilren Katip gelebi'nin du§ilnceleri ve 

eserleri ba§l1 ba§1na bir, hatta birgok gali§maya konu ola

bilecek niteliktedir. Bu gal1§mada, onun sadece devlet dil

zeninin 1slahat1 igin one silrdilOil onerileri ele almakla 

yetineceOiz. 

Onu diOer 1slahat91lardan ay1ran en onemli ozel

li~i, milspet bilimlerin, akl1n ve rnant101n onernini kavra

m1§ olmas1 ve taassuba kar§1 91k1§1d1r. Bu ozelliOi en iyi 

bi9imde en son eseri olan "Mizanil'l Hakk fi ihtiyari'l-A

hakk" ta (En do~ruyu segmek iQin Hak Terazisi) <
92

> gorill-

rilamayaca01n1, biltiln i§lerde bu ikisine ba§vuruldu~unu 

belirlemekte ve akla dayanan ilimlerin gerekliliOini anlat

maktadi. Ona gore baz1lar1n1n "mizan ve rnantik ilminin din-

ce yasak oldu~unu soylemeleri bilgisizlikten ve ahmakl1k

tand1r." <
93

> Ayn1 §ekilde "hristiyan milletler"in "fel

sefiyyat"1 reddetmelerine raOmen, milslilmanlar hig bir zaman 

kesin olarak reddetmediler.<
94

> Ba§lang19ta bunlar, "balk 

bu kitaplarla uOra§ir ve Kuran 1 1, Peygamberin tuttuOu yolu 

korumaktan kalir" dil§ilncesiyle yasaklanm1§t1, ancak Islam 

ilimleri kitap haline konarak yaziya ge9irilip herhangi bir 

yoldan bozulrnas1 onlenince bu yasak ortadan kald1r1ld1, bir-

9ok kitap Arap9a•ya gevrildi ve okundu. Bu 9aOda "hikmet" 

ile "§eriat1" uzla§tirrnaya 9al1§an ve ger9eOi ara§tiran ±s

lam bilginleri yeti§ti ve eserleri iln kazand1. Ancak, baz1 

"bo§ kafal1 kimseler ±slaml1~1n ba§lang1c1nda bir maslahat 

iqin ortaya konan rivayetleri gorilp cans1z ta§ gibi salt 

taklid ile donup kald1lar. Asl1n1 sorup dil§ilnmeden red ve 

inkar eylediler. Felsefe ilirnleri diye kotilleyip yeri go~il 

(83) a.g.e. s. 19 

(84) a.g.e. s. 18 
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bilmez cahil iken bilgin gegindiler." Osmanli Devleti'nin 

ilk gaQlarindan Sultan Suleyman Han zamanina gelinceye 

dek "hikrne~ ile "§eriat ilimleri"ni uzla§tiran gergek 

ara§t1r1c1lar iln salrn1§lard1. Fatih Sultan Mehrnet yapt1r

d1~1 medresede "Ha~iye-i Tecrid" ve "~erh-i Mevakif" ders

J 1:H. l11ln ukulul111ct1:>-L11.l llildlrmi§tl. Ancak "sonra gelenler 

bu dersler felsefiyattir diye kald1r1p Hidaye ve Ekmel 

felsefe okunmad1~1 gibi, bu dersler de anla§1lamad1, II 

ne felsefiyat kald1, ne Hidaye kald1, ne Ekmel. Bununla 

Osrnanl1 iilkesinde ilirn pazar1na kesat gelip bunlar1 oku-

t k 1 1 k -k- k - t .. <95 > aca o an ar1n o u urumaya yuz tu tu. 

Bu gorii§leri Katip ~elebi'nin felsefeye ve bilime 

ne kadar onem verdigini ve 9aQ1n1n ne kadar ilerisinde o1-

dugunu ag1k bir bigimde gostermektedir. o, o~rencilerine 

ilim ad1na olan her§eyi o~renmelerini ogiitlemekte, bunla

rin elbet bir yerde laz1m olacag1n1, kotiileyip inkar etme

nin ise bu §eylerden yoksun kalmaya yol agacag1n1 belirt

mektedir. Katip ~elebi'nin ayni eserinde halkin arasinda var 

clan goril§ ayr1l1klar1na olagan ve ho§ goruyle bakan ve hal

ki zorla tek bir yolda gotilrmeye gali§manin fayda veremeye

cegini belirten gorii§leri gilnilmilze_ dahi 1§1k tutmaktadir: 

" bilinir ki bir toplulukta kavga ve uyu§mazlik 
gikip yerle§tikten sonra biltiinil ile o kavgayi ve 
uyu§mazl1g1 ortadan kald1rmak milmkiln ve kolay de
gildir. Eger eli kil1gl1 bir giiglii ki§i (ehl-i 
seyf- K.K) bir taraf~ kuvvetle bastirip iusturrnak 
istese de olmaz, surer gider ••• 

Bu da bilinir ki Adem zarnan1ndan beri halk bolilk 
bOliiktilr. Her bir boliigiln bir tiirlii gidi§i ve ••• 
tutumu vard1r ki bu oteki boliige ayk1r1 gorunur ••• 
hepsi kendi yolunu begenip onu otekinin yolundan 

(85) a.g.e. s. 20-21 
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ilstiln tutar. Nihayet kimi ak1ll1d1r bu uyu~mazl1-
~1n hikmeti Uzerinde durup dil~ilnerek alt1nda nice 
i§ler bulur. Kimsenin gidi§ine ve tutumuna kar1§1p 
sata§maz ••• Kimisi de ahmakt1r uyu9mazl1~1n nereden 
g1kt1~1n1 bilmez biltiln insanlar bir gidi§te ve tu
tumda olsun diye olmayacak bir §ey kurar •••• 

imdi gerektir ki basiret sahipleri insanl1~1n on
dan ayr1lmaz yonleri olan teme-d.dilniln ve toplu 
halde ya§aman1n gerektirdiklerini bilerek halk1n 
bOluk bolilk bolilndil~ilnil ve her birinin ozellikle
rinin ne oldu~unu bilmeli o~renmelidirler ••• "(86) 

Bu goril9leri de onun daha o donemde dil§ilnce vic

dan ozgilrlu~unil savunan, ba§kalar1n1n dil§ilncesine ve inan

c1na sayg1l1, ho9gorillil bir du§ilnur oldu~unu ortaya koymak

tadir. Mizanil'l Hakk'ta bu goril9leri gergevesinde taganni 

(§ark1 soyleme), raks, tiitiin, kahve afyon ve keyf verici 

maddeler, selam, musafaha (el tutu9mak), rii§vet gibi sos

yal hayat1 ilgili; H1z1r Aleyhissam'in hayat1, peygamberin 

bid'at, kabir ziyareti, regaip berat ve kadir namazlar1 

gibi daha gok dini ve ibadetle ilsili konµla.~* ele alm*~' 
halk1n aras1nda gati§ma derecesinde ayr1l1klara neden olan 

bu sorunlara taassubun d1§1nda kalarak, ho§gorilyle ve ak1l

c1 bir bigimde gozilmler getirmeye gal1§m19t1r. Ozellikle 

halkin orf ve adetleri ve bidat konusunda soyledikleri o

nun ne kadar gergekgi, ho§goriilil ve derin bir ki§i oldu~u 

gostermeye yeter: 

" Arna halk, toresinde ye~ goriileni bu tercih iize
rine kurup gilnah ve sug ise de, ••• adet edinmi§ler
dir, vazgegmezler. Balkin aras1nda tore ve adet o
lup go~unluk bunu isterse, biiyiik ve kil~ilk herkes 
bilmeksizin buna al19t1~1 igin yerinde b1rak1lmal1-
d1r, bidat ve gilnah ise de onu yasaklamak hevesin
de olan bo§una zahmet geker •••• 

(86) a.g.e. s. 23-24 
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Oyle ise bu soydan ibadet i§lerinde pek derine inil
meyip ve ince eleruneyerek halk1 dogru gorilnen iba
detinde kendi haline koymak, ba§takilerin ve vaizle
rin olani oldugu gibi b1rak1p ara yerde toreye daya
nan kusurlara ve eksiklere bakmamas1 gerekir."(87) 

" ••• biltiln bu bidatler halkin arasinda bir orf ve 
adete dayanir. Bir bid'at bir halkin arasinda yer
le§ip oturduktan sonra halkin arasinda yerle§ip otur
duktan sonra artik §eriatin begendigini buyurup is
temed igin i yasaklamak ••• bilyilk ahmakl1k ve bilqisiz
l1kL1r •••• Vctizldr genel olarak ••• yumu9akl1kla va'z 
ve nasihatte yetinince ilzerlerine dil§en vazifeyi 
yapmi§ olurlar ••• tutmak halka kalir, gilQle tutturmak 
olmaz ••• " (88) 

"••• bir kavrnin orfi.ini.i de1ji~tirmek gok gi.icrti.ir. Bu 
soydan tilrlil silnnetlerde halki kendi haline koyup din 
ve dilnya i§ine zarari olan i§lere baksinlar ••• "(89) 

11 
••• Orf ve adet olmu§tur. Seksen risale yazilsa ve 

saltanat tarafindan yasak edilse kabil degildir, 
yine SOylerler •••II ( 90) 

Katip ~elebi'nin milspet ilimlere verdigi onemi, 

taassuba kar§i Qik1§1n1 ve fikir ve davrani§ ayr1l1klar1 

konusundaki ho§gorilsilnil boylece gosterdikten sonra §imdi 

onun devlet dilzenin 1slah1 iQin onerilerini topladigi 

"Dilstur-61 Amel fi Islah 61-Halel" adindaki risalesini 

incelerneye geQebiliriz. 

----------
(87) a.g.e. s. 37-38 

(88) a.g.e. s. 72-73 

(89) a.g.e. s. 83 

(90) a.g.e. s. 101 
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) .. .. 1 . 1 ··1 1 ( 91 ) 4 Dustur-ul Arne fl TR r1h n -Hah> 

Katip ~elebi'nin Osmanli Devleti'nin devlet 

ve toplum yap1s1ndaki bozukluklar1 islah igin ileri silr

du~il onerileri toplad1~1 bu risalenin yaz1l1§1 §oyle 

olmu§tur. H. 1063 (H.1652-1653) y1l1nda Sultan IV. Mehmed 

o tarihte vezir-i azam olan Tarhoncu Ahmed Pa§a'ya gelirin 

masrafa yeti§memesinin nedenini sormu§, o da giderin once

k~nden fazla olduQunu belirtince "Hazinenin ihtilali ahva

lini" yani devlet biltgesinde gelirin az olup giderin go

Qalmas1 sebeplerinin ara~t1r1lmas1 ve gelecek y1l1n vergi

sini pe§in almay1 gerektiren biltge ag1Q1na bir gare bulun

mas1 amaciyla divan ilyeleri ve devletin diQer ileri gelen

lerinin bir araya gelip toplanmalar1 igin bir ferman g1-

karm1§t1. 0 tarihte devletin gideri gelirinden 1200 yuk 

akge (120.000.000 akge) fazla idi ve hazinenin bu ag1Q1 bir 

sene, hatta iki sene sonraki vergi gelirlerinin o gilnden 

tahsil edilmesi suretiyle kapat1l1yordu. IV. Mehmed'in bu 

ft::!J.Utau:i. tizt:H .tne tupldnctn ve Kcttip i:;elebi 'nin de kat1ld1g1 

toplantida durum tart1§1ld1 ve "Kemanke§ Kara Mustafa Pa§a 

nin sadaretinin son gilnlerinde H. 1053 (M. 1643) y1l1nda 

gelir ve gider e§itti. O zamandan bu zamana gelinceye ka

dar gelirin azalmasi ve giderin artmas1 nedenleri tespit 

edilip her biri hakkinda ayr1nt1l1 bilgi edinilsin ve son

ra gozilmil ne ise belirlensin" diye karar al1nd1. Bu karar 

ilzerine on y1ll1k mali defterler incelenip fazlanin nere

den meydana geldi~i ortaya konulup defterlere kaydedilerek 

vezir-i azama verilmi§, o da padi§aha arzetmi~, ancak bir 

(91) Risale igin gali§mada esas alinan metin §Udur:Katip ~elebi,~
luklarin Dilzeltilmesinde Tutulacak Yollar (Dilsturu'l-amel li ±s
lahi11-Halel), haz.Ali Can, Ankara, Killtilr ve Turizm Bakanl1~1 
Yay., Mayis 1982. Ayrica Orhan Saik Gokyay'in yukarda sozil edilen 
"Katip ~elebi Hayat1, ~ahsiyeti, Eserleri" isimli rnakalesinden 
ve Bernard Lewis' in "Otta:nan observers of the Otteman Decline" 
adl1 makalesinden yuka~daki sadele§tirilmi~ metni kar§1la§t1ra
rak kontrol etmek amaciyla yararlan1lm1§t1r. 
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(92) 

I§te Katip ~elebi kendisinin de bu ferman ilzeri

ne " ••• devlet-i Aliyye'ye nusret (ba~ar1) ve §ilkril nimet 

niyeti ile" omril boyunca divana hizmet ederek, seferlerde 

ve bari§ s1ras1nda zaman1n ac1 tatl1 derdini qekerek ka

zand1g1 tecrilbelerden ve inceledigi tarihlerden f aydalan

mak suretiyle bir risale yazmak istedigini belirtmektedir. 

J\11uak Lavi:Uyt::dt:!rludeu yarctrlan.Llacag.i.ndan pek emin degil

dir. Yine de, bu i§in ilk baki§ta soguk demir dovmek gibi 

zsor bir i§ gibi gorilnmesinde dolay1, devletin sahipleri 

"kus~r-1 himmet (gayret, gaba eksikliOi" sonucu yazd1kla

r1n1 anlamazl1ktan gelseler bile, o bunu onemsememekte ve 

yazd1klar1n1n en az1ndan kendisinin vebalden kurtulmas1n1 

ve kiyamet gilnilnde ma~ur gorUlmesini saglayacag1n1 dil§iln-
( 93) 

mektedir. 

Katip ~elebi'nin bu risaleyi 1652'de yazmi§ ol

mas1na ragmen ancak ilq yil sonra ortaya q1kar1lm1§t1r. Bu 

konuda Fezleke'de " ••• kabil-i hitap (hitap olunabilecek) 

kimse olmarnagla (olrnamas1 nedeniyle) ihrag olunmadi. Sonra 

Hilsarn-zade Efendi §eyhill-islam olduktan ol risaleyi yazd1-

rup huzur-i Humayun'a arz eyleyip "risalenilzil padi~aha o

kuduk" dediler. Lakin mucibi ile arnale gelrneyecegini ••• 

bilup asla mukayyed olmadim (onernsernedim)" demekte ve bir 

ba§ka padi§ahin bu risalede soylenenler ilzerine hareket et

mesini dilemektedir. <
94

> 

(~2) ltlt:1ctlet:Jl11l11 yct~.tlllJ uec..leu.i. .i.<;.i.u bk:!.. U~uw;;ar§l.ll. 1 s. :lb4-:.:!b5; Ka
tip ~elebi, Dustilr ill Amel ••• , s. 18-19; Tayyip Gokbilgin, Katip 
9..~lebi,L_Heyati-=ve Ese;rleri Hakkinoa ±nGelemele:r, §, 2151 Orhan 
$aik G8kyay, s. 82-93 

(93) Katip ~elebi, s. 18-19, Tayyip Gokbilgin sh. 215. 

(94) Gokbilgin, s. 216-217; Gokyay, s. 83 
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Katip gelebi eserini bir onsoz, ilg bolilm ve bir 

sonug olarak meydana getirmi~tir. Onsozde Osmanl1 devlet 

yap1s1ndaki bozulmay1 tesadlifi ya da yapilan belli yan

l19l1klar sonucu ortaya 91kan olagand191 bir olay olarak 

gorrnemekte, bozulmay1 toplumlarin geli9me evreleri ile 

agiklayarak belirli bir teorik temel ilzerine oturtmaktadir. 

Bu, onu kendisinden onceki 1slahatg1 yazarlardan ayiran 

en onemli ozelliktir. Ona gore nas1l ki insan omril geli9me, 

duraklama ve gerileme ya91 olarak ilg a§ama ilzerine takdir 

olunmu9sa, " ••• devletin insanlardan olu§an toplumsal ya

p1s1 da ilQ a9amal1d1r. Geli§me gag1, duraklama gag1 ve 

geli§me gag1." Ancak bu a§amalarin uzunlugu ve ozellikleri 

toplumdan topluma farkl1l1klar gosterir, ornegin " ••• geg

rni§te baz1 toplumlar gok kisa silrede gerileme gag1na vard1. 

Bir gogu ••• tedbirsizlik afeti ile daha duraklama gaginda 

yok oldu. Baz1s1 da bu yilce devlet gibi gilglil bir yap1ya 

ve saglam esaslara dayand1g1 igin duraklama donemi uzun 

silrdil." <95
> Katip gelebi bu sozleriyle Osmanl1 Devleti'nin 

duraklama a§amas1nda oldugunu ifade etmekte, ancak devle

tin gilglil bir yapiya ve saglam esaslara dayand1~1ndan di

g<:lrler iucten tdr.KlJ. olarak bu donemin uzun siirdiigiinli belirt-

mektedir. 

Katip ~elebi'nin bu goril§leri onun tarih felse

fesift!rt ve sosyolo)inin 8n~Ulerinden say1lmas1 gereken 

ibn-i Haldun'un (1332-1406) Mukaddime adl1 eserinden bilyilk 

olgilde etkilendigini gosteriyor. Katip ~elebi de, ibn Hal

dun gibi toplumlar1n kag1n1lmaz olarak geli§me, duraklama 

ve sonra da yokolma a~amalar1ndan gegeceklerini soyler. An

cak bir noktada ibn Haldun'dan ayr1lmaktad1r. ibn Haldun 

(95) Katip gelebi, s. 20-21 
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bu a§amalarin ki§ilerin irade, istek ve yoneli§lerinden ba

Qimsiz olup, di§ardan yapilacak her tilrlil mildahalenin bo§ 

bir 9aba oldu~una inanir iken, Katip gelebi daha iyimser 

bir goril§le yerinde ve zamaninda alinacak iyi onlemlerle 

toplumlarin sonucu uzatmanin ve bu a§amalari daha rahat 

ve uyumlu ge9irmenin milmkiln olduQunu dil§ilnmektedir. Ancak 

" ••• toplum sorunlarini 9ozmekle yilkilmlil olan ••• yoneticiler 

konularini bilip, durumu dilzeltmek ve gerekli tedbirleri al

makta ona gore" hareket etmelidirler. "Yoksa tedbir almakta 

yanlJ.§ davranilmi§ olur. Zira ya~liya iyi gelen ilacin, em

zikteki bebeye hir faydas1 yokt11r." K.=ttip <;'Plr>hi bu snzlp

riyle. devlet yoneticilerinin toplumun hangi a§amada olduQu 

nu bilmesi ve hayallere kapilmadan ger9ek9i 9ozilmler getir

ffi@§l oerAkt!Olhl !fade ett!Oi rahatlikla dtl§tlntilebilir. Ni

tekirn daha ileriki boliirnlerde yazd1klar1 bu dil§ilnceyi gii9-

lendirrnektedir. 

Birinci bolilmde reayanin durumu anlatilmaktadir. 

Toplumlar da insan vilcudu gibi dort ternel esastan-ulerna, 

asker, tilccar ve reaya-olu§makta olup, insan vilcudundaki 

duygu ve gilce kar~ilik gelen "devlet yoneticileri aracili~i 

ile ••• yiice sultanin idaresine ba~li kilinrni§tir." Insan 

vilcudundaki ternel unsurlarin birbirleriyle kayna§J.P birbir

lerinden yararlanmasi nasil ki insana saQl1~1ni kazandiri

yorsa, "··· bu dart sinifin da yaratili~i gereQi birlikte 

ya§arnak zorunda olrnasi nedeniyle birbirlerinden yararlanrnasi 

da toplurn dilzenini ve devlet yapisini sa~li~a kavu§turrnu§-

t 
.. (96) 

ur. 

(96) a.q.e. s. 22-:n 
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Reaya insan vilcdunda sevdaya (eskiden hekirnlerin 

insan viicudunda var saydi~i dart unsurdan· biri. Di~erleri 

safra, kan ve balgarndir.) kar§ilik gelir. Nasil ki rnide

ye besin girrneyip bir sure bo§ kaldi~inda viicud sevda ii

retip rnidedeki ho§ olrnaya durumlar1 onluyorsa, vilcuddaki 

mideye kar§1l1k gelen hazine her defas1nda bo§ kald1~inda 

mak iqin hazirlikli olur. Ne var ki onlar yoksulla§tirila

------ca.R ve -gi.fq_s_iizle§tirilerek gegirnlerinden edilirlerse bu 

hazirlik etkili olmaz."< 97
> 

Bu nedenle g~gmi§ padi§ahlar-geli§me evresinin 

padi§ahlar1-reayay1 zulilmden korurlar, hiq bir koyiln harap 

olrnas1na raz1 olmazlard1. Kanuni Sultan Siileyman " ••• rea

yadan birinin ziraatten ve 9ift9ilikten ayr1l1p §ehre 

- - - - d' <98
> 1 d kl d goqunu reva gorrnez 1." Sonra ar1 ura ama a§arnas1n a 

Celali kar1§1kl1klar1n1n ortaya 91kmas1yla reaya gilqsilz

le§ti, belgelerini terkederek, koylerden §ehre ka9t1lar. 

Katip ~elebi on iki y1l boyunca Osmanl1 iilkesini gezip do

la§t1g1 siralarda bir qok koyiin harap ve terkedilrni§ oldu

gunu gordilgilnii, oysa duraklarna a§amas1n1n sonlarinda olan 

±ran'da bir tek harap terkedilmi§ koy gorrnesinin milrnkiin 

olmad1~1n1 belirtmektedir. 

K8tip ~elebi reayadaki gokilntilyil §U nedenlere 

baglar. Biri vergilerin onceye nazaran kat kat art1r1lm1§ 

ulmauJ.UJ..t. D!gerl ve et:1ai:1 011emlii:1i ise mdkamlarJ.n yuksek 

fiyatlarla sat1lmasi sonucu bu makamlar1n yilksek fiyatlar

la sat1lmas1 sonucu bu makamlar1 satin alanlar1n 8dedikle-

ri paray1 fazlas1 ile toplayabilmek iqin halki bask1 alt1-

na almalar1dir. Geqmi§te rii§vet suqlamasiyla bir9oklar1 

(97) a.g.e. s. 23 

(98) a.g.e. s. 24 
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i~t~n ~1kar1lmi.~, 9oza~n dii~mii~ hqtt? k?t!gl~nmy~ g!gy~y V§ 

ha 1 a 11 aklen ve § er'a n 11 zarar 11 goriild ii<} ii ve a y 1pla nd1g1 ha 1-

de, rii§vet devletin dayanag1 olunca 11 
••• Cenab-1 Hak gazaba 

gelmekle ••• hazineden bereketi gotiirdii. Askerin yiiregine 

de korkuyu dii§iiriip, geqmi§te koffar Miisliimanlardan kaqarken, 

§imdi tam tersi oldu. 11 <
99

> Katip ~elebi bunlar1 anlatt1ktan 

sonra gayetle ciddi bir uyarida bulunur. Kat kat artirilan 

vergilerin yaratt1g1 zulmiin ve makamlar1n sat1lmasinin onii

ne geqilmedigi ve adalete geri doniilmedigi takdirde, kanuna 

ayk1r1l1k, adaletsizlik ve zulmiin laneti alemi harap ede

cektir. 

Ikinci boliim askerin durumu ile ilgilidir. Asker 

ozellikleri itibar1yla viicuddaki balgama benzer. Belli bir 

miktar1n1n gerekli ve yararl1 bir fonksiyonu vard1r, ancak 

fazlala§1nca zararli olmaya ba~lar. Viicudun sagl1g1 nas1l 

ki bu temel unsurlarin dengelenmesi ve baglant1lar1 ile 

saglaniyorsa, toplurn diizeni de halk tabakalar1n1n dengeli 

olrnasina bagl1d1r. Tam bir denge olmasa bile en az1ndan 

aralar1ndaki qat1§ma belirli bir dereceyi a§mamal1d1r. Vii

cudda balgam1n fazlala,rnae1, orta ya,1 a~rni~ bir insanaa 
goriilen karakteristik bozukluklardand1r ve o ya§larda bir 

kimsenin balgami tiimiiyle azaltrnaya qal1§ma§1 bo§ bir qaba

d1r. Ayn1 §ekilde geli§me evresini tamamlami§, duraklama ev

resinin belirli bir donemine gelmi~ toplumlarda da askerin 

qoklugu-balgam1n qoklugu gibi, karakteristik bir olayd1r 

ve belli bir say1da tutmaya qal1§mak bo~ bir qabad1r. Bu du

rumda en iyisi askerin zarar vermeyecek bir ~oklukta olmas1-

na riza gostermektir. Katip ~elebi Osmanli Devletinde aske-

1 1 b .. d k (100) rin fazlala§mas1n1 say1 ar a §U 1q1m e a tar1r: 

(99 ) a.g.e. s. 25 

(100) a.g.e. s. 27 
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Ulufeli Asker 

say1s1 
-------------

Y1ll1k Ucretlerinin Toplarn1 

(akge olarak) 

H.970(1562) 41.479 122.300.000.-

126.400.000.-

178.200.000.-

251.200.000.-

380.000.000.-

1566 48.316 

1588-89 64.425 

1595 81.870 

1609 91. 902 

1617-1623 100.000 civarinda 

1640 59.257* 263.100.000.-

Katip ~elebi askerin gokluguna ili§kin sonug ola-

rak ~unlar1 seyl@r: 

" Yukarida yazilanlardan da anla§1lacag1 gibi, as
keri Sultan Silleyrnan zarnanindaki sayida tutrnak milinkiln 
degil, bo§una bir gabadir. ~imdi bu zamanda sipahi 
zilmresini 20.000 den ve yeni geri taifesini 30.000 
den a§ag1 indirrneyip, diger s1n1f lar1n da ona gore 
zararsiz gokluguna riza gosterrnek gerekir. Askerin 
fazlal1g1ndan o kadar korkmaya da gerek yoktur. 

Maa§larin fazlal1g1n1 da, eski kanuna riayet ve uy
gun tedbir ile azaltip, kayirmak miirnkilndiir."(101) 

Ugilncii boliirnde ise hazinenin durumuna deginilmek

tedir. Daha once anlat1ld1g1 gibi vilcudda mide devlette ha

zine demektir. Mideye gonderilen gidanin c;re§itli kuvvetle

rin giri§imleriyle eritilip sindirilmesi gibi hazineye 

gelen gelirler de tahsildarlar, hazinedarlar, defterdarlar, 

yaz1c1lar ve diger maliye gorevlilerinin ald1klar1 tedbir-

* Sultan IV. Murad doneminin sonlarinda sadrazarn Kernanke§ Kara Mustafa 
Pa§a'nin gayretleriyle yariya dii§iiriilmii§ olan asker say1s1, ~ok geg
meden yine eski seviyesine gelmi§, hatta daha da fazlala§mi§tir. 

(101) a.g.e. s. 27 
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ler sonucu gerekli yerlere bolilnilp dal}1t1l1rlar ve toplu

mun tilm tabakalar1 bundan yararlan1rlar. Duraklama donemi

ne dek bu kuvvetler sal}lamd1r, sonra yava9 ·yava9 gii9siizle-

9irler, gorevlerini kusursuz olarak yerine getiremezler, 

ve 9okil9 belirtileri ortaya 91kar. Vilcudda sag ve sakal1n 

al}armas1 gibi, toplumda da liikse dil9kilnlilk, gosteri9 ve 

ozenti artar, dolay1s1yla bireylerin ve toplumun masraf1 

da gittik~e yilkselir. Katip ~elebi y1llar boyunca devlet 

giderlerinin art191n1 buna deli! olarak gosterir. 
(102) 

Tarih Hazinenin Geliri Gideri 

----------- 1A~£~l----~---- il~£~l ________ 

1564 183.000.000.- 189.600.000.-

1591 293.400.000.- 360.400.000.-

1597-8 300.000.000.- 900.000.000.-

1648 361.800.000.- 550.000.000.-

1650 532.900.000.- 687.200.000.-

Halen gider gelire gore 1 milyon 600 bin akqe faz

ladir ve gunden gilne artmaktad1r. Katip ~elebi hazine husu

sunda da askerin qoklul}u hususunda oldul}u gibi ger9ekle9e

meyecek, hayalci onerilerde bulunmaz, oldukga ger9ek9i bir 

yakla91m ileri surer. 

11 Bundan sonra gelirin art1r1lmas1 ve giderin azal-
t1lmas1 yolunu bulup, bunu devam ettirmek zor i9tir. 
5YnYn iI!IK9n g9hilin9~ glmeQ±~i t©crY.be il~, @hlin~ (lOJ) 
(bu i9in eh'.J..i olan rnaliye uzrnanlar1na) rnalurn olrnufJtur. 11 

Ancak hazinenin iyile§tirilmesi ve bir denge ku-

rulabilmesi arnac1yla kisa siireli bir fas1la 

bilir ve bir rahatlarna irnkani yarat1labilir. 

(102) a.g.e. s. 29-30 

(103) a.g.e. s. 30 

elde edile-
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SonuQ bolilmilnde Katip ~elebi onerilerini siralar. 

Devlet yapisinda meydana gelen bozulma, biltQe aQi~i ve as

kerin goklu~undan meydana gelen bunalimin qozilmil igin bir

Qok yol vardir. Bunlardan biri halki hakka boyun e~dire

cek kiliq erbabi (sahib-i seyf) bir ki§inin ortaya Qikma

sidir. Bir di~eri devletin ileri gelenlerinin (ayan-1 dev

let) millkun sahibinin Allah, yeryilzil padi§ahinin ise onun 

halif esi oldu~u bilinciyle adil ve hakqa davran1p devlet 

i~lnrin~n n11nmnn1 qorokon torll1irlori alarnk homun lyo ko 

yulmalarid1r. Oqilncil yol, ordunun belli ba§li tecrilbeli ki

§ilerinin ~ogrulukta bi~le~ip d~vl~tten yan~ il~~rak A§k@r 

gilcil ile hiyanet ve fesat erbabinin kokilnil kazimasidir. 

Dordilncilsil, devletin vekillerinin (vilkela-i devlet) do~ru 

olanda birle§ip gereksiz harcamalari azaltmak iQin askeri 

kullanarak dirlik ve dilzeni sa~lamasidir. Katip ~elebi so

zilnil etti~i yollardan son ilQilniln kolay ve basit gibi goriln

mesine ra~men uygulanmas1n1n zor oldu~unu, gilnkil sozilnil et

tiOi gruplar aras1nda devletten yana ve hakka uyan kimse

nin gok az olduOunu belirtir. 0 halde bu i§in Qozilmil ancak 

k l b b ( h 'b . f) b' k' . ·1 - k- l b'l' (l0 4 > 1 1Q er a 1 sa 1 -1 sey 1r 1§1 1 e mum un o a 1 1r. 

Bazine hususunda reayan1n vergi vermeye mecali 

olmad1~1ndan, bir y1ll1k geliri, padi§ah hangi yolla olur

sa olsun tedarik etmeli ve gelecekte elde edece~i maldan 

yava§ yava~ odernek §art1yla bir giivenilir kuluna teslim et-

melidir. Askerin Qoklu~una ait bunal1m " ••• asker toplamak-

ta qok titiz davranmakla ve iyi tedbirlerle ortadan kald1-

ril1r •• Giderin yok edilmesine qare ~larak da dairelerde 

yersiz harcamalar1 azaltip, sonra her biri hazinenin dire

Oi olan bir kaq bolilmde i§in ehli, dindar ve dilrilst ki§ile

ri g8revlendirmektir,"(lOS) Reayan1n gilQeilzlil~Une de "ilzer-

(104) a.g.e. s. 31-32; B.Lewis, "Ot'tom an Observers ••• "s.81, Gokbilgin 
s. 216 

(105) Katip ~elebi, s. 33 
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lerinden bazi vergilerin bir miktar indirilmesi" ve "memu

riyetten akQa al1nmay1p denenmi9 ve dilrilst adamlari gorev

lerinde uzun sure ~al19t1rarak zulmedenin hakkindan gelmek" 

yoluyla 9are bulunur. Bu ~ekilde "bir iki y1lda reaya kuv-

vet bulup Osmanli illkesi arzu edilen §ekilde bay1nd1r o-

1 "(106) ur. 

Katip ~elebi risalesinin sonunda iyimser bir ba

ki§la, Osmanli Devleti'nde bu tilr sorunlarin ilk kez orta

ya Qikmad1~1n1 ve alinan tedbirler sayesinde hepsinin dil

zeldi~ini ileri silrerek pani~e kapilmamak gerekti~ini be

lirtir: 

" Devlet ve saltanatin ileri gelenlerince de bilin-
di~i ilzere, bu yilce devlette bunalim yeni olrnayip, 
ge~mi9te saltanat veraseti kavgasi ve bir zaman Ti
mur 'un §erri, sonra Celalilerin ortaya 91k1§1, bir~ok 
kere illkede kar1§1kl1k yarattiysa da Allah'in yard1m1 
ile yolu yordaminca alinan tedbirler sayesinde dilzel-

mi9tir. 

Bu kilgilk eser de sozli edilen s1k1nt1lar1n hepsi deh§et-
1 ic~ i r di yn karkuyn r1i.i1Jiip k11runLuy•l k11p! l.:u •~k Ludblt 

almamak din ve devlet i9in yaki§ik almaz ve hamiyetin 
gere~i bu de~ildir • . 

Cihanin s1~1na~1 hazreti padi§ahin saltanatlar1 kuv
vet ve saadettedir. Yeter ki, vekilleri din ve devlete 
hizmette birle9erek 9al19maya s1van1p §eriat1 olgil 
ve rehber edinsinler. Yilce Allah 1 1n yard1m1 ile dil§
mana kar91 galip, ilstiln ve muzaffer olurlar. Zulilm ve 
haks1zl1~1 b1rak1p §eri ve aklt kanun gere~ince ted
bir alirlarsa, bu yilce devleti hiyanetten kurtarip 
kanun yoluna sokarlar." (107) 

(106) a.g.e. s. 33 

(107} a.g.e. s. 34 
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H) K6PRDLtiLER DEVRi (1656-1683) ve HEZARFEN Hfi

SEYiN EFENDI'NiN 6NERiLERI 

1) Koprillil Mehmed Pa§a'nin sadrazamli~a geti

rilmesi 

Tarhoncu Ahmed Pa9a'n1n katledilmesinden 

sonra veziriazam olan Dervi§ Pa9a rniisadereler yoluyla ha

zine iQin gerekli parayi temin etmeye Qal1qt1. Defterdar

liga ata d1g1 Morali Mustafa Aga gelecek y1llar1n gelirle

rini ihale yoluyla sat19a Qikarmasi suretiyle alinan pe§in 

paralar sayesinde askerin ulufesi odenebildi. Dervi§ Pa§a 

nin olilmilnden sonra veziriazam olan ilnlil Abaza Mehmed Pa-

9a 1 n1n yegeni ib9ir Pa9a verilrni§ ihaleleri feshedip ali

nan pe9in paralara el koydu. ±b9ir Pa9a'n1n isyan sonucu 

katledilrnesinin ardindan ikinci kez veziriazam olan eski 

yenigeri agasi Kara Murad Pa9a, Tarhoncu zamaninda bilyilk 

gayretlerle 25.000'e indirilmi9 olan sipahi mevcudunu 

50.000'e, 55.000'e inmi§ olan yenigerileri ise 80.000'e 

gikartarak zaten agik olan devlet hazinesine bilyilk bir yilk 

daha bindirdi. Bunun sortucunda yenigerilere zorlukla maa9 

verilebilmi9, sipahilere ise verilememi9ti. Yenigerilere 

rnaa§lari kesik ve ayari bozuk akqe olarak verildiginden ve 

sarraflar da bu akgeleri kiymeti itibariyla degil tartarak 

alip verdiklerinden onlarin durumlari da olduk9a s1k1nt1-

dayd1. Biltiln bunlarin yan1s1ra Kara Murad Pa9a'n1n istifa

sindan sonra veziriazam olan Silleyman Pa9a'n1n acizligi 

nedeniyle bir §ey yaparnarnasi sonucu 4 Mart 1656 1 da yeniqe

riler ve sipahiler isyan ederek padi~aha i9lerinde sorumlu 

saray agalar1n1n bulundugu otuz ki§ilik bir liste verdiler 

'P .. 6., 
ftksekogretim Kurulu 

Dokiimantaflyon Merk@~l 
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ve bunlarin katlini istediler. isteklerinin kabul olunma

siyla bunlar yakalanarak At meydanindaki ginar aQacina a

s1ld1lar, bu nedenle olaya ginar Vak'asi ya da Vaka-i Vak-
(108) 

vakiye adi verildi. 

Bu olayin sonucunda her ne kadar saray a~alar1-

n1n hiikiimet i§lerine mudahalesine son verildiyse de ortada 

muktedir bir hiikiimet olmad1~1ndan i§ler bir tiirlii diizene gir

miyordu. Sadaret makam1na acil olarak ehil birinin getiril-

mesi elzemdi. Bu sirada Haziran 1656'da Osmanli donanmas1-

nin Ege denizinde Venedik donanmasi kar§1s1nda u~rad1~1 a

gir bir yenilgi sonucunda dortte iigilniln yok olmasi ve bu

nun ardindan Venediklilerin Bozcaada ve Limni adas1n1 ala

rak istanbul'u tehdit eder hale gelmeleri istanbul'da bilyiik 

bir panik yaratt1, fiyatlar aniden yilkseldi. Olaydan kisa 

bir silre sonra valide sultan kethildasi Mimar Kasim Aga'nin 

tavsiye etti~i Koprillil Mehmet Pa§a ile Valide Sultanin yap

t1g1 bir goril§me sonucunda ileri silrdilgil §artlar kabul e

dildi ve padi§ah tarafindan saraya davet olunup veziriazam

li~a getirildi. (14 Eyliil 1656)(l09 ) 

Koprulil Mehmed Pa§a padi§aha ne telhis ederse et

sin kabul edilip red olunmamasi, tayin ve aziller konusunda 

zorlamada bulunulmamasi, hukilmet i§lerinin idaresindeki ba-

ij I 111 Q I ;:. l ~ I) .i 11 .i ;:. o .J o ] o y o P o k 111 U U d h Cl l cs ! 1:1 t· Q 1:1 JJ U ! U II U ! Ill d Ill d c -1- V t:l 

garez sahibi kimselerin hakkinda soyleyecekleri sozlere o

nem verilmemesi gibi §artlarla veziri azaml1g1 kabul et~'§i 

ve devlet i§lerini dilzene koyacaQina soz vermi§tir. Bu ger

gevede hareket ederek saray mensuplarinin adetleri iizerine 

(108) Uzungar§1l1, s. 290-293 

(109) a.g.e. s. 302-308 
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hasodaba§1n1 emekliye ay1rd1. Ardindan Bozcaada'nin dil§man 

eline geQmesine neden olanlari cezaland1rd1, saray mensup-

lar1 taraf 1ndan aleyhine veziriazam yap1lmak istenen Kap-

tan-1 Derya Seydi Ahmed Pa§a'yi Bosna valiliQine tayin 

ederek saray adamlar1n1n curetini kirdi. Bunun ardindan sa

ray mensuplari taraf indan tahrik edilerek maa§lar1n1 iste

mek bahanesiyle isyan eden sipahilerin isyan1n1 yeni~eri 

ocaQ1n1n eskilerinden Kara HasanoQlu Hilseyin A~a ile an

la§arak onledi. Ardindan §am valiliQinden azlettigi Siyavu§ 

Mustafa Pa§a'nin azli kabul etmeyip isyani te§vik etmesi 

ilzerine pa§anin katlini istedi, padi§ah tarafindan red 

olununca istifa etmek istedi, ancak bunun ilzerine padi§ah 

tarafindan tam yetki verilip Siyavu§ Pa§a'yi katlet~ir~i 

ve buna engel olmak, isteyen Enderun aQalar1n1 Saraydan uzak

la§t1rd1 (1659 Haziran). 

Boylece kendisine kar§i muhalef eti tamamen orta

dan kaldiran ve padi§ahin tam destegini sa~layan Koprillu 

Mehmed PA~A hAzine hususundA qiderleri k1s1c1 tedhirler 

ald1, butun devlet gorevlerini yoklatip iki yerden maa§ 

slenlsrin bir mse~lsr1n1 l~§§tir9i, kar~1 ~elen ~eyh Selim'i 

orada katlettirdi. Devletin kar1§1k vaziyetinden istifade 

ederek Ortodoks kilisesine bagli olan Ef lak ve BoQdan 

voyvodalar1n1 isyana t~§vik eden Rum PatriQi'ni ast1rd1 

(Mart 1657). (llO) 

Vezir 1 i azam bu i§lere bir duzen verdikten sonra 

sefer iQin gerekli haz1rl1klar1 yaparak donanmayi Ege'ye 

~ikardi. Karadan topQU deste~iyle birlikte donanma Vene

dik amiral gemisinin batmasi sonucu bir zafer kazandi. 

(110) Koprillu Mehmed Pa§a'nin ilk icraati hakkinda bkz. a.g.e.s. 367-
373. 
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(Temmuz 1657), ardindan Bozcaada ve Limni geri alinip Ak

deniz yolu aQildi. Kopriilii sefer sirasinda orduyu bizzat 

yoklayarak seferde bulunmayanlarin dirliklerini kesmi§ti. 

Zafer sonrasinda da yararlik gosterenleri mukaf atlandirip, 

kaQanlari ise cezalandirdi. Ardindan Eflak ve Bogdan voy

vodalarini te§vik ederek isyan etmi§ clan Erdel krali II. 

RakoQi iizerine sefere Qikildi (Haziran 1658~, Erdel'e gi

rildi, Kopriilu'niin atadigi serdarlar RakoQi'yi maglup edip 

Erdel Krali olarak uygun birini atayarak bu i§i halletti

ler ( 1661'). 

Kopriilii Erdel seferine Qikmadan once itaatli bir 

ordu kuvveti saglayabilmek iQin ocaklarda bir temizlige 

giri§mi§, itaat etmiyen sipah ve yeniQerilerden Qok sayi

da ki,iyi 5ldilrtmU~, yeniQerilerin Edirne'de k1Qlamak ie

tememesinden sorumlu tuttugu yeniQeri agasi'ni once azlet

mi§, sonra oldilrtmil§til. Koprillil'niln bu sert ve acimasiz 

davrani§lari kar§isinda Halep valisi Abaza Hasan Pa§a, Kop

riilii 'yii bertarafet:nekarra.ciyladi~valiledae~ . etti, bunun 

sonucunda onbe§ten fazla vezir, beylerbeyi sancak beyi ve 

otuzbine yakin sarica sekban ve levend Kanya Ovasi'nda 

toplandi. Koprulu bunlari Erdel seferine davet ettiyse de 

bunlar can giivenliklerinin olmadigini ileri siirerek Kopru

lii Sadarette kaldigi surece sefere gitmeyeceklerini padi-
• §aha arzettiler ve Bagdad muhasarasinda §ehid clan Tayyar 

Pa§a'nin oglu Ahmed Pa§a'nin veziriazam tayin edilmesini 

istediler. Sultan Mehmed'in Koprulu'nun yaninda saf tutarak 

dagilmalarini istemesine ve hatta haklarinda fetva almasi

na ragmen dagilmadilar. Koprulu yeniQeri ocaginin deste-

gini aldi, istanbul'a geldi ve isyancilar uzerine Murta-

za Pa~a serdar olarak tayin edildi. Murtaza Pa~a once ye

nilgiye ugradiysa da sonradan diger pa§alarin da katilma-
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siyla isyanc1lar1 hayatlarina dokunulmamas1 sozil ile tes

lim _olmaya ikna etti ve onceden yapilan plan uyarinca is

yanc1 pa~;:ilar1n ti.imii ayn1 qece nldiirilldiiler. (16 ~nbat 

1659). Bu olayin ardindan Sultan Mehmed biltiln vilayetlere 

emirler gondererek asilerden ele ge9enlerin katledilmesi

ni emretti ve bu suretle isyancilardan birQogu oldilrilldil. 

Ayrica Koprillil Mehmed Pa§a Anadolu'yu isyancilardan tilmily

le temizlemek amaciyla Uskildar'dan Arabistan'a kadar tum 

Anadolu'yu tefti§ etmesi iQin bir milfetti§ gorevlendirdi. 

isyancilara ne suretle olursa olsun yard1mc1 olmu§ hilkilmet 

gorevlileri ve haklarinda fetva bulunan ehl-i orf ve ehl-i 

§er ilyelerinin katledilmesi, reayanin elindeki tilfeklerin 

toplanmas1, Qift bozanlarin Qift ve QUbuklarina iade edil

mesi, nesebi belli olmayan ellerinde ~eceresi olmayan sey

yidlerin ba§larindan sar1klar1n1n Qikar1lmas1 gibi geni~ 

yetk ilerle yola Qikan milfetti§ ismail Pa§a'nin icraati so

nucu Anadolu dilzensizlikten bilyilk olQilde ar1nd1r1ld1. Ayni 

donemde Koprillil kendisine rakip olarak gordil9il eski Girit 

serdar1 Deli Huseyin Pa§a ve Erdel Seferi s1ras1nda onem

li yararliklar gostermi§ olan Seydi Ahmed Pa§a'y1 katlet

tirdi, Deli Hiiseyin Pa§a'nin katline muhalefet eden ~eyhill

islam BoluluMustafa Pa~a'y1 da - ki en buhranl1 zamanlarda 

veziriazama arka q1km1~t1- azletti. 

K9prillil'niln l66l'de olilrnil ilzerine veziriazamli

ga oglu Fazil Ahmed Pa§a getirildi. Onun zamaninda Avustur

yal1lar'1n Erdel i~lerine kar1§mas1 sonucu 

Avusturya'ya sefer aQ1ld1, 

Uyvar ve Neograd kaleleri al1nd1, Avusturyal1lar 1 1n sulha 

ayk1r1 olarak in§a ettigi iki kale y1k1ld1. iki sene silren 

sava§ sonunda kalelerin Osmanlilarda kalmasi ve Avusturya

l1lar '1n Erdel i§lerine kar1§mamas1 temeli ilzerinde yirmi 
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y1l si.irefi bir antla~ma irnzaland1. (Temmuz 1665) Bunun ar-

d1ndan Faz1l Ahmed Pa§a Girid'e serdar ol~u, uzun sUren mu

hasara ve bar1§ goril§meleri sonucunda Kandiye kalesi teslim 

al1nd1. (Eylill 1669), ve Venedikliler'le bari§ antla~mas1 

imzaland1. 1672 1 de Lehistan'a aQ1lan bir sefer sonucunda 

Podolya ve Ukranya'n1n Osmanl1lar'a b1rak1lmas1n1 ongoren 

bir antla§ma imzaland1. 

Faz1l Ahmed Pa§a doneminde Osmanl1 Devleti eski 

gilnlerini and1ran bir at1l1mla Avusturya, Venedik ve Lehis

tan kar~1s1nda zaferler kazand1 ve kazangl1 antla~malar yap

t1, yirmi dart y1ld1r silren Girit sava§1 Kandiye'nin al1n

mas1yla sona erdirildi. Faz1l Ahmed Pa§a'n1n dokuz y1l1 

cephelerde gegen onbe§ y1ll1k sadareti Kas1m 1676 1 da olilmil 

ile son buldu. Olilmilniln ard1ndan yerine Koprillil Mehmed Pa

§a 'n1n damad1 Merzifoni Kara Mustafa Pa~a getirildi. 

Merzifoni Kara Mustafa Pa~a, Fazil Ahmet Pa~a za

maninda sadaret kaymakami, kaptan pa§a, ilgilncil vezir ola-

rak gor@v yaprn1~ y@t@n@kli, g@~@rli Dir ki;i olup, Fa~1l 

Ahmed Pa§a'n1n aksine ha§in tabiatl1, inatg1, garazkar,ki

birli ve gururl·u idi. Vezir-i azaml1~1 s1ras1nda Avusturya 

hakimiyetini ve Katolik mezhebine geQmeyi kabul etmiyerek 

Avusturyal1lar'la milcadele!e girilep ve Osmanl1lar'dan yar

d1m isteyen Orta Macar beyi Tokoli ~ hlnaye ve te§vi.k etneSi ve IB

di§ah1n onay1yla yard1m gondermesi Avusturya'yla ili§kile

rin bozulmas1na yol agt1. Osmanl1lar'1n sefer haz1rl1klar1 

kar§1s1nda elgi gondererek bari§ isteyen Avusturya-Alman 

imparatoru Leopold'e bar1§ igin Yanikkale'nin Osmanlilar'a 

verilmesi ve sefer masraf1n1n tazmini gibi kabul edemiye

cekleri a~ir §artlar ileri silren Kara Mustafa Pa§a'nin is

teklerinde 1srar etmesi sonucu yeni bir Avusturya-Osmanli 
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sava§i gikmi§ oldu. 
(111) 

Kara Mustafa Pa§a'nin esas amaci 

Avusturya•ya kar§i kazanaca~i ilstiln bir zaferle sadaretini 

silslemekti. Bu amagla sefere gikan Kara Mustafa Pa§a, he

def once Yanikkale iken Kirim Hani ve Budin valisinin mu-

halefetine, ra~men seferin hedefini Viyana ilzerine gevir-

~i. TV. Mnhmo~ h~ylP hlr ~mrivAki~Pn hn~lnnmn~1y~n ~n kn-

bul etmek zorunda kaldi. Kara Mustafa Pa§a Erdel kralinin 

kar§i giki§ina, TakBli ±mre 1 nin de katilmamasina kar§in 

Viyana muhasarasinda israr etti. Ancak 14 Temmuz 1683 gilnil 

ba~layan muhasara iki ay silrmesine raOmen bir sonu9 al1na

mad1 ve 10 Eylill'de yiizyirmibe§bin ki§ilik Leh ve Avustur-

ya kuvveti kar§isinda Osmanli ordusu a~ir bir bozguna u~

rayarak tum toplari, gadirlari, sava§ malzemesini, ordu hazi

nesini terkederek gekilmek zorunda kaldi. 

1683 Viyana bozgunu Osmanli ilerlemesi iqin bir 

donilm noktasi olmu§tur. Bunun ardindan Osmanli ordulari-

nin u~radi~i pe§pe§e yenilgilerle birgok toprak yitirilmi§ 

ve sonuqta 1699 Karlofga Antla§masi'yla yeni bir donem agil

mi§tir. Bu doneme geqmeden once son olarak Fazil Ahmed Pa§a 

doneminde 1669-70 yillarinda islahat onerilerini sunmu§ 

olan Hazerfen Hilseyin Efendi 1 nin bu onerilerine kisaca goz 

ataca~iz. 

2) He.zarfen Hiiseyin Efendi ve "Telhis-iiil beyan 

r " . . •1 . ,,(112) 1 Knvnnin-1 n -i Osman 

17. yilzy1l ikinei yar1§1n1n l§lahatQ1lar1ndan 

biri sayilan Hezarfen Hiiseyin Efendi'nin H. 1080(1669-1670) 

(111) Avusturya'ya agilan seferin nedenleri iqin bkz. a.g.e.s.434-440 

(112) Robert Anhegger, "Hazarfen Hilseyin Efendi'nin Osmanli Devlet 
Te§kilatina dair Miilahazalari" Tiirkiyat Mecmuasi, c. X (1951-
3), s. 365-393 
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y1l1nda kaleme ald101 bu eser Onilg kisimdan olu§maktadir. 

Yazar eserini olu§tururken ~safn8me, Ayn1 Ali Efendi risa

lesi ve Katip ~elebi'nin "Dilstilr-ijl Amel ••• " isimli risale

sinden geni§ olgilde yararlanmi§, hatta eserin bazi kis1m

lar1n1 aynen ya da kilQilk deOi§ikliklerde bu eserlerden al

mi§tir. 

Hilseyin Efendi de, kendisinden onceki 1slahat91-

lar gibi gegmi§ padi§ahlar donemine-ozellikle de Sultan I. 

Selim donemine- hayrandir, onlardan ovgilyle sozeder ve bu 

nnnPmlPrnen ornek al1nmaA1n1 ister. Ona qore ne bozulma 

Kanuni Sultan Silleyman'in saltanat1n1n ortalarinda ba§la

mi§tir. 

••• Anlar (Sultan Selim ve oncesi) asrinda ve Sultan " 
Silleyman 1 in evasit-1 asrina {doneminin ortalar1na) 
gelince [ye dek) devlet-i Aliyyenin ve diyar-1 Rum 1 un 
her ahvali muntazam idi. Negah mekr-i zenan u igva-y1 
damad-1 telbis-nisan (Rilstem pa§a'yi kastediyor) ol 
§ehriyar-1 (padi§ahi) ••• oOlu katline raz1 edip Sul
tan Mustafa gibi lay1k-1 saltanat ••• olan bir §ehza
deyi izale eyledi. Cumhur milttefiklerdir ki ol zaman
dan beri ••• hilkatin intizam-1 ahvali {tabiat1n dilze
ni) ihtilafi bi-intihaya milbeddel oldu. {Sonsuz kar1-
§1kl10a donil§milfii oldu.)" (s.372) 

Hilseyin Efendi de kendisinden onceki 1slahatg1lar 

gibi padi§ah nedimleri ve milsahiplerinin devlet i§lerine 

kar1§rnamas1n1, padi§ahin kindar olmayan ki§ilerden alemin 

durumunu sorup oOrenmesini, iyilere, layik olanlara iltifat 

edip milkafatland1r1lmas1n1, yaramazlarin ise kimsenin hat1-

r1na bakmadan cezas1n1 vermesini ve olur olmaz ki§ilere de 

gorev vermemesini oOiltlemektedir. Vezir-i azamlar igin de 

veziri azamin ba~1ms1z i§ gormesi, iglerine kimsenin ortak 

t:Hiilmeme1::1i, ulu.t Ollllc:t:l kl~llt:Hlll ul.h:Uylu 1Jc:tylc:tlllllc:tlllc:tt:l.l Vt.! 



- 209 

azledilmemesi, ril§vet yolunu ac;rik tutmasi halinde katle

dilmeyip azledilerek yola g~tirilmesi ya da bir eyalet ve-

rile~ek kil9ilk dil§ilrillmesi o~iltlenmektedir. ~ilnkil ona gore 

Liitfii Pa§a'nin dedi~i gibi veziriazamlik Osmanli impara

torlu~u'ndaki en yilce mertebedir ve tum i§lerin halledil

mesi veziriazama ba~l1d1r. Bu nedenle, vezirazamlar dini 

ve devlete gerekli olan do~ru sozleri duraksamadan padi

§aha s~ylemeli, padi§ahla arasindaki s1rlar1 da de~il di

§ardan biri, vezirler dahi bilmemelidir. 

Beylerbeyiler konusunda da Hilseyin Efendi §Unla

ri soylemektedir. 

" !limdi ise ~z mazul olmakla bir kag gun harc;rlik 
olsun deyil devr namina dilrlil dilrlil bahane ile fukara
yi soyub alirlar. 01 senesini tekmil etmeden bir ac;r 
dahi yerine gelib, borcun eda edib, kendiye (kendi
sine) nice milddet kifayet edecek mal tahsili ic;rin 
fikaraya musallat olub bir adam suya gark olsa (bo
~lsa) nic;rin oldu deyu karye (koy) halkini zincire 
gekip akc;relerini alur. Nicesi okilzilnil satib borca 
~irPr hissesine dilvesi verir." (S.375-376) 

Tum bu i§lerin padi§ahlardan sorulaca~1n1 c;rilnkil 

eyaleti kendisinin ve kil olarak bir beylerbeyi

ne verdi~ini, padi9ah vekilidir diyerek kimsenin 

bir soz soylemedi~ini, bu durumda padi§ahtan ni

gin iyi, milslilman vekil eylemedin diye sorulma

sinin kaginilmaz oldu~unu belirten yazar padi

§ahlara §Unlara O~Utler: 

" imdi padi§ahlara lazim olan budur ki eyaletlere 
hirer mutedil ve dindar i§ gormil§ adamlar tedarik 
edib bizzat huzur-1 humayunlarina davet buyurup 
sana falan eyaleti akc;resiz ve kapi harc;rsiz verdirn 
sol §artla ki vilayeti mamur eyliyesin ve reayadan 
zulmil kald1ras1n." (S.376) 
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Bu §ekilde eyaletleri beylerbeylerine veren pa

di§ahlar sa~lik ile azil olrnad1~1n1, zulilrn yapanin hak

kindan gelece~ini ferrnan eylerneli, ancak reayayi kolla

yan bey ve beylerbeyini kesinlikle azletrnernelidirler. 

Bunlarin yanisira kapikulu ocaklarina "dev§irrne" 

harici adarn alinrnasi, say1lar1n1n artrnasi ve bundan dolayi 

lla~l11u11l11 yut..U11U11 A9.i-t:la1:1111aut: huuuulaJ:-.i.uua l<.u11tliul111lo11 

oncekilerin sozlerini tekrarlayan Hilseyin Efendi H. 1080 

(1669) tarihinde 94.979 kadar ulufeli asker bulunau~unu 

belirtrnektedir. Kendisi de Katip ~elebi gibi kap1kullar1-

n1n say1s1n1 r( anuni donernindeki sayiya indirrnenin rnilrnkiln 

olrnad1~1n1 ve bunun beyhude bir ~aha oldu~unu soylernekte

dir. Ona gore de, askerin fazlal1~1ndan o kadar kedere 

kapilrnarnali, zararsiz bir fazlali~a riza gosterilrnelidir. 

(S.385-386) 

Devlet giderlerinin artt1~1na da i§aret eden Hil

seyin Efendi H. 1080 (1669) tarihinde gelirin 581.200.000 

akge, giderin 590.000.000 akge oldu~unu ve giderin tarna

rnen kar§ilanrnasi igin 12.333.530 akge gerekti~ini belirt

mektedir. Bundan sonra yapilrnasi gereken, gelir ve gide

ri bir dengeye oturtup orada kal1nrnas1n1 sa~larnaktir.(S. 

386) 

He za1rf en Hilseyin Ef en di' nin oner i ler i kendi sin

den onceki onerilere yeni dil§ilnceler eklememektedir. An

cak ozgiln olan yani onun da Katip ~elebi gibi askerin sa

yisinin artmasi, hazine a~191 gibi konularda pani~e ka

pilrnayip bu dururnlari ola~an kar§ilarnak ve zararsiz bir 

noktada tutrnak gerekti~ini soylernesidir. Hilseyin Efendi de 
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yapilacak islahatlardan qok kesin ve ba§ar1l1 sonuqlar bek

lememekte, ancak durumun bu noktada tutulup daha kotille§me

sinin onlenebilecegine inanmaktadir. 

3) 1683 Viyana Bozgunundan sonra Osmanli gerile

mesi ve Karlofqa Antla§masi 

Viyana muhasarasi Osmanli ordular1n1n Avrupa 

iqlerine yapt1g1 son sefer oldu. Bozgundan sonra bu gali

biyetlerinden yararlanan Avrupalilar silrekli taarruzlariy

la Osmanli kuvvetlerini geri qekilmek zorunda b1rakt1lar. 

Budin beylerbeyisi Ibrahim Pa§a'nin bozgunun ardindan ve

ziriazam tarafindan, veziriazam Kara Mustafa Pa§a'nin da 

padi§ah IV. Mehmed tarafindan katlettirilmesi, tecrilbeli 

Osmanli komutanlar1n1n muharebeierde §ehid olmasi ve yeni 

tayin olunan veziriazam ve serdarlarin beceriksiz ve aciz 

yonet~mleri Osmanli ordular1n1n pe§pe§e yenilgilerinde 

en !Jilyilk elkenleri olu§turdu. l!:kim lbt:U 1 le Et:ileJ'.yo11, lla:<:!

ran 1684 1 te Pe§te, Eylill 1685 1 te Uyvar kaleleri dil§til, 

Tgmmy~ l9§4't§ muhe§e~e gdil§n ey9in ikinci mYh9~9rgQ9 ~y-
lill 1686 1 da Avusturya kuvvetlerinin eline geqti, Budin'in 

dil§mesinin ardindan bir qok onemli kale de elden qikti, 

ve ordu Belgrad 1 a qekilmek zorunda kaldi. 1687 y1l1nda 

Mohaq 1 ta Osmanli Ordusu Avusturya kuvvetleri kar§isinda 

agir bir yenilgiye ugradi ve ordugah terkedilerek defter

hane ve ordu hazinesi Avusturyalilar'a ~irak1ld1. 
(113) 

{113) Uzunqar§1l1, s. 471-472. 
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Bu yenilginin ardindan asker veziriazarna kar§i 

ayaklandi, veziriazarnin kaQrnasi ilzerine kendileri yeni 

bir veziriazarn tayin ederek cepheyi birakip gozil avdan 

ba§ka bir §ey gorrneyen IV. Mehrned'i tahttan indirrnek iQin 

±stanbul'a hareket ettiler. (Eylul 1687) Sultan Mehrned'in 

orduyu Belgrad ve Edirne'de durdurrna Qabalari, avcili~a 

tovbe etrnesi ise yararnadi, eski veziriazarn katledildi 

ve IV. Mehrned tahttan indirilip, fiehzade Si.ileyrnan 

tahta Qikarildi. (9 Kasirn 1687) Bu arada ±stanbul'a giren 

ocakl1lar1n dilkkanlari ya~rnalayarak Qapulculu~a ba§larna

lari ve rnaa§lariyla beraber cillus bah§i~i ve zarn isterneleri, 

ilzerine ne iQ ne de di§ hazinede para bulunrnad1~1ndan iQ 

hazine ve saray kilerinde ne kadar altin ve gilrnil§ e§ya 

varsa eritilip para kestirildi, yetmeyince has ah1r hazi

nesindeki e§yalar da alindi, bu da kafi gelrneyince zengin

lerden once yurnu§aklikla sonra zorla para alinip rnaa§lar 
~ 4 • • (114) 

ve culu§ bahfi!1§1 da~1t1ld1. 

Bu arada Avusturyalilar ilerlemeye devarn ederek 

1687 sonlaririda Bsek ve Peter varadin kalelerini, E~ri 

kalesini ve isto·ni Belgrad'i, Eylill 1688 de Belgrad'i 

teslirn aldilar. Avusturyalilar kazandiklari pe§pe§e ba§a

rilar nedeniyle bari§a yanafirnayarak, bari§ tekliflerini 

geri Qevirdiler. 

Ayni donernde, Nisan 1684'ten itibaren Avusturya

Lehistan ittifakina katilan Venedikliler kara ve denizden 

taarruza geQerek Mora yar1madas1n1 ele ge9irdiler, Korent 

ve Atina'yi alarak (Eylill 1687) Yunanistan'i i§gale ba§

ladilar. Ayrica Sosna ve DalrnaQya kiyilarinda onernli rnev

kiler elde ettiler. 

, 
(114) Ocaklilarin isyani ve IV. Mehmed'in katli hakkinda bkz. a.g.e. 

s. 489-494 
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Ote yandan ardarda yenilgiler ve silrekli sefer

ler nedeniyle eyaletlerden gelen kuvvetlerin cephelerde 

kalrnasi sonucu §ehir ve kasabalarda asayi§sizlik ba§gos

terdi, asker ka9aklarin1n da soygunculu~a ba§larnalari 

Anadolu'daki dururnu gil9le§tirdi. Bir yandan da sava§in ilQ 

cephede silrrnesi ne di§ ne de ig hazinede para birakrnarni§

ti. Ayrica Rumeli'de ve Mora 1 da onemli toprak kayiplari 

ve bazi yerlerde asayi§sizlik nedeniyle halkin dagilrnasi 

s u n u c u b u r ct l d r i n v e r g i l e r i n i n t ct h s i l i 11 i 11 y a p J. l ct ma tu a ::> i iJ U L -

ge dengesini altilst etmi§ti. Bu dururnda Osrnanli rnernleketi 

rnernurlarindan imdad-i seferiyye adiyla yardirn olarak para 

tedarik edilrnesi igin ferman gikarildi, ayrica vezir ve 

beylerbeylerinin haslarinin bir kisrni, pa§maklik haslari

nin yaris1 hazineye al1nd1. A~ustos 1688'de parasizliga 

gare olarak her bir okka bakirdan sekiz yilz rnangir kesi

lip iki rnangirin bir akgeye gegrnesi kararla§tirildi. Once 

rnangir itibar gordilyse de sonra bir rnangirin bir akgeye 

tekabill edecegi hakkinda ferman gikarilinca kisa silrede 

· · a a- - b' k ld k ld ld <
115

> itibar an U§tu, onu 1r a ge etrnez o u ve a iri i. 

Osmanlilar'in Avrupa'daki gerilemesi Ekirn 1689 

da veziriazarnliga getirilen Koprillil Mehrned Pa§a'nin kilgilk 

o~lu Fazil Mustafa Pa§a donerninde durdurulabildi. Fazil 

Mustafa Pa9a ozellikle Rurneli'de halka ag1r gelen vergile

ri kaldirip, gayri milslirnlerin ayaklanmalarini gozonilne 

alarak onlar hakkindaki gayri adilane kanunlari degiqtirip 

Hristiyan tebaanin rnemnuniyetini sagladi. Daha sonra biz

zat sefere gikarak Kirirn Hani ve eyalet valilerini de ga

girdi. Temmuz 1690 da cepheye hareket eden Osmanli ordusu 

(115) a.g.e. s. 486-488. 



Avusturya kuvvetlerini ma~lup ederek Ni§'i (9 Eylill 1690), 

Semendire'yi (28 Eylill) ve Belgrad'i (9 Kasim) zaptetti. 

ve Tuna'nin gilney kiy1s1nda yerlerin tilmil geri al1nd1. 

Ancak Fazil Mustafa Pa§a'nin A~ustos 1691 de bir muhare

bede §ehid dil§mesi ve zaferle bitecek clan sava§in kaybe

dilmesinin ardindan Osmanli ordulari daha fazla ilerleye

mediler, Avusturyalilar da Fransa ile yapt1klar1 sava§lar 

nedeniyle ilerlemeye imkan bulamadilar. Bu arada 1696 da 

Ruslar da ilQlil ittifaka katilarak Azak kalesini teslim 

aldilar. 

Belgrad 1 1n al1nmas1 ve Avusturyal1lar 1 1n Tuna 

ve Sava otesine at1lmas1n1n ard1ndan Avusturyalilar da 

uygun §artlarda bir antla§ma yapmak istiyorlardi. 1695 

te tahta Qikan II. Mustafa 1 n1n yapt1~1 ilQ seferden ilk 

ikisinin ba§arisina kar§in sonuncusunda Eylill 1697 1 de a

gir bir yenilgiye ugranarak tum sava§ malzemesi ve hazine

nin terkedilmesi nedeniyle Osmanlilar da bari§a yana§ti

lar. 

KarlofQa kasabasinda yapilan goril§meler sonunda 

Avusturya, Venedik ve Lehistan ile yirmibe§ yil silreli 

ayr1 ayr1 antla~malar imzalartdi, Rusya 1 yla ise antla~ma 

imzalanamad1g1ndan ilQ y1ll1k bir miltareke imzaland1. (26 

Ocak 1699)(ll 6 ) 

Antla§malara gore Banat (Tema§var) eyaleti Os

rnanlilar'da, Erdel ve Macaristan 1 in di~er bolgeleri Avus-, 

turyalilar'da birak1l1yor, Sava nehri s1n1r kabul edili

yordu. Lehistan 1 a Podolya ve Ukranya, Venedikliler 1 e Ko

rent §eh~i milstesna tiim Mora yar1rnadas1, Dalma9ya ve Bos-

(116) Karlofqa Antla§masi hk. bkz. a.g.e.s.589-595 
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na'da etti~i yerler b1rak1l1yordu. Rusya ile Temmuz 1700 

de imzalanan antla§ma sonucu Azak kalesi de Ruslar'a b1-

rak1ld1. 

Karlof ga Antla§mas1n1n onemli toprak kay1plar1-

n1n yan1s1ra, en bilyilk onemi Osmanl1lar'1n Zidvatoruk mua

hedesinden bu yana kismi ba§arilar elde etmesine son ver

mi§ olmas1; Osmanl1 askeri sisteminin zaaf1n1 ortaya koy

mas1 ve Avrupal1lar ilzerinde Osmanl1 kudretinin etkisini 

silmi~ olmas1d1r. Osmanl1lar'1n pe~pe~e yenilqilerindeki 

en onemli etkenler ise §oyle siralanabilir: 

- Avrupa devletlerinin harp usullerinin yeni mu

harebe gereklerine ve yeni silahlara gore geliQtirilmi~ 

olmas1, buna kar§1l1k Osmanli harp sisteminin ise bir bu

guk as1r onceki halini muhafaza etmesi ve ordu kaynakla

r1n1n tilkenmesi sonucu yeni askere al1nanlar1n bir alay 

disiplinsiz, nizams1z askerden meydana gelmesi. 

- Mali darl1k nedeniyle asker maa§lar1n1n dilzen

li odenememesi ve sefer igin gerekli paralar1n zaman1nda 

tedarik edilememesi. 

- Mali darl1~1n ilstesinden gelmek igin konulan 

vergilerin igte yeni karga§al1klara neden olmasi. 

- Ordular1n yeteneksiz, tecrilbesiz ve hatta e§

kiyal1ktan gelme komutanlar1n komutas1 altinda bulunmas1. 
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SONS OZ 

16. yilzy1l1n son qeyreginde Osmanli Devleti'nin 

eski kudretini yitirme ve bir duraklama donemine girme

siyle birlikte, eski §a§aali doneme yeniden donme ozlemi 

ile ileri siiriilen islahat onerileri ve bu dogrultudaki 

islahat giri§imleri eski giinleri geri getirmese bile Os

manli Devleti'nin s1n1rlar1n1 bir yiizyil daha koruyabilme

sini ve hatta zaman zaman ileri at1l1mlarda bulunmas1n1 

saglayabilmi§tir. Bu aqidan bak1ld1g1nda 17. yiizyil is

lahat onerileri ve giri§imlerinin yiizeysel bir baki§la 

ba§ar1l1 oldugu soylenebilir. Ancak daha derinlikli bir 

baki§ gostermektedir ki, 1slahatq1lar1n 9ogunun dogru o

larak te§his koydugu sorunlarin hi9birine koklii bir 9ozilm 

bulunamami§tir. Hatta yiizy1l1n ikinci yar1s1nda bu sorun

larin iistesinden tiimiiyle gelinemeyecegi gergeginden hare

ketle, Katip Celebi'de gordiigilmiiz gibi bu sorunlarla bir

likte ya§amak gerektigi savunulmaya ba§lanmi~tir. 

Sorunlara koklii 9oziimler bulunamamas1n1n neden

leri iki ayr1 a~1dan de9erlendirilebilir. Bunlarin birin

cisi 17. yilzyil 1slahatq1lar1n1n hemen hepsinin sorunla

rin 9oziimiinii geQmi§ padi§ahlar doneminde ba§ar1l1 olmu§ 

uygulamalara ve "kanun-i kadim"e donmek olarak gormeleri

dir. Oysa gegmi§teki uygulamalarin yiirilrliikte olmamas1, 

"kanun-i kadirn"e ve "§er-i §erif "e uyulmamasindan kaynak

laniyor gibi goriinse bile, sorunlarin ortaya 91kmas1n1n 

altinda yatan esas nedenler bunlar degildir. ilk bolilmde 

de deginildigi gibi esas neden, 16. yilzy1l1n ikinci yar1-

s1nda degi§en diinya ko§ullarinin dogurdugu iq ve di§ ik-
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tisadi, siyasi, sosyal faktorlerin imparatorlu~u iQten ige 

kemirmeye ba§lamas1d1r. Islahatg1lar1n hiQbiri de~i§en ko

§Ullar1 gozonilne almami§, metaf izik bir mant1kla bu ko§ul

lar1 gozard1 ederek "kanun-i kadim"e ve "~er-i §erif"e 

donillmesiyle eski gilnlerin geri gelebilecegi yan1lg1s1 iQi

ne dil§mil§lerdir. Oysa imparatorlu~un fetihlere, fethedilen 

yerlerden vergi ve haraQ al1nmas1 ve bu yerlere fazla nil

fuzun yerle§tirilmesi esasina dayanan klasik mali, iktisa

di ve sosyal yap1s1 degi§en ko§ullarin getirdigi bu yeni 

sorunlar kar§1s1nda yetersiz kald1. Bu klasik yap1n1n es

kisi gibi silrdilrillmesinde 1srar etmek yan1lg1lar1n en bilyil

~li idi, qilnkli yetersiz kald1~1 gibi zaten klasik yap1n1n 

aynen surdilrillmesi de imkans1zd1. ~ilnkil akgenin deger kay

b1, e§ya fiyatlar1n1n yukselmesi ve di~er iktisadi neden

lerle imparatorluk biinyesindeki tum sosyal gruplar refah 

kaybina ugram1§lard1. Ote yandan gelir kaynaklar1 kis1tlan

m1§ ve giderlerini eskisi gibi rahatlikla kar§ilayamayan 

hilkilmet de kendi derdine dil§IDU§til ve bu sosyal gruplarin 

refah kayb1na higbir gozilm getirmiyordu. Boyle bir durum

da hemen her i§in yukardan a§agiya merkezi bir bigimde 

emirlerle yilriltilldilgil bir toplumda ril§vetin yayg1nla§mama

s1 ve devlet gorevlerinin iktisadi Qikar gozetilmeden es

kisi gibi belirli bir usul iginde dag1t1lmas1 beklenemez

di. Ayrica maa§lar1n1 dilzenli alamayan, alsalar bile ak

genin de~er kayb1 nedeniyle eski ref ahlar1n1 koruyamayan 

yeniQeriler ve diger iicretli gorevlilerin hizmetlerini es-

kisi gibi yilriltmemeleri ve hiq sorun g1karmamalar1 da olduk

ga gilqtil. Sonugta, gelir kaynaklar1 kis1tlan1p giderlerini 

kar§ilayamaz duruma gelen devlet, daha once sadece gozet

men olarctk ~u1undugu k~rsal ikt1sad1 hctyata rntidahctle ede

rek kendi alan1 d1§1ndaki gelir kaynaklar1m1za el atti. 
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Bu ise gelirleri zaten ba§ka iktisadi nedenlerle du§mekte 

olan dirlik sahiplerinin refah duzeylerinin iyice du§me

sine ve itibarlar1n1 kaybetmelerine yol agti. Devletin 

kirsal iktisadi hayata mildahale ederek, buradaki dengeyi 

kendi lehine bozmas1 timar duzenini altust etti ve sonugta 

key iktisadi hayati onemli bir darbe yiyerek devleti onem

li vergi gelirlerinden de yoksun b1rakt1. 

Sonugta devlet, Qe§itli sosyal gruplar igin ik

tisadi bir amag, bir "i§ kap1s1" haline gelmi§, yuksek 

devlet gorevleri buyuk iktisadi 91karlar1n saglanacagi ba

samaklar olarak gorulerek al1n1p satilmaya ba§lami§ ve 

devlet buyuk ~ktisadi 91karlar1n dondugu ve gikar kavga

lar1n1n yap1ld1g1 bir arena haline donu§mU§, asli gorevin

den uzakla§mi§tir. Saray entrikalar1, ge§itli gruplarin 

iktidar kavgalari iginde merkezi devlet otoritesi zay1fla

m1§, dolay1s1yla ancak guglu bir devlet otoritesi ile bir

arada uyumlu bir butun iginde tutulabilen Qe§itli pargalar 

birbirleri ile gati§maya ba§lami§lar ve Osmanli toplumsal 

duzeni sars1lm1§t1r. 

'Elbette ki tum bunlarin altinda iktisadi bunal1-

m1n tum ~iddetiyle surmesinin yatmasindan dolayi, islahat-

91lar1n ril§vete ve memuriyetlerin alinip sat1lmas1na kar

§1 tum tavsiyeleri, uyar1lar1 ve dini telkinlerinin bo§

lukte kelrne~l k0Qin1lrn0g glmY~tYra Zernen g0rn0n IV. Mursd'1n 
yapt1g1 gibi sert ac1mas1z, zorlay1c1 onlemlerle, ya da 

Koprulu ailesinden gelen sadrazamlarin dengeci, kurnaz, 

zaman zaman sert politikalariyla devlet idaresine bir dil

zen, disiplin ve otorite getirilmi§se de ki§iler degi§ti

ginde ya da degi§tirildiginde sorunlar tekrar su yilzune 
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Qikmi§tir. Biltiln bunlar 17. yilzyil islahat91lar1n sorun-

1 a r 1 t e § h i s et me kt e o 1duk1 a r 1 ~1lQU::le Qozilm getirmekte ba§a-

rili olmad1klar1n1 ve onerilerinin yilzeysel kald1g1n1 gos

termektedir. 

6te yandan, ikinci olarak 1slahat91lar1n yilzey

sel dahi olsa ileri siirdilgil bu oneriler bile ciddi bir bi

Qimde ve silrekli olarak uygulamaya konmami§tir. IV. Murad, 

madrazam K@mank@~ Kara Mustafa, ~adrazam T&rhonou Ahmed 

Pa§a donemlerinde kapikulu ocaklar1n1n say1s1 azaltila

rak, hazinede belli bir gelir-gider dengesi kurulmU§Sa da 1 

olilmleri ya da katledilerek gorevden alinarak katledilme

lerinin hemen ardindan kapikulu ocaklar1n1n say1s1 tekrar 

artmi§, gelir-gider dengesi tekrar bozulmu§tur. Kapikulu 

askerine maa§ odeyebilmek iQin bulunan yeni gelir kaynak

lari-gelecek y1llar1n vergi gelirlerinin ihale yoluyla il

tizama verilip onceden pe§in olarak al1nmas1, milsadereler 

yoluyla hazineye gelir saglanrnasi, bir kisirn has ve zeamet 

vergi gelirlerinin hazineye al1nrnas1- hem ancak o gilnil kur

tarmakta yararli olabilmi§ ve koklll Qozilm olamami§, hem de 

reayaya agir yilkler bindirmi§, koy iktisadi hayatina za

rar verrni§tir. 

iyi sadrazam se9ilmesi, yilksek rnemuriyetlere ye-

t n n p k 1 i k i '1 i 1 " ,- i n <l n t· i r i l " r " k r. p h " fl f1 i 7, y p r p i1 7, 1 p n i 1 m " Ill p 1 p -

ri gibi oneriler havada kalmi§, devlet hiyerar§isindeki 

bozulmanin, hilkilmet i~lerine ~aray halki ve yeni9erilerin 

mildahalelerinin sonucunda sadrazamlar ve hatta patli~ahlar-

- bir iki istisna sayilmaz ise- etkisiz kalarak bu gruplarin· 

oyuncagi olmu§lardir. 
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Timar ve zeamet dag1t1m1nda titizlik gosteril

mesi igin IV. Murad'in saltanati sirasinda ciddi bir ga

ba g8sterilmi§se de sonradan yine eski haline d8nmii§tilr. 

::iuuu"' olaL·a.K, 1'/. yUzy.i! .is!al!at. 6ner.ller.l11.ln 

en 8nemli siyasal sonucu, bu 8nerilerin sorunlara gozilm 

getirememeei ve 17. yOzy1l sonunda i~ti -ar~1s1nda u~ra
nilan askeri yenilgilerin devlet y8neticilerini yeni bir 

siy~sal arayi§a yoneltmesi ve 18. yilzyilda Bat1'y1 tani

ma ve ondan bir §eyler alma gabalar1n1n ortaya g1kmas1-

d1r. Bu anlamda bak1ld1g1nda 17. yilzy1l 1slahat91lar1n1n 

iki one~li ba§ar1s1ndan soz edebiliriz: 

Birincisi imparatorlugun bir yilzyil daha eski 

s1n1r~ar1yla ayakta tutulmasi)- ki buna daha once degi

nilrni§ti. fkincisi irnparatorlugun klasik yap1s1 iginde il

retilen g8zilmlerin, gergekte hig bir soruna g8zilm getire

meyecegini ortaya koyrnu§ olmalari. Bu gergek 18. yilzy1l 

iginde dahi tamarniyla benimsenmeyecek, hatta uzun silre

ler kavgalara neden olacakt1r, ancak artik 18. yilzyil 1s

lahat91lar1 da 17. yilzyil 1slahat91lar1ndan farkl1 olarak 

klasik onerilerle s1n1rl1 kalmayacaklardir. 
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