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                                              ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

Askeri Teknolojideki Gelişmelerin Osmanlı İdari Yapısına Etkileri  

(1593–1717) 

Özgün Kabacaoğlu 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Osmanlı Devleti’nin idari reformları, birçok çalışmanın konusu olmuştur. Fakat 

bu çalışmalar içerisinde 17. yy. askeri devrim bağlamında pek konu edilmemiştir. 

Lakin bu yüzyıl, yaşanan idari ve siyasi dönüşümler açısından oldukça değerlidir. 

Zira bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin klasik olarak adlandırılan ve dış dünya 

karşısında görece güçlü olmasını sağlayan kurumları değişmiştir. Bu dönüşümün en 

önemli nedenlerinden birisi de askeri teknolojilerdeki değişimdir.  

Nitekim Osmanlı Devleti, 1593 tarihinde başlayan Uzun Harp sırasında, askeri 

teknolojilerdeki değişimi ve sonuçlarını açık bir biçimde kavramıştır. Bu değişim 

karşısında önce silahlı kuvvet yapısını ve ardından askeri finansman modelini 

değiştirmiştir. Bunun sonucunda da devlet idaresi, gerçekleştirmek zorunda kaldığı 

değişimlerin yarattığı zincirleme dönüşümleri yönetmek zorunda kalmıştır. 

Tımarlılar ve kapıkulları arasındaki dengenin çökmesi sonucunda yaşanan çatışmalar 

ile boğuşmuştur, siyasal ve ekonomik istikrarsızlık yaşamıştır. Nihayetinde 1717 

yılında malikane sistemini kabul etmiştir ve bu değişim de âdem-i merkezileşme ile 

sonuçlanmıştır. 

Buradan hareketle de bu çalışmada, 1600’lü yıllarda Osmanlı devlet 

kurumlarının yaşadığı dönüşüm ele alınacak, Türk idari tarihi içerisinde eksik kalan 

bir alan, askeri teknolojiler ile etkileşim bağlamında incelenecektir. Böylelikle de 

yönetim tarihi literatürüne, Osmanlı tarihini dönemlendirme ve reformları anlama 

konusu bağlamında katkı konulmaya çalışılacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de 
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ilgili Türkçe ve yabancı literatür gözden geçirilmiş ve bu literatür Askeri Devrim 

kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. Ele alınan tarih aralığı da Askeri Devrim kuramı 

çerçevesinde seçilmiş ve bu minvalde de belli bir yönetim reformu ile nihayete 

erdirilmiştir. 

Bir bütün olarak değerlendirildiğindeyse, Osmanlı Devleti de diğer devletler 

gibi askeri teknolojilerden etkilenmiş ve köklü reformlara girişmiştir. Böylelikle de 

17. yy, Osmanlılar için değişen şartlar karşısında ayakta kalmak ve mevcudiyetini 

olabilecek en uygun düzende devam ettirmek için reformlara giriştiği bir yüzyıl 

olarak adlandırılabilecektir. Zira savaşın yıkıcı etkileri ile mücadele Osmanlılar için 

de esas motivasyon olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Askeri devrim, askeri teknoloji yapı ilişkisi, kamu 

yönetiminde reform, 17. yy’da Osmanlı Devleti, Osmanlı idari yapısı  
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Özgün Kabacaoğlu 

Effects of Developments in Military Technology on Ottoman Administrative 

Structure (1593–1717) 

İzmir Kâtip Çelebi University 

 Graduate School of Social Sciences 

 Department of Political Sciences and Public Administration Program 

 

State reforms of the Ottoman Empire have been the subject of many studies. 

However, in these studies, the 17th century in the context of the military revolution 

has not been much examined. But, this century is very valuable in terms of 

administrative and political transformations. Because, in this period, the classical 

institutions of the Ottoman Empire had changed. One of the most important reasons 

for this transformation had been the change in military technologies. 

As a matter of fact, during the Long Turkish War that started in 1593, the 

Ottoman Empire had clearly understood the changes in military technologies and 

their results. Facing these changes, Ottomans first changed the armed force structure 

and then the military financing model, and as a result, the empire administration have 

had to manage the chain transformations caused by the changes it had to realize. The 

empire struggled with clashes as a result of the collapse of the balance between the 

kapıkulu (Sultan's household troops) and the timariots. It experienced political and 

economic instability. Finally, in 1717, Ottomans accepted the malikane system 

permanently and therefore this change had resulted in decentralization.   

Indeed, in this study, the transformation of Ottoman empire institutions in 

1600s was discussed and an area lacking in the administration history of Turkish was 

examined in the context of interaction with military technologies. Thus, it has been 

tried to contribute to the literature of administrative history in the context of 

periodizing Ottoman history and understanding reforms. In order to realize this aim, 

the relevant Turkish and foreign literature has been reviewed and this literature has 
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been handled within the framework of the theory of military revolution. The date 

range under consideration was chosen within the framework of the theory of military 

revolution, and in this manner, it has been finalized with a certain administrative 

reform. 

In the result, the Ottoman Empire was affected by military technologies and 

undertook radical reforms like many other states. Thus, the 17th century could be 

called a century in which the Ottoman reforms were undertaken to survive in the face 

of changing conditions and to maintain their existence in the most optimal order 

possible. Because the fight against the devastating effects of war was the main 

motivation for the Ottomans. 

Key words: Military revolution, military technology organization relation, 

Ottoman administrative organization, reform in the public administration, The 

Ottomans in the 17th centuries 
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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti film, roman ve dizilere konu olan, büyük fetihleri bünyesinde 

barındıran bir tarihe sahiptir. Bu tarihin belli bir noktasında ise fetihler durmakta, 

Osmanlılar siyasal ve askeri alanlarda gerilemeye başlamaktadırlar. Bu gerileme 

olgusunun niteliğiyse, sanki kadermişçesine ele alınmakta, popüler ortamlarda 

gerilemenin sebepleri olarak çeşitli argümanlar öne sürülmektedir. Fakat bunlardan 

hiçbiri devlet kurumlarının ve ordusunun yaşadığı dönüşümü nedenleri ve 

sonuçlarıyla ele almamaktadır. 

Halbuki Osmanlıların siyasal tarihi, yönetim kurumları ve anlayışı ile ele 

alınırsa anlamlı olacaktır. Askeri zaferlerin gerilemesi de yönetim kurumlarına ne 

olduğunun anlaşılması ile cevap bulabilecektir. Buradan hareketle, bu çalışmanın 

seçilmesindeki ana gaye, Osmanlıların klasik olarak addedilen ve büyük fetihlerin 

önünü açan kurumlarına ne olduğunu araştırmaktır. 

Bu amacı gerçekleştirmek için ise çok disiplinli bir araştırma yapmak zaruridir. 

Bu noktada da bu tez konusuna karar verme aşamasında bu çalışmayı yürütecek olan 

ben ve danışman hocam için, çok disiplinli araştırma zorunluluğu akademik bir riski 

de beraberinde getirmiştir. Fakat, ortada duran bu hakikate rağmen bana desteklerini 

esirgemeyen, çalışmayı özellikle istediğim bu alanda bana destek veren, tüm risklere 

rağmen konu seçiminde yanımda duran, danışman hocam Doç. Dr. Dilek Memişoğlu 

Gökbınar’a teşekkürü bir borç bilirim.  Bu eserin ortaya çıkmasında bana olan destek 

ve güveni, birinci derecede belirleyici olmuştur. Gerek bu eser gerekse de akademik 

hayatımda ilk yayınlanan makalem hakkındaki önerileri ile bana büyük katkı 

sağlamıştır. Bu yeni yolumda, bana verdiği rehberlik için kendisine minnettarım. 

Bu teşekkürün yanı sıra, yüksek lisans eğitimim sırasında yeni bakış açıları 

kazanmamı sağlayan, başta Prof. Dr. Akif Tabak olmak üzere tüm İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hocalarına teşekkürü bir 

borç bilirim. Gösterdikleri yeni ufuklar, bilim dünyasına olan ilgimi arttırdığı gibi, 

gelecekte ortaya koymak istediğim birçok çalışmada da şimdiden pozitif manada 

etkili olmuştur. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Arap ve Dr. 

Nuri Adıyeke’ye de teşekkür borçluyum. Doç. Dr. İbrahim Arap, askeri devrim 

alanında oldukça önemli bir kaynak konusunda kıymetli yardımlarını esirgememiş, 
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Dr. Nuri Adıyeke ise Osmanlı taşra teşkilatı ve merkezde değişen yapılanmalar 

hususunda kritik noktaları anlamamda yardımcı olmuştur. 

Bu desteklerin yanı sıra belirtmem gereken bir başka husus da bu konuyu 

seçim sürecim ile ilgilidir. Bu çok disiplinli çalışmaya kolları sıvamamdaki en büyük 

etkenlerden birisi tarihe olan merakımdır. Özellikle, lise sıralarında bana araştırma 

alışkanlığı ve tarih ilmine karşı bir merak kazanmama vesile olan, tarihin sadece 

sayılardan ibaret olmadığını anlamama fırsat tanıyan, tarih öğretmenim Mehmet Ali 

Kanyılmaz’a sonsuz şükranlarımı sunarım. Özellikle her ders tahtaya çizdiği haritalar 

olmasaydı, bu eseri yazacak bakış açısını belki de hiç kazanamazdım. 

İlaveten mezun olduğum iki lisans programının kazandırdığı geniş bakış açısı 

olmasaydı, birden çok disiplinin kullanılmasını gerekli kılan böylesi geniş tabanlı bir 

incelemeyi gerçekleştiremez ve dolayısıyla bu tez çalışmasını kaleme alamazdım. Bu 

açıdan bana iki lisans diploması kazanabilmem için destek veren, uzun süren eğitim 

hayatımda desteklerini esirgemeyen sevgili Annem, Yeşim Ataca’ya çok ama çok 

şey borçluyum.  

Son olarak ise, evde literatür taraması yaptığım zamanlarda sürekli sessizlik 

talep ettiğim ve beni kırmayan kardeşim Alkan Kabacaoğlu’na, sohbetlerimiz 

sırasında yeni öğrendiklerimi ve düşüncelerimi dinleme, fikirlerini paylaşma nezaketi 

gösteren sevgili Beril Erbil’e, lisansüstü eğitim konusunda beni cesaretlendiren 

ilkokul arkadaşım, orta çağ tarihçisi, Ömer Halis Demir Üniversitesi’nden Araştırma 

Görevlisi Emre Kaymakçı’ya, tez yazımı sırasında sık sık tespitlerimi istişare ettiğim 

arkadaşım Onur Özer’e de içten şükranlarımı sunarım. 

Saydığım ve istemeden de olsa burada anamadığım; hocalarım, yakın 

arkadaşlarım ve ailemin desteği olmadan ortaya koyamayacağımı bildiğim bu tez ile, 

çok disiplinli akademik çalışmalara olan ilginin artması en büyük arzularımdan 

biridir. Buna ilaveten, bu eserin Türk yönetim tarihi literatüründe yeni bakış 

açılarının gelişmesi konusunda bir nebze olsun katkı koyabilmesini diliyorum.  

Özgün Kabacaoğlu 

İzmir- Temmuz 2020 



 

 

GİRİŞ 

Dünya tarihinin en kapsamlı savaşlarından birisi olan Birinci Dünya Savaşı, 

neden ve nasıl olursa olsun, çok büyük maddi ve manevi kayıplara neden olmuş, 

savaşan bütün toplumları sarsmıştır. Savaş sonrasında yaşanan elim hadiseler ve 

Osmanlı topraklarına karşı gerçekleştirilen işgaller ise hem Osmanlı Devleti’nin 

yönetim kademelerinde hem de toplumda fikir ayrılıkları yaşatmış ve bu durumun 

akabinde devlet kadroları içerisinde bölünmeler meydana gelmiştir. Bu bölünmeler 

içerisinde, manda ve himaye karşıtları ve ayrıca istiklal için savaşmanın zaruri 

olduğuna inananlar da vardır.  

Bu bölünmüşlük içerisinde, Türk Bağımsızlık Hareketini başlatanlar ise 

Osmanlı devlet yapısından kopmak zorunda kalmışlar ve mücadeleye devam etme 

kararı almışlardır.  Nihayetinde İstiklal Savaşı başlamış ve sonrasında da şartların 

gereği olarak, yüksek rütbeli bir Osmanlı subayı da olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 

kurucu liderliğinde, adına Cumhuriyet denilen yeni bir rejim ilan edilmiştir. Bu 

esnada imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile de barış dönemi başlamıştır. Bu hadise 

ile tarihe karışan Osmanlı Devleti ise, 1923 yılında son bulduğu tarihe kadar 600 yılı 

aşan bir süre varlığını korumuş, bu devleti yöneten hanedan ise Avrupa’da birçok 

hanedanın tarihinden daha köklü bir tarihe malik olmuştur. 

O güne değin tarihin görmediği yoğunlukta bir şiddete neden olan Birinci 

Dünya Savaşı ve bu savaşın etkileri sonucu gelişen Kurtuluş Savaşının ardından 

kurulan Cumhuriyet ve bu yeni rejime koşut uygulanmaya başlanan Atatürk 

Devrimlerine giden yolun başlangıcı ise Lale Devrine yani 1700’lü yıllara kadar 

geriye gitmektedir. Bu açıdan, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ortam, yaklaşık 

“200 yıllık bir sürecin sonucudur.” (İnalcık, 2016: 355–356). Sander’in (2016: 10) 

de kendine has üslubu ile hatırlattığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’nın 

küllerinden doğmuştur. Bu açıdan bakıldığında, siyaset, ekonomi ve toplumsal yapı, 
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Osmanlı’dan devralınan bir mirastır ve sürekli bir evrim halinde devamlılık gösteren 

kurumlara sahiptir. Bu kurumların en başta geleni ise bütün olarak devletin 

kendisidir. Bu perspektiften hareketle denilebilir ki; günümüzün, yani 2000’li yılların 

idari kurumlarının reform kapasitelerini, devlet ile toplumun idari reformlara olan 

ihtiyaç düzeylerini ve sebeplerini belirleyebilmek için, devlet kurumlarının köklerine 

olabildiğince inmek gereklidir. İlaveten kurumların kökleri ortaya konduğunda ve bu 

kurumların geçirdiği evrim incelendiğinde, günümüzdeki devlet yapısının 

anlaşılması, daha da kolaylaşacaktır. 

Hem reform kapasitesini hem de devlet teşkilatının hali hazırdaki durumunu 

anlamayı kolaylaştıran devlet kurumlarının köklerine yönelik gerçekleştirilen 

inceleme içerisindeyse çalışmanın kapsamı dahilinde bazı sınırlılıklar koymak 

zaruridir. Bilhassa Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinde bulunduğu coğrafya, Antik 

Mezopotamya ve Hitit gibi birçok siyasal yapıya ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle, 

Türkiye’nin Osmanlı öncesindeki geçmişi, İran mı yoksa Doğu Roma kaynaklı bir 

geçmişe mi sahip olduğu, bu geçmişte Moğol kökenli İlhanlı yönetim kültürünün 

etkisi ile ilgili farklı yaklaşım ve bulgular bazı tartışmalara neden olmaktadır.
1
 Bu 

çalışmada, bu yönde bir inceleme yapılmadığından Cumhuriyet kurumlarının kökleri 

ve geçirdiği evrim, Osmanlı klasik kurumları ve bu kurumların evrimi şeklinde 

anlaşılmalıdır. 

Osmanlı klasik kurumlarının yaşadığı dönüşüm ise Osmanlıların yüz yüze 

kaldıkları savaşlar ile birlikte ele alınmalıdır. Zira Osmanlı devlet teşkilatının ve 

siyasetinin çekirdeği, savaş uğraşısıdır. Savaş hem devletin başındaki hükümdara 

meşruiyet hem de devletin devamlılığı için yeni kadrolar ve ek gelirler yaratma 

anlamında pozitif katkı sağlamaktadır. Bilhassa bu tespit, devletin kuruluşundan 

itibaren gözlemlenebilmektedir. Nitekim, bir Türk aşiretin reisi olarak siyasi ve 

askeri kariyerine başlayan, Söğüt ile Domaniç arasında konargöçer bir hayat yaşayan 

küçük bir topluluğu idare eden Osman Gazi (İnalcık, 2007; Lamartine, 1991: 36–37; 

Uzunçarşılı, 1988d: 103–104), İnalcık’ın (2018: 122–123) Osmanlı kuruluşu 

                                                 
1
 Bu yönde önemli bir çalışmayı Köprülü (2009) gerçekleştirmiştir. Ona göre Osmanlı Devleti, 

Bizans’tan kaynaklı kurumlara sahip bir devlet değildir. Aksine kökleri Selçuklu’dan ileri gelir. 

İnalcık (2019a: 621-628; 2019b: 61-93) ise bu köklere İlhanlı uygulamalarını da ekler. Fakat bir 

noktada Köprülü’yü de eleştirir ve tımar sistemi ile Bizans uygulamaları arasındaki benzerlikleri 

belirtir. Son kertede idr tımar sisteminin feodal nitelikleri ve merkezi denetimi harmanlayan bir 

sistem olması nedeniyle, kökleri geçmişten gelen yeni bir sistem olduğunu öne sürer. 
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hususundaki algının değişmesine neden olan tespitine göre, 1302 yılında gerçekleşen 

Koyunhisar Muharebesi ile bir hanedanlık kurucusu olmuş, bu gerçeklik ışığında da 

Osmanlı Devleti, Bizans’ı savaş meydanında yenerek hürriyetini ve varlığını tescil 

ettirmiştir. Bu örnek daha ilk baştan, Osmanlı Devleti’nde savaş uğraşısının 

meşruiyet sağlama konusundaki önemini ortaya koymaktadır.  

Nihayetinde imparatorluk sürecinin başlangıcı da bir askeri değişimde 

bulunmaktadır. Zira bu süreç 1. Murad’ın Yeniçeri Ocağını kurması ile başlar 

(Beydilli, 2013), ardından Yıldırım Beyazıt’ın merkezileşmeyi güçlendiren 

politikaları ile oluşumuna devam eder (Demir, 2019). İmparatorluğun ya da bir diğer 

isimlendirme ile patrimonyal yapının en önemli kurumsallaştırıcısı ise Fatih Sultan 

Mehmet’tir. Onun tarafından zirveye taşınıp kurumsallaştırılan ve halefleri tarafından 

başarılı bir biçimde yürütülen politikalar sonucunda da Osmanlı Devleti merkezi 

bürokrasinin egemen olduğu bir devlet haline gelmiştir. Bu devlet, merkezine savaş 

ile ilgili uğraşıları dönemin şartları gereği almıştır. Merkezin kontrolü altındaki tımar 

ve iltizam sistemleri, güvenlik yapılanmaları ve hatta sivil bürokrasi, hep savaş 

uğraşısına göre dizayn edilmiştir. 

Merkezi bürokrasiye sahip, yüksek düzeyde merkezin etkinliği ile idare edilen 

(Faroqhi, 2002: 352) ve 14. yy. gibi erken bir tarihten itibaren yapılanma başlayan bu 

devlet, peki neden ve nasıl 18. yy’da ayanlar denilen yerel güçlerin etkin olduğu bir 

dönem yaşamış, yani yerelleşmiştir? Başka bir şekilde sorulursa; Osmanlı Devlet’i, 

Avrupalı rakipleri aynı tarihlerde merkezileşir iken neden yerelleşmiştir? Osmanlılar 

hangi dinamiklerin sonucunda, ayanlar denilen yerel güç sahiplerince, her ne kadar 

sonuçları açısından etkisi tartışmalı olsa da sened-i ittifak denilen bir belgeye 

zorlanabilmiştir?  

Bu soruların cevabı, askeri teknolojilerdeki, dolayısıyla savaş uğraşısındaki 

değişimlerde gizlidir. Bu çalışmaya göre askeri teknolojiler ve buna koşut savaş 

uğraşısındaki değişiklik, Osmanlı idaresini değişmeye zorlamıştır. Savaş uğraşısı ilk 

olarak ordu yapılarını ve asker tiplerini değiştirmiş, bu değişim ise vergi toplama 

biçimlerinde ve askeri finansman yapısında dönüşümü zaruri kılmıştır. Bu zaruriyet 

karşısında ise devlet yapısı topyekûn bir değişim geçirmiştir. Sonuçta, nasıl ki 

Fatih’in merkezileşme yönlü reformları savaş ile ilişkili ise, benzer biçimde, 1600’lü 
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yıllarda devletin merkezileşmesinin tersine doğru bir değişim geçirip, bu sefer 

yerelleşmesi de yine savaşların sonucunda cereyan edecek gelişmeler ile ilgilidir. 

17. yy’da savaşların değişmesi hadisesi, literatürde ciddi manada incelenen ve 

üstüne tartışmalar yapılan bir kavram ile ifade edilmektedir. Askeri Devrim denilen 

bu kavram, ilk defa Askeri Devrim: 1560–1660 isimli eseri ile Micheal Roberts 

tarafından 1955’de Quenn Üniversitesindeki bir açılış konuşması ile ele alınmıştır 

(Gürsakal, 2005: 117). Buna göre, askerin sayısı on kat artmış, tüfek ve top gibi 

menzilli silahların güçlenmesi ile de feodal krallıklar yıkılmıştır. Zamanla kargının 

yerini, sırasıyla ok ve tüfek almıştır (Parker, 2014a: 26). Bu dönemde savaşın tarihi, 

birbirine saldıran ve bire bir dövüşen savaşçılardan, Napolyon’un düzenli ve bir 

makine gibi işleyen ordularına doğru bir evrimin de tarihidir. Bu öylesi bir 

değişimdir ki henüz bu değişime adapte olmamış ordular arasındaki savaşlar, askeri 

devrim geçirmiş gözlemciler tarafından şaşkınlıkla tarif edilir. Örneğin böyle bir 

gözlemci, Hindistan’da tanık olduğu bir savaşı tarif edip şu yorumu yapmaktadır; 

“Hint orduları, çok fazla askerden oluşsa da temelde bireysel olarak savaşacak 

kişilerdir.” (Manucci, 1907: 276–278). Bu tespit çok önemlidir, aksi halde gözlemci 

bu tespitini günümüze ulaştırma gayretine kuşkusuz girmeyecektir. Savaşın doğası 

kökten değişmektedir, yeni ordularda bireysel dövüşe yer yoktur. Bu bile tüm 

askerlik işini kökten dönüştürmüştür. Bunun yanı sıra, ateşli silahlar, güçlenen 

kaleler, artan asker sayısı, uzayan savaş süreleri de hesaba katıldığında, savaş 

uğraşısı devrim denilebilecek bir değişikliğe uğramıştır. 

Osmanlı açısından askeri değişim sürecinin başlangıcıysa farklı farklı 

tarihlenebilir. Örneğin, İstanbul’un fethi yani büyük topların kullanımı ele alınabilir. 

Küçük ateşli silahların kullanıldığı ve belki de buna koşut güçlenen yeniçerilerin 

tarihi ile birlikte bir değerleme de yapılabilir. Bu minvalde örneğin Streusand’ın 

(2010) izinden gidilebilir ve Osmanlı Devleti tarihte ateşli silahları en etkin kullanan 

ilk devletlerden birisi olarak ele alınabilir. Böylelikle de Osmanlıların kurdukları 

imparatorluk, erken bir askeri devrim ürünü olarak düşünülebilir. Yani Osmanlı 

açısından askeri devrimi ele almak 1400’lü yıllara kadar geri götürülebilir. Daha 

keskin dönüşümleri gözlemleyebilmek içinse 1500’lü yıllar incelenebilir. Fakat 

bunların hiç birisi tarihleme için bu çalışmaya yardımcı olmayacaktır.  
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Tarihleme konusunda, özellikle bu çalışmanın neden 1593 tarihini baz alarak 

bir inceleme başlattığı hususunda bazı tespitlere yer vermek gereklidir. Askeri 

Devrim denilen hadise, savaş şartlarının değişimi ve buradan hareketle devlet 

kurumlarının bu savaş şartlarına adapte olmak için dönüşümüdür (Black, 1988; 

Parker, 2014a). O halde Osmanlı Devleti’nin 1400 ya da 1500’lü yıllarda bir askeri 

devrime girdiği, yani savaş uğraşısına paralel topyekûn bir devlet değişimine 

başladığını söylemek aşırıya kaçacaktır. Zira Osmanlı Devleti gerek teknolojik 

kısıtlar gerekse de kurumsal yapısının esnekliğiyle, 16. yy. sonlarına kadar ateşli 

silahlara karşı kurumsal bir değişime gerek duymadan varlığını sürdürüp gücünü 

arttırmıştır. Zira 1500’lü yılların sonuna kadar işlevsel olan tımar sistemi başta olmak 

üzere birçok idari ve askeri kurum, esasında kendisinden önceki çağların mirasıdır. 

Ancak Zitvatorok Antlaşması ile on beş yılda sonlandırılabilen Uzun Harp (Papp, 

2013) bu konuda bir dönüm  noktası olmuştur. Osmanlılar ilk defa bu savaşlar 

sırasında askeri devrime adapte olmak sorunuyla yüz yüze gelmişlerdir (İnalcık, 

2019b: 215). Bu nedenle de bu çalışmanın başlangıç tarihi, Uzun Harbin de başlangıç 

tarihi olan 1593 yılıdır (Ágoston, 2010: 126–127; Emecen, 1996; Kia, 2017: 41). 

1593 yılından itibaren belirginleşen yeni savaş şartlarıysa uzun süre seferde 

bulunmayı gerektirmektedir ve bu nedenle gelirleri toprağa bağlı olmayan, nakit 

ödeme alacak ücretli askere gereksinim artmaktadır. Bu şartlarda da tımar sistemi 

askeri finansman işini yürütemez hale gelmektedir. Nitekim ilk başta sipahiler 

geleneksel anlayışları sebebiyle tüfek kullanmak istememiş olmalarına rağmen 

(Afyoncu, 2009; İnalcık, 2000: 48), ardından tüfek kullanmaya başlamaları dahi 

(Ágoston, 2014: 100) tımarlarının kaldırılmasını engelleyememiştir. Bu durum da 

göstermektedir ki, tımarlı sipahiler ve daha ötesinde tımar sistemi, gelirlerin toprağa 

bağlılığı ve bu hali ile yeni tip askeri finanse edememesi nedeniyle ortadan 

kaldırılmıştır. Zira yeni savaş biçimi uzamaktadır. Bu şartlarda toprağa bağlı bir 

askeri birlik yerine sürekli cephede kalacak ve gerektiğinde yıllarca süre cepheden 

ayrılmayacak yeni bir tür askere gerek duyulmaktadır. 

Savaşların uzamasına koşut olarak tımar sisteminin işlevsizleşmesiyse sadece 

askeri değişikliğe neden olmamıştır. Özellikle tımarın işlevsizleşmesi ve 

terkedilmeye başlanması devletin zincirleme etkisi ile değişiminin ana nedenidir. 

Zira tımar sistemi, toplumsal, ekonomik ve güvenlik gibi birçok yapı ile ilişkilidir. 
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Tımar sisteminin kalkması başta maliye ve kamusal güvenlik olmak üzere birçok 

alanda büyük değişiklikler yaratmıştır. Ayrıca sürdürülebilir ekonomik yapıya da 

yeni şartlar ve tımarın kalkması büyük bir zarar vermiştir. Bu sebeple de padişah ve 

üst düzey devlet yöneticileri, yaklaşık bir yüzyıllık bir süreç sonunda tımar sistemi 

ile ona karşı büyüyen iltizam sistemlerinin bir karması olarak algılanabilecek 

malikane sistemini uygulamaya koymuşlardır. Hakikaten bu değişiklikle Osmanlı 

ekonomisi tekrar toparlanmaya başlamıştır. Fakat bu değişiklik, Osmanlı Devleti’ni 

merkezi yapıdan âdem-i merkezi yapıya yani yerelleşme sürecine götüren süreci de 

başlatmıştır. Malikane sistemi Genç’in (2015: 108–109) ifade ettiği gibi, 1695 

yılında ilk olarak kanunlaşmış, ardından sistemden bazı mali zorunluluklar sebebiyle 

ya da bahanesiyle kaldırılmış ama son olarak 1717 yılından itibaren tekrar 

uygulanmaya başlanmıştır. Sanayi çağının etkileri Osmanlı Devlet’inde hissedilene 

kadar yürürlükte kalmıştır. Bu sistem ile Osmanlı yerelleşmesinin göstergesi kabul 

edilen ayanların ilişkisi ise daha derinlemesine araştırılması gereken çok önemli bir 

vakıadır. Ayanların Osmanlı merkezini tahkim edip merkezin elini rahatlatan, 

ayrılıkçı değil tamamlayıcı unsurlar olarak sistem içerisindeki yerleri de hesaba 

katıldığında, yerelleşmiş Osmanlı yönetimi, 18. yy’ın yeni döneminin belki de en 

önemli karakterini ortaya koymaktadır.
2
  

Sened-i ittifak ile biten ayanlar dönemini anlayabilmek için de malikane 

sistemini ve yerelleşmeye katkısını kavramak mühimdir. Malikane sisteminin var 

olmasına neden olan olgu ise Osmanlı’nın askeri devrimin sonucunda oluşan yeni 

ordu biçimlerini finanse etme zorunluluğudur. Nihayetinde, sened-i ittifak ve 

ardından yaşanan toplumsal ve siyasal hareketlerin sanayi çağı ile birleşerek 

                                                 
2
 Bu noktada özellikle Mora İsyanları üzerinden bu sava bir karşı çıkış gelebilir. Ayanların, Osmanlı 

yönetimine karşı bağımsızlık arayan tipler de çıkardığı ifade edilebilir. Nitekim Tepedenli Ali Paşa 

18. yy. içerisinde ortaya çıkmış ve Yunanistan’da bağımsız bir devlet kurmaya çalışmıştır 

(Beydilli, 2011).  Lakin bu örneği Arnavutluk’ta 15. yy’da Osmanlılara karşı gerçekleşen İskender 

Bey isyanları gibi kendine has bir örnek olarak ele almak daha doğrudur. İlaveten Tepedenli Ali 

Paşa siyasi faaliyetlerini sanayi çağının içerisinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bu isyanları 

sanayi çağı bağlamında irdelemek ve ayan çağı içerisinde ele almamak gerekmektedir. Zira klasik 

ayanın faaliyet alanı kaza denilen idari birim ile sınırlıdır. Eyalet çapında faaliyet gösteren ayan 

tipinin ortaya çıkışıysa, klasik ayan tipinin sanayi çağı içerisinde değişimi ile alakalıdır (Greene, 

2018: 208-209). Zaten ayanlar çağı ve buna bağlı ekonomik gelişme ve refah dönemi de sanayi 

çağının etkileri Osmanlı topraklarında hissedilene kadar sürebilmiştir (Pamuk, 2017a: 179). 

Tepedenli’nin faaliyetleriyse ileri bir tarihtedir ve Paşa’yı, Mısır’da bağımsızlık mücadelesi veren 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile birlikte sanayi çağı bağlamında ele almak daha doğru olacaktır. 

İlaveten yabancı sanayi ekonomilerinin, Mora isyanları üzerindeki etkileri de dikkate değerdir 

(Timur, 2014: 36-37). 
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Cumhuriyete giden süreci oluşturduğu düşünüldüğünde, bu sürecin temelinde yer 

alan malikane düzeni ve bu düzene neden olan 17. yy. gelişmeleri günümüze kadar 

varan büyük bir dönüşümü de ortaya koyacaktır. Merkezi bir devletten âdem-i 

merkezi bir devlete giden değişim, ateşli silahların yarattığı yeni şartların zorlaması 

ve bu zorlama karşısında hükümdar ve çevresinin tercihleridir. 

Osmanlı Devleti’nin yaşadığı değişimin askeri teknolojiler ile olan bağıysa 

literatürde güçlü bir kabule maliktir.
3
 Bunun yanında literatürdeki çalışmalarda 

değişimin askeri devrim yanında başka bazı nedenlere de sahip olduğu 

vurgulanmıştır. Örneğin Yücel’e (1974: 689) göre Osmanlı’yı yerelleştiren 

gelişmeler; Celali İsyanları,
4
 Fiyat Devrimi, askeri değişim ve nüfus artışıdır. Fakat 

daha güncel olarak İnalcık (2009: 191-197; 2014a: 8-9; 2016: 25), ön plana askeri 

değişimi koymakla birlikte, fiyat devrimini de ana neden olarak ele almaktadır. 

Celali İsyanları ise askeri değişimin bir sonucudur. Nüfus artışıysa, idari değişim için 

ancak katalizör etkisi yapmıştır. Ana nedenlerden fiyat devrimi ise Osmanlı’da 

dönüşümün başlangıcını daha erken tarihlere kadar götürmeye neden olabilecektir. 

Buna göre göre 1571 gibi erken bir tarihe kadar da bu dönüşüm zorunluluğu geri 

gitmektedir. Osmanlı Devleti bu dönemde büyük bir bunalıma girmiştir ve bazı 

dönüşümler yaşamaya başlamıştır. İnalcık’a (2009: 191-197; 2014a: 8-9; 2016: 25) 

göre, bu bunalımın iki temel sebebi de az önce ifade edildiği gibi, askeri 

teknolojilerdeki değişim ve buna koşut artan savaş masrafları, ikincisi ise 

Avrupa’dan Osmanlı pazarlarına akan ucuz ve bol gümüşün yarattığı ve fiyat devrimi 

olarak kavramlaştırılan, o döneme göre oldukça yüksek bir enflasyon dalgasıdır.  

Yüksek enflasyon dalgası yani fiyat devrimi hadisesine bakıldığında, o 

dönemin insanları için büyük bir şok etkisi yarattığı kolaylıkla anlaşılabilir. Özellikle 

İspanyolların, Amerikan kolonilerinden getirdikleri yüksek gümüş miktarına koşut 

ortaya çıkan, 16. yy’ın erken tarihlerinden 17. yy’ın ilk yarısındaki Otuz Yıl 

Savaşlarına kadar süren bu enflasyonist ortam (Fisher, 1989: 883–884), sadece 

                                                 
3
 Bu konuda kaleme alınmış bir inceleme için İnalcık’a (2016: 23–66) bakılabilir. 

4
 Celali İsyanları iki ayrı aşamadan oluşur. Buna göre birinci aşama, Safevi etkisi altında, dini – 

ideolojik ve siyasi bir takım Osmanlı karşıtı ayaklanmalardır. Bu ayaklanmalar 16. yy’ın 

başlarından itibaren sürmüştür ve çeşitli sıkıntılar yaratmıştır. Lakin, yüzyılın sonunda büyük bir 

nitelik değişikliğine uğramış ve Osmanlı yönetimi için büyük problemler doğurduğu yeni 

safhasına geçmiştir (İlgürel, 1993). Bu çalışmada da Celali İsyanları denildiğinde bu ikinci aşama 

bahis konusu edilmektedir. 
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seksen yıl gibi bir sürede, İngiltere’de fiyatların birim gümüş cinsi bağlamında üç 

kat, Fransa’da ise yaklaşık iki kat artmasına neden olmuştur (Kugler ve Bernholz, 

2007: 5). Bu durum bugün için normal karşılanabilecek olmakla birlikte, o dönem 

için sıra dışı bir durum olmuştur. Zira hatırlanmalıdır ki örneğin tımar gibi sistemler 

zor değişen kanunlar ile belirlenmiş belli ödemeleri öngörmektedir (İnalcık, 2012). 

Öyleyse kanunlardan hızlı giden enflasyon kurumlara zarar vermiş olabilir. Nitekim 

Barkan’a (1970: 598) göre Osmanlı Devleti açısından da çok büyük sonuçlar 

doğuran fiyat devrimi tımar sisteminin çözülmesinde etkilidir. Tımar sisteminin 

donuk halde olan ödemelere bağımlılığı bu süreci hızlandırmıştır demek makuldür. 

Böylelikle eğer ki Barkan (1970) haklı ise İnalcık’ın (2009: 191-197) da ifade ettiği 

gibi Osmanlı idari değişimi için askeri teknolojiler başat neden değil nedenlerden 

birisi olarak kalacaktır. Lakin Pamuk (2017b) bu noktada Barkan’a (1970) karşı 

çıkmaktadır. 

Pamuk (2017b: 107–124) tımar sisteminin çözülmesinin ana nedeninin, ayrıca 

hazinenin ödeme yükümlülüklerini arttıran ve tımar sisteminin çözülmesini 

hızlandıran akçe cinsinden fiyatlardaki ani değişimin sebebinin gümüş cinsinden 

fiyat artışları değil, akçe cinsinden fiyat artışları olduğunu tespit etmektedir. Akçe 

cinsinden fiyat artışlarının nedeni ise fiyat devrimi değil, devletin salt artan 

harcamaları ve askeri değişimler sonucundaki tercihleridir. Buna mukabil akçenin 

gümüş ayarını düşürmesi yani tağşiş yoluna başvurmasıdır. Akçenin değerinin 

düşürülmesi ve buna koşut tımarlıların akçe cinsinden gelirlerinin arttırılmaması da 

reel olarak gelirlerinin merkez tarafından bilinçli olarak düşürülmesi anlamına 

gelmektedir. Tımarlı sipahiler de gelirlerinin reel bazda düşmesi sonucunda 

savaşmak istemez hale gelmiş, savaştan kaçmak için ellerinden geleni yapmaya 

başlamışlardır. Ayrıca askeri devrim sonucunda seferlerin kışın da sürüyor olması ve 

bu nedenle gelir kaynaklarından mahrum kalacak olmaları da sipahileri savaş dışına 

doğru yönlendirmiş ve böylelikle tımar sisteminin çözülmesine neden olunmuştur. 

Bu tartışma sonucunda söylenebilir ki askeri teknolojiler, Osmanlı Devleti’nde 

mali ve idari birtakım değişiklikleri zaruri kılmıştır. Askeri devrime bağlı gelişmeler 

Osmanlı idari yapısında büyük bir bunalım yaratmış ve ardından büyük bir dönüşüm 

başlatmıştır. Bu dönüşüm süreci bir yüzyıl kadar sancı ile geçmiştir.  Her ne kadar 

fiyat devrimi köylü yaşamında sorunlara neden olmuş olsa da ve aynı dönemde 
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yaşanan, nüfusun iki katına kadar artışı gibi gelişmeler bazı demografik krizleri 

ortaya çıkarsa da (Koç, 2007) ana değişim, askeri kurumlar ve gruplarda meydana 

gelen dönüşüm ile ilgilidir. Özellikle askeri grupların içine düştüğü kriz 1600’lü 

yılların sancılarını açıklar mahiyettedir (Aytekin, 2016: 39–41). Askeri yapı ve 

gruplarda meydana gelen gelişmenin ana nedeniyse askeri tekniklerde yaşanan köklü 

değişimlerdir. Askeri teknolojiye uyumlaşma yaklaşık bir yüzyıla, yani 1593’ten 

1717’ye kadar süren uzun bir sürece yayılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin üst yöneticileri de takriben bu yaklaşık bir yüzyıl 

sürecinde, merkezi yapılarını peyderpey değiştirmişler, merkezi bürokrasi farklı 

kanalları ve sistemleri kullanarak âdem-i merkezi bir düzene geçip (Yücel, 1974: 

657) yine de başat karar alıcı olma durumunu sürdürmüştür. Ancak böylelikle, yani 

devlet merkezi, kontrolü elinde tutabildiği için, 2. Mahmut farklı düzenlemelere 

geçebilmiş ve âdem-i merkezi yapıyı, merkezin isteği doğrultusunda, ortadan 

kaldırabilmiştir (İnalcık, 2016: 102–104). Nihayetinde ayanlar, devletin bizatihi 

kendi tercih ettiği siyasetin sonucunda ortaya çıktıkları  ve merkezin gücünü taşra 

toplumuna hem etik değerler hem de ekonomik gerekçelerle yaydıkları (Khoury, 

2003) içindir ki yeni şartlar karşısında değiştirilebilmişlerdir. Bu keyfiyet ise 

İstanbul’un en baştan, ayanları bilfiil kendi tercihleri sonucunda güçlendirmeleri, 

hatta var etmeleri ve istediklerinde emanet ettikleri gücü geri aldıkları savı ile 

açıklanabilecektir. Böylelikle aslında olan, devletin gerilemesinden ya da İstanbul’un 

kontrolü yitirmesinden ziyade, askeri dönüşüme devletin kendisini uyarlaması ve 

belli reformları gerçekleştirmesidir. İnalcık’a (2019b: 32) göre de zaten “Osmanlı 

devlet tarihini dönemleştirme onun temel reformlarına dayanmalıdır.”  

Sonuç olarak, Osmanlı idari kurumları bünyesinde 17. yy. boyunca yaşanan 

reformlar, 19. yy. reformlarına zemin hazırlamıştır. Zira ayanlar rejimini ortadan 

kaldırma ve sanayi devrimi ile mücadele nasıl ki 19. yy. boyunca yaşanan gelişmeler 

ile alakalı ise bunların kökleri de 17. yy’a kadar geri gitmektedir. Bu minvalde, 

silsile halinde, tımar sistemine dayalı klasik düzen, 17. yy. reform dönemi ile ortadan 

kalkmış, ardından ekonomik ve mali ihtiyaçlar ile idari denge kaygıları eşliğinde 

malikane düzeni uygulanmaya başlanmış ve bu yeni sistem de ayanlar devrini 

başlatmıştır.  
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Osmanlı Devleti de askeri değişime karşı aldığı tedbirlerle, ayanlar devrini 

oluşturmuş, sonrasında 19. yy’ın getirdiği yeni şartlar karşısında ayanlar düzenini 

ortadan kaldırmıştır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin en kritik dönemeçleri de askeri 

değişimlere adapte olmak ile ilgilidir. Zira benzer biçimde 19. yy’da 2. Mahmut 

reformlarının da itici motivasyonu askeri değişimlerdir (Yeşil, 2016). Aynı şekilde 

bu ana neden Fatih’in reformlarının da temelinde gözükmektedir. Nitekim, 

Rumeli’ye doğru yoğun Haçlı saldırıları döneminde devletin acil askeri yenilikleri ve 

buna koşut yeni idari uygulamaları kabul ettiği bugün görülebilmektedir (İnalcık, 

2019b: 237).  

Nihayetinde, İnalcık (2019b) ve Yeşil’in (2016) de yukarıda tespit ettiği gibi, 

Osmanlı kuruluş ve gelişim devri ile 19. yy’daki yönetim kurumları ve askeri 

değişimin ilişkileri literatürde tespit edilmiştir. Lakin Osmanlı 17. yy’ı askeri devrim 

bağlamında oldukça az sayıda kişi tarafından çalışılmıştır. Hatta bu yüzyıl 

hakkındaki Osmanlı çalışmaları, sosyal değişim veya iktisat tarihi gibi hemen hemen 

tüm alanlarda da kısıtlı sayıdadır.  

Literatüre bakıldığındaysa 17. yy. ve askeri devrimle alakalı tez çalışmaları da 

yok denecek kadar azdır. Bu tezlerden Kolçak’ın (2012) çalışması, askeri dönüşümü 

ordu yapılanmaları bağlamında ele almaktadır.  İlaveten Tortamış’ın (2019) 

çalışması da 16. yy’dan 17. yy. sonlarına kadar geçen zamandaki vergi politikalarını 

incelemektedir. Küçük’ün (2012) teziyse 18. yy’a odaklanmakta ve Osmanlıların 

ideolojik dönüşümünü ele almaktadır. Görülebileceği üzere Kolçak’ın (2012) 

çalışması dışındakiler askeri devrimi konu etmemektedirler. Belki burada Tezcan’ın 

(2010) çalışması farklı bir konuma oturmaktadır. Bu çalışmada Osmanlı siyasal 

dönüşümü, yeniçerilerin yani bir askeri kurumun değişimi bağlamında ele 

alınmaktadır. Lakin yeniçerilerin değişimi, genel dönüşümün sadece bir kısmıdır. 

Tezin amaç ve önemi: Bu tez ile Osmanlı Devleti bünyesinde 17. yy. 

süresince yaşanan idari dönüşümler araştırılmıştır. Bu araştırma sırasında tespit 

edildiği üzere, literatürde, askeri devrim kavramı ile ifade edilen askeri 

teknolojilerdeki değişimin, Osmanlı idari yapısındaki etkilerine yeterli düzeyde 

değinilmemiştir. Buradan hareketle de bu çalışma ile Osmanlı devlet yapısının, 

askeri devrimden nasıl etkilendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Böylelikle, 

literatürdeki önemli bir boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. 
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Tezin yöntemi: Bu araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla, askeri devrim, 

Osmanlı klasik yapılanması ve klasik yapılanmada 17. yy. süresince yaşanan idari ve 

siyasi değişimlere odaklanılmıştır. Bu odaklanılan konularla alakalı literatür gözden 

geçirilmiş ve literatürde yer alan ilgili eserler, geliştirilmiş teoriler incelenmiştir. 

Böylelikle bu araştırma sırasında, bu alanlarda çalışmış diğer araştırmacıların 

eserlerinin incelenmesi ve buradan hareketle ikincil kaynaklara dayalı bir çalışma 

ortaya konulmuştur.  

Araştırmanın sınırlılıkları: Bu tez ile alakalı literatür araştırması 

gerçekleştirilirken görüldüğü üzere, Osmanlı 17. yy’ı ile alakalı çalışmalar az 

sayıdadır. Bu az sayıdaki araştırma içerisinde de birincil kaynak diyebileceğimiz 

arşiv belgeleri ya da 17. yy’dan günümüze kalmış diğer bilgilere atıf da sınırlıdır. 

Çalışmaların genellikle 15 ve 16. yy’larda yoğunlaştığı, ardından 19. yy’da da bir 

başka yoğunlaşmanın olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle bu tez içerisinde, az 

çalışılmış bir dönemle alakalı tespitler bulunmaktadır. İkincil kaynaklara dayalı bir 

çalışma gerçekleştirildiğinden dolayı da henüz gün yüzüne çıkmamış veya deşifre 

edilmemiş birincil kaynaklar, bu tezin kapsamı dışında kalmıştır. İlaveten bu çalışma, 

daha önce ortaya konulmuş olan sınırlı sayıdaki ikincil kaynakların bulgularına 

dayalı olarak sınırlandırılmıştır. 

Tezin araştırma sorusu: Bu çalışma içerisinde cevap aranan soru; 17. yy’da 

askeri teknolojilerde yaşanan değişimler, Osmanlı idari yapısında bir değişikliğe 

neden olmuş mudur? Eğer bir değişikliğe neden olduysa nasıl bir değişikliğe neden 

olmuş ve idari yapıyı nasıl etkilemiştir? 

Bu soru dahilinde gerçekleştirilen çalışmanın birinci bölümünde; devlet 

yapılarıyla teknolojik değişimlerin ilişkisine ve 17 yy’da askeri teknolojilerdeki 

değişimin ne olduğuna değinilecektir. Askeri değişim; deniz ve kara savaşlarının 

değişimi, Avrupa dışındaki askeri teknolojideki gelişmeler ve asker ile ordu 

tiplerindeki değişimler bağlamında analiz edilecektir. İlaveten bölüm dahilinde askeri 

teknolojiler ile devlet kurumlarının ilişkisi incelenecektir. 

İkinci bölümdeyse, Uzun Harbe kadar gelişmiş olan Osmanlı klasik idari 

yapılanması incelenecektir. Bu yapılanma dahilinde merkezi teşkilat; hükümdarın 

yönetimdeki konumu ve sivil bürokrasi çerçevesinde ele alınacaktır. Taşra 

teşkilatıysa taksimatı bağlamında aktarılacaktır. Vergi toplama sistemleri de iltizam 
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ve tımar sistemleri çerçevesinde ele alınacaktır. Ordu teşkilatı ise savaş alanında 

vurucu güç olan kapıkulu ocakları ve tımarlı sipahiler bağlamında incelenecektir. 

Son olarak üçüncü bölümde, öncelikle ordu yapılanmasının dönüşümü ele 

alınacaktır. Bu dönüşüm, asker tiplerinin değişimi, yeniçeri nizamının bozulması ve 

değişmesi, tımarlı sipahiler ile kapıkulu sipahilerinin karşılaştırmalı ele alınması ile 

gerçekleştirilecektir. Ordu yapılanmasının değişimi akabinde vergi toplama 

sistemlerindeki değişim aktarılacaktır. Sonrasında da sırasıyla bu değişimlerin 

merkez ve taşra teşkilatlarındaki etkileri incelenecektir.  

 

 



 

 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Devlet yöneticileri çeşitli nedenlerle reformlar gerçekleştirirler. Bu reformlarda 

güdülen iki ana amaç vardır. Bu amaçlar, reformların yapısal yönü ve davranışsal 

yönü olarak ikiye ayrılabilir. “Reformların yapısal yönü; kamu bürokrasisinin 

kurumsal yönden reorganize edilerek yapı ve prosedürlerinin değiştirilmesidir. 

Reformların davranışsal yönü; örgütsel etkinliğin sağlanması için kamu 

bürokratlarının tutum ve davranışlarının değişmesidir.” (Turan, 2015: 14). 

Bu amaçlar ile gerçekleştirilen reformları ise tetikleyen bazı nedenler 

bulunmaktadır. Bu nedenlerin ortak özelliğiyse kamu yönetiminde aksama 

yaratmalarıdır. Çeşitli nedenlerle bozulan ya da eskiyen kamu idaresinin yenilenmesi 

kamu reformlarının ortak amacıdır (Önen ve Kurnaz, 2017: 53). Kamu yönetimini 

eskiten ve-veya aksatan nedenlerse; nüfus artışı ve buna mukabil devletlerin hizmet 

yükümlülüklerinin artışı, hükümetin bazı siyasal kararları sonucunda idari 

mekanizmalarının zarar görmesi, ülkedeki genel siyasi atmosferin idari yapıya ve 

yöneticilere olumsuz etkileri ve teknolojideki değişimin etkileri olarak sıralanabilir 

(Kaya, 2016: 167–168). Bu çalışmadaysa askeri teknolojinin neden olduğu reformlar, 

Osmanlı devlet yapılanması bağlamında incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda da bu 

bölümde, teknoloji ve devlet yapılanması arasındaki ilişki, askeri teknolojiler ve bu 

bağlamda savaş uğraşısındaki değişim, askeri teknolojilerdeki değişim ve devlet 

yapıları arasındaki ilişkiler incelenecektir. 

1.1 TEKNOLOJİ–YAPI İLİŞKİSİ 

Teknoloji ile devlet ve daha genel manada teknoloji ile toplum ilişkisi üzerine 

tartışmalar incelendiği zaman belli başlı görüşlerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bunlar, deterministik, iyimser ve karamsar görüşlerdir. Deterministik görüş, 

teknolojik değişimin zorlayıcı bir toplumsal dönüşüme neden olacağı ve bir 

toplumsal kurum olan devleti zorlayarak değiştireceğini öngörür. Bu değişimden 

kaçınmak mümkün değildir ve teknolojinin değişim niteliğine göre sonuçları da 



 

14 

 

bellidir. Karamsar ya da kötümser görüşse teknolojik değişimin iyi şeylere neden 

olmayacağını, teknolojik ilerlemelerin insanların hayatını daha kötü hale getirdiğini 

iddia etmektedir. İyimser görüş ise, “özgür irade ve serbest seçime sahip insanın 

teknolojiyi denetleyip istenilen iyi sonuçlara yönlendirebileceğini varsaymaktadır.” 

(Öktem, 2019: 78). Tarihsel gelişmeler incelendiğinde, bu farklı yaklaşımlardan her 

birinin haklı oldukları yanlar görülebilmektedir. Nitekim Greisler ve Stupak’ın 

(2006: 14) ifade ettiği üzere teknoloji hem iyi hem de kötü sonuçlar yaratabilir.  

16. yy’da Kraliçe Elizabeth’e sunulan bir patent başvurusu ve bu başvuruya 

verilen cevap, teknolojinin kötü sonuçlara neden olabileceğini ya da en azından 

böyle bir kaygının var olduğunu ortaya koyar. Buna göre bir girişimci buharlı bir 

tekstil makinesi icat etmiştir. Kraliçe, bu makinenin işsizlik yaratacağını, bu 

durumun ülke için iyi olmayacağını belirtmiştir. Bu yaklaşım günümüze kadar çeşitli 

şekillerde devam etmektedir. Bazı siyasal karar alıcılar, ya böyle bir kaygıya 

gerçekten kapılarak ya da siyasal hedeflerinin gereği bu kaygıyı kullanarak 

teknolojik yenilikleri kabul etmemektedir (Acemoğlu ve Robinson, 2012: 182–184).  

 Teknolojinin işsizlik yaratacağı korkuları bir yana, sanayi devrimi sonrasında 

oluşan refah artışı ortadadır. Özellikle şehir alanlarında yeni iş sahalarının açılması, 

her alanda yükselen üretim artışları ve buna mukabil refah artışı da teknolojinin 

olumlu sonuçlar verdiğini öne sürenleri haklı çıkaracak gelişmelerdir. Fakat bu 

olumlu sonuçlar bir yana sanayi devriminin deterministik bir şekilde geliştiği iddia 

edilemez. Zira Avrupa 16. yy’ın sonunda sanayi devrimini gerçekleştirilebilecek 

teknolojik imkanlara sahiptir ama devrim yüz elli yıl kadar sonra yaşanmıştır 

(Pamuk, 2017a: 134). Bu gecikme bazı siyasal ve ekonomik, buradan hareketle siyasi 

karar alıcıların öznel kararlarının sonucudur. 

 Teknolojinin deterministik değişimlere neden olduğu savı bu tarz örneklerle 

yanlışlanabilir. Lakin tartışma askeri teknolojilerdeki değişim bağlamında ele 

alınırsa, devlet teşkilatlarının deterministik bir şekilde değişeceği de iddia edilebilir. 

Nitekim devletlerin değişimine neden olan ana değişken, askeri teknolojilerdeki ve 

buradan hareketle gelişen askeri yapılardaki değişimlerdir (Parker, 2014a; Tilly, 

2001). 
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1.2 ASKERİ TEKNOLOJİLERDE DEĞİŞİM 

Savaşlarda kullanılan aletler, en başta da silahlar ile bunlara yardımcı olan her 

türlü harp malzemesini içine alabilecek bir kavram olan askeri teknolojiler, “çeşitli 

silah, ekipman, yapı ve savaş amaçlı özel olarak kullanılan araçları ve bu araçları 

inşa etmek, savaşta kullanmak, onarmak ve yenilemek için gerekli bilgileri içerir.” 

(Guilmartin, 2019). Bu teknolojiyi özel kılansa doğası gereği direkt olarak tüm 

ulusları ve onların ordularını etkilemesidir denilebilir. Belki de devletin en kapsamlı 

ve en ayrıntılı kurumları olarak düşünebileceğimiz silahlı kuvvet yapıları, eşyanın 

tabiatı gereği bu teknolojilerde yaşanan her türlü gelişme ve değişmeyi dikkatle takip 

etmek zorundadır.   

16. yy’dan itibaren başlayan ve etkilerini 17. yy’da daha açık bir biçimde 

gösteren, Napolyon ordularıyla da zirveye ulaşan askeri değişimler ve bu 

değişimlerin devlet yapılarını dönüştürmesi ise askeri devrim olarak 

adlandırılmaktadır. Askeri Devrim, ateşli silahlar olarak adlandırılabilecek olan top 

ve tüfeğin 15. yy’da gelişimi ve peyderpey etkinliklerini arttırıp, ardından 16. yy’ın 

başlarından itibaren önce savaş meydanını ve ardından da ekonomi ve devlet 

yönetimi alanlarını dönüşüme zorlaması anlamına gelmektedir. Bu minvalde de 

askeri devrim, ateşli silahların yani daha gelişkin bir silah teknolojisinin yayılması ve 

bu yayılıma bağlı gerçekleşen bir dizi kurumsal ve teknik dönüşüm olarak da 

anlaşılabilir. Askeri Devrimin devlet yapılanması ve egemenliğinde yarattığı en 

büyük dönüşüm ise devletlerin, şiddeti tekellerine alabilmesine olanak sağlamasıdır. 

Hem bu fayda hem de idari yapılardaki dönüştürücü etkileriyle de askeri devrim 

modern devlete giden süreci başlatmıştır (Parker, 2014a; Roberts, 1956). 

Askeri Devrimin oluşmasını, buradan hareketle de feodal devlet kurumlarının 

modern devlet kurumlarına doğru dönüşümünü sağlayansa üç teknik değişikliktir. Bu 

değişiklikler, “büyük savaş gemisi, piyade gücü ve top kalesidir.” (Parker, 2014a: 

331). Sözü edilen teknik değişiklikler, iki ayrı bağlamda ele alınabilir. Bunlardan ilki 

büyük savaş gemisidir ve deniz savaşları ve taşımacılığı bağlamında anlamlıdır. Bu 

gemiler bünyelerinde çok sayıda top taşımaları ile eski tip gemilerden ayrılmaktadır. 

Bu toplar onlara büyük bir vuruş kuvveti sağlamaktadır. Böylelikle deniz aşırı 

taşımacılıkta da güvenliği garanti etmektedir. Ayrıca bu gemiler, bünyelerine eski 
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gemilere nazaran daha fazla kargo alarak da yeni bir gemi formu olmaktadırlar. 

Özellikle gelişmeleri, deniz aşırı yayılma ve ekonomik etkileri ile değerlidir (Parker, 

2014a: 191). 

Piyade gücü ve top kaleleri ise birbiri ile bağlantılıdır ve kara savaşları 

bağlamında etkileri bulunmaktadır. Buna göre piyade gücü hem saldırı hem savunma 

tarafında bulunmaktadır. Topçu ve tüfekli asker olarak ateşli silah kullanmaktadırlar. 

Top kalesi ise savunma tarafının toplar ile güçlendirilmiş yeni tarz istihkamıdır. 

Mevcut orta çağ kale ve istihkamlarının, tüfek ve top kullanan askerlerin karşısında 

dayanamıyor olmalarından dolayı geliştirilmişlerdir. Top kaleleri inşa edilmeye 

başlandıktan sonraysa, piyade gücü ve top kalesi birleşenleri birbirini etkileyip 

devletleri daha fazla asker beslemeye sevk etmiştir. İlaveten devletlerin savaşa hazır 

tutacakları asker tipinin, cephede sürekli bulunup merkezden maaş alacak olan bir 

asker tipi olması da bu savunma yapısı değişikliğiyle zorunlu olmuştur. Bu 

zorunluluk sonucunda da sipahi, şövalye gibi toprağa bağlı asker tipleri 

işlevsizleşmiştir. Bunun akabinde de daha fazla mali gider oluşmuştur. Bu giderleri 

karşılamak için yeni tarz bir vergi sistemi zorunlu olmuş, bunu sonucunda da devlet 

yöneticileri feodal sistemlerini tasfiye ederek modern devlet kurumlarına doğru bir 

gelişimi başlatmışlardır (Parker, 2014a).
5
 

Bu üç birleşene bağlı olarak kuramlaştırılan askeri devrim kavramı ise 

literatürde birtakım tartışmalara neden olmaktadır. Bu tartışmalar içerisinde askeri 

devrim bir kavram olarak tartışılmakta ve askeri devrimin ne zaman başladığı 

hususunda da farklı yaklaşımlar öne sürülmektedir. Hatta askeri devrimi 1500 ile 

1800’lü yıllar arasına konumlayıp savunan ve literatürde özel bir yeri bulunan Parker 

dahi, askeri devrime karşı çıkan araştırmacıların kendi açılarından haklı yanları 

olduğunu kabul etmektedir. Bu bakış açılarına karşı da bir yazı (Parker, 2014a: 291–

331) kaleme almıştır. Ama tüm tartışmalara rağmen askeri teknolojilerin değiştiği de 

bir gerçekliktir. Çalışma açısından ana odak noktası da 16. yy’ın sonları ve 17. yy. 

süresince, savaş alanı ile alakalı bir takım kritik teknik değişimlerin yaşanmış 

olmasıdır. Bu minvalde de konu ile alakalı olarak yine Parker’ın (1976: 206) kaleme 

                                                 
5
 Bu görüşe bazı karşı çıkışlar yapılmaktadır. Örneğin Tilly (2001) devlet kurumlarının askeri değişim 

sonucunda değişmek zorunda kaldığını ama modern devlete giden sürecin siyasal karar alıcılar 

tarafından oluşturulduğunu belirtmektedir. Buradan hareketle de salt bir teknolojik determinizmi 

ret etmektedir. Bu çalışma da Tilly (2001) ile benzer bir yaklaşımı kabul etmektedir. 
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aldığı makaleye göre asker sayılarının Avrupa ordularında 16. yy’dan 17. yy. 

sonlarına kadar geçen sürede en  az üç dört kat arttığı takip edilebilir. Bu artış 

Osmanlı’nın uzun süreli ilişkiler sürdürdüğü Fransa özelinde ise aynı zaman dilimi 

için beş kata kadar ulaşmıştır (Lynn, 1994: 902). 

Savaş arenasında kılıçlar, oklar, mancınıklar yerini, tüfeklere, toplara 

bırakmıştır. Bu nedenle de askeri teknolojinin değişimi bir gerçeklik olarak ortadadır. 

Bu çalışma da kavram karmaşasından kurtulmak ve ana amacına odaklanabilmek 

için, askeri devrim kavramını, zaman içerisine yayılmış askeri teknolojilerdeki 

değişim ve bunun devlet düzenini değiştirmesi, yeni devlet yapısının sağladığı 

avantajların ise yayılmacı ekonomik ve siyasal amaçlara yardım etmesi olarak ele 

alacaktır. Parker’ın (2014a) literatürde başyapıt olarak görülen eseri, Roberts’in 

askeri devrim kavramından ilk bahsettiği eserleri, sırasıyla konferans bildirisi (1956) 

ve 1967 basımı Essays in Swedish History adlı kitabı ise bu kavramın ilk ortaya 

çıktıkları araştırmalardır. Bu eserler hem ordulardaki değişimi ortaya koyarlar hem 

de bu değişimin devlet yönetimleri üzerindeki etkilerini incelerler. Ayrıca bu eserlere 

göre askeri devrim kavramı, Avrupa’nın dünya çapındaki yayılmacılık faaliyetlerinin 

de başarıya ulaşmasını sağlamaları bakımından özel bir önemdedir. Bu perspektiften, 

askeri devrim, Avrupa hegemonyasının dünyaya yayılımının nasıl olduğunu bize 

anlatır ve ana değişkenin askeri olduğunu gösterir (Kolçak, 2012; Parker, 2014a: 32).  

Askeri Devrimin ne zaman başladığı hususlarında ise birtakım farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. Buna göre Roberts (1956) ve Parker (2014a), askeri devrimin 

başlangıcını 1500’lü yıllara kadar geri götürmektedir. Parker’ın (2014a: 297) 

aktardığına göre Black ise Avrupa merkezli yaptığı incelemeler sonucunda askeri 

devrimin tarihi hususunda Roberts ve Parker’a ayrı ayrı karşı çıkmaktadır. Ona göre 

devrim 1500 ile 1800’lü yıllar arasında iki aşamada ama arada bir ara dönemle 

gerçekleşmiştir. Dolayısıyla net olan tek husus, askeri devrimin tarihlenmesi 

konusunda bir fikir birliğinin olmadığıdır. Periyot konusundaki tartışmalar ile ilgili 

varılabilecek en iyi sonuç, askeri devrime geniş perspektiften yaklaşmak, “askeri 

devrimi, erken modern Avrupa’sında döngüsel bir sürecin parçası olarak 

görmektir.” (Parker, 2014a: 297).    

Askeri Devrim ile ilişkili bir başka tartışma ise kavramsal düzlemde ele 

alınmaktadır. Buna göre, devrim kelimesi konusunda bir tartışma görülmektedir. Bu 
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tartışmalara göre devrim kelimesi konuyu abartmaya neden olabilecektir ve bu 

nedenle başka bir kavram ile değişim ele alınmalıdır. Lakin Parker (2014a: 291–331) 

devrim kelimesinde ısrar etmekte, değişimin niteliğini başka bir kelimenin 

karşılayamayacağını öne sürmektedir.  

Devrim kavramının ön plana çıkması ise değişimlerin ne tarafından tetiklendiği 

bağlamında anlam kazanmaktadır. Tartışmalarda öne çıkan iki etmen ise ateşli 

silahlar ve siyasal karar alıcıların tutumlarıdır. Rogers (1993) birincisine katılır ve 

askeri devrimi top ve tüfek teknolojilerindeki değişimlerle inceler. Bean (1973) da bu 

görüşe destek verir. Bu bakış açısına göre özellikle 16. yy. bu silahların iyice 

etkinleştiği ve geliştiği bir devri gösterir ve bu açıdan da bu yüzyıl oldukça 

önemlidir. “Francis Bacon’a göre ateşli silahlar, pusula ve matbaa ile birlikte en 

önemli üç keşiftir.” ve Venedikliler daha 1557 yılında modern savaş sanatının 

barutlu silahlar ile antik olandan ayrıldığına vurgu yapmışlardır Askeri Devrim tabiri 

de bu minvalde İngilizler tarafından 1761 gibi erken bir tarihte kullanılmıştır. Bu 

açıdan ateşli silahlar, tarihte de vurgulandığı gibi eski ile yeniyi birbirinden ayıran 

önemli bir dönüşümün işaretidir. Bu dönüşüm eski ile yeniyi keskin biçimde 

ayırması paralelinde de devrim olarak adlandırılabilir hale gelir (Parker, 2014a: 300). 

Askeri Devrimi ateşli silahların başlattığını öne sürenlerden Parker’a (2014a: 

307–315) göre, top kalesi ve ateşli silah kullanan askerler arasındaki etkileşim ve 

bunun sonuçları, teknolojinin dönüştürücü etkisini açıklamaktadır. Buna göre top 

kalesi denilen yapının gelişmesi, savunan tarafa avantaj sağlamış, buna mukabil 

dezavantajlı duruma geçen saldırı tarafıysa ordu mevcutlarını arttırmıştır. Bu sefer 

avantajlı taraf değişmiş, savunanlar da bu dengesiz duruma yine asker sayılarını 

arttırarak cevap vermişlerdir. Bütün bu sürecin temelinde ateşli silahların yıkıcı 

etkileri yer almaktadır. Buna bağlı olarak da askeri iş gücüne olan ihtiyacın sürekli 

artması ile top kalelerinin gelişimi bir tesadüf olamaz. Durum detaylıca 

incelendiğinde, top kullanımının istihkam sistemini etkilediği, bunun da savunma 

ağırlıklı bir savaş ortaya çıkardığı rahatlıkla söylenebilir. Nitekim top kalesi, top 

teknolojisini ve buna mukabil yeni tarz istihkam uygulamalarını bünyesinde 

barındırarak komplike bir askeri teknolojiyi ifade eder ve bu yapının getirdiği yeni 

şartların da tüfekli piyade sayısını arttırmaya zorlaması dikkate değerdir.  
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Bu açıklamalara karşın, her halükârda tartışmanın diğer tarafına da dikkat 

etmek gerekmektedir. Zira Black (1991 akt. Parker, 2014a: 298) askeri değişimlerin 

bir bahane olarak kullanıldığını, ana değişkenin siyasal karar alıcıların istek ve 

eylemleri olduğuna değinmektedir. Gelişmelerse bu iki ayrı görüşü de destekler 

mahiyettedir. 

Buna göre 17. yy. Avrupa’sındaki askeri ve idari dönüşümler incelendiğinde, 

adım adım yeni bir yapının oluşmaya başladığı görülecek ve modern devlete giden 

sürecin başladığı tespit edilebilecektir. Bu perspektiften de teknolojinin belirleyici 

olduğunu söylemek ve reformlara neden olduğunu vurgulamak makul bir ifade olur 

ya da en azından teknolojinin mali yapıyı zorlamasının reformlar için gerekli olan 

motivasyonu sağladığını söylemek mümkündür. Askeri teknolojilerdeki değişime 

bakıldığındıysa görüldüğü kadarıyla asker sayısının artması, yeni şartların 

neticesinde büyük bir zaruriyet doğurmuştur. Buna mukabil devletler de yeni gelir 

kaynaklarına ihtiyaç duymaya başlamışlardır (Parker, 2014a: 307–315). Fazla asker 

fazla harcama demektir ve bu da yeni gelirlere ihtiyaç var demektir. Bu minvalde de 

ifade edilebilir ki teknoloji değişimi tetikler, bu değişimin nereye varacağına ise 

devletin içinde bulunduğu siyasal ve mali düzlem karar verir. 

Yukarıdaki açıklamalar bağlamında da değişimin teknoloji tarafından 

başlatılacağı ama bu değişimin sonuçlarının siyasal ve ekonomik şartlarca 

belirleneceği öne sürülebilir.  Nitekim Tilly’nin ifadesiyle “devletler savaş yapmıştır 

ama savaşlar da devlet yapmıştır.” (Taylor ve Botea, 2008: 27). Yani etkileşim iki 

yönlüdür. Bu iki yönlü ilişki de farklı sonuçlar yaratır. Zira teknoloji her yerde aynı 

olsa da devletler farklıdır ve devlet yöneticileri de bir insan olarak kendilerine hastır. 

Bu nedenle de teknolojinin değişimi sonrasında oluşan sonuçlar siyasal karar 

alıcıların yaklaşımları sonucunda ülkeden ülkeye değişir (Tilly, 2001: 64–66).
6
 Bu 

savın, askeri dönüşümün yarattığı farklı sonuçlar ve bu farklılıkların kendi 

içerisindeki benzer nedenleri ile de desteklenmesi mümkündür. Nitekim Osmanlı 

                                                 
6
 Tilly (2001: 64–66) eserinin ilgili bölümünde, askeri değişim sonucunda oluşan farklı devlet 

biçimlerini inceler. Yazara göre devlet yöneticileri ile sermaye sahipleri arasındaki ilişkiler devlet 

biçimlerini oluşturur. Bu devlet biçimlerinden birisini tercih eden İngiltere ve Fransa ise (aynı 

biçimi tercih etmişlerdir) diğer tüm devletlerden önce modern ulus devlet modelini 

oluşturmuşlardır. Bir başka modeli tercih eden Prusya ise bu tercihinin sonucunda İngiltere ve 

Fransa’nın tersine modern devlet modelini çok daha geç oluşturabilmiştir. Fakat son kertede tüm 

bu tercihlerin temelinde de askeri değişim yatar. Tilly’nin (2001: 211) ifadesiyle, “devlet oluşum 

sürecinin itici gücü askeri kuvvetlerin genişlemesidir.” 
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Devleti askeri değişim sonucunda yerelleşmiş ama Avrupa devletleri 

merkezileşmiştir. Bu tespit ise dönüşümün neden ve sonuçlarıyla ilgili belli başlı 

değişkenleri ortaya çıkarma konusunda yardım sağlayacaktır. 

Thampson’a (1995: 290 akt. Parker, 2014a: 298–299) göre askeri devrime 

bağlı gelişen yeni şartlar, İspanya özelinde yerel odakların güçlenmesi ile sonuçlanan 

bir değişim geçirilmesine sebebiyet vermiştir. Benzer biçimde merkantilist politikalar 

yerine fiskaliz vergilendirme ve serfliğin yayılışına dayalı büyümeye çalışan 

Rusya’da da ancak yerelleşme ile askeri devrime adaptasyon gerçekleştirilebilmiştir. 

Özellikle Rusya örneği ile Osmanlı’nın benzerlikleri dikkate değerdir (Ágoston, 

2011a: 316). 

Rusya ve İspanya ile olan benzerliklerle, Batı Avrupa ile olan farklılığın 

temelindeyse siyasal ve bu doğrultudaki ekonomik farklılıkların bulunduğu ileri 

sürülebilir. Zira Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda, devletin ana amacı, padişah 

ve ona bağlı patrimonyal bir bürokrasinin sosyal hayatta zirvede yer aldığı modeli 

mümkün mertebe ayakta tutmaktır. Bu amaç ise bir takım iktisadi ilkelere uygun 

hareket etmeyi gerekli kılmaktadır.  Bu ilkeler de merkantilist politikaları 

dışlamaktadır (Pamuk, 2007: 29–30; 2017a: 86–88). Batı Avrupalı devletlerin 

izlediği merkantilist politikaları izlemeyen ve bu surette sanayisini geliştiremeyen ve 

modern vergi kaynakları yaratamayan bir devlet ve ekonomi de teknolojinin 

tetiklediği yeni bir ordunun finansmanını sağlarken ve bu ordunun iş gücünü temin 

ederken, merkantilist üretim ve ekonomik modele geçmiş bir devletten kuşku yok ki 

farklı yollar izlemek zorunda kalmıştır. 

1.2.1 Denizlerde Askeri Değişim 

Hangi sebeple olursa olsun, çıkılan her yolculuk için günümüzde en azından 

şimdilik üç alternatif vardır. Bunlar, kara, deniz ve hava yollarıdır. Bilindiği gibi, 

hava taşımacılığı ile ulaşımı ve buna koşut askeriyesi oldukça yeni gelişmelerdir, ilk 

askeri hava unsurları ancak 20. yy’da kullanılabilmiştir. Askeri hava unsurlarındaki 

bu yeni duruma rağmen deniz taşımacılığı ise bir o kadar eskidir. Hatta insanlık, kara 

yolcukları ile deniz yolculukları yapmayı birlikte öğrenmiştir denilebilir. 
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Yapılan çalışmalarda görülmektedir ki organize biçimde su yollarının 

kullanımı oldukça geriye gitmektedir. Örneğin Antik Mısır ve Mezopotamya 

medeniyetlerinde su yolları en azından ticari amaçlar ile kullanılmaktadır (Güler, 

2006). Bu dönemde daha çok nehir taşımacılığının önemli olduğu söylenebilir ve 

genelde tek kullanımlık araçlar ile taşımacılık gerçekleştirilmektedir. Bu tek 

kullanımlık araçlar, nehrin akıntı yönünde hızlıca yol almak için kullanılır ve sonra 

geriye dönüş kara üzerinden gerçekleştirilir (Casson, 1971: 3–5).  

Zaman içerisinde su yollarının kullanımı oldukça ileri düzeye ulaşmıştır. 

Çalışma açısından önemli olan askeri deniz unsurlarının ortaya çıkışı da en azından 

antik dönemlere kadar geri götürülebilir. Gerek Fenike gerekse de Antik Yunan 

koloni yayılmalarının da deniz taşımacılığının gelişmesi ile gerçekleştiği 

söylenebilir. Nihayetinde deniz taşımacılığı ve denizlerde savaşabilme kabiliyeti 

mümkün olmasaydı, yeni adalara ya da deniz aşırı bölgelere gitmek mümkün 

olamazdı. Nitekim bu sava bir örnek de Salamis Deniz Savaşıdır. Zira bu savaş 

yayılmacı kuvvetlerin denizlerde de bulunmak zorunda olduğunu akla getirmektedir. 

Yaklaşık sekiz yüz savaş gemisinin katıldığı Antik İran ve Yunan kuvvetleri 

arasındaki bu çarpışma (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019) en azından 

Akdeniz özelinde deniz savaşlarının antik dünyada vardığı boyutu bize göstermesi 

açısından oldukça önemlidir. 

Denizler üzerinde yol alma, söz konusu olan 1600’lü yıllar olduğunda da 

oldukça mühimdir. Denizler üzerinde kurulan himaye, güç dengelerini sarsmış, 

iktisadi ve sosyal düzenlerde değişmeye neden olmuştur. Bunun en yalın örneği, 

Amerika kıtasına, Avrupalıların gelmesinden sonra olan hadiselerdir. Bu hadiseler 

içerisinde fiyat devrimine neden olan Amerikan gümüşünün Avrupa’ya taşınması, 

Aztek ve Maya gibi kültürlerin çöküşü akla gelebilir. Şayet, denizler üzerinde yol 

almak mümkün olmasaydı, Avrupa hiçbir zaman yeni bir kıta ile tanışamazdı ve 

buradaki kaynakları ele geçiremezdi. Kuşku yoktur ki gerek Afrika gerekse de 

Amerika kıyılarında gerçekleşen köle ticareti ve değerli maden taşımacılığı, bunları 

Avrupa, Amerika ve Afrika arasında taşımakla mümkün olmuştu ve bunun için de 

arada var olan okyanusu gemiler ile geçmek gerekmişti.  

Okyanuslar arası seyahati mümkün kılan gemi teknolojisi ise muhakkak bir 

anda ortaya çıkmamıştır. 17. yy. gemi teknolojisini, bir diğer deyişle okyanuslarda 
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yol alan ve içerisinde bol top taşıyan gemileri anlamak için orta çağa geri gitmek 

gerekmektedir. Vikinglerin Avrupa’yı kasıp kavurduğu iddia edilen bu çağlarda 

Avrupa denizciliği, 17. yy’a nazaran emekleme devrindedir. Orta Çağ’da gemici 

usturapı veya kadran yoktur. Bazı büyük gemiler inşa edilse de askeri amaçlı 

kullanılamayacak kadar hantaldır. Nihayetinde, Orta çağ boyunca Avrupa ve daha 

genel manada Akdeniz, gelişmiş askeri veya ticari gemi teknolojilerinin oldukça 

uzağındadır (Le Goff, 2017: 234). Bu durum ise hemen hemen İngiliz–Fransız 

savaşında yani yüzyıl savaşlarına
7
 doğru değişmeye başlayacaktır.  

İngiliz ve Fransızların birbirleri ile gerçekleştirdikleri yüzyıl savaşları sırasında 

anlaşıldığı kadarıyla, karasal egemenliğin ve buna bağlı askeri ihtiyaçların 

körüklediği yenilik arayışları bazı değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Zira 

yeni karasal savaş şartları ve buna bağlı siyasal mücadelede, denizlerde de egemenlik 

sağlanmalıdır. Özellikle ticari ihtiyaçların da körüklediği bu yeni egemenlik ihtiyacı 

ancak askeri bir deniz filosu kurarak başarılabilir. Bu şartlar ve anlayış değişikliği 

sebebiyle de 15. yy’a gelindiğinde geleceğin en büyük okyanus filolarından birisine 

sahip olacak olan İngiltere’de denize bakış değişmiştir. Teknik yenilikler de buna 

koşut ilerlemiştir (Allmand, 2014: 103–105). Böylelikle İngiltere gibi okyanusa 

kıyısı olan kuzeybatı Avrupalı ülkelerde denizciliğe bakışın 1400’lerde değişmeye 

başladığı iddia edilebilir. 

Görülebileceği gibi denizlerde yaşanan ve yaşanacak olan teknolojik 

değişimlere giden yol, karasal egemenlik ve askeri–iktisadi arayışlar ile yakından 

ilgilidir. Ekonomik ve karasal askeri taleplerin zorlaması sonucu oluşan yeni şartların 

sonrasında da gemi teknolojisinde yeni gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Bu 

minvalde de 1400’lü yıllar İngiltere’sinde, deniz teknolojileri ve donanmalar 

açısından devrim denilebilecek değişikliklerin yaşanması anlamlı olmaktadır. 

İlaveten aynı dönemde ticari aktivite de genişlemiştir. Nitekim, 15. yy. ile erken 18. 

yy arası verimlilikte ve üretim miktarlarında artışlar dikkati çekici boyuttadır 

(Lucassen ve Unger, 2011: 3). Görülebileceği üzere karasal ticari aktivitenin artması 

ile denizcilik gelişmeleri aynı dönemde gerçekleşmiştir. 

                                                 
7
 Yüzyıl Savaşları, İngiltere ve Fransa arasında feodal nitelikli kuvvetler arasında gerçekleşen ve bir 

bakıma merkantilist devletlerin ideolojik altyapısının kurduğunu öne sürebileceğimiz muharebeler 

dizisidir. 1337 ile 1453 yılları arasında gerçekleşmiştir (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 

2020). 
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Askeri Devrimin denizlerdeki geliştiricileri de karasal ticari ve egemenlik 

anlayışları çerçevesinde, okyanus taşımacılığını gerekli kılan geliştirmeleri 

yapmışlardır. Böylelikle de orta çağ gemi teknolojisi köklü bir değişime uğramıştır. 

Bu değişimleri en etkili şekilde gerçekleştiren ülke ise 17. yy’ın ekonomik 

güçlerinden merkantilist Hollanda’dır. Hollandalılar, donanmalarının kıtalararası 

ticarette daha fazla etkili olabilmesi için bir takım kritik değişiklikler yaratmışlardır. 

Buna göre büyük savaş gemisi, daha fazla kargo kapasitesi ve daha hızlı ulaşım 

ihtiyaçları ile birlikte geliştirilmiştir. Böylelikle de Hollandalılar nispeten az 

teçhizatlı ve daha küçük yelkenli gemiler yapmışlardır (Tielhof ve Zanden, 2011: 

49–50). Bunun hızı artırdığını ve gemi içerisinde daha fazla yer açtığını söylemek de 

gayet makul olacaktır. Bu tarz değişiklikler de Hollandalılara, uzun menzilde seyahat 

eden bir filo yapmaları yönünde kuşku yok ki yardım etmiştir. Parker’a (2014a: 191) 

göre Hollandalılar, Avrupa’nın ilk askeri okyanus gücü olmuştur. Tüm bu yeni deniz 

gücü, karasal askeri teknolojiler ve savaş uğraşısı ile koşut gelişmiştir. Temelinde de 

top teknolojisi bulunmaktadır. Top teknolojisinin denizlere aktarımı ise büyüyen 

ticari hacim ile ilgilidir. Ticari hacimlerini, dolayısıyla da ekonomik aktivitelerini 

genişletemeyen ülkelerse askeri devrime uygun donanmaları kurmakta 

zorlanmışlardır. 

Bu sav Osmanlı donanmasının gerilemesi perspektifinde de ispat edilebilir. 

Nitekim Braudel (2017: 83–84)  ve İnalcık’ın (İnalcık, 2017: 441) Kuzeyliler olarak 

ifade ettiği Hollanda ve sair ülkelerin lehine Osmanlıların denizlerde zayıflaması, 

mallarının yağmalanması ve ticari olarak rekabet avantajlarını kaybetmesi, son 

kertede askeri teknik gerilikten öte mali sorunlarda aranmalıdır. Mali sorunların 

kaynağı da ekonomik performanstır. Bu gerileme durumu, Venedik ve İspanya gibi 

diğer Akdeniz devletleri için de geçerlidir. Zira bu ülkeler merkantilist ekonomiye 

geçememiş ya da geçmemişlerdir.  

1.2.2 Kara Savaşlarında Değişim 

Askeri Devrim bahsedildiği gibi ateşli silahlar ile ilgilidir. Nitekim Bacon, 

barutun kullanımının ve elbette icadının, matbaa ve pusula kadar önemli olduğunu 

ifade etmiştir (Parker, 2014a: 300). Öyleyse, barut ile kullanılan bu ateşli silahlar 

devrimsel bir yeniliktir. Ateşli silahlar, yani barut ile kullanılan tüm silahlar; toplar, 
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tüfekler, humbaralar ise esasında bakıldığında temelde aynı tarzda silahlardır. Söz 

konusu silahların hepsi uzaktan düşmana zarar vermek için tasarlanmışlardır. 

Esasında tüm bu silahlar, cirit, sapan, bizzat elle atılan taş ve daha gelişmiş haliyle ok 

ve tatar yayı ile arbalestin sadece gelişmiş birer versiyonudur. Prensip olarak aynı 

etkiyi yapmaktadırlar. Bu etki de düşman ile göğüs göğüse muharebeye girmeden 

galip gelmeyi sağlamaktır. Dolayısıyla tüm ateşli silahlar, temelinde menzilli 

silahlardır. Menzilli silahların önemini, savaş tarihindeki yerini kavramaksa, ateşli 

silahların ne tür etkilere sebep olduğunu anlamak için oldukça önemlidir. Menzilli 

silahın önemini anlamak için ise askeri devrimin ortaya çıktığı Avrupa’da, silahların 

ve bunu kullanan askerlerin geçmişine bakmak yararlı olacaktır. 

Şayet, Avrupa özelinde askeri geçmişi inceliyorsak ilk başta Roma–Yunan 

askeriyesine bakmak gerekmektedir. Bunun için ise Antik Yunan askeri gelişmeleri, 

ardından da Büyük İskender ile gelen değişim irdelenmelidir. Sonrasında da Roma 

düzenini incelemek, Avrupa Orta Çağ askeri yapısının tarihsel gelişimini anlamamız 

için yararlı olacaktır. Orta çağ askeri sisteminin incelenmesiyse, askeri devrimin 

başladığı 15. yy. civarına kadar varan askeri değişimleri kavramamızı sağlayacaktır. 

Antik Yunan döneminde savaş, eli silah tutan toprak sahipleri arasında yapılan 

bir mücadeleden ibarettir. Bu dönemde savaş, bireysel bir mücadele değildir. Takım 

çalışması ve buna yönelik göğüs göğüse muharebe esastır (Hanson, 2014b: 19). 

“Savaş, sık saflarla falanjlarda dizilerek, kendi kırsal koşullarında, ağırlıklı olarak 

tarım merkezli bir mücadeledir.” (Hanson, 2014b: 19).
8
 Bireysel savaşı 

uygulamayan Antik Yunan piyadeleri, etkin menzilli silahlar kullanmazlar. Lakin 

buna rağmen dönemin şartlarında güçlü bir savunma yapısına sahiptirler. Menzilli 

silahlar olmaksızın savunmada güçlü olabilmelerinin yegâne sebebi ise kendi 

düşmanlarının teknik kısıtları ile ilgilidir. Karşılarında etkin saldırı orduları 

bulamayan Yunanlıların askeri tecrübeleriyse aleyhlerine Pers yayılması sonucunda 

değişecektir. Persler ile karşılaşma sonucunda yeni askeri yapılarla 

                                                 
8
 Bu savaş genelde olabildiğince kısa sürer ve ağır ama güvenilir düzeyde koruma sağlayan bir zırh 

giyen askerler arasında yapılır. Bu mücadele, esas olarak göğüs göğüse yapılan bir mücadeledir. 

Lakin yine de bu kahramanca yapılan çatışma sırasında askerler kendilerini korumak için bloklar 

halinde durmaktadır. Bireysel mücadele dışlanmıştır. Seçkin subay kıtaları yoktur. Esas olan 

savuma olduğundan, düşman takip edilmez (Hanson, 2014b: 16–27). Yunan piyadeleri için 

çıkarılabilecek sonuç, kısa süren seferler, toprak gelirine bağlılık, savunma öncelikli bir savaş ve 

bu tarzda askerlik yaptıklarıdır. 
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karşılaşacaklardır. Etkileşim sonucunda da yeni zorluklar ve fırsatlar doğmuştur. 

Falanj yapısına dayalı Antik Yunan ordusu, yeni düşman birlikleri ile karşılaştıkça 

anlamını yitirmeye başlamıştır. “Falanjın bizzat kendisi taktik olarak bir sorun 

haline gelmiştir. Artık falanj, muharebe meydanında giderek çeşitlenen orduları yok 

etmeye yaramayan ve düşmanı takip etmek için fazla hantal kalan bir araca 

dönüşmüştür.” (Hanson, 2014a: 35). Ardından bu yeni duruma adaptasyonu Büyük 

İskender’in babası Philops gerçekleştirecektir. Büyük İskender’in seferini ve askeri 

başarılarını mümkün kılan yeni yapı, sınırları korumayı değil, ilerlemeyi ve toprak 

almayı amaçlamıştır. Saldırı anlamına gelecek bu yeni yapı (Hanson, 2014a: 37), 

eskinin savunma önceliklerine tamamen zıttır. 

Saldırı öncelikli bu savaş yapılanması, Büyük İskender’i üç bin altı yüz gün 

kesintisiz süren bir sefere götürmüş ve bu askeri yolculukta muazzam zaferler 

kazanmasını sağlamıştır. Saldırı öncelikli savaşı mümkün kılan bir çok husus ön 

plana çıkarılabilir ama en önemli unsurun, İskender’in ordularında, Yunan ordularına 

nazaran süvarinin daha etkin kullanılması (Hanson, 2014a: 36) olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Uzun süren bu seferin, bu çalışma açısından en ilginç iki unsuru, on yıla 

yayılan yürüyüşe rağmen muharebe anlarının bir haftadan az sürmesidir. Ayrıca 

süvarinin saldırı öncelikli bir savaşta etkin rolüdür.  

İskender’in askeri paradigmayı bu seferleri ile değiştirmesi bir yana bu değişim 

kalıcı olmamıştır. Zira Roma orduları, Makedon sisteminin tersine tekrardan 

savunma yapısına geçmişlerdir. Tarihsel verilere bakıldığında, Roma ordusunun 

lejyon adını verdiği birlikler zamanla belli bir düzende tek tipleştirilmiş, güçlü bir 

savunma mekanizması kurulmuştur. Roma ordularının dönemin şartlarında yenilmez 

olması da üstün disiplininde yatar. Bu ordunun, menzilli silahları bile yok denecek 

kadar azdır. Şayet menzilli silahlara ihtiyaç varsa, bunlar için hazırda bekleyen 

yardımcı kuvvetler bulunmaktadır. Ana ordu bu silahları kullanmaz. Süvari kuvveti 

de Makedonlardaki kadar önemli değildir (Hanson, 2014c). Bu açıdan menzilsiz, 

disiplinli ve göğüs göğüse savaşa hazır bir ordu ile Roma, Roma olmuştur. 

Hanson’un (2014c) bahsettiği bu savunma yapısıysa yeni bir teknik değişim, 

atı daha iyi kullanmaya yarayan üzengi sayesinde değişime uğramaya başlamıştır. Bu 

yeni askeri teknoloji, atın askeri kullanımını kolaylaştıracak ve yepyeni bir tipin, 

Avrupa şövalyesinin doğmasına sebep olacaktır. Şövalye denilen asker, soylu 
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süvaridir. Bu süvari gelirini topraktan sağlar. Bizzat üretim sürecinin yönetiminin 

içerisindedir. Geliri nispetinde asker besler ya da tek başına savaşa katılır. 

Bachrach’ın (2014: 69)  ifade ettiği gibi bu yapı, yani şövalye şatoları, aralardaki 

yollar, köprüler ve bu bağlamda, sosyal–askeri–ekonomik dünya, Roma tarafından 

Diocletianus döneminde kurulmuş, Atilla Hunları ve sonrasında şiddetle devam eden 

Kavim Göçleri sırasında ayakta kalmış ve nihayetinde ateşli silahların gelişmesine 

kadar hükümranlığını sürdürmüştür. Bu yapılanma, feodal düzen olarak 

bilinmektedir. 

Batılı tarihçilerin çağ ayırma biçimine göre orta çağ denilen zaman dilimi, 

kavimler göçü ya da Batı Roma’nın yıkılışı ile Doğu Roma’nın yıkılışı arasındaki 

dönemi kapsamaktadır. Buradan hareketle, takriben 300 ile 1453 yılları arasındaki 

bir zaman dilimi orta çağ olarak kabul edilebilir. Bu dönem de belirli bir devamlılığı 

simgeler, ekonomik ve siyasi anlamda bunun adı ise bilindiği gibi feodalizmdir. 

Feodalizmin temelinde ağır süvari yani şövalye ihtiyacının karşılanması yatmaktadır 

(Hanar, 2018: 44). Bu yeni askeri ihtiyaç, yeni bir siyasi–ekonomik rejim 

doğurmuştur. Bu yeni askeri silah türü yani at ve onu kullanan feodal asker tipi ise 

savaş uğraşısını saldırı öncelikli bir uğraşı haline dönüştürmüştür (Çınar, 2003). 

Çınar’ın (2003) belirttiği bu yeni savaş yapısı, görülebileceği gibi Büyük İskender’in 

ordularının uyguladığı savaşa benzer bir yapıdadır.  

Feodalizm ise şövalyenin yani süvari tipi askerin savaş uğraşısında 

etkisizleşmesi akabinde değişmeye ve yerini yeni bir sisteme bırakmaya başlamıştır. 

Bu değişim, savaş meydanında topların ve tüfekli piyadelerin daha etkili 

kullanılmaya başlanması ile ilişkilidir. Bu çizilen çerçevede, ateşli silahların 

kullanılmaya başlanması, önce top, sonra da taşınabilir ateşli silahların gelişimi, 

Avrupa’da büyük bir devrimi tetiklemiştir demek makul olmaktadır. Nitekim feodal 

sistemin değişimi, o dönemin yaşayanları için büyük bir değişimdir. Zira Hanar’ın 

(2018) da ifade ettiği gibi feodalizm denilen sistem temeline ağır süvarinin 

yetiştirilmesi, beslenmesini almıştır ama şimdi özellikle ateşli silahların gelişimi ile 

durum kökten değişecektir. Parker’ın (2014b: 111) ifadesiyle; “ateşli silahların 

ortaya çıkması, özellikle de toplar, kale düzenine dayalı savaş yönetiminde devrim 

yapmıştır.” Buradan hareketle de feodalizmin artık değişmek zorunda kalacağı ve 

bunun nedeni anlaşılabilir hale gelmektedir. Ateşli silahlar etkinleştikçe, kısa 
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menzilli, ok gibi konvansiyonel silahların yapamadığını yapacak, süvari olan şövalye 

yenilir hale gelecek ve onlara olan gereksinim azalacak, ayrıca topların gelişmesi 

mevcut istihkamları yok edecek, bu istihkamlarda korunaklı halde siyaset yapan ve 

ekonomiyi yöneten yerel liderler ise yeni silahların karşısında birer birer 

güçsüzleşeceklerdir. 

Muhakkak her silaha bir anti silah geliştirilir. Bu askeri devrim için de 

böyledir. Hatırlanacağı üzere, Parker (2014a: 26) bu çalışmada da sıkça ifade edildiği 

gibi, askeri devrimi üç bileşene ayırır; ateşli silahlar, yeni tarz savunma yapıları ve 

yeni büyük ve çok top taşıyan gemiler bu üç birleşendir. Özellikle bunlardan ikisi 

kara savaşları söz konusu olduğunda bağlantılıdır. Ateşli silahlar, yepyeni ve güçlü 

bir savunma yapısı meydana çıkartmıştır. Böylelikle güçlü ateşli silahlara karşı bir 

anti silah geliştirilmiştir. Yeni tarz savunma yapıları ise saldıran süvari sınıfını 

peyderpey ikinci plana itmiş, yeni ve oldukça masraflı savunma inşaatlarını zorunlu 

kılmış ve nihayetinde feodal krallıkların yıkılmasına sebep olmuştur. Değişimin 

etkileri tüm Avrupa’da hissedilmiştir (Duffy, 1980: 3). 

Bu açıklamalar bağlamında da ifade edilebileceği üzere askeri devrimi var eden 

ateşli silahlar olsa da bunu gerçek manası ile devrim yapan belki de yeni 

istihkamlardır. Zira özellikle bunlar savaşları uzatmaktadır ve çok daha fazla sayıda 

askere neden olmaktadır. Son tahlilde ise bunların yapım masrafları, önceki dönem 

askeri dönüşümlerinden, askeri devrimi ayırmaktadır. Böylelikle çarpıcı biçimde 

sonuçları açısından benzediği Çin örneği (Parker, 2014a: 28–29) ile de ayrı 

düşmektedir ve yeni istihkamların maliyeti, merkezi ve ekonomik birçok sorunu 

ortaya çıkararak yeni çözümleri zorunlu kılmıştır. 

“Çoğu erken modern devletin askeri insan gücü ihtiyacını dikkate değer bir 

şekilde etkileyen ve John Lynn’nin top kaleleri diye betimlediği yapımının oluşumu” 

yeni tip top kaleleri, bir diğer adı ile Trace İtalienne, kuşatmaları uzatmıştır ve 

masrafları da oldukça yükseltmiştir. Örneğin Roma’da yapılmaya çalışılan her bir 

tabya 44000 duka altına mal olması öngörülmüştür. On sekiz adet yapılması 

planlanan tabyalar 1542’de yapım maliyeti sebebi ile iptal edilmek zorunda 

kalınmıştır. Top tabyaları ve savunma sistemlerinin maliyeti dönemin şartlarına göre 
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oldukça yüksektir.
9
 İnşa etmek için özel bir mali ve idari sistem şarttır ve bu 

durumda daha fazla merkezi planlamayı zorunlu kılmaktadır (Parker, 2014a: 34–42, 

307–315). Bu minvalde merkezin güçlenmesi ile ilişkili en belirgin değişimlerden 

birisi de Osmanlı ile ilişkilidir. Buna göre 16. yy’ın sonları ile 17. yy. boyunca süren 

Osmanlı–Habsburg arasındaki çatışmalar sırasında Macaristan–Viyana hattında ciddi 

bir merkezileşme gerçekleşmiştir. Macar asillerin, Viyana karşısındaki siyasal 

yenilgisi ve savunma masraflarının yükünün bu yenilgideki payı dikkate değerdir 

(Ágoston, 2010). Sonuçta, sadece asker sayısı değil, başlı başına savunma yapıları da 

önemli bir gider kalemi oluşturmaktadır.  

Mali sistemi zorlayan bu yeniliği yani ateşli silahların kabiliyetlerini ve yeni 

istihkamların önemini anlayanlar ve bunu etkin kullananlar, siyasal arenada ezici bir 

üstünlük kazanmışlardır. İtalya siyasi haritası da bundan nasibini almıştır. Örneğin, 

1555’te Floransa’nın Siena Cumhuriyeti’ni tarihten silmesinin temelinde ateşli 

silahları etkin kullanması yatmaktadır (Hook, 1977). 1498 gibi erken bir tarihte ise 

Venedik senatosu; “bugünün savaşlarını etkileyen unsur, silahlı insanlardan ziyade, 

ağır toplar ve topçu sınıfıdır.” (Mallett, 1981: 270). Diyerek, yeni savaşın neye 

benzemeye başladığını gelecek kuşaklara anlatmıştır.  

Venedik Senatosu’nun da anlatmaya çalıştığı gibi, savaşın şekli ateşli silahlar 

ile birlikte değişmiştir. Top gibi yüksek menzilli ve ağır tahrip gücü olan silahlar, 

savaşın yapısını kökten sarsmıştır. Uzun kuşatmalar ve kuşatmalar arası yıpratma 

harekâtları savaşın genel bir döngüsü haline gelmeye başlamış, top denilen silaha 

karşı geliştirilen yeni savunma sistemleri sonucunda ise surları geçmek ve şehirleri 

ele geçirmek daha da zorlaşmıştır. Sürekli çok daha fazla askere gerek duyulan bir 

döngü meydana gelmiş ve en önemlisi de savaşlar artık çok daha uzun sürmeye 

başlamıştır. Yeni savaşta artık yazdan yaza seferler görülmeyecek, cephede 

mevsimlere yayılan mücadeleler ve sürekli burada hazır asker ve mühimmat tutmak 

zorunluluğu, şiddetlenerek devam edecektir (Parker, 2014a: 40–50).  

Ateşli silahların etkilerinden bir diğeri ise ordu mevcutları, alaylar büyürken alt 

düzeyde birim askeri birliklerin küçülmesi olmuştur. Ayrıca savaş alanı genişlemiş, 

hatların derinliği azaltılmış ve bunu yerine uzatılmıştır. Süvari kuvvetleri yeri 

                                                 
9
 Tabyaların sırf inşa maliyetleri toplamı 792 bin duka altındır. Bu meblağ, 16. yy’da 500 bin duka 

olan Osmanlı Devleti’nin yıllık Mısır vergisinden (Es–Seyyid, 2004) dahi yüksektir.  
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geldiğinde orduların 10’da birine düşmüştür (Parker, 2014a: 50–58). Özellikle 

süvarinin öneminin hem nitelik hem de niceliksel azalışı, idari olarak çok büyük 

değişikliklere gidilmesini gerekli kılmıştır. Osmanlı özelinde ise süvarinin öneminin 

azalması ve savaşların uzaması, tımarlı sipahi denilen atlı asker biçiminin peyderpey 

hem nitelik hem de nicelik yönünden anlamsızlaşmasına sebebiyet verecektir ve bu 

durum da Osmanlı idaresinin radikal manada değişmesini zorunlu kılmıştır.  

Yeni şartlar karşısında, askeri iş gücünün niteliği de büyük bir dönüşüme 

uğramıştır. Tüfek kullanan piyadenin yetiştirilmesi, okçu asker veya süvariye göre 

eğitim süreci açısından oldukça az zamana mal olur (İnalcık, 2019b: 218).  Eğitimin 

kısalığına koşut, daha niteliksiz emek yeterlidir. Bu durumun oluşmasındaysa askerin 

mekanikleşmesi en başta belirleyici olmuştur. Önemli olan artık subaylardır (Parker, 

2014a: 59–62) ve bu nedenle bir çok yerde askeri okullar açılacaktır ve bu okullar 

yeri geldiğinde aristokrasiyi de dönüştürecektir (Storrs ve Scott, 1996). Özellikle bu 

durumdan da anlaşılabileceği üzere, yeni şartlar Antik Yunan gibi geçmişin 

yapılarından tamamen farklıdır. Usta çırak ilişkisi yerine yeni tarz bir eğitim öne 

çıkmaktadır. 

Subayın önemli hale gelmesi, feodal kökenlerine koşut zümresel ayrımların 

önemli olduğu Avrupa’da sosyal hayatta da değişiklikler yaratmış, örneğin 1688 

İngiltere’sinde  subaylar farklı bir sosyal grup kabul edilmeye başlanmıştır ve bu 

durum resmi belgelerde ifadesini bulmuştur (Braddick, 1993: 975).  Bu sosyal 

değişim ise subayın önemine koşut askeri yönetici yetiştirme işinin bir nizama 

bağlanması ve bu minvalde önemli bir kurumsal değişim ile mümkün olmuştur. İlk 

askeri yöneticilik okulları yani harp okulları Storrs ve Scott’un (1996) da tespit ettiği 

gibi kurulmaya başlanmıştır. Bu değişiklik idari kurumlarda köklü bir değişikliği 

simgeler. 1608’de Padua, Udine, Treviso ve Verona’da kurulan okulları sonra 

Avrupa’nın çeşitli ülkeleri takip etmiştir (Tallett, 1992: 39–44).  

Avrupa’da gelişen bu yenilik, sadece Fransa, Almanya ve İtalya gibi bölgelerde 

cereyan eden bir olgu değildir ve yenileşme farklı kulvarlarda örneğin savunma 

sistemlerindeki değişimlerde de kendisini göstermiştir. Örneğin Rusya yönetimi, 17. 

yy’da 800 km uzunluğa ulaşan bir savunma hattı kurmuştur. Rus bütçesinin çoğu 

savunma masraflarına gidecektir ve bu tarz yeni ve büyük alanlara yayılan 

istihkamcılık faaliyetleri, Osmanlı–Habsburg sınırı olan Macaristan’da da benzer 
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haliyle gelişecektir. Macaristan’da savaş, 1568’de kalelerin dışarısında ama kalelerin 

aralarında süren sürekli bir mücadele halini alacaktır (Parker, 2014a: 82–88). 

Habsburglar 17. yy’da 120–130 kaleden oluşan ve Adriyatik Denizi ile Kuzey 

Macaristan doğrultusunda uzanan bir savunma hattı meydana getireceklerdir. 

Osmanlılar ile karşılıklı, on binlerce mevcuda varan savunma orduları besleyecek ve 

bu hattı korumaya çalışacaklardır (Ágoston, 2009: 68–69). Macaristan’da 

gerçekleşen bu sürekli savaş hali nihayetinde harcamaları arttıracak, sadece iyi 

yıllarda (muhakkak ki az savaşlı yıllarda) Macaristan’daki Osmanlı garnizonları 

yerel kaynaklar ile finanse edilebilecektir. Bu minvalde merkezden para talep 

edilmeden eyalet bütçesi denk tutulabilecektir (Faroqhi, 2002: 354).  Yeni yapının 

tek gerçeği şudur; Yeni savaşlar önceki savaşlardan çok daha pahalı ordularla 

yapılmıştır (Parker, 2014a: 96–97).  

Zincirleme etki ile devlet yapılarını dönüştüren bu aşırı savunma 

harcamalarının temeli, nihayetinde sürekli mevcudu artan askere yapılan ödemeler, 

yeni savunma yapılarının inşa masrafları ve mühimmatın birim maliyetinin artmış 

olmasıdır (Parker, 2014a: 130). Özellikle ateşli silah ve barutun eski teknolojilere 

göre pahalı olması, yeni orduların inşasında devletler için aşılması gereken yeni mali 

sorunlar doğurmuştur. Bu sorun yanında her ne kadar yeni asker tipi daha niteliksiz 

ise de ve bu da muhakkak saat başı ücreti düşürse de (Kaya, 2013: 192), yeni asker 

sürekli cephede bulunacaktır. Eski savaşlarda ise saat başı ücret yüksek olsa da 

cephede geçirilen saatler daha azdır. Aradaki bu fark askerlere verilen ücretleri de 

kuşkusuz arttırmıştır. Az saat ve çok saat başı ücret, çok saat ve az saat başı ücret ve 

kesinlikle çok sayıda asker, askeri finansmanın artmasının ekonomik gerçeklerinden 

bir diğerini bize sunmaktadır. Diğerleri de sıralandığı gibi yüksek istihkam masrafları 

ve barut ile tüfek, top gibi teknolojilere ödenmesi gereken paralardır. 

Yaşanan değişim sonucunda, bir tarafta yeni savunma yapılarının maliyeti 

sebebiyle diğer tarafta personel maaşlarının artması etkisiyle devlet bütçelerinin çoğu 

savunma ve savaş masraflarına gitmeye başlayacak, bütçe açıkları kronik bir sorun 

haline gelecektir. Savaşlar gelecek yılların vergilerinden borçlanarak finanse 

edilmeye başlanacaktır ve bu durum sürdürülebilir değildir. Savaşın finansmanının 

mevcut gelir yapısını zorlaması, merkantilist politika güden Hollanda’da yeni bir 

vergi sisteminin geliştirilmesi ile sonlanacak ve bu büyük idari bir değişimin 
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oluşmasına sebebiyet verecektir. Ayrıca artık devletler, askeri ihtiyaçlarını dış 

kaynak kullanarak gidermek zorundalardır. Askeri aracılara ödeme yapılması tüm 

Avrupa’da yaygınlaşacaktır. Özellikle askeri müteahhitlik giderek güçlenecek ve bu 

girişimcilerin kurdukları askeri organizasyonlar, karmaşık bir finans sistemini zaruri 

kılacaktır. Bu da aslında yeni bir vergi sistemini doğurmuştur (Parker, 2014a: 134–

137). Modern devletin bürokratik sisteminin bu zincirleme değişimin sonucunda 

ortaya çıktığını söylemek mümkündür (Duffy, 1980).  

Avrupa siyasal arenasında modern devleti oluşturmaya başlayan yeni dönem 

ordularının daha iyi anlaşılması için son olarak ordular içerisindeki sivil hizmetliler 

denilen gruba odaklanmak gerekmektedir. Parker’ın (2014a: 155–164) ifadesiyle 

sivil hizmetlilerin ordunun yarısına yaklaştığı durumlar olmaktadır. Bu durum askeri 

devrimin insan kaynağı alanındaki en büyük değişikliklerinden birisinin de delilidir 

ve sivillerin yapacağı geri hizmet işi olan ikmal ile ilgili problemler bu grubun 

önemini daha da ortaya koyar. Sivil hizmetlilerin görevlerini daha iyi yapmaları 

modern devletin oluşumdaki önemli bazı motivasyonların nedenidir. Zira yeni savaş 

düzeninde cepheye sürekli yeni çalışacak ve savaşacak insan transfer etmek gibi 

masraflara neden olan ve mali anlamda sorunları büyüten ama bundan da öte 

orduların motivasyonunu kıran insan kayıpları savaşlardan çok ikmal sıkıntıları 

sebebiyle olmuştur. Özellikle, savaşların çatışma dışında can almasının çözülmesi, 

uzun sürelere yayılan askeri mücadelelerde taraflara üstünlük sağlar. Bu gerçeklik 

ışığında olsa gerek, nihayetinde orduları besleme işini devletler, kendilerini 

geliştirerek çözebileceklerdir. Özellikle bu gelişme yeni tip devletin ortaya 

çıkmasının en büyük nedenlerinden birisidir. Fakat her ülke bu sorunu aşağı yukarı 

çözmeyi başarınca, savaşlar daha da uzayacaktır.  

Savaşların uzaması ve donup kalan savunma hatları, Avrupa açısından savaşı 

Avrupa içerisinde nihai bir çözüm olmaktan uzaklaştıracaktır. Hatta Parrott’a (2018: 

21-22) göre “askeri stratejilerde bir durgunluk ve hatta eşitlenme oluşmuştur.” 

Böylelikle Avrupalı kuvvetlerin savaşı, denizlere ve Avrupa dışına taşacaktır. Bu son 

hadise, yani sivil hizmetlerin daha da iyi yapılması ve ateşli silah kullanan ordulara 

uygun vergi sistemi altında oluşturulan askeri devrim ordusu da böylelikle dünya 

çapında Avrupa yayılması için hazır hale gelmiştir. 
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Son kertede, askeri teknolojilerdeki ele alınan değişim, süvariden ateşli 

silahlara evrim olarak algılanabilir ve savaşı süre, sıklık, maliyet ve iş gücü niteliği 

gibi hususlarda değiştirmiştir. Bu değişimler gerek Osmanlı gerekse de Avrupa 

ülkelerini ve ardından diğer dünya ülkelerini peyderpey etkilemiştir. Görülebileceği 

gibi, savaşın artan masrafları ve uzayan süresi, sürekli halde savunma masraflarını 

arttırmıştır. Bu da sürekli ve öngörülebilir yeni vergi kaynaklarına ihtiyacı 

belirlemiştir. Bu vergilerin zamanında toplanması, merkeze intikali, cephede 

askerlere dağıtımı, idari olarak yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Bu ihtiyacın sonucunda 

mali bürokrasi yeni kurumlar doğuracaktır. Mali değişme koşut, özellikle tımar 

sisteminden beslenen Osmanlı yapısı özelinde, askeri işgücüne erişim de yeni 

aktörler ve kurumlarla karşılanmak zorundadır. Askeri teknolojinin iki birleşeni; 

ateşli silahlar ve yeni savunma yapıları da kısacası savaşı uzatmış ve artan askeri 

işgücü talebine sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı idari olarak yepyeni sorunlar 

doğmaya başlamıştır. 

Askeri teknolojilerin gelişiminin doğurduğu yeni şartlar Avrupa’da büyük 

dönüşümlerin nedenidir. Parker (2014a) ve Parrott (2018) daha donanımlı ve hacimli 

orduların oluşması, gelişkin bir bürokrasi için ön koşuldur demektedir. Devamında 

savaşın olabildiğince genelde büyüyen ordular ve alaylar ama özelde küçük 

birliklerle ve tamamıyla hareketli hale gelen sahra topları ile yapılan bir mücadele 

haline gelmesinin, erken modern dönemde, hat savunmasını, sahada bire bir 

çarpışmalı savaşlardan daha önemli hale getirdiğini ifade etmektedirler.  Savunma 

savaşının ise savunma harcamalarını arttırdığını ve dolaylı olarak idari değişiklikleri 

zorunlu hale getirdiği belirtmektedirler (Parker, 2014a: 276–293; Parrott, 2018: 21). 

Nihayetinde bu yeni duruma, idari adaptasyon için bir yüzyıl geçmiştir. Sonuç olarak 

ise 18. yy. ortaları, askeri devrimin ve Fransız klasik düzeninin (Ancient Regime) 

zirvesini temsil eder. Bu minvalde, Napolyon orduları askeri devrimin zirvesidir. 

Bundan daha büyük orduların oluşabilmesi için demiryolları, telgraf ve kuyruktan 

dolma silahlara ihtiyaç olacaktır ve bu başka bir devrin konusudur. Genel olarak 

bakıldığında “askeri devrim, Avrupa’nın ilk küresel liderliğinin oluşmasını 

sağlamıştır.” (Parker, 2014a: 276–293). 
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1.2.3 Avrupa Dışında Askeri Değişim 

Askeri Devrim, Avrupa dışındaki coğrafyalarda da meydana gelmiş, çeşitli 

şekillerde devlet yöneticilerini ve kurumlarını etkilemiştir. Bu nedenle de askeri 

devrim, sadece Avrupa ile ya da daha özelinde İtalya ve Macaristan hattından 

başlayan, İngiltere’ye kadar devam eden Batı ve Orta Avrupa Coğrafyası ile ilişkili 

bir kavram değildir, topyekûn küresel bir nitelik taşımaktadır. Bu nitelik de Avrupa 

dışı coğrafyalara değinmeyi gerektirmektedir. Bu bölümde de askeri devrimin 

küresel mahiyetini ele almak için Çin, Japonya ve Hint Okyanusu kıyılarındaki 

askeri değişim incelenecektir. 

Askeri Devrim ele alındığı üzere ateşli silahların etkin kullanılması ile başlayan 

bir değişimler silsiledir ve ateşli silah taşıyanlara karşı, klasik silahlar taşıyanlar yani 

kılıç, gürz, balta gibi silahlar taşıyan batılı olmayanlar arasındaki tezat batının 

yükselişi ve yayılmasının en başta gelen sebeplerindendir (Parker, 2014a: 221–223). 

Bu tespit kuşkusuz ki yerindedir. Zira ateşli silahlar, klasik savunma yapılarını yok 

ettiği gibi, klasik zırhları delip geçebilir ve doğru savunma anlayışı geliştirilmez ise 

bu silahlara karşı hiçbir ordu ayakta duramaz. Bu gerçek nedeniyle olsa gerek, ateşli 

silahlara intibak, Avrupa dışında da meydana gelmiştir ve Avrupalı olmayanların bu 

silahları hiç tanımadığını söylemek doğru olmaz. Bir diğer deyişle, Avrupa dünyaya 

yayılırken, Avrupalı olmayanlar durup izlememişler ve değişime adapte olmuşlardır. 

En azından bunu başaranlar Avrupalılar karşısında ayakta kalabilmişlerdir. 

Askeri Devrime adapte olup ateşli silahları benimseyen ülkelerin belki de en 

başında Çin gelmektedir. Zira bu ülkenin ateşli silahlar ile ilgili çok özel bir geçmişi 

bulunmaktadır. Avrupa’dan çok daha önce ilk ateşli silahların kullanıldığı Çin’de, bu 

ilk ateşli silahlar ile ilgili günümüze gerek görsel, gerekse de yazılı çeşitli vesikalar 

kalmıştır (Fidan, 2011: 79). Fakat Çınar’ın (2009: 218) altını çizdiği üzere, Çin’in 

savunma ağırlıklı savaş yapısı gibi bazı öznel sebeplerinden dolayı bu silahlar, 

Çin’de geliştirilememiştir. Lakin bu handikaba rağmen Çin, 16. yy’da Batıdan gelen 

ateşli silahların yarattığı yeni şartlara adapte olmaya çalışacaktır. Bir tezat gibi 

gözükse de ilk başta kendi öz kaynakları ile bu silahları geliştirip sonra da reddeden 

Çin, kendine özgü sebepler ile bu silahları terk ettikten yüzyıllar sonra, yabancıların 

askeri tehdidi nedeniyle bu silahları tekrar benimseme stratejisi gütmüştür. Özellikle 
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Portekiz–Japonya ittifakı karşısında Osmanlı ateşli silahları ve uzmanlığı ile 

yakınlaşacak olan Çin, Osmanlılar Kanuni devrini yaşarken, Osmanlı’dan gelen bazı 

uzmanların teknik ve moral desteği ile birlikte bu silahları kullanmaya başlayacaktır 

(Fidan, 2011). Bu durum, bir taraftan Osmanlı ateşli silah gücünün gelişkin 

kapasitesini gösterirken diğer taraftan, ateşli silahların yarattığı yeni şartların 

önemini vurgulamaktadır. Zira Çin gibi büyük savunma ordularına sahip bir gücün 

de bu silahlara sahip olma isteğini göstermektedir. Ayrıca bu örnek, düşmanın askeri 

tehdidi karşısında, bir ülkenin öncesinde kendi öznel şartları ile ret ettiği teknikleri, 

askeri tehdidin akabinde kabul edilebileceğini ve nihayetinde öznel nedenlerin değil 

nesnel pragmatik kaygıların galip geleceği yorumunu da yaptırmaktadır. 

Çin’in yaşadığı bu deneyim okyanus aşırı ateşli silahlara dayalı güç 

mücadelesinin ve yayılmasının sadece bir kesiti olarak yorumlanmalıdır. Ateşli 

silahların güç dengelerini değiştirmesi, Amerika kıtasından Uzakdoğu topraklarına 

her yerdedir. Örneğin, “Fas’ın 16. yy. sonlarındaki Afrika seferleri ya da İspanya ile 

Portekiz’in yeni dünya fetihleri, başarılı birer ateşli silah seferleridir.” (Hanson, 

2014a; Parker, 2014a: 328). Ateşli silah seferlerinin boyutu o denli geniştir ki 

Portekiz, Avrupa’ya göre dünyanın diğer ucundaki Japonya’ya, 1590’lardan itibaren 

ateşli silahlar sağlamaktadır. Zaten Çin’in de Osmanlı’dan ateşli silah ithalatı, bu 

yakınlaşmaya bir tepki olarak kabul edilmelidir. Gerek kendi üretimi gerekse de 

Osmanlı kaynaklı olsun, Çin, 15. yy’dan beri ateşli silahları ordu envanterinde 

arttırmaktadır. Kore savaşı yaklaşırken, Japonya ve Çin, farklı kökenlerden beslenen 

ateşli silah güçlerine sahiptir (Stavros, 2013: 66). 

Japonya ve Çin’i ayrı ayrı ateşli silahlar ile güçlendiren mücadele, daha genel 

perspektiften Portekiz–Osmanlı mücadelesi olarak da ele alınabilir. Fidan’a (2011) 

göre Çin’de görüldüğü gibi ve Açe seferi ile Hadım Süleyman Paşa’nın seferlerinden 

de anlaşıldığı kadarıyla, Osmanlı ateşli silahları, Avrupalıların ateşli silahlarına karşı 

Hindistan ve ötesinde, Baharat Adalarında da kendisine yer bulmakta ve bölge 

yöneticileri ile askeri uzmanları tarafından kabul edilmektedir. 1570 dolaylarında, 

Türk toplarını ve askerlerini taşıyan Açe gemileri ile Portekizliler arasında 

çarpışmalar yaşanmıştır ve Dekkan gibi uzak bölgelerde Osmanlı kökenli askerler, 

paralı asker olarak ateşli silah kullanmak amacıyla istihdam edilmişlerdir. Askeri 

Devrimin getirdiği yeni savaşa, bir taraftan öz kaynaklar, bir taraftan Osmanlılar gibi 
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farklı teknik destekçilerle hazırlanan bu büyük kıtada, yani Hint Diyarında da sonuç 

olarak ateşli silahlara adaptasyon görünmektedir. 18. yy’da etkin olan Maratha 

Konfederasyonu, başarılı dönüşümü ile İngiliz ilerlemesini uzun süre durdurmayı 

askeri devrimi kavrayarak başarmıştır (Parker, 2014a: 204–257).  

Hindistan’da yerel yetkiler açısından önemli bir gündem maddesi olduğu 

düşünülebilecek olan ateşli silah gelişmelerinin kökenleri ise Osmanlı ve Memluk 

Mısırında bulunmaktadır. Özellikle Hintlilerin Avrupa istihkâmlarından oldukça 

farklı bir tarzda 360 derecelik yapılar inşa etmesi (Eaton ve Wagoner, 2014: 11–45) 

askeri devrimde farklı eğilimleri ortaya koymakta ve evrensel ama şartlara göre 

esnek bir teknolojik değişim olduğu tespitini güçlendirmektedir.  

Hindistan’ı da etkileyen Portekiz–Osmanlı mücadelesinin bir ayağı olarak 

yorumlanabilecek olan Çin–Japonya çatışmasının Japonya kısmı ise ayrıca 

önemlidir. Zira ülke içerisinde yeni siyasal gelişmelere neden olmuştur. Bu açıdan 

Osmanlı ve Avrupa siyasal tarihi ile olan benzerlik kolaylıkla görülebilecektir. 

Japonya tarihinde özel bir yeri olan, ülkenin yarısını kısa bir zamanda fetheden ve 

öldüğü 1582 yılına kadar hükmeden Nobunaga bu başarısını ateşli silahlara 

borçludur (Parker, 2014a: 266). Japonya’nın ateşli silah gelişimininse sadece 

Portekiz desteği ile değil kendi etkisi ile de geliştiği söylenmelidir. Japonya’nın 

kendi farklı çeşit tüfeklerine de sahip olması ve 1500’lü yıllarda dahi bunları 

kullanıyor olmaları (Parker, 2007), askeri devrimin Avrupa’yı aştığını gösteren 

önemli bir husustur. 

Askeri gelişmelerin Çin–Japonya dışındaki diğer ekseni ise Hint Okyanusudur. 

Bu kıyılarında süren mücadelede kendilerini geliştiren Avrupa dışı kuvvetlerin askeri 

gücünün artması dikkate değerdir. Nitekim Doğu Afrika kıyılarında, Osmanlı ateşli 

silahlarının desteği altında ilerleyen yerel kuvvetler, Avrupa istihkâmlarını ele 

geçirebilir hale gelmişlerdir (Gray, 1973: 231). Portekiz’in Hint kıyılarında daha 

fazla kara savaşlarına yönelmeleri de kuşkusuz yerel kuvvetlerin denizlerde askeri 

devrimi yakalamaları ile alakalıdır (Parker, 2014a: 205). Denizlerde rahat hareket 

kabiliyetini yitiren Portekizliler, savaş alanını karaya yaymak zorunda kalmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda söylenebilir ki Avrupa dışında da askeri devrim etkili 

olmuştur. Devletler değişimlere adapte olmaya çalışmışlardır. Çalışma açısından 

önemli olan husus ise Osmanlı askeri gücünün Çin içlerine kadar bir şekilde 
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kendisini hissettirmesidir (Fidan, 2011). İlaveten Hint okyanusu kıyılarındaki 

mücadelede de Osmanlılar savaş bölgelerine asker sevk ederek ve bu askerleri dost 

ülkelere kalıcı olarak hibe ederek bölge üzerindeki askeri değişimlerde etkili 

olmuşlardır. Bu askerler aracılığıyla da bölgede Rumi denilen paralı bir asker tipinin 

oluşmasını sağlamışlardır. Bu askerler ise son kertede silahlarını da beraberinde 

götürmüşler ve ileri bir silah tekniğini bölge yöneticilerine tanıtmışlardır (İnalcık, 

2017: 389–390). Bu durum, Osmanlıların askeri devrimde vardığı boyutları ve 

gelişkinliğini ortaya koymaktadır.  

1.2.4 Asker ve Ordu Tiplerinde Değişim 

Askeri teknolojilerdeki değişimin önemli bir ayağı da asker tipleri ve ordu 

yapılarındaki farklılaşmalardır. Bu nedenle bu bölümde asker tiplerinin nereye 

evrildiği, yani piyade, süvari gibi askerlerin önemlerinin nasıl değiştiği, ayrıca nasıl 

bir insan tipinden oluştuğu ve de bu askerlerin ne tarz ordularda silah altına alındığını 

incelemek amaçlanmaktadır. Asker tiplerinin ele alınmasıysa, askerliği bir işgücü 

biçimi olarak ele alarak kolaylaşacaktır. 

Askerlik işi için işgücü terimini kullanmaksa ilk başta kafa karışıklığı 

yaratabilir ve bazı itirazlarda bulunulabilir. Lakin Zürcher’in (2013) ifade ettiği gibi 

“ordular tıpkı, farklı endüstrilerdeki emek ve sermaye kurumları gibi faktörleri 

dikkate alarak kurulurlar. Bu nedenle, askerlerin faaliyetlerini, diğer iş formları gibi 

değerlendirmemiz mümkündür.” Buradan hareketle askerlik işi için konuşurken, 

esasında diğer sektörlerdeki bir işçiden de konuştuğumuzu düşünebiliriz. Zira askerin 

de bireysel istekleri diğer işçiler ile aynıdır ve en başta gelen istek, kuşkusuz, ekmek 

parası kazanmaktır.  

Bir emek arz eden olarak tanımlayabileceğimiz askerleri istihdam eden orduları 

da buradan hareketle dönemin iş yerlerine benzetmek olasıdır. Zira “17. yy. ikinci 

yarısında ve sonrasında ordular, devletler içerisinde en büyük istihdam kaynağı 

olarak yerlerini almışlardır ve 19. yy’ın sanayi devrimi sonrasındaki büyük işçi 

grevleri ile askeri isyanlar arasında benzerlikler vardır.” (Tallett, 2013: 135). Bu 

durumda askerlik işi, o dönemin şartlarında ekonominin en büyük istihdam kaynağı 

olarak, esasında ekonominin de en büyük itici gücüdür ve askeriyedeki bir değişimin, 

bırakın devleti değiştirmesini, tüm toplumu da değişime sürüklemesi gayet olağan 
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olmaktadır. Bu nedenlerle, asker tiplerinin değişimini, bir işgücü değişimi biçiminde 

incelemek, değişimin niteliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecektir. Ordu 

tiplerini ise askerlerin gerçekleştirdiği emek arzına, talep ile yaklaşan yapılar olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

Buradan hareketle askeri iş gücünün dönüşümünü incelemek için iki farklı 

değişimi ele almak gerekmektedir. Bu değişimler; askeri emek yapısı ve bunları 

istihdam eden ordu tiplerindeki, bu açıdan da istihdam sistemlerindeki değişimdir.  

Ordu tipleri söz konusu olduğunda, dört farklı yapıdan söz etmek olasıdır. Bu 

yapılar, batı dünyası özelinde yapılacak bir incelemeye göre; feodal ordu, sözleşmeli 

yığma ordu, muvazzaf devlet ordusu ve zorunlu hizmet ordusu olarak adlandırılabilir 

(Lynn, 1996). Bu ordular muhakkak hiçbir zaman tek tip bir yapıda olamazlar, ya da 

bir diğer deyişle, “ordu tipleri asla saf olamazlar. Bunlar, Weber’in bürokrasi tipleri 

gibi, ideal tiplerdir.” (Zürcher, 2013: 15). 

Bu tipler, ideal tipler olsa da son kertede elimize büyük bir model de 

sunmaktadır. Bu modele göre, bu ordular kabaca bir çerçeve ortaya koyar. Buna 

göre; Avrupa tarihinde ordular belirli bir çizgide gelişmişlerdir. Bu modele göre, ilk 

olarak feodal ordular oluşmuştur. Feodal ordular, basit haliyle, yerel yetkililer 

tarafından belirli kabilesel ilişkileri de içine alacak şekilde örgütlenen askeri yapılar 

çerçevesinde oluşturulmaktadırlar. Bu orduların belkemiğini şövalye diyebileceğimiz 

soylu süvari asker tipi oluşturur. Feodal ordunun bir diğer şart ise finansmanının 

genelde ayni olarak karşılanmasıdır. Yani, vergi gelirleri paraya çevrilmeden yerinde 

harcanır ve yerinden elde edilir. Bu dönemin ordusunun kısa süren seferlerde etkin 

olduğu hatırda kalmalıdır. Yıllara yayılan savaşlarda ise işlevini kaybedecektir. Bir 

diğer ordu tipi ise sözleşmeli yığma ordu tipidir ve özellikle bu çalışma için oldukça 

önemli bir tiptir. Bu ordular, daha çok paralı askeri birliklerin birleşimini bize sunar. 

Genelde belirli süreli hizmet görürler. Çoğunlukla dış kaynak kullanılan ordulardır, 

yani paralı asker kullanan ve sadece savaş zamanı ödeme yapılan birlikleri istihdam 

eden yapılanmalardır. Muvazzaf ordularsa merkezi bir hükümet tarafından beslenen, 

belirlenmiş sosyal olanaklara sahip, bu işi tanımlanmış bir meslek olarak yapan 

askerlerden oluşur (Zürcher, 2013: 11–42). Feodal ordunun işlevsizleşmesi ve bunun 

ilk olarak sözleşmeli yığma orduya ve akabinde muvazzaf ordulara doğru 
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dönüşümüyse askeri devrim, yani ateşli silahların gelişimi bağlamında açıklanabilir 

bir olgudur (Parker, 2014a; 2014b). 

Unutulmaması gerekense bu ordu tiplerinin esasında örgütlenme biçimleri 

olduğudur. Ordu tipleri, emek biçimine göre değil, örgütlenme biçimine göre 

kategorize edilmişlerdir. Ordu tiplerinin altında çok farklı emek ilişkileri görülebilir 

(Zürcher, 2013: 15). Bazı durumlarda ise bu ordu tipleri gerçek hayatta karma yapıda 

olabilir. Örneğin yabancı paralı askerler ile halktan toplanan milisleri tek bir çatı 

altında toplayan Prusya askerlik modeli, karma bir askerlik modelidir (Sikora, 2013) 

ve kökleri 16. yy’a kadar gidebilen Osmanlı–Şam askeri düzenlemeleri, 18. yy’da 

benzer bir karma görünümü bize sunar (Aksan, 2013: 333–334). Benzer biçimde, her 

ikisi de ticarileşmiş emek biçimi de olsa, Mallet’in (2009) ayrıntısı ile incelediği 

üzere İtalya’da artan oranda muvazzaf kuvvetlerle tahkim edilen ama bir tarafıyla da 

paralı askerler bulunduran ordular mevcuttur. Dolayısıyla aynı ülkede birden çok 

ordu tipi olabilir ve bu ordu tipleri ise kendi içerisinde farklı emek ilişkileri 

barındırabilir. 

Aynı ordu tipleri içerisinde görünen farklı emek ilişkileri ise üçe ayrılmaktadır. 

Bunlar, ticarileşmiş emek, emek mükellefiyeti ve çift taraflı emektir. Çift taraflı 

emek, daha çok kabilesel bağlar ile ilgilidir. Genelde bir kabile lideri veya aile 

büyüğünün isteği doğrultusunda, mahalle baskısından kaçınma ile gönüllük karışımı 

bir kararın sonucunda birey orduya hizmete gider. Bu emek biçimi belki kişi için bir 

başka mükellefiyet bir diğer deyişle zorunluluk olarak görülebilir fakat önemli olan 

nokta merkezi idarenin bu zorunlulukta etkisi direkt değildir. Emek mükellefiyetinde 

ise direkt bir merkezi emir vardır. Kişi, merkezi yönetimin angarya yüklemesi 

sonucunda zorunlu askeri hizmette bulunur. Ticarileşen emek ise kişinin direkt 

maddi menfaat karşılığında askeri hizmette bulunmasıdır (Zürcher, 2013: 17–22). 

Devlet bu üç tipten birisini kullanarak asker istihdam eder. Genelde bu tercihini ise 

ekonomik, demografik ve askeri yapının bütününü göz önünde bulundurarak 

yaptığına şüphe yoktur.  

Devletlerin göz önünde bulundurduğu bu değişkenleri kökten farklılaştıran 

gelişmeler ise iki ayrı değişken ile alakalıdır. Bunların ikisi de askeri değişimler ile 

ilgilidir. Bu değişimlerden ilki ise savaşların uzamasıdır. Nitekim askeri değişimin en 

önemli sonuçlarından birisi de savaşların uzamasıdır (Parker, 2014a). Uzayan 
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savaşlar, öncelikle finansman anlamında birtakım değişiklikleri gerektirmiştir. 

Sürekli cephede kalmak zorunda olan asker, finansal ihtiyaçlarını tamamen kendisine 

yapılacak olan ödemeler ile sağlamak zorundadır. Bu durumsa personel giderlerini 

olabildiğince parasallaştırır ve böylelikle feodal ordu tipi ve beraberinde çift taraflı 

emek ilişkisi işlevsizleşir. Zira yeni dönemde toprağa bağlı yerel aktörün, diğer bir 

deyişle kabile liderinin (veya tımarlı sipahinin) gücü bu parayı vermeye 

yetmeyecektir. Çünkü onun geliri yereldir ve sürekli sivil ekonomik girişimlere 

bağlıdır (İnalcık, 2012; Pamuk, 2017a: 122–123). 

Nihayetinde feodal orduların çöküşü ile ticarileşen emeğin artışı birbirini takip 

etmiştir. Buna göre tımarlı sipahilerin yerlerini sekban denilen sözleşmeli askerlere 

bırakması hadisesi, Osmanlı açısından önemli bir değişikliktir ve bu değişim Avrupa 

çapında da yaşanmıştır. Özellikle 1400’lü yılların sonunda askeri sistemlerin 

değişimi, piyadenin süvari karşısında önce sayısal eşitlik ardından sayıca çoğalmaya 

doğru evrimi, 1494 ile 1559 yılları arasında süren İtalyan Savaşlarında da gözükmesi 

ile koşut Avrupa’nın savaş yapış biçiminin değiştiğini ortaya koymaktadır (Shaw ve 

Mallett, 2019: 285–304) ve nihayetinde, bu tarz “önemli değişiklikler, askeri 

işgücünün çehresini başkalaştırmıştır.” (Sikora, 2013: 201). 

Askeri işgücü dönüşümünün ikinci nedeniyse emeğin nitelikli olma 

zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Bu zorunluluk ise tüfek kullanımının, ok ve at 

gibi kabiliyetlere göre daha hızlı ve ucuz bir şekilde öğretilebilmesinde yatar 

(İnalcık, 2019b: 218). Bu değişim sonucundaysa emeğin sürekli istihdam edilmesi 

zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Zira niteliksiz emek, nitelikli emeğe göre boldur ve 

işveren emek kıtlığı yaşamayacaktır (Parker, 2014a: 59–62). İlaveten asker 

sayılarının artışı da esnek istihdamı desteklemiştir. Zira savaş dışı personele ödeme 

yapılma zorunluluğunun ortadan kalkması mali açıdan caziptir. 

Sözleşmeli personel temini, yani ticari emeğin kullanımı ve esnek iş gücü 

modelleri 17. yy. ilk yarısında tüm Avrupa’nın ortak uygulamasıdır ve Osmanlı da 

bunun içerisindedir. 18. yy. öncesinde, Avrupa’da merkezi iktidar, orduları bir araya 

getirebilecek idari araçlardan henüz yoksundur. Bu sebeple, krallar tarafından özel 

yetkiler ile görevlendirilmiş albaylar asker toplayıp bir girişimci gibi onları bir araya 

getirir. Ancak zamanla bu durum değişecektir ve ordular daha fazla 

kamusallaşacaktır. Özellikle Alman ordularında bu süreci görebiliriz. Bölük 
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seviyesinde gerçekleşen bu olay, 17. yy’ın ikinci yarısına doğru alay seviyelerine 

çıkartılacak, bu durum ise merkezi denetimi arttıracaktır (Sikora, 2013: 236).  

Lakin tüm bu açıklananlar Batı Avrupa, özellikle de Kuzey Batı Avrupa 

özelinde anlamlıdır. Zira askeri devrimi sadece Avrupalı ülkeler merkantilist bir 

ekonomi ile karşılamışlardır. Böylelikle de Avrupa’nın merkantilist ekonomisinin 18. 

yy’da Fransa’da 140 sivile karşılık 1 askeri, Prusya’da 32’ye 1 gibi bir oranı ve 

Hesse–Kassel’de de 15’e 1 gibi yoğun bir askeri nüfusu muvazzaflaştıracak ve 

ardından zorunlu olarak sürekli istihdam edebilecek boyutta gelir yaratması 

mümkünken (Sikora, 2013: 203), bu Osmanlı ekonomisi için söz konusu 

olamamıştır. Sonucunda da tam profesyonel muvazzaf kuvvetler yerine Osmanlı 

ordusu sözleşmeli askerlere daha çok bağımlı kalmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin Avrupalı rakipleri ile ayrışmasıysa ordu kurma 

aşamasındaki mali sorunlarla ilişkilidir. Zira devletler bir ordu kurarken, her ne kadar 

bir başka sektörde oluşum kuruyormuş gibi emek ve sermaye faktörlerini dikkate 

alsa da iş maliyet yönetimine geldiğinde farklı bir yaklaşım gerekir. Bir ordunun 

marjinal faydası kolaylıkla ölçülemez. Bir birim fazla yatırımın kazancını bulmak, 

ölçmek zordur. Dolayısıyla, marjinal faydaya ulaşmak yerine askeri birliklere yatırım 

yaparken ana kararlar maliyet minimizasyonunu esas almak zorunda kalırlar. Bu 

durumda da emek ücretleri olabildiğince düşük tutulmak zorundadır. Bu zorunluluk 

da devletleri sözleşmeli askerlere bağlı kılmaktadır  (Zürcher, 2013: 29–32). Ancak 

merkantilist ülkeler bu zorunluluğu aşabilmişlerdir (Sikora, 2013: 203). 

Merkantilist olamayan ülkeler ise ekonomilerinin sınırlılıkları içerisinde, artan 

askeri mevcutları sürekli istihdam edemeyeceklerdir. Sonucunda, devletler sadece 

savaş zamanlarında istihdam edecekleri ve sonrasında ödemeleri kesecekleri, esnek 

sözleşmeli ticari emeği kullanmaya başlamışlardır. Bu bir zorunluluktur. Bu 

zorunluluk karşısında değişen koşullar ise, örneğin işsiz kalan grupların yaratacağı 

sorunlar ile mücadeleler, en nihayetinde yeni idari değişiklikleri zorunlu kılacaktır.  

Son kertede denilebilir ki, 18. yy’a gelindiğinde, Osmanlı Devleti de dahil 

olmak üzere askeri devrimin içine girmiş ülkeler, eskisinden oldukça farklılaşmış 

yönetimsel yapılara sahiplerdir. Değişimin kendisi evrenseldir. Lakin değişimin 

niteliği farklılaşmaktadır. Örneğin Osmanlılar, âdem-i merkezileşen bir askeri yapıya 

sahip olacaktır. Osmanlı orduları, çoğunlukla merkez tarafından esnek modellerle 
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istihdam edilen niteliksiz emekten oluşacaktır. Bu emeği ise idari sebeplerle dış 

kaynaktan yani ayanlardan sağlayacaktır. Tımarlılar ise bu şartlarda ortadan 

kalkacaktır. Zira personel giderleri parasallaşacak ve bu giderlerin cephede merkez 

tarafından dağıtılması bir zorunluluk olacaktır. 

1.3 ASKERİ TEKNOLOJİ-YAPI İLİŞKİSİ 

16. yy’dan itibaren askeri teknolojilerdeki değişim, top, tüfek ve gemi 

sistemlerinin gelişimi ile ileri bir teknolojik yapı olan, top kalesi denilen yeni tür 

istihkamların oluşumu olarak ele alınmalıdır. Bunlardan top ve tüfek teknolojileri 

birbirini desteklemekte, yeni istihkamların oluşumuna neden olmaktadır. Gemi 

teknolojileri ise denizleri ilgilendirerek devlet yapılarına direkt etki etmemektedir 

(Parker, 2014a). 

Top teknolojisinin gelişimi, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde de 

görülebileceği üzere yeni istihkamların gelişimi için önemli bir etken olmuştur. 

Tüfekler ise Avrupa’dan başlayarak etkilerini Osmanlı’da da hissettirmiştir. Özellikle 

tüfeklerin ucuzlaması, daha seri atış yapabilmesi, Osmanlıları bir takım önemli askeri 

ve idari düzenlemeler yapmaya itmiştir (İnalcık, 2019b: 216–217). Bir bütün olarak 

askeri teknolojilerdeki değişim Osmanlı devlet bünyesinde geniş çaplı reformların 

ana nedenidir (İnalcık, 2016: 23–66).  

Bu durum, teknoloji ile devlet yapılanmaları arasındaki ilişkinin deterministik 

bir hal almasına neden olmaktadır. Lakin sanayi devrimi gibi ekonomik ve toplumsal 

değişimlerde, teknoloji her ne kadar rol oynamış olsa da bu değişimler siyasal karar 

alıcıların talepleri ve ekonomik yapının olgunlaşmasının sonuçlarıdır (Pamuk, 2017a: 

134). Bu farklı durumlar, yani sanayi devriminin deterministik bir düzlemde 

gelişmemesi ve öznel kararların sonucunda oluşması ama bunun tersine askeri 

teknolojilerin determinist bir biçimde devleti dönüştürmesi, askeri değişimin hem 

siyasal karar alıcıların bizzat kendilerini hem de ülkenin mensubu olan halkın canını 

tehdit etmesinden ileri gelmektedir. Nitekim hem Japonya hem de Fransa’nın 

yöneticileri, köklü değişimleri ekonomik ya da kültürel değil askeri tehdit karşısında 

kabul etmişlerdir (Acemoğlu ve Robinson, 2012: 285, 298). Bu durum Osmanlılar 

için de söz konusudur. Zira bizzat patrimonyal yapının kendisi Haçlı tehdidi 

karşısında gelişen can korkusu nedeniyle kurulmuştur (İnalcık, 2019b: 238). 
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Bu açıklamalar bağlamında ifade edilebileceği üzere, askeri teknolojiler diğer 

teknoloji türlerinden farklıdır. Farkı bu teknolojiyi kullanmayanların işgal 

edilecekleri, ölecekleri ihtimallerinden ileri gelir ve bu ihtimal büyük bir korku 

yaratır. Bu korkudan kaçınmak, gelişen yeni askeri teknolojiyi kullanmayan 

devletleri ivedilikle gerekli reformları yapmaya ve bu yeni teknolojiyi kendilerine 

adapte etmeye iter. Lakin yeni askeri teknolojilerin devlet kurumlarını nasıl 

değiştireceği determinist değildir. Değişimin kendisi deterministtir yani değişimden 

kaçınılamaz ama bu değişimlerin varacağı sonuçlar, bir diğer deyişle askeri 

tekniklere adaptasyon için izlenecek reformlar, siyasal karar alıcıların motivasyonları 

ve ülkenin ekonomik yapılanmasının siyasal karar alıcılarla etkileşiminin sonucudur 

(Tilly, 2001). Nitekim Avrupa’nın askeri değişimler sonucunda merkezileştiği bir 

ortamda Osmanlı Devleti’nin yerelleşmesi, dolayısıyla askeri teknolojinin değişimi 

sonucunda farklı sonuçlar oluşması da bu bağlamda ele alınmalıdır. Nihayetinde 

devletler yeni askeri teknolojileri nasıl karşıladılarsa o ölçüde değişim geçirmişlerdir. 

 



 

 

2. 16. YY. SONUNDA OSMANLI İDARİ YAPISININ 

DURUMU 

Osmanlı’nın geçirdiği reformlar bağlamında ve günümüzden geçmişe 

baktığımızda uzun Osmanlı tecrübesi ile ilgili birçok yorum yapılabilir. Bilinen ve 

burada uzun uzun ele alınması mümkün olmayan Osmanlı gerileme tezleri, genelde 

kurumsal çöküşü; bireysel yanlış tercihlerde, Avrupa’nın ekonomik arzularında, dış 

mihrak gibi etkenlerde arar ve fakat bu tezlerin savlarına karşın Osmanlı Devleti’nin 

kurumsal düzenlemelerini askeri teknolojilerin zorlaması ile yaptığı da ifade 

edilebilir. Uzayan savaşlar, yükselen birim başına askeri harcamalar bu zorunluluğun 

en başta gelen nedenleridir. Bu zorunluluklar karşısında devletin verdiği tepkiler 

idari reformlar olarak görülebilir. Fakat bu noktada belirtilmesi gereken husus 

Avrupa devletlerinin de benzer süreçleri yaşadığıdır. Farklılaşma ise teknolojiye 

adaptasyon değil, bu teknolojilerin nasıl yönetildiği noktasında ortaya çıkmaktadır. 

Bu minvalde de Osmanlıların yaşadığı sorunlar da son kertede bir yönetim sorunu 

olarak görülmelidir. 

“1650 sonrasında Osmanlıların askeri başarısızlıkları genelde 

teknolojik değil idari hataların sonucudur. Örgütlenmeden çok ekonomi 

ile ilgilidir. Avrupa söz konusu dönemde askeri taşeron işine son verip 

tek tip bir ordu kurma yolunda ilerlerken, Osmanlı âdem-i merkezi 

yapılardan sağlanan bir ordu ile yola devam etmeye çalışmıştır.” 

(Aksan, 2013: 351). 

Aksan’ın tüm açıklığıyla tespit edip, ifade ettiği bu durum ise ekonomik–

siyasal tercih ve zorunlulukların sonucudur. Bu zorunluluklar da patrimonyal doğa 

ile ilişkilidir ve de Osman Gazi’den beri süre gelen savaşın kurucu etkisi de 

patrimonyal iktidarın doğasından ileri gelmektedir. Bu doğayı ise savaşın tetiklediği 

can korkusu beslemiştir. Nitekim savaşların Osmanlılar üzerinde yarattığı yaşamsal 

korkuların Osmanlı patrimonyal rejimini daha ilk elden yarattığı da iddia edilebilir 

(İnalcık, 2019b: 238). 
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Patrimonyal rejim, savaşlar ile koşut geliştiğine göre, ateşli silahlar ile ilişkisi 

ayrıca ele alınmalıdır. Bu bağlamda da Osmanlı Ordusunda ateşli silahlar genel 

olarak fikir birliğine varıldığı üzere 14. yy’da top kullanımı, 15. yy’da ise tüfek 

kullanımı ile başlamıştır. Bu silahlar özellikle etkin olarak 15. yy. ikinci yarısında 

askeri envanterde yerini almaya başlamıştır (Çınar, 2009: 217; Emecen, 2018: 107). 

Ateşli silahların kullanılmaya başlanmasının neticesinde ise Osmanlılar, etkileri 

günümüze kadar sürdüğü iddia edilebilecek olan kimi askeri başarılar 

kazanmışlardır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet’e Otlukbeli Zaferini ateşli silahlar 

kazandırmıştır (Ágoston, 2006: 575). Otlukbeli yanında, Mohaç, Çaldıran Ridaniye 

ve Mercidabık gibi askeri mücadeleler de, Osmanlı’nın bu silahlara oldukça güçlü bir 

şekilde intibak ettiğini kanıtlamaktadır (Ágoston, 2013). Bilhassa, bu savaşlar, ateşli 

silahların 16. yy’da Osmanlı Devleti’ne zaferler getirdiğini göstermektedir. Buradan 

hareketle oluşan perspektifse, patrimonyal rejimin bir diğer önemli elemanı olan 

tımarlı sipahiler ile ilgili önemli bir tartışma yapmamız için bir altyapı sağlamaktadır.  

Tımar tasarruf eden sipahi, temelde kendisine bırakılan 3000 ile 20000 akçelik 

bir geliri tasarruf altında tutan ve bununla kanunda belirtilen sayıda askeri savaşa 

götüren kişidir. Bu askerler, İnalcık’ın (2009: 39–40) belirttiği üzere, çekirdek bir 

gelir sahibidir ve ekseriyetle bu geliri ile ilk göreve başlayıp, sonrasında zam alarak 

kariyerine devam eder. Bu gelir ise has çiftlik olarak anılır. Lakin sözü edilen yapı, 

16. yy’da Sultan Süleyman döneminde değişikliğe uğrayacaktır. Çünkü her sene 

sefere gitmek gibi bir görevi de yürütmek zorunda kalan sipahi, gerçek hayatta bu 

toprağı kiraya vermektedir. Nihayetinde ticari–zirai olarak doğru yönetilemeyen bu 

topraklar mülga edilecek ve reayaya yani sivillere verilecektir. Bu durum ise askerin 

savaş uğraşısı ile ilgilidir. Ateşli silahların daha etkin olduğu 16. yy’da bu 

değişikliğin yapılması, örneğin 15. yy’da has çiftliklerin varlıklarını sürdürmesi, 

tesadüf olmasa gerektir.  

Tımar sisteminin mali nedenler sonucunda işlevsizleşmesinin öncül 

sonuçlarından birisi de has çiftliklerin böyle bir seyir izlemesidir. Nitekim tımarlı 

sipahiler de mali sonuçlar nedeni ile işlevsizleşmişlerdir (Pamuk, 2017b: 107–124). 

Zira söylene geldiği gibi tımarlı sipahiler ateşli silah kullanamadıkları için ya da yeni 

savaşta süvarilerin önemi azaldığı için (İnalcık, 2016: 23–66) değil, uzayan savaş 

şartlarında kendilerini finanse edemedikleri için işlevsizleşmişlerdir. Zaten ateşli 
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silahların tımarlı sipahiler gibi merkez dışı gruplarda da kullanıldığı 

görülebilmektedir. Zaten Osmanlı Devleti de 17. yy’da merkez dışı tüfekli piyade 

kuvvetlerinden faydalanmaktadır ve dahası 16. yy. gibi daha erken bir tarihte 

Mısır’da tüfekli kuvvetler oluşturulması ile ilgili emirler mevcuttur (Emecen, 2018: 

66–67 ve 82). Ayrıca süvari kuvvetleri de ortadan kalkmayacaktır. Her ne kadar 

piyadeler zamanla sayısal manada ciddi oranda artmışsa da 17. yy. sonunda bile 

ordunun en az %40’ı halen daha süvaridir. Lakin durum tımarlı süvari kuvvetine 

bakıldığında farklı gözükmektedir. 16. yy. başlarında tımarlı kuvvetleri ezici 

çoğunluk iken 17. yy’ın sonunda oranları % 10–15’lere kadar inmiştir (Ágoston, 

2014: 123–124). İlaveten Afyoncu (2009) ve İnalcık (2019b: 216–217) her ne kadar 

16. yy. ilk yarısında yaşanan bir hadiseden hareketle merkez sipahilerinin tüfek 

kullanmakta ayak dirediklerini, Kanuni’nin sadrazamı Rüstem Paşa’nın kapıkulu 

sipahilerine tüfek kullandırma girişimlerinin başarısızlığa uğradığını aktarsa da 

Ágoston’un (2014: 100) tespitleri  bu noktada farklıdır. Tımarlı sipahiler donanmada 

tüfek kullanmaktadır ve ayrıca kapıkulu sipahileri de bilfiil Uzun Harp’de tüfek 

kullanmışlardır.  

Bu hususlardan hareketle tımarların kaldırılması, süvari kuvvetine ihtiyaç ya da 

tüfek kullanıp kullanmamak ile açıklanamamaktadır. Ana değişken uzayan 

savaşlardır. Savaşların uzaması cephede sürekli bulunacak, sadece bu iş ile uğraşacak 

olan askere ihtiyacı arttırmıştır. Bu askeri finanse etmek ise yaşamsal bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikse mali sistemde birtakım değişimleri zorunlu 

kılmıştır. Zira tımar sisteminin finanse ettiği asker tipi gelirin yerine bağlıdır. Fakat 

yeni savaşta ödemelerin merkez tarafından yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de 

Osmanlı yönetimi tımar sisteminin ekonomik büyüklüğünü iltizam sistemi lehine 

azaltmaya başlamıştır. Bu değişim, Osmanlıların askeri devrim karşısındaki en tesirli 

değişimini ortaya koymaktadır (Pamuk, 2017a: 122–123).  

Bu tesir, tımar sisteminin işlevsizleşmesinin, Osmanlı Devlet’i bünyesinde 

zincirleme idari değişimleri tetiklemiş olmasından ileri gelmektedir. Bu değişimler 

yani reformlar ise Uzun Harbe yani 16. yy’ın sonuna kadar gelişmiş bulunan klasik 

idari sistemin yeni şartlara uyumlanması için gerçekleştirilmiştir. Bu minvalde, bu 

ikinci bölümde Osmanlı idaresinin kabaca 16. yy’ın sonuna gelindiğinde oluşmuş 

bulunan yapısı çalışma kapsamında incelenecektir. Bu inceleme, merkez teşkilatı, 
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taşra teşkilatı, mali yapı ve vergi toplama sistemleri ile ordu organizasyonu 

çerçevesinde yapılacaktır. Zira ele alınacak bu devlet yapılanmaları devletin genel bir 

mahiyetini ortaya koyacaktır. Bu genel mahiyet ise Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 

Sultan Süleyman dönemlerinde merkezileşmesi perçinlenen, Fatih Sultan Mehmet’in 

örfi hukuk denilen kanunname çıkarma uygulaması ile kanunlar yaptığı, bu açıdan 

pozitif hukuk yaratarak (Pamuk, 2017a: 23–24) kurulan klasik Osmanlı kurumlarının 

incelenmesi anlamına gelecektir. Kanun yaratma süreci ise devletin yasalara bağlı 

kurumsallaşmaya başladığını göstermesi açısından ayrıca özel bir önemdedir. 

2.1 KLASİK MERKEZİ TEŞKİLAT 

Padişah sıfatı ile bilinen bir yöneticinin başta olduğu, yönetimin bu kişi 

tarafından ya da onun adına hareket edenler tarafından gerçekleştirildiği, 

hükümdarlık makamının babadan oğula ya da erkek kardeşe devredildiği Osmanlı 

Devleti, bu özellikleri ile birlikte bir monarşi olarak adlandırılabilir. Bir monarşinin 

merkez teşkilatı inceleneceği zamansa kuşkusuz ki ilk göze çarpacak olan monark ve 

çevresindeki yapıdır. Buradan hareketle, merkezde hükümdarın çevresi dışında 

hemen hemen hiçbir unsur bulunmaz denilebilir. Fakat Osmanlı Devleti gibi büyük 

topraklara hükmeden bir organizasyonun ince detayları ile uzmanlaşmış bir sistemi 

olması da eşyanın tabiatı gereğidir. Uzmanlaşma padişahın çevresini aşan kurumsal 

yapılar doğuracaktır. Bu durum antik imparatorluklarda da orta çağ 

imparatorluklarında da böyledir. Osmanlı Devleti de orta çağda doğup, ömrünün 

önemli bir kısmını premodern devirlerde yaşayan bir devlet olarak bu durumun 

dışında değildir. Hatta, Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda, ifade edildiği gibi, 

Fatih Sultan Mehmet ile başlayan hukuk yaratma ve kanunlara dayalı kurumlar 

kurma süreci padişahın çevresinde toplanan yapıyı daha da özellikli kılmaktadır.
10

 

  Bu perspektif altında da Osmanlı Devleti’nin dönemin şartlarına göre gelişkin 

merkez teşkilatı çeşitli başlıklar altında incelenecek ve bu minvalde merkezde 

kurulan klasik düzendeki siyasal ve yönetsel denge durumu bu bölüm içerisinde 

                                                 
10

 Osmanlı Devlet’i bazı araştırmacılarca salt bir patrimonyal–sultanist tip olarak tanımlanır. Buna 

göre Osmanlı Devleti 17. yy’a kadar kul kökenli, hükümdara bağlı bir elit kesim ve feodal nitelikli 

tımarlı sipahilerce yönetilir. Bu devlette idari ve askeri yönetici ayrımı yoktur (İnalcık, 2019b: 61-

92; Özil, 2018: 26-27). Lakin İnalcık (2019b: 61-92) bu görüşlere karşı çıkmakta, klasik Osmanlı 

idaresini proto zümreler devleti olarak ele almaktadır. 
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irdelenecektir. Böylelikle klasik merkezin olgunlaşmış bulunan ve Osmanlı’ya büyük 

fetihlerin önünü açan yapısı ortaya konacaktır. Sonrasında Osmanlı padişahının ve 

sarayının bu genel yapı içerisindeki konumu aktarılacaktır. Böylelikle 17. yy. 

boyunca gerçekleşmiş bulunan değişimlerin ne tarz bir devlet sistemi içerisinde 

gerçekleşmiş olduğu açıklanmış olacaktır. 

2.1.1 Merkezi Sivil Bürokrasi 

Erken modern çağlarda yönetim yapısını kurmuş ve büyük ateşli silah 

fetihlerini gerçekleştirmiş olan Osmanlı Devleti, büyük askeri başarılarını ve görece 

istikrarlı idaresini Fatih Sultan Mehmet zamanında teşkilatlandırılmış olan 

kurumlarına borçludur. Bu kurumlar kimliklerini, Fatih Sultan Mehmet kanunnamesi 

ile kazanmışlardır. Bu kanunlara dayanan yapılanma dönemi için ve İslam Devletleri 

açısından oldukça büyük bir yeniliktir ve köklerini Orta Asya Türk–Moğol yönetim–

siyaset anlayışından almaktadır. Fatih’in bir kanun koyucu olarak hukuk yaratması 

ve buna mukabil kurumlar oluşturması, devlet içerisinde önceden belirli uygulamalar 

geliştirip neslini de buna bağlaması (İnalcık, 2001) yeni bir devlet formunun da 

oluşumunu göstermektedir. 

Bu yeni devlet yapılanmasının içerisinde, merkezdeki divan–ı hümayun, 

defterdar ve ilmiye teşkilatlanması içinse merkezi sivil bürokrasi demek makul 

olacaktır. Bu sivil bürokrasinin önceden belirlenmiş teamüller ile iş görmesi, belli 

kanunlara dayanması, azil ve atamalarda belli teamüllerin gözetilmesi, bu kurumları 

Weber’in patrimonyal idareci tipinden uzaklaştıran etmenlerdir (Beyazıt, 2014: 92). 

Bu uzaklaşma ayrıca yeniçerilerde de görülebilmektedir. Fakat yeniçeriler esasında 

sivil değillerdir. Zaten merkezdeki bürokrasinin de biri askeri biri de sivil iki ayağı 

bulunmaktadır. Her ne kadar Osmanlı’da bütün bu yetkililere askeri kelimesi verilse 

de bu çalışmada savaş işi ile uğraşan bürokratlar askeri olarak adlandırılacak, 

diğerleri sivil olarak ifade edilecektir ve bundaki amaç kavram karmaşasını aşmaya 

çalışmaktır. Askeri bürokrasi, ordu organizasyonu içerisinde değerlendirilecektir. 
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2.1.1.1 Vezir–i Azam (Sadrazam) 

Osmanlı Devleti de diğer tüm monarşilerde olduğu gibi en başta bir monarkın 

yani Osmanlı örneğindeki adı ile padişahın olduğu, onun protokolde en üstte yer 

aldığı bir devlet yapısına sahiptir. Protokolün başı olan padişahın ise devleti 

yönetmek için bazı yardımcılara sahip olmak zorunda kalması doğaldır. Bu 

zorunluluk akabinde de padişah, makamlar ortaya çıkarmış ve zamanla bazı yeni 

kurumların doğması için zemin hazırlamıştır. Adına idari teşkilat diyeceğimiz bu 

yapının başı ise Osmanlı Devleti özelinde vezir–i azamdır.  

Bu makam Osmanlı’nın dönüşümünün incelenmesinde bir gösterge gibidir. 

Osmanlı’daki değişim incelendiğinde, vezir–i azamın zamanla sadrazam olarak 

isimlendirilmeye başlandığı görülür. Sadrazam her şeyin başıdır fakat vezir–i azam 

sadece vezirlerin başıdır (İpşirli, 2008). Söz konusu makamın, sadece vezirlerin başı 

olan bir yetkiliden devletin bilfiil her alanda idarecisi olan ve Babıali denilen 

padişahtan bağımsız bir kurum ile ülkeyi yöneten bir yöneticiye dönüşmesi ise 17. 

yy. içerisinde vuku bulmuştur (İnalcık, 2014: 69–76; İpşirli, 1991; 2008). Bu 

değişimi anlamak için de bu makamın 17. yy’a gelindiğindeki görev yetkileri ile iş 

yapış şeklini incelemek faydalı olacaktır. Bu amaç ile vezirlik kurumunun gelişimi 

incelendiğinde bu makamın öncelikli olarak sivil bir idarenin başı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 “Vezir kelimesinin kökeni hakkında farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Bazı araştırmacılar, vezirlik kurumunun Sâsânî devlet 

teşkilâtından alındığı görüşüne dayanarak kelimenin Farsçadan 

geldiğini ve daha sonra Arapçalaştırıldığını söylemektedirler ve diğer 

bazıları ise kelimenin Araplar tarafından, vezirliğin kurum olarak ortaya 

çıktığı Abbâsîler döneminden önce de bilindiğini ve Arapça kökenli 

olduğunu savunmaktadır.” (Ayaz, 2013). 

Bu tartışma bir yana, kelimenin kökeni ne olursa olsun “vezirlik makamı, İslam 

Devletleri açısından Abbasi dönemi ile başlar ve hemen bütün İslam devletlerinde bu 

makamı görürüz.” (Köprülü, 2009: 38). Abbasilerde görülen bu makamın ise Araplar 

tarafından icat edildiği üzerine net bir görüş birliği yoktur. Bu görüş farklılıkları ise 

temelinde, hükümdara yardımcı olacak bir kişinin var olup olmamasından öte, 
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katipler sınıfından gelen geniş yetkili bir mülki görevlinin var olup olmaması ile 

ilgilidir (Ayaz, 2013). Bu tartışmalar içerisinde, Köprülü (2009: 39) vezirlik 

makamının Sasani’lerden İslam devletlerine geçtiğini ve mülki bir yetkili olduğunu, 

bürokrasinin başı olduğunu belirtir. Uygulamaya bakıldığında da vezirin görevleri, 

Köprülü’yü doğrular. Vezir kâtip sınıfından yani sivil memurlar arasından seçilen 

yüksek mevkiye sahip bir idari yöneticidir. Yoksa, Araplarda da her reisin bir 

yardımcısı muhakkak ki vardır fakat vezir daha özellikli bir yöneticidir. Özelliği sivil 

memurlardan gelmiş olmasındandır. Sivil idarenin görevlerine nezaret eder.  

Abbasi gibi devletlerdeki bu makam Osmanlı Devleti bünyesinde de bu sefer 

vezir–azam olarak bulunmaktadır. Klasik dönemde padişahın mührünü taşıyan vezir–

i azam, padişahın vekili sıfatıyla tüm idari yapıyı denetler, gözetler ve yönetir. Tüm 

azil ve atamalar da onun kararı ile yapılır. Bu açıdan eski vezirler ile arasında bir fark 

yoktur (İnalcık, 2000: 96–97). Bu noktada ise Osmanlı’da neden padişahın mührünü 

direkt vezirin değil de vezir–i azamın taşıdığı, açıklanması gereken bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı’da vezirlerin başı adlı bir görevlinin olması esasında 

birden çok vezir olması ile ilgilidir ve bu durum belli bir sürecin sonucunda 

oluşmuştur. Bu süreç sonucunda vezirler sayıca çoğalmıştır. Geldikleri konumlar ve 

sayıları zaman içerisinde değişmiştir. Örneğin, Osmanlı vezirleri de ilk başlarda idari 

önemleri dolayısıyla “Osmanlı sultanları tarafından çoğunlukla ulema kökenlilerden 

ya da kadılardan seçildikleri görülmektedir.” (İnalcık, 2013). Buna mukabil, zaman 

ilerledikçe askeri yönü ağır basan kişilerden seçildikleri de olacaktır. Bu vezirlerin 

zamanla sayılarının artması ile vezir–i azamlık mevkii kurumsallaşmıştır. Buradaki 

kritik husus, vezir–i azamın nitelik açısından üstün konumudur. Zira, diğer vezirler, 

vezir–i azam gibi idarenin başı değillerdir, mülki değil daha çok askeri önemleri olan 

yetkililerdir. Olsa olsa padişaha danışman ve askeri yardımcıdırlar. Son kertede Fatih 

Sultan Mehmet’e kadar geçen sürede vezir–i azamlar diğer vezirlerin nereden 

atandıklarını önemsiz kılarcasına kahir ekseriyetle ilmiyeden seçilmişlerdir (İpşirli, 

2008). 

Vezir–i azamlar, diğer bir deyişle 16. yy. ikinci yarısından itibaren sadrazam 

olarak daha çok anılacak olan makam sahibinin, Fatih Sultan Mehmet’e kadar ulema 

kökenli olmaları, onları sefer hizmetlerinin dışında tutmuştur. Zamanla bu durum 

değişecektir ve Fatih Sultan Mehmet ile birlikte vezirler askeri hizmet görenlerden 
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seçilir hale geleceklerdir (İpşirli, 2008). Böylelikle vezir–i azam hem askeri yapının 

hem de idari yapının başı olacağı yeni döneme uygun özellikler taşıyan kişilerden 

seçilmeye başlanacaktır. Dolayısıyla ismin sadrazam olarak yerleşmeye başlamasının 

nedeni, Osmanlıların askeri görevleri bu makamda daha çok toplamalarıdır (Kaşıkçı, 

2016: 114). Askeri kökenden kimselerin göreve gelmeye başlaması süreci ise bizi bir 

yanılgıya düşürmemelidir. Her ne kadar makama askeri görevliler gelmeye başlamış 

olsa da ve makamın askeri komutada önemi artmaya başlasa da makam açısından 

esas yetkiler, mülki yetkiler olmaya devam edecektir. Bu durum 18. yy’a 

gelindiğinde ayrıca ispatlanmaktadır. 

Ulema kökenli Çandarlıların vezir–i azamlıktan azledilmeleri sonrasında 

başlayan yeni dönemde bu makama ezici çoğunlukta sefer hizmeti gören 

kumandanlar tayin edilmiş olsalar da 18. yy’a doğru sivil bürokratlara tekrar bu 

makama geçecektir (İpşirli, 2008). Ayrıca gerek Fatih Sultan Mehmet gerekse de 

Yavuz Sultan Selim dönemlerinde mali ya da sivil bürokratlar bu makama istisna 

olsa da gelmişlerdir. Bu yaşananalar ışığında denilebilir ki Osmanlı açısından bu 

makam hem askeri hem de sivil bürokrasinin başı olarak konumlandırılmıştır. 

Dönemin özgül şartları makama hangi kesimden atama yapılacağını belirlemiş 

olmalıdır.
11

  

Sivil ve askeri idarenin başı olan bu makam sahiplerinin haftanın belli 

günlerinde, padişahın gözetiminde mutad toplanan divan–ı hümayun adı verilen 

kurulun başkanı olmaları ve kurul üzerinden yönetime katılıyor olmaları ise bu 

makamın mülki niteliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Osmanlı Devleti 

kuruluşundan 17. yy’a kadar geçen süreçte, divan–ı hümayun organizasyonunu 

şekillendirmiştir. Oluşan duruma göre bu kurul devletin hükümet ve idare organıdır. 

Kazasker denilen hukuk ve eğitim gibi hizmetleri gören yetkililer bu kurulda bulunur 

ve maliye bürokrasisi, ordu gibi bütün yönetim bu kurulda temsil edilir. Bu kurulun 

sarayda, padişahın mutlak gözetimi altında toplanması önemlidir. Yine bu kurul 

                                                 
11

 Bu noktada Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin (ölüm 1703) hayatına bakmak faydalı olacaktır. 

Kendisi hem ordu komutanı hem de ulemanın başıdır. Sadrazam onun yardımcısı gibi olmuştur. 

Sahib–i Reasetyn unvanı ile esasında o padişahtan sonraki ikinci kişidir ve sivil kökenli bir 

yetkilidir (Abou-El-Haj, 2018: 115). Kalemiyeden yetişen Rami Mehmet Paşa onun döneminde 

sadrazam olmuştur. Öyleyse devletin tepe makamına atama şartlar ile yakından ilişkilidir. Şartların 

belirleyiciliği, dönemin olağanüstü hali ile daha da belirginleşmektedir. İlaveten bu yetkililerin 

malikane düzenine giden süreci yönettikleri unutulmamalıdır. 
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devletin ilan edeceği yeni kanunları karara bağlar, adaleti dağıtır. Nihayetinde mülki 

önemi daha da ön plana çıkmaktadır (Mumcu, 1994; Uzunçarşılı, 1988c: 1–7, 111–

136) ve bu kurulun hükümdarın sarayında toplanması dönemin ruhu ile ilişkilidir, 

güç ilişkilerini ortaya koymaktadır.  

Bu güç ilişkileri ise zamanla değişmiştir. Kurumun kaderi, esasında 

sadrazamlık makamının kaderi ile iç içedir. Sadrazamın başkanlığında toplanan 

“divan–ı hümayun, 16. yy. başlarından itibaren devlet içinde padişahtan sonra en 

önemli yeri almıştır, bu durum 17. yy. sonlarına kadar sürmüştür. O dönemlerden 

başlayarak dîvân-ı hümâyun’un yetkileri yavaş yavaş vezir–i âzamın (sadrazam) 

divanına geçmeye başlamıştır.” (Mumcu, 1994).  

Bu değişim, 17. yy’daki köklü yönetimsel dönüşümler içerisinde gerçekleşen 

bir olgudur. Sarayın konumunun değişimi, merkezdeki askeri ocaklar ve Osmanlı 

mali yapısının dönüşümü ile gücün padişahtan bürokrasiye ya da özelde sadrazama 

geçmesi yakından ilişkilidir. Bu minvalde, sözü edilen değişim, askeri dönüşümün 

bir sonucu olarak okunabilir. Bütün halinde değerlendirildiğinde, Osmanlı klasik 

yapısında ilk başlarda, padişahın denetimi ve emri altındaki vezir–i azam mülki 

idarenin başı olarak padişaha vekalet eder ama askeri işlere pek karışmaz. Lakin 

zamanla askeri ve idari yetkileri birleştirerek elinde toplamıştır. Bu süreç içerisinde 

de bu makamın unvanı sadrazam olmaya başlamıştır. Tüm gücünü de padişahın 

sarayında gerçekleşen, padişahın denetimindeki özel nitelikli kuruldan, divan–ı 

hümayundan ve elinde taşıdığı padişah mühründen almaktadır. Zamanla 

gerçekleşecek değişiklikler sonucundaysa padişah ile oluşturduğu ilişki değişecektir 

(Abou-El-Haj, 2018; İnalcık, 2014: 69–76; İpşirli, 2008). 

2.1.1.2 Başdefterdar ve Defterdarlıklar 

Osmanlı devlet yönetiminde vezirlikten sonra gelen yüksek dereceli makam ve 

unvanlardan birisi olan defterdar, devletin maliye işlerine bakan kişileri işaret eder ve 

defterdarlık da bu kişinin çevresinde oluşmuş ona bağlı ve onca atanan ya da 

merkezce atanmış sabit görevlilerin oluşturduğu yapıyı betimler (Kütükoğlu, 1994). 

Köklerini Osmanlı öncesinden alan bu yapı, Fatih Kanunnamesi ile şekillenmiş 

ve Kanuni döneminde belli bir olgunluğa erişmiştir. Buna göre merkezde bir 
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defterdar, başdefterdar olarak görev yapar. Bu başdefterdar merkez hazinesinden 

birinci derecede mesuldür. Merkezin gelirlerini ve giderlerini bu görevli yönetir ve 

gözetler. Görevi sırasında kendisine yine kendisine bağlı çeşitli birimler yardım 

etmektedir. 16. yy’ın sonlarına gelindiğinde Rumeli Defterdarı da denilen 

başdefterdar, Anadolu Defterdarı ve üçüncü defterdar ile birlikte merkezde toplanan 

devlet gelirlerini görev alanlarına giren mıntıkalarda kontrol eder. İlaveten devlet 

giderlerini de gözetler ve bu açıdan bu teşkilat, devletin en önemli yapılarından 

birisini meydana getirir. Ayrıca klasik yapıda bu kişilere taşrada yardım eden, mal 

defterdarı denilen görevliler de bulunmaktadır (Kütükoğlu, 1994).
12

 Bu mali 

bürokrasi 17. yy’a gelinene kadar geçen sürede, içinde tarımsal gelirlerin de olduğu 

merkezi hazineye gelir kaydedilen padişah haslarının, madenlerin ve benzeri çeşitli 

mali kaynakların yönetimini (İnalcık, 2017: 77) görece sığ bir kurumsal yapı 

içerisinde gerçekleştirmiştir. 

Bu sığ kurumsal yapı, devletin tımar sistemi yerine iltizam sisteminin alanını 

arttırmasına paralel değişecektir. Osmanlı Devleti belli bir sürecin sonucunda tımar 

sistemini peyderpey terk ederek iltizam denilen sistemin ağırlığını vergi toplama 

sistemi içerisinde arttırınca, buna mukabil merkezde toplanan gelirlerin ekonomi 

üzerindeki payını da arttırmıştır. Bu değişimin nedeni devletin yapması gereken 

ödemelerin askeri değişimler neticesinde yükselmesidir. Fakat klasik dönem idari 

yapısında henüz böyle bir değişim yoktur. Zira henüz ateşli silahlar sistemi derinden 

sarsacak bir dönüşüm yaratmamışlardır ve de dolayısıyladır ki henüz padişah hasları 

ekonomik olarak derin değildir. Gelirin çoğu merkez dışında üretilip 

kullanılabilmektedir (Pamuk, 2017a: 146–147). Bu şartlar altında başdefterdarlık, 18. 

yy’a nazaran kurumsal olarak sığ bir yapıdadır. Henüz emri altındaki büroların sayısı 

azdır (Uzunçarşılı, 1988c: 338–353). 

Klasik maliye nizamı bu çerçeve içerisinde kısaca tasnif edilirse çıkacak tablo 

şudur; Merkezde divan–ı hümayun üyesi üç görevli bulunur. Bunlar protokol sırasına 

göre; Rumeli Defterdarı (Başdefterdar), Anadolu Defterdarı ve Üçüncü Defterdardır. 

İlki genel mali durumdan sorumludur. İstanbul’un batısı, yani Balkanlar ve 

Macaristan diyarlarındaki padişaha ait çoğunluğu kırsal üretime dahil olan gelirler 

                                                 
12

 Tımar defterdarı ve defter kethüdası da mali yapı içerisinde görev yapan taşra yöneticileridir. Lakin 

bunlar merkezi gelirler yerine tımar gelirleri ile ilgilidir. Defterhane teşkilatı içerisinde 

inceleneceklerdir. 
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ona bağlıdır. Anadolu Defterdarı ise ülkenin doğu kısmındaki haslardan sorumludur. 

Fakat ülkenin genel mali durumundan ikinci derecede mesuliyet sahibidir. Üçüncü 

defterdar ise İstanbul ile Boğazlar Bölgesi başta olmak üzere ilişkili bölgelerde aktif 

olarak görev ifa eder. Rumeli Defterdarı genel sorumlu olduğundan diğer ikisi ona 

yardımcıdır. Taşrada ise mal defterdarları bulunur. Sancak ölçeğinde görevli olan bu 

kişiler, merkezde ilişkili oldukları amirlerine bağlı olarak sancak ölçeğinde mali 

hizmetleri yerine getirirler. Çoğunlukla bütçeleri olabildiğine küçüktür. Özellikle 

gelirlerin çoğunun tımar sistemi dahilinde olması, gelir ve gider anlamında düşük 

bütçe ve kadrolar ile iş yapmalarını olanaklı kılar ya da zorlar (Günalan, 2010: 17–

95; Uzunçarşılı, 1988c: 319–346).  

Tımar sistemi dışında kalan bölgelerde, özellikle Mısır gibi özel statülü 

eyaletlerde ise farklı yapılar göze çarpar. Bu eyaletlerde tımar sistemi işlemediğinden 

eyalet hazinesinin gelir–gider bilançoları da görece daha büyük olmaktadır ve mali 

yönetim sancak temelli değil eyalet temelli tasarlanmıştır. Özellikle Mısır’ın beş yüz 

bin sultaniye ya da diğer bir deyişle altın sikkeye ulaşan merkeze aktarması gereken 

pay (Es–Seyyid, 2004), tüm eyalet çapında merkezdekine benzer geniş bir mali 

yapının kurulmasını gerektirmiştir. Arap diyarlarında da yine mali sistemin işlemesi 

için Arap Defterdarlığı kurulmuştur. Zamanla bu defterdarlık parçalanacaktır. Yavuz 

Sultan Selim ile kurulan bu teşkilat 16. yy son çeyreğine gelindiğinde Şam, Halep, 

Musul gibi adına hazine defterdarlığı denilen, eyalet çapında örgütlenen birimlere 

çoktan ayrılmış bulunmaktadır (Shimizu, 2018: 31–35; Uzunçarşılı, 1988c: 330).  

Burada önemli olan husus, zamanla Anadolu içerisinde de Mısır gibi tımar 

sistemine dahil olmayan yörelerdekine benzer hazine defterdarlıklarının ortaya 

çıkmasıdır. Eyalet çapında görev yapacak olan hazine defterdarlığı denilen yapıların 

Anadolu içerisinde yayılması, tımar sisteminin işlevsizleşmesi ile koşut gelişmiştir.
13

 

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, Günalan’ın (2010: 33–35) bu yayılmayı 16. 

yy. ortalarına kadar geriye çekmesidir. Genel kabul Anadolu’da hazine 

defterdarlıklarının kurulmasını 2. Selim’den sonrasına yani yüzyılın son çeyreğine 

kadar ileri taşımaktadır (Pakalın, 1993a: 414; Yurtseven, 2002: 112). Günalan’ın 

(2010) bulguları da bu minvalde askeri devrimin öncül etkilerinden birisi olarak ele 
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 Tımar sisteminin işlevsizleşmesinin ateşli silahlar ile olan bağı burada hatırlanmalıdır. 
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alınabilecektir. Zira tımar sistemi dahilindeki has çiftliklerin değişimi de benzer 

tarihlerde, Kanuni Süleyman döneminde başlamıştır. 

Buradan hareketle denilebilir ki tımar sisteminin başat belirleyen olduğu ilk 

zamanlarda, başdefterdarın en mühim sorumluluğu merkezi gelirler denilebilecek 

olan, cizye, koyun vergisi ve ticari vergiler gibi gelirleri toplamak, ilgili giderleri 

yönetmektir. Tımar sisteminin yaygın olduğu bir dönemde gelirlerin çoğu merkezin 

dışında toplanıp harcandığından, defterdarlık görece daha az personele sahiptir. Daha 

az çalışan ile daha düşük gelirleri ve giderleri yönetir. Bu durum hem taşra hem de 

merkezi mali kurumlarda ancak ateşli silahlar sonrasında değişecektir (İnalcık, 2017: 

63–120; Uzunçarşılı, 1988c: 319–364). 

2.1.1.3 Defterhane Teşkilatı 

Osmanlı Devleti’nin yaşadığı dönem söz konusu olduğunda tarım ağırlıklı bir 

ekonomik modele sahip olduğu rahatça söylenebilir. Bu tarım ağırlıklı ekonomi, 

nihayetinde çoğunlukla yiyecek maddeleri üretir ve bunları tüketir. Bu yiyecek 

maddelerinin ise olabildiğince yerinde tüketilmesi, dönemin taşımacılık 

teknolojisinin de sınırları göz önüne alındığında oldukça faydalıdır.  

Yerinde üretim ve tüketim, dolayısıyla devlet gelirlerinin yerinde toplanıp 

harcanması, Osmanlı Devleti’nde, kökleri eski çağlara dayanan, tımar denilen ve 

askeri–idari–mali boyutları olan bir sistemi ortaya çıkarmıştır. Bu sistemin 

işlemesinde ise merkezde Defterhane denilen birim özel bir önemdedir ve kritik 

görevleri gerçekleştirmektedir. 

Defterhane denilen kurum, defterdarlık olarak isimlendirilen kurumdan farklı 

bir kurumdur. Tımar bürokrasisi olarak da isimlendirebileceğimiz defterhane, Orhan 

Gazi döneminden itibaren kurumsal olarak gelişmeye başlayan Osmanlı Devleti’nde, 

mali bürokrasiden ayrı bir yapı olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur. 

Bu işleri yapan katiplere ise daha önceki dönemlerde de rastlanır. Defterhane 

teşkilatı da bu haliyle, tımar sistemi dahilinde elde edilecek gelirlerin sayımı işini 

yapan tahrir sayımı
14

 uzmanlarını, tımar gelirlerinin dağıtımı işini yapanları ve 

                                                 
14

 Osmanlı Devleti, patrimonyal bir idareye sahiptir. Bu idare, yerel unsurları kontrol edebilmesi, 

onları kendi elemanlarına dönüştürebilmesi ile birlikte işlevsel olmaktadır. Tahrir sayımları ise 

belli aralıklarla dönemin en etkili yerel gücü olan tımarlı sipahilerin gelirlerini inceler, tarımsal 
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bunları taşrada denetleyen diğer uzmanları istihdam eder. Örneğin bu kurumun 

kayıtları sayesinde padişahların ne zaman nerede oldukları da bilinebilmektedir. Bu 

kurumun en önemli vazifesi, Osmanlı Devleti’nin belkemiği olarak ifade edilebilecek 

olan tımar sisteminin gözetmeni olması, tımar gelirlerini hak sahipleri arasında 

dağıtması ve buradan hareketle de toprak mülkiyetini kontrol etmesinden ileri gelir 

(Afyoncu, 1994; İnalcık: 2019a: 285–294). Dolayısıyla, daha ilk başlardan itibaren 

devlet içerisinde özel bir görev biçimi olarak var olmuştur. 

Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan bu yapı, zamanla alınan bazı önemli 

siyasal ve idari kararlar sonucunda gelişmiştir. Bu kararların arkasında ise kuşku 

yoktur ki merkezin güçlendirilmesi arzusu yatmaktadır. Özellikle Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde tımar tevcih sisteminde yapılan değişiklik sonrasında 

defterhanenin yükü artmıştır ve memur sayısı da yükselmiştir.  Zira bu değişiklikler 

ile birlikte Osmanlı merkezinin tımar sistemindeki kontrol derecesi de attırılmıştır. 

Böylelikle, hemen hemen bütün tımar tevcihlerinin merkez tarafından 

değerlendirilmeye alınması ile birlikte, bunlarla ilgilenecek memur sayısı da zamanla 

altı kata kadar artış gösterecektir (Afyoncu, 2014: 8–9).  

Zaman görevleri artan bu kurumun önemi günümüze bıraktığı miras ile birlikte 

daha değerli olmaktadır. Özellikle günümüzde araştırmacıların sıkça başvurduğu 

birçok toplumsal istatistiğin temelinde, bu kurumca saklanmış tahrir defterleri 

bulunmaktadır. Bu tahrir defterlerinin bilhassa tarzı ve detaylı yapısı, kendi 

döneminin en gelişkin formu olduğunu bize göstermektedir. Özelikle tımar, zeamet 

ve has gelirlerinin ince detayları ile içeriklerinin belirlenmesi, mutad olarak gelir 

kaynaklarının tekrar analiz edilmesi gibi işlemleri sağlayan bu kurum, 16. yy. 

sonlarına kadar Osmanlı Devleti için hayati derecedeki fonksiyonları yerine 

getirmiştir (İnalcık, 2009: 217–219).  

Tımar sistemini gözeten bu kurum, tımar sistemi üzerinden askeri finansmanın 

bir numaralı kontrol organıdır ve Osmanlı askeri tarihinde bir dönüm noktası 

denilebilecek olan Uzun Harp sırasında da bu görevini ifa etmeye devam etmiştir. 

                                                                                                                                          
üretimi bu sayımlar aracılığıyla kontrol eder. Böylelikle sipahilerin halkı aşırı vergilendirmesinin 

önünü geçilir. İlaveten bu sayımlarla merkezin bilgisi dışında tarımsal üretim artışlarının olması 

engellenir ve böylelikle vergilendirilmeyen kazançların önlenmesi de sağlanır. Bu sayımların 

merkezde titizlikle incelenmesi, bunların arşivlenmesi, bir bütün olarak tahrir kayıt işlemi, 

Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetiminin taşraya yayılmasını ve buradan hareketle de etkin bir 

askeri gücü de kontrol edebilmesini sağlar (İnalcık, 2019b: 303–308). 
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Lakin, 17. yy’a gelindiğinde bu fonksiyonunu kaybetmeye çoktan başlamıştır. Hatta 

bazı gözlemcilere göre bu kurumun özellikle tahrir sayımlarında yaşadığı aksaklıklar 

devletin temel yapısını sarsan gelişmelere neden olmaktadır. “Defter–i Hakani 

Emini
15

 Müezzinzade Ali 16. yy. sonunda tahrir sisteminde baş gösteren ihmal ve 

kargaşanın imparatorluk idaresinde çöküşe yol açtığını vurgulamaktadır.” (İnalcık, 

2009: 219). 

Zamanın üst düzey bürokratı Müezzinzade’nin, kurumun tahrir kayıt ve 

sayımlarını aksatmasının, devletin topyekûn çöküşüne neden olacağı üzerine uyarısı, 

dönem şartlarında makul bir yorum olmaktadır. Zira Öz’ün (2010) belirttiği gibi 

mutad aralıklar ile yapılan mali sayımlar, Osmanlı tımar sisteminin bel kemiğidir ve 

bu sayımlar bu kurum tarafından 16. yy’ın sonlarına kadar başarı ile yapılmıştır. 

Sayımların ve gerekli kayıtların ardından çıkan sonuçlar, vezir–i azama iletilmiştir. 

Böylelikle devlet gelirlerinin yönetici gruplar arasında paylaştırılması ve gerekli 

kamusal nitelikli hizmetlerin, özellikle askeri işlerin finansmanı, kontrollü bir şekilde 

yapılabilmiştir. Bu sayımların bu özel niteliği göz önüne alındığında ise, 16. yy’ın 

sonları itibariyle bu sayımların neden yapılamadığı, incelenmeyi hak eden bir 

değişim olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle bu değişimi anlamak, 17. boyunca 

devlet kurumlarında yaşanan çalkantıların niteliği ve nedenleri konusunda da fikirler 

edinilmesine yarayacaktır. 

Defterhane kurumundaki değişimi kavramak içinse kurumun taşra 

örgütlenmesine bakmak gerekmektedir. Tımar bürokrasisi olarak da 

adlandırabileceğimiz defterhanenin taşrada görev yapan iki önemli elemanı, defter 

kethüdası ve tımar defterdarıdır. Bunlardan defter kethüdası, zeamet denilen gelirce 

ortanca kabul edebileceğimiz tahsisleri kontrol ederken, tımar defterdarı da sistemde 

üçüncü gelir grubu olan tımar gelirlerini kontrol eder. Her biri sancak merkezinde 

bulunan bu görevliler, kontrollerini sancak ölçeğinde gerçekleştirir (Uzunçarşılı, 

1988c: 98).  

17. yy’a kadar taşra teşkilatında önemli görevleri ifa eden defterhane, Osmanlı 

maliyesinin en büyük payını düzenlemektedir ve bu payın yönetiminin, taşrada ve 

merkezde defterdarlık denilen ana maliye bürokrasisinden farklı bir kuruma 
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 Defterhane kurumunun başındaki yetkiliye, Defter Emini, Defter – i Hakani Emini gibi unvanlar 

verilmektedir. 
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bırakılmış olması, merkez hazinesinin kontrolü dışında olması (Afyoncu, 2014), 

klasik yapının çarpıcı özelliklerindendir 

Bu çarpıcı özellik bir tarafa, esasında mali bürokrasinin bu farklı kurumlarına 

bakıldığında, taşrada bir birliktelik göze çarpmaktadır. Sancak ölçeğindeki mali 

yönetimin gereği, merkezi hazinenin görevlisi olan mal defterdarları ile tımar 

defterdarları ve defter kethüdaları yakın çalışmak zorundadırlar. Zira, maliye 

bürokrasisinin kontrolündeki padişah haslarının gelir güncellemeleri de tahrir denilen 

sayımlarla, dolayısıyla da defterhane tarafından yapılmaktadır. Fakat bu ortak 

çalışma zorunluluğunun payı düşüktür. Zira tahrir sayımı denilen mali sayımların ana 

gayesi tımar ve zeamet gelirlerinin kontrolünü gerçekleştirmektir. Dolayısıyla mali 

gelirlerin büyük çoğunluğunun merkez hazinesinin kontrolünde olmadığı klasik 

idarede (İnalcık, 2009: 96; Pamuk, 2017b: 81) devlet gelirlerinin ve savaş 

finansmanının ana kontrolörü, tahrir kayıtlarını düzenleyen tımar ve zeamet 

gelirlerini kontrol eden defterhanedir (İnalcık, 2009: 172). Defterhane kurumu da 

buradan hareketle tahrir sayımları ve dolayısıyla tımar sistemi ile ilişkili bir 

kurumdur. 

Tımar sistemi ile kader ortaklığı yapan bu kurumun, emin unvanlı 

başkanlarından sonraki üst denetmeni ve başkanı ise, aynı zamanda bütün divan–ı 

hümayun katiplerinin de başı olan nişancıdır ve divan–ı hümayun üyesi olarak görev 

ifa etmiştir (Afyoncu, 2007). Bu durum tımar isteminin öneminden olsa gerektir. 

Zira, kurumun nişancı üzerinden en tepe kurulda, divan–ı hümayunda temsil 

edilmesi, önemli bir siyasal ve yönetsel durumdur. Nişancıların zamanla önemini 

kaybetmesi üzerine, bu teşkilatın genel yönetimi reisülküttaba geçmiştir. Burada 

dikkate değer nokta, reisülküttabın önem kazandığı 17 ve 18. yy’larda artık 

defterhane öneminden çok şey kaybetmiştir (Uzunçarşılı, 1988c: 99–100). Padişahın 

mührünü basan nişancının önemini kaybetmesi ile defterhanenin kaderinin benzerliği 

dikkati çekicidir.  

Bir bütün olarak bakıldığında, defterhane kurumu, taşra ve merkez uzantıları 

ile birlikte Osmanlı klasik idaresinin en önde gelen kurumlarındandır ve 17. yy’da en 

büyük değişime uğrayan kurum olacaktır. Gerek üst yönetimi gerekse de 

fonksiyonları anlamında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan değişim, Osmanlı 
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idaresinde köklü dönüşümün en çarpıcı yansımalarından birisini bize sunmaktadır. 

Kurumun yaşayacağı değişimse, tımar sisteminin işlevsizleşmesi ile bağlantılıdır. 

2.1.1.4 Nişancı ve Kalemiye 

Defterhanenin fonksiyonuna koşut önemi artan nişancı ve başında olduğu 

divan katipleri, defterhane ve defterdarlık gibi bürokratik kurumların
16

 çalışanları ile 

birlikte özel bir zümre oluşturmaktadır. Bu zümre kalemiye olarak da bilinmektedir. 

Nitekim kalemiye zümresi, Osmanlı’da mevcut olan üç yönetimsel zümreden 

birisidir. Bu grup, ulema ve seyfiyeden kalem ile yapılacak olan işleri yapmaları 

itibariyle ayrılır. Devletin tüm yazışmaları bu sınıfın yönetimindedir. Diğer iki sınıf 

ise seyfiye denilen askeri işleri yapanlar ve ilmiye denilen din, hukuk ve eğitim işleri 

ile meşgul olanlardır (İpşirli, 2001). 

Defterdarlar ayrı olmakla birlikte, nişancı kalemiyenin başıdır.
17

 Defterhanenin 

başı olan defter emini ve divan katiplerinin reisi olan reisülküttap ona bağlıdır ve tüm 

işlerini saray merkezli olarak yürütür. Vezir–i Azam’ın teşrifat ve idari yapıya göre 

altında çalışır ve bürosu da sarayda, Kubbealtı denilen divan–ı hümayun binasındadır 

(Findley, 1980: 51).  

Nişancı dikkat edilmesi gerektiği üzere sarayda iş görür, en önemli görevi de 

aslına bakıldığında nişan çekmektir. Diğer bir deyişle padişahın resmi imzasını 

belgelere atmaktır (Halaçoğlu, 2014: 18). Tuğraların çekilmediği bir belge, resmi bir 

belge olmayacaktır. Divan–ı Hümayunun toplantılarının mutad yapıldığı klasik çağ 

ile sonrasının belki de en önemli özelliği nişancının görevinde gözükmektedir. Klasik 

yapının dönüşümü sonrasında nişancının görevi de değişecektir ve hatta bu makama 

idari açıdan gerek kalmayacaktır (Afyoncu, 2007). 

Nişancının varlık amacı olarak gözükebilecek tuğra çekmek dışında yürüttüğü 

bir diğer önemli görev ise Osmanlı Devleti’nde yürürlüğe konacak olan kanunların 

düzenlenmesi ile ilgilidir. Nişancının, örfi denilen, padişah tarafından çıkarılan ve 

                                                 
16

 Yeniçeri Ocağı, Topçular Ocağı ya da Hassa Mimarbaşılığı gibi çeşitli kurumlarda da kalemiye 

mensupları yer almaktadır. 
17

 Defterdarlar her ne kadar kalemiye içerisine girseler de nişancıdan bağımsızdırlar. Divan – ı 

Hümayunda yer alırlar. Nişancı ve defterdar arasında zaman zaman yaşanan geçişler ve ortak 

kökenler ise dikkati çekicidir. Bu tarz durumlar protokol sorununa da neden olmuş ve kıdemli 

olanın törenlerde üstte yer alması uygulaması getirilmiştir (Afyoncu, 2019). 
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İslami kurallar dışında yaratılan kanunların hazırlanmasındaki etkin görevi ona Müfti 

Kanun denilmesine neden olmuştur (Pamir, 2010: 701). Burada dikkat edilmesi 

gereken husus, nişancılar tarafından hazırlanan örfi kanunların şeriat ile çelişmediği 

sürece var olabilmesidir. Örfi hukuk da bu haliyle, şeriat ile birlikte Osmanlılar 

açısından devletin iki ayağından biridir denilebilir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet’in 

meşhur kanunları da örfi hukukun en net örneklerinden birisidir. Kanuni döneminde 

ise bu kanun yapma hareketi, şeriatı da içine alacak şekilde genişleyecektir (İnalcık, 

1969: 248; 2015b) ya da başka bir deyişle, şeriat ile Osmanlı idari hukuku Kanuni 

Sultan Süleyman’ın emri ile uyumlaştırılacaktır. 

Örfi hukuku düzenleyen ve devletin mühim kayıtlarını tutan bu grup, devletin 

19. yy’a gelmesinde ayrıca özel bir önemdedir. Findley’in (1980: 11) belirttiği gibi, 

Osmanlı’da saray okulunun yani Enderun’un devlet içerisindeki etkinliği azalınca 

padişah çevresinde oluşan kimliğin yani adap denilen kültürel davranış biçiminin 

taşıyıcısı özellikle 19. yy. özelinde kalemiye olacaktır. Buradan hareketle de 

denilebilir ki idari sistemin sürekliliğini ilk olarak padişahın çevresi ve sonrasında 

kalemiye denilen sivil memurlar sınıfı sağlamıştır. Hatta 18. yy’da devleti yönetenler 

hep bu sivil yönetici gruplardan olacaklar ve sivil bir oligarşi oluşturacaklardır 

(Abou-El-Haj, 2018: 97).  

Bu noktada hatırlanması gereken ise kalemiyenin ve sarayın ilk başlardan 

itibaren ulema ile olan derin bağıdır.
18

 Ulema ile bağlantılı olarak yetişen ve iş gören 

kalemiye mensupları gerek Defterhane gerek Divan–ı Hümayun bürolarındaki 

aktiviteleri ile devletin hem dahili hem de harici yazışmalarını yürütmüşlerdir. Bu 

görevleri onları bir nevi devletin belleği yapmıştır. Uzunçarşılı’nın (1988c: 39–40, 

55–58) ifade ettiği gibi, kalemiye, mali bürokrasi bir yana bırakılırsa, temel olarak 

divan–ı hümayun çevresinde örgütlenmiş, dört ana büroya ayrılarak iş görmüştür. 

Akla gelebilecek her türlü yazışma, her atama kararı, her yeni alınacak kanun burada 

işleme alındıktan sonra geçerlilik kazanmıştır. Özellikle amedi kalemi denilen ana 

                                                 
18

 Ulema ile Kalemiyenin ilişkisi ile alakalı bazı misaller vermek mümkündür. Örneğin gerek 

nişancılar gerekse de defterdarlar yeri geldiğinde ulema mensuplarından seçilmişlerdir (Afyoncu, 

2007; Kütükoğlu, 1994) ve Nişancı Celalzade örneğindeki gibi medrese mezunları da katipler 

içerisine alınmaktadır (Kerslake, 1993). İlaveten 18. yy’da sözü edilen sivil oligarşinin önemli 

elemanları, ulemadan molla aileleri idir (Abou-El-Haj, 2018: 108; Zilfi, 2008). Ayrıca kökleri 

İrani uygulamalara dayanan tabaka sistemine göre ulema ve katipler aynı yapı içerisinde kabul 

edilirler (İnalcık, 2019b: 69–70). 
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büro, devletin dış yazışmalarını yürüterek oldukça önemli bir fonksiyonu 

gerçekleştirmiş, belki de sırf bu nedenle reformcu olarak bilinen 3. Selim bu büroya 

alınacakların kendi onayından geçmesini şart koşmuştur. Bu büro ve diğer büroların 

yaptıkları işlerin önemi göz önüne alındığında yaşadıkları değişim, devletin yaşadığı 

dönüşümün önemli göstergelerinden birisi olmaktadır.  

Bu açıklamalar sonucunda da ifade edilebileceği üzere, Osmanlı merkezi 

sisteminin reformlar bağlamındaki en önemli kurumları, defterdarlık, defterhane ve 

nişancı çevresinde gelişen kurumlarıdır. Fakat bu sayılan merkez kurumlarından 

farklı önemli kurumlar da muhakkak ki vardır. Örneğin, darphane emaneti, 

şehreminilik, mimarbaşılık, hekimbaşılık gibi kurumlar Osmanlı Devleti’nin 

organizasyonu içerisinde oldukça önem arz etmektedirler. Özellikle arpa eminliği ya 

da miri ahur denilen merkez ahırlarının yönetimi gibi makam ve kurumlar Osmanlı 

ekonomisi ve devlet idaresi için özel ve etkili kurumlardır. Hekimbaşılık da dönemin 

sağlık sistemi açısından değerlidir ve mimarbaşılık da sosyal ve sanatsal 

anlayışımızın gelişmesinde büyük etkisi olmuş makamlardır. Fakat bunların 

incelemesi çalışmanın kapsamı dışında olacağından bunlara değinilmemiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda askeri teknolojiler ve Osmanlı Devleti’nin genel 

idaresi ile ilişkili olan makro ölçekteki kurumlara bakılmıştır. Seçilen kurumların 

önemi, devletin ana mekanizmalarını barındırıyor olmasındandır. Gerek vezir–i azam 

gerekse de sayılan diğer görevliler ve kurumlar ile ulema, Osmanlı için hayati 

önemdedir ve devletin ana omurgasıdır. Diğer idari kurumlar ikinci derecededir. 

2.1.1.5 Ulemanın Yapısı ve Konumu 

Osmanlı merkez idaresi söz konusu olduğunda değinilmesi gereken en önemli 

bürokrat sınıflarından biri de ulemadır. Kaza, ifta ve tedrisat yani sırasıyla, yargı, 

dini hizmetler ve eğitim faaliyetleri ile meşgul olan bu bürokrat sınıfı, Osmanlı 

Devleti içerisinde, çok geniş bir coğrafyada teşkilatlanmış, eğitim, yargı ve dini 

hizmetlerin üst yönetiminde tekel oluşturmuşlardır (İpşirli, 2000). Ayrıca 

teşkilatlanmaları sırasında, çeşitli unvanlar ile yüksek memur tipleri 

oluşturmuşlardır. Merkezi yönetim söz konusu olduğunda da bunlar; Başkent 

müftüsü (Şeyhülislam), divan–ı hümayun üyesi olan Rumeli ve Anadolu kazaskerleri 
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ile müderrisler ve küçük kasabalardan büyük şehirlere kadar ülkenin dört bir yanında 

görev alan kadılardır. 

Oluşturdukları tekel ile iş gören ulema, devlet tarafından göreve başlama ve 

istihdam şartları ince detayları ile belirlenmiş bir yapı içerisinde görev yapmışlardır. 

Ulema içerisine girebilmek içinse medrese denilen okullardan belirli dereceler almak 

şarttır (Beyazıt, 2014: 27–145; Ortaylı, 2018: 25). Devlet tarafından ayrıntılı bir 

sisteme ve eğitim zorunluluğuna tabi tutularak, diğer bir deyişle açık kriterler ve 

kanunlar ile seyfiye ve kalemiyenin çoğunluğundan ayrılan Osmanlı uleması, 

kendinden önceki İslam devletlerine nazaran çok daha ayrıntılı bir şekilde bu 

mesleğin düzenini belirlemiş ve yargıçlık yönü ağır basmakla birlikte Kadı denilen 

memur tipini yaratmıştır. Hem hukuk hem de idare adamı olan Osmanlı kadısı, 

Osmanlı ulemasının çekirdeğidir (Ortaylı, 2018: 24, 36). 

 Kadılar, Osmanlı devlet sistemi içerisinde önemli konumları bulunan bir 

görevli ve hem mülki hem de yargısal görevleri olan bir yetkilidir. Osmanlı kadısı, 

taşra yönetiminin başıdır. Kolluk yetkilileri de kadı kararı olmadan cezalandırma 

yapamaz (Yazıcı, 2019: 243). Kadı hem halkın hem de devletin temsilcisi olarak 

görev yaptığı taşrada, çift yönlü bir görevlidir. Noter işlemleri, ceza ve medeni dava 

hakimliği, mülki ve beledi teftiş ve yönetim gibi çok yönlü ve detaylı işlevleri, 

sorumluluk ve yetkileri vardır (Ortaylı, 2001; 2018: 40–43). Bu nedenlerle de kaza 

denilen alt birim taşra yönetiminin en önemli görevlisidir. 

Osmanlı kadısı da ulema üyesi olarak medrese derecesi almış olmak zorundadır 

ve bu medrese denilen okulların da doğal olarak hocaları vardır. Yani birileri 

geleceğin kadılarını yetiştirmektedir. Bunlara ise müderris adı verilir. Özellikle 

sistemin işleyişine bakıldığı zaman, medrese mezunu olduktan sonra eğitim kariyeri 

içerisinde kalıp müderris olanların zamanla, istekleri veya teklif üzere kadı 

kadrolarına geçtiğini (Uzunçarşılı, 2014: 94–97) görmemiz, ulemanın bütünleşik bir 

yapıda olduğunu göstermektedir. 

Bütünleşik bir yapıda olan ulema, padişah katında yüksek dereceli 

kadılıklardan atanan kazaskerler (Uzunçarşılı, 2014: 156) tarafından temsil 

edilmiştir. Ancak 16. yy. ortasından itibaren bu durum değişmiş ve başkent 

müftüleri, ulemanın temsilcisi olmuştur. Yüksek atamaların yönetimi de zamanla 

kazaskerlerden müftülere geçecektir (Uzunçarşılı, 2014: 94–95). Din hizmetleri 
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sınıfında görebileceğimiz müftüler, başkent söz konusu olduğunda, bir nevi 

günümüzün anayasa mahkemesi işlevini yürütmektedirler. Zira divan–ı hümayunun 

kanunlaşmış kararları, müftüler tarafından duruma göre fetva ile güçlendirilir, bu 

minvalde örneğin birçok önemli hadisede de fetva aranır. Misal, fetvasız isyan dahi 

gerçekleşmemiştir (İpşirli, 2010).  

Hukuki, idari ve siyasi işlevleri olan başkent müftüsü, sayılan görevlerinin 

niteliklerinden olsa gerek, 16. yy. ikinci yarısından itibaren çoğunlukla Rumeli 

kazaskerlerinin tayin edildiği, nadiren ise Anadolu kazaskerleri veya benzeri yüksek 

paye sahibi olan hukukçuların atandığı bir makam haline gelmiştir ve yüksek derece 

ulemanın atanması da onun uhdesine bırakılmıştır (Uzunçarşılı, 2014: 185). 

Dolayısıyla şeyhülislam da denilen başkent müftüsü, şeriat hukukuna göre yorum 

yapıp kanunları denetleyen bir mercii olarak dini hizmetli gibi görünen ama esasında 

fıkıh alimi olarak hukuki bir hizmet yapan ve bundan da ziyade belli bazı idari 

görevleri üstlenen bir makamdır. Kuşku yoktur ki halkın dini hizmetleri için de 

yöneticilik yapmakta örneğin camiler ile ilgilenmektedir. Ama esas görevi padişah 

katında hukuki ve ulemayı yönetme bakımından idaridir. 

 Bahsedilen tarzda bir yapıya sahip Osmanlı uleması gerek taşra gerekse de 

merkez idaresinde oldukça önemli görevler yürütmüştür. Zira tüm yargı ve yerel 

hizmetler onlarca koordine edilmiştir. 16. yy’ın sonlarına kadar, sözü edilen 

görevlerini belli tipte bir insan gücüyle yapmıştır. Bu insan gücü, yönetilenden 

yönetici kesime geçişi sağlaması bakımından ayrıca değerlidir. İlaveten bu dönemde 

ulemanın oluşumu, yönetici kesim olan askeri sınıf içinde de yükselme imkanlarını 

arttırmıştır. Klasik çağ söz konusu olduğunda, ulemaya giren yeni üyelerin 

çoğunluğu neredeyse her on kişiden yedisi yeni kişilerdir, diğer bir ifadeyle ailesinin 

her hangi bir devlet memurluğu yoktur (Beyazıt, 2014: 97–105). Ayrıca, 16. yy. 

monografilerine bakıldığında, Ebusuud Efendi, Zenbilli Hoca Efendi, 

Taşköprülüzade, Baki gibi birçok isim ya alt düzey ulemadandır ya da özellikle 

kazaskerlik de yapan Baki Efendi’de de görebileceğimiz gibi halktan kimselerdir. 

İleriki süreçte ise bu durum değişecek ve ulema içerisinde, özellikle yüksek 

mevkilerde bir oligarklaşma başlayacaktır (Zilfi, 2008). Kuşku götürmeyecektir ki 

devletin üç ana bürokratik zümresinden birisi olan ulemada yaşanan köklü dönüşüm, 
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sosyal ve siyasal bazı sonuçlar doğurmuştur ve de bazı önemli siyasal, yönetimsel ve 

sosyal değişimlerin ürünüdür. 

2.1.2 Osmanlı Padişahı 

Patrimonyal bir monarşi olarak kurumsallaşan ve bu yönde düzenlemeler 

yapan Osmanlı devlet aygıtı, bu düzenin gereği olarak, ideolojik, sembolik ve yeri 

geldiğinde icrai amaçlarla başına bir monarkı, Osmanlı padişahını yerleştirmiştir. 

Özellikle icrai yetkileri kendi tekelinde toplaması bakımından Fatih Sultan Mehmet 

ile başlayan ve 17. yy’ın başlarına kadar geçen süreç özel bir önemdedir. Bu dönem, 

Osmanlı klasizminin yerleştiği ve hükümdarın idari yetkisini görece sınırsız 

kullanabildiği bir dönemdir (İnalcık, 2019b: 61–92).
19

  

Bu dönemde padişah gelenekler ile sınırlanmış olsa da özellikle siyasal 

alanlarda mutlak emir komutaya sahiptir. Patrimonyal padişah bu emir komutasını ve 

buradan hareketle yönetimini her ne kadar bazı yardımcıları ile gerçekleştirse de son 

kertede tüm kararların kaynağı kendisidir. Atamalar, yasalar, savaş ve barış kararları 

ile her türlü diplomatik temas ve anlaşma, padişahın bilgisi ve kabulü ile geçerlilik 

kazanmaktadır.  İlaveten Osmanlı klasik yapılanmasında padişah sadece meşruiyet 

açısından önemli değildir. Meşruiyetin kaynağı olmasının yanı sıra günlük siyasal ve 

yönetimsel konularda da sorumluluk sahibidir ve yönetimin en önemli yetkilisidir 

(İnalcık, 2014: 44). 

17. yy’a gelindiğindeyse hükümdarın geniş yönetim yetkileri, teoride yerinde 

kalsa da pratikte zaafa uğramaya başlayacaktır. Kamu politikası ancak her geçen gün 

sınırları genişleyen gruplar ile müzakereler eşliğinde belirlenebilecektir (Özil, 2018; 

Tezcan, 2010). Padişahın, patrimonyal bir hükümdar olarak yönetimde de aktif 

olabildiği dönemlerden, Tezcan’a (2010) göre öncül bir meşruti monarşinin ve proto 

demokrasinin oluştuğu dönemlere geçiş, üzerinde durulması gereken bir vakıadır. Bu 

değişimin başladığı tarih, 16. yy’ın sonları ile 17. yy’ın başlarıdır. Bu dönemde, 

Abou El Haj’a (2018) göre Osmanlı Devleti gelişkin zümreler devleti olmaya doğru 

                                                 
19

 Bu sınırsızlık durumunun şeriat, gelenekler ve belli kaidelere göre işleyen toplumsal kurumlarca 

sınırlandığını unutmamak gerekir. Nitekim patrimonyalizm teorisine göre, eğer yönetim despotist 

niteliğe bürünmez ise hükümdar gelenekler ile sınırlıdır (Weber, 1978: 1020–1022).  
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bir dönüşüm yaşamıştır ve hükümdarın konumundaki değişim, bu genel dönüşümde 

önemli bir gösterge olmuştur. 

Osmanlı padişahının yaşadığı dönüşümü kavrayabilmek için, o dönemde 

gerçekleşen değişimlere bakmak gerekmektedir. Bu minvalde ifade edilebilir ki 16. 

yy’ın sonlarında yaşanan en büyük farklılaşmalardan birisi, savaş uğraşısındaki 

değişimdir. Padişahların ve bu bağlamda klasik Osmanlı ideolojisinin meşruiyetinde 

savaşın belirleyici yeri hatırlandığında, bu alandaki dönüşümün yaratacağı etkilerin 

boyutu daha rahat kavranabilecektir.   

Savaş uğraşısındaki değişim, bilhassa Haçova Meydan Muharebesinde 

padişahça da idrak edilmiştir. Bu savaş, Avrupa orduları, bilhassa Habsburg 

kuvvetlerinin Osmanlı orduları karşısında taktik ve teknolojik manada öne geçtikleri 

bir aşamayı gösterir. Nitekim askeri devrim de bu savaş ile yeni bir dönemece 

girmiştir (İnalcık, 2019b: 219). Savaş sırasında, cephede, ordunun başında Sultan 3. 

Mehmet vardır ve on üçüncü Osmanlı padişahıdır. Kendisi de cepheye gitmiş ve 

babası ile dedesinin yani 3. Murat ve 2. Selim’in sefere gitmeme alışkanlığını 

bozmuş, kendisinden önceki on sultanın neredeyse istisnasız takip ettiği yolu takip 

etmiştir. Sultan 3. Mehmet’e bakıldığında onun sefere gitme kararı, siyasal 

meşruiyetini kuvvetlendirmek, idarede etkinliğini tekrar sağlamak içindir. Buradan 

hareketle de tekrardan kamu politikasında birincil karar alıcı rolünü elde etmeye 

çalışmaktadır. “Bizzat sefere çıkarak kazanacağı başarıyla iktidarı kendi eline 

alabileceği zehabına kapıldığı anlaşılmaktadır.” (Emecen, 2003). Padişahın bu 

düşüncesi ve eylemi ise Osmanlıların savaştan kaynaklanan meşruiyete verdikleri 

önem ile anlam kazanmaktadır. 

Padişahın konumunda bir kırılma dönemine işaret eden 3. Mehmet dönemi
20

, 

birçok şartın bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Bu dönemde padişah, 

siyaseten zor bir duruma düşmüştür. Bu zor durum, padişahın, kamu politikalarında 

karar alıcı vasfının zarar görmesinden ileri gelmektedir. Bu durumun en önemli 

sebeplerden birisiyse, vezirlerin kapıkulu ordularına dayanarak gerçekleştirdikleri 

güç mücadelesidir. Şayet, kapıkulu orduları mevcutlarını arttırmamış olsalardı kuşku 
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 Kendisi öldüğünde oğlu Ahmet sancağa çıkmadan tahta oturmuştu. Sultan Ahmet dönemi gerek 

saltanat veraset usulleri gerekse de klasik oturmuş Osmanlı sisteminin bozulduğu konusunda bir 

kabul ve bu bağlamda reformlara başlanılan bir dönem olarak yaşanmıştı (İnalcık, 2014: 161–163). 
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yok ki böylesi mücadeleler padişaha rağmen verilemezdi (Emecen, 2003).  

Dolayısıyla 3. Mehmet dönemi, savaş uğraşısına dayalı gelişen değişimlerin padişah 

özelinde de hissedildiği bir dönemdir. İlaveten, padişah Osmanlı patrimonyal 

yapısının en tepesinde olmasından dolayı, bu yapı en tepeden dönüşmeye 

zorlanmaktadır. Bu hükümdardan sonra yeni bir dönem başlamış, eski ile yeni 

ayrılmıştır. Artık yeni dönemde padişahlar askeri devrimi geliştiren Avrupalı 

devletlere karşı uzun sürecek savaşlarda komutanlık yapamaz hale gelecekler
21

 ve 

savaşın getirdiği ordulardaki hacimsel artışlar da yeni siyasal yapılar ortaya 

çıkaracaktır. Bu ikisinin birleşimi meşruiyeti zedelenen bir hükümdar ve karşısına 

çıkan yeni siyasal ve buradan etkilenen yönetimsel yapılardır.  

Vezirler arasındaki güç mücadelesi de esasında merkezdeki siyasi ve yönetsel 

dengelerin değişmesi ile ilgilidir. Değişim, sarayı yani hükümdarın çevresindeki dar 

kadroyu ama ilk başta da padişahın konumunu etkilemiştir. Zira divan–ı hümayun, 

padişahın gözetiminde toplanmaktadır ve böylelikle tüm Osmanlı bürokratları 

görevlerini padişahın gözetiminde sürdürmektedir. Fakat bu durum, 17. yy’da 

değişecektir. Paşa kapısı yani sadrazamının makamı önem kazanacaktır. Böylelikle 

padişahın konumu da değişecektir. Her ne kadar Osmanlı padişahı, Osmanlı 

monarşisinin yıkılışına kadar sarsılmaz bir önemde olsa da bu durum, bazı 

değişiklikler ve şartlara hanedanın adaptasyonu ile mümkün olmuştur. Hatta daha 

ziyade şöyle bir açıklama yapılabilir; 16. yy. sonlarına kadar Osmanlı padişahları, 

kişisel karizmaları ile görevdedirler ve önemli olan hanedan ya da saray değildir, 

kurumdan ziyade kişi yani lider olan padişah önemlidir. Bu nedenledir ki 2. Beyazıt, 

Cem Sultan’ı bir tehdit olarak görmüştür. Lakin zamanla, padişahların kişisel 

karizmalarından ziyade hanedanın mevcudiyeti ve sarayın bir kurum olarak konumu 

önem kazanacaktır.  

Fatih Sultan Mehmet ile başlayan klasik dönemde Osmanlı padişahı karizmatik 

bir lider olarak yönetimde aktif bir figürdür. Savaşa kahramanca liderlik eder ve 

böylece meşruiyet toplar ve sisteme, görece tartışılmaz biçimde hükmeder (Faroqhi, 

2009: 7–8). Lakin bir noktadan sonra padişahlar, belirli sebeplerle kişisel karizma 
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 Padişahların Avrupalı ülkeler ile savaşlarda yer almayı bırakması meşruiyet açısından derin 

sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçların neticesinde etkileri günümüze kadar gelen ve padişahların 

seferlere gitmeme nedenlerini irdeleyen çokça görüş kaleme alınmıştır. Bu yazılarda çeşitli 

kesimler padişahı eleştirmiş, çeşitli kesimlerse desteklemeye çalışmıştır (Karateke, 2018). 
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sahibi olacakları fırsatları yitirmişlerdir. Yeni dönemde, yani 17. yy’da, padişahların 

meşruiyeti için yeni yollar aranacak ve bulunacaktır. 18. yy’da bu yeni durum 

belirginleşecektir (Abou-El-Haj, 2018; Tezcan, 2010; Zilfi, 2008). Bu dönüşümün 

ana nedeni askeri değişimdir. Yukarıda Emecen’in (2003) vurguladığı gibi, kapıkulu 

ocaklarının araç olarak kullanıldığı vezirler arasındaki siyasal rekabet, adı geçen 

ocakların askeri devrim sonucunda oluşan sayısal artışı paralelinde 

gerçekleşebilmiştir. 

2.2 TAŞRA TEŞKİLATI 

Osmanlı taşra yönetimi, klasik çağda ya da bir başka deyişle 16. yy’ın sonuna 

kadar geçen sürede, oturmuş, belirli teamüller geliştirmiş, görece başarılı, istikrarlı 

ve refah ile güvenlik ortamı sağlayan bir yapı arz eder. Bu durum, 16. yy’da yaşanan 

nüfus artışı (İnalcık, 2009: 27–28), para kullanımının artması (Pamuk, 2017b: 69–71) 

veya taşra isyanlarının görülme sıklığının azlığı gibi argümanlarla desteklenebilir.  

Buradan hareketle de Osmanlı Devleti’nde taşra yönetimi, bizlere genel 

hatlarıyla günümüze kadar devam etmiş yapı ortaya koyar. Bugün nasıl, il–ilçe 

biçiminde mülki bir taksimat yapılmışsa, Osmanlı mülki taksimatı da kaba hatlarıyla 

bu görüntüyü bize verir. Sancak–zaimlik ile il ve ilçe arasında, klasik dönem için bir 

benzerlik kurulabilir.
22

 Fakat sancak ve zaimliğin açıklanmaya ihtiyacı 

bulunmaktadır. Çünkü, eyalet denilen taşra yapılanması ile sancakların ilişkisi ve bu 

bağlamda zaimlikler ile 17. yy’da önemleri daha da artacak olan kazalar, taşra 

yönetimine özel bir boyut katmaktadır (Baykara, 2002). 

Osmanlı Devleti, kuruluş döneminde, mülki taksimatta en yukarıda Anadolu ve 

Rumeli beylerbeylikleri yer alacak şekilde iki bölüme ayrılmış, bu ayrım, defterdar 

ve kazasker isimlerine de yansımıştır. O halde, Osmanlı Devleti’nin klasik 

taksimatında, beylerbeylik adı verilen bir birim en başta yer alır ve sonrasında aşağı 

birimler gelir. Beylerbeyi ve beylerbeyliği terimi, aslına bakılırsa, birçok anlamda 

                                                 
22

 Cumhuriyet taşra teşkilatı, Osmanlı’da uygulanan vilayet sisteminin devamıdır. Bu düzen ise eyalet 

sisteminin ilgası üzerine kurulmuştur (Torun, 2012). Lakin eyalet sistemi de önceki dönemde, yani 

17. yy’a kadar geçen süreçte mevcut olan sancak temelli yönetim üzerine inşa edilmiştir. Bu 

durum göz önüne alındığında, eyalet düzenini bir ara form olarak görmek mümkündür. Ayrıca 

sancak ve il arasında özellikle de coğrafi açıdan bir benzerlik kurulabilir (Baykara, 2002; Şahin, 

2009). 
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kullanılan ve zaman içerisinde çeşitli ihtiyaçlar sonucunda farklı anlamlar yüklenen 

bir terimdir. Genel hatlarıyla bakıldığında, aslen bir idari unvan, bir makam ismi olan 

bu terim, aynı zamanda Osmanlı taşrasındaki en büyük mülki birimi de ifade eder 

(İpşirli, 1992) ve vali unvanı ile Osmanlı belgelerinde de görülebileceği üzere eş 

anlamlı olarak kullanılır (Özkaya, 2014: 19).  

Vali ya da beylerbeyi denilen görevli tarafından idare edilen Osmanlı eyaleti, 

kendi içerisinde, sancak ya da liva denilen ve başında sancak beyinin bulunduğu 

daha alt birimlere ayrılır (Hathaway, 2008: 48). Zamanla askeri ihtiyaçlar söz konusu 

oldukça bu birimler yani sancak ve beylerbeyliklerinin sayısı, fetihlere de paralel 

arttırılmıştır. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde eyalet sayısı on altıya 

ulaşmıştır (İnalcık, 2000: 105). 

Sayıları artan bu eyaletler bir yana, Osmanlı klasik idari biriminin ana unsuru, 

eyaletler değil, taksimatta daha altta yer alan livalar ya da diğer adıyla sancaklardır. 

Zira gerek defterhanenin gerekse de mali bürokrasinin yani defterdarlığın taşra 

yapılanmasının temeli sancak üzerine örgütlenmiştir. Bu tespitin yapılmasında en 

başta gelen neden ise mal ve tımar defterdarlıklarının sancaklarda var olup, eyalet 

düzeyinde örgütlenmemiş olmasıdır. Nitekim klasik dönemde Osmanlı Devleti, vergi 

toplama ve harcama yönetimini sancak esaslı gerçekleştirmektedir. Ana bölgeler de 

diyebileceğimiz Rumeli ve Anadolu eyaletleri ve yakın çevresi, hem tımar rejiminin 

hüküm sürdüğü hem de buna koşut olarak sancak yapılanmasının esas alındığı 

bölgelerdir (Faroqhi, 2002: 365–366). Bundan dolayı da klasik dönemde eyaletler, 

mali ve sosyal olmaktan öte askeri amaçlar taşır ve buradan hareketle eyalet 

valilerinin esas vazifesi savaş işleri ile alakalıdır. Lakin bu durumun istisnası da 

bulunmaktadır. Ana bölgeler dışında olan Mısır ya da Habeşistan gibi uzak 

bölgelerde eyaletler ana birim olarak kurulmuşlardır. Özel kanunlarla yönetilen 

görece özerk birimler olmuşlardır (Hathaway, 2008: 51; Orhonlu, 1996: 93–128). 

Ana bölgelerin savaş işi ile ilişkilendirilen eyalet valileri bir yana, Anadolu ve 

Rumeli’de sancak esaslı yapılanma yoluyla işleyen Osmanlı klasik taşra idaresi, 

başta sancak beyinin olduğu, sonrasında ise protokol sırasına göre, kadı ve 

defterdarların yer aldığı bir görünüm sergilemektedir. Kadı ise burada mesai 

arkadaşlarından ayrılmaktadır. Zira gerek mal defterdarı gerekse de tımar 

defterdarının görev alanı tüm sancak bölgesi iken kadınınki sadece kaza denilen 
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birimi kapsamaktadır. Bugünkü idari taksimata benzer biçimde, nasıl ki her il, 

ilçelere ayrılmış ve büyükşehir olmayan illerde, o ilin bir merkez ilçesi bulunmakta 

ise aynı şekilde Osmanlı sancakları da kazalara ayrılmıştır ve her sancağın bir 

merkez kazası mevcuttur. Kazalar, temelde bir kadı yönetimine bırakılan birimlerdir 

ve kadıların tayinleri açısından, derecelendirilerek sıralanmışlardır. Lakin her biri 

birbirinden bağımsızdır. Merkez kaza, bu minvalde sadece  sancak beyi ya da 

beylerbeyinin oturduğu yer olması hasebiyle merkez itibarı kazanmaktadır  (Baykara, 

2002). 

Bu düzen sebebiyle, aynı zamanda bir kaza merkezi olan sancak merkezinde de 

bir kadı bulunmaktadır. Sahip oldukları kıdeme göre derecelere ayrılmış kazalara 

atanan kadılar, nihayetinde ülkenin en tepe makamlarına çıkabilmektedirler (Gür, 

2015: 53–73). Kadı, Osmanlı taşrasında oldukça önemli işlevler görmekte, ehli örf 

denilen sancak beyi, beylerbeyi gibi görevlileri dengelemekte ve yeri geldiğinde 

denetlemektedir. Bu bağlamda da kadılık makamının bu şekli, Osmanlı merkezinin 

özellikle düzenlediği bir denetim çözümü olarak görülebilir (Faroqhi, 2002: 351–

352). Bu haliyle de Osmanlı taşrasının özel bir yanını yansıtır. 

Kadının ve kazanın farklı bir konumu olduğu ortadadır. Bu farkı anlamak için 

tımar sistemine bakmamız gereklidir. Buna göre sancak beyleri has tasarruf ederler. 

Ayrıca, zaim denilen daha alt düzey görevliler ise zeamet denilen hastan küçük, 

tımardan büyük birimleri tasarruf edeceklerdir. En aşağıda ise tımar tasarruf eden 

sipahileri görürüz. Tüm bunlar kendi tımar, zeamet ya da has alanları içerisinde 

güvenlikten sorumlu olan yetkililerdir. Ayrıca idari olarak da önemli görevleri vardır. 

Bu açıdan tımar sistemi içerisinde, belirli şartlara haiz olmakla birlikte, ülke, 

esasında serbest statüdeki tımar
23

 alanlarına bölünmüştür denilebilir (İnalcık, 2012). 

Bu düzende, kadı yönetimindeki kaza özel bir farkla ayrılır. 

Kaza denilen birim, ister Limni gibi bir ada (Demircan, 2014: 47–58) isterse de 

İstanbul gibi çok etnisiteli ve dinli bir şehir olsun, kadının yönetiminde adli–idari bir 

birimdir (Tolga, 2018: 20–22). Burada adli bir birim olması ve onu yöneten kadının 

tımar sisteminin içerisinde olmaması önemli bir farklılık yaratır. Tüm bu yapı ayrıca 

                                                 
23

 Serbest tımar uygulaması, klasik taşra idaresinden gücün belli ellerde toplanmasını engelleyen bir 

sistem olarak düşünülebilir. Bu sistemde her bir sancak esasında aşağıdan yukarıya parçalı bir 

yapıdır. Her serbest tımar sahibi kendi içinde kanunlar ile sınırlanmış bir özerklik sahibidir 

(İnalcık, 2012). 
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tek elden idare edilir ve bu yapılanma, serbest tımar uygulamasının zıttıdır. Yani 

tımara bağlı birimler gibi bölünmemiştir. Bu adli–idari birimde ayrıca bir kolluk 

görevlisi de bulunur. Fakat bu görevli esas üzere bu kazaya atanan bir yetkili 

değildir
24

 (Yazıcı, 2019: 232). Bu iki farklı husus, yani tımara dayalı bir yönetim ve 

tımar dışı düzenleme de klasik idari yapının dengesini bize göstermektedir. Bu 

noktada dikkati çeken husus, küçük kasabalarda zaim denilen zeamet sahibi ile 

kadının kazası çakışırken, büyük merkezlerde kadı ile bir beylerbeyi ya da sancak 

beyi eşleşebilmektedir.
25

 Böylece aslında kaza birimi, idari taksimatta ayrı bir yapı 

ile çakışmakta ve buna göre kolluk görevlileri burada görev yapmaktadır. Yoksa 

kazanın ve kadının özel bir kolluk yetkisi yoktur. (Yazıcı, 2019).
26

  

Tımar esasıyla atanan kolluk görevlisi yani subaşının da klasik düzende aynı 

zamanda çoğunlukla zeamet sahibi bir zaim olduğu gözükür (Demircan, 2014: 56–

58). Bu yetkilinin klasik dönem sonrasında yaşadığı değişim, atanma prosedürü ve 

bununla alakalı değişimler, Osmanlı idari düzeni ve bunun toplum üzerindeki 

yansımaları açısından oldukça önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Bu açıklananlar ışığında da genel hatlarıyla klasik dönemde Osmanlı idari 

yapısı, eyalet, sancak ve zeametler olarak sıralanabilir. Kazalar ise bu noktada özel 

bir birim olarak bu sistemi kapsar. Kapsadığı coğrafi alan bakımından zeametler ile 

eş tutulabilecek olan kazalar, mali ve toplumsal bakımdan çok ayrı bir yere sahiptir. 

Sistemin tepesinde konumlanan eyaletler ise ekonomik ve idari açıdan o dönemde 

önemli değillerdir ve başlarındaki beylerbeyinin eyalet içerisindeki vasfı, askeri 

ağırlıklıdır. Sancaklar ise idari ve mali anlamda ana birimlerdir. Zeametlerse askeri–

idari öneme sahiplerdir (Afyoncu, 2013). Lakin bu düzen 17. yy’da değişecektir. Zira 

                                                 
24

 Taşradaki kolluk görevlileri, subaşı olarak isimlendirilir. Bunlar zaim iseler aynı zamanda tımar 

görevlisidirler. Lakin bir diğer subaşı grubu ise has bölgelerinde görev yapanlardır. Bu subaşıların 

kadılardan farkı ise onların padişah fermanı ile değil, sancak beyi, beylerbeyi gibi yüksek düzey 

taşra idarecileri tarafından atanmalarıdır. Zira subaşıların sistem içerisinde önemli bir vazifesi 

vardır. Bu vazife, para cezası olarak isimlendirilen gelirleri toplamaktır. Para cezaları ise vergi 

toplama hakları içerisinde olduğundan subaşılar da vergi toplama hakkının sahibi olan has 

sahiplerince atanan vekil olarak görülmelidirler (Yazıcı, 2019). 
25

 İstanbul Kadısı ile sadrazam eşleşmekte, Şam kadısı ile Şam valisi eşleşmekte ve Mısır Kadısı ile 

Mısır beylerbeyi eşleşmektedir. Bu eşleşme, protokoler bir eşleşme değildir. Yani protokolde eş 

olmayacaklar, bir sıralamaya tabi olacaklardır. Sadece mesai arkadaşlığı yapacaklardır (Ortaylı, 

2001).  
26

 Klasik düzendeki bu durum 16. yy. sonundan itibaren il erleri adlı teşkilat ile değişmeye 

başlayacaktır. İdari dönüşümler içerisinde il erleri adı verilen ve kadı denetiminde örgütlendirilen 

teşkilatın önem kazanması hadisesi ise hem kolluk görevleri hem de taşra idaresi açısından mühim 

değişimlere neden olacaktır (Akdağ, 1995; İlgürel, 2000). 
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kaza alanı ile sınırlı kadının yargı gücü ve sancak boyutuna ulaşan vakalarda kolluk 

organizasyonundan gelen bazı talepler ve de güvenlik sistemindeki bazı sistemsel 

sorunlar, bilhassa 17. yy’da kadıların görevleri açısından birtakım sıkıntılar 

yaratmıştır. Bu sorunlar sonucunda da bazı reformlar yapmak zaruri olmuştur.  

Bu bölümde son olarak nahiye adı verilen idari birime de değinmek gerekir. 

Tımar sistemi içerisinde örgütlenen ve ilk zamanlar kazalar ile bazı durumlarda 

örtüşen birimler olan nahiyeler, zamanla, kazaların alt birimleri olmuşlardır ve ele 

alınan değişim dönemi içerisinde, tımar sisteminin alanının daraltılmasına koşut 

farklı bir kimliğe kavuşacaklardır. İlk başlarda, tımarlı sipahilerin ya da zeamet 

sahibi kimselerin komutan olarak bulunduğu ve merkezinde duruma göre İstanbul’un 

emri ile kadı temsilcisinin mahkeme kurduğu bu yapı zamanla değişik bir sisteme 

sahip olacaktır. Tımarların, dolayısıyla da zeametlerin ikisinin birlikte ortadan 

kalkması, nahiyede en önemli yetkilinin kadı temsilcisi olmasına sebebiyet verecektir 

(Şahin, 2006). Zira, artık nahiyede komutan olan zaim ve sipahi, sistemde ortadan 

kalkmaya başlayacaktır. Bu durum ise direkt olarak tımar rejiminin gözden düşmesi 

ile ilişkilidir. Tüm bu anlatılanlar ışığında şöyle bir tasnif yapılabilir. 

16. yy. sonlarına kadar Osmanlı taşra yapılanması yukarıdan aşağıya şöyledir: 

Taşra sisteminin tepesinde askeri koordinasyonu sağlayan eyaletler bulunur. 

Eyaletlerin aşağı kademesinde sancaklar vardır. Sancak beylikleri, mali yönetimin 

taşra yapılanmasının merkezidir. Bu nedenle de taşra teşkilatının temel yapısıdır. 

Sancakların aşağısındaysa nahiyeler mevcuttur. Nahiyeler de tımar sistemine göre ya 

bir zaimin ya da 20 bin akçeye yakın bir geliri olan rütbeli bir sipahinin komutasında 

güvenlik ve askeri görevleri üstlenen bir birimdir. 

Tımar sisteminin terkine paralel değişen yapılanmaysa aşağıdaki gibidir: 

Eyaletlerin, askeri sistemin değişmesine koşut önemleri artmıştır ve hem askeri 

hem de mali yönetimde temel taşra birimi haline gelmişlerdir. Sancak beylikleriyse 

tımar sisteminin işlevsizleşmesi ve bu nedenle mali yapının dönüşümü sonucunda 

coğrafyaya göre ya tasfiye edilmeye ya da önemlerini yitirmeye başlamışlardır. Bu 

süreçte eyaletlerin güçlenmesine ve sancakların zayıflamasına paralel kaza denilen 

kadı yönetimindeki adli-idari birimse belirginleşmiş ve yönetimde eyaletleri 

dengeleyecek bir yapılanma oluşturmuşlardır. Bu dönemde nahiyeler de biçim 
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değiştirmiş ve kadıların denetimine geçmişlerdir. Buna göre yukarıdan aşağıya taşra 

birimleri şu şekilde sıralanmıştır; eyaletler, sancaklar, kazalar, nahiyeler. 

Yukarıda yapılan tasnif, özellikle tımar rejiminin önemini yitirmesine paralel, 

kolluk yapısının da kökten değiştiğini bize göstermektedir. Zira, ülke artık tımarlara 

bölünmüş bir yapı arz etmeyecektir. Yeni taksimatlar oluşacaktır. Sancak beyi, mal 

defterdarı gibi sıfatların ya tamamen kaybolduğu ya da anlamsızlaştığı yeni 

dönemde, yeni unvanlar da türeyecektir. Bunların yanı sıra, İnalcık’ın (2012) kaza 

denilen birimi ayrı bir kategoride bırakarak ifade ettiği gibi, idari taksimatın eyalet–

sancak–zaimlik şeklinde bölünmüş olması da kolluk yapısı ile yakından ilişkilidir ve 

tımar sisteminin değişimi tüm bu düzeni ortadan kaldıracaktır. Kazanın önemi 

artacak, taşra idaresinde ümera denilen savaş hizmeti görenlerin yanında, daha aktif 

bir yönetici olarak kadı yerini alacaktır. Kazanın taksimatta kimliğini güçlendirmesi, 

yani nahiyeleri aşağıya iterek kadı yönetiminde bir birim olarak sistemde yerini 

güçlendirmesi ve ayrıca nahiyeye de temsilciler sıfatıyla hâkim olması (Baykara, 

2002) sistemin büyük bir dönüşüm yaşadığını bize göstermektedir. 

2.3 VERGİ TOPLAMA SİSTEMİ 

Her devletin bir biçimde harcamalarını finanse etmesi gerektiği ifade edilebilir. 

Bu harcamaların finansmanı da çoğunlukla vergi denilen kaynaklar ile 

sağlanmaktadır. Osmanlı özelinde bu kaynaklara ulaşmaksa iki ana yoldan 

gerçekleşir. Bu iki ana yoldan biri tımar diğeri ise iltizam sistemidir. 

Bu sistemlerden tımar sistemi Osmanlı Devleti’nde oldukça önemli bir 

konumda durmakta, sistem için önemli vazifeleri bünyesinde barındırmaktadır. 

Ekonomik, sosyal ve idari bir kimliğe sahiptir. İltizam sistemi ise tımarın yerini 

alması ve kamusal finansmanın daha modern biçimlerine doğru bir evrimin de 

tarihini bize göstermesi bakımından özel bir konumda yer almaktadır. Bu iki ayrı 

sistemin ve bunlara alternatif tali biçimlerin niteliğini kavramak, Osmanlı devlet 

uygulamalarını ortaya koymak için zaruridir. 
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2.3.1 İltizam 

Osmanlı Devlet’inde merkezi hazineye giren gelir kalemlerinin tahsilinde 

sıklıkla kullanılan bir düzenleme olan iltizam sistemi, genele açık ihaleler ile vergi 

toplama işinin özel şahıslara devredildiği, bir tür dış kaynak kullanma metodu olarak 

görülebilir. Tarihi manada antik çağlara kadar geri giden bir düzenlemedir. Ana 

karakteri vergilerin ayni toplanma zorunluluğu ile ortaya çıkar (Aktan, 1991: 73).  

17. yy’da önemi sürekli aratacak olan iltizam sistemi, Osmanlılarda da devletin vergi 

toplama hakkının belirli bir süre için özel şahıslara devredilmesidir. Bir diğer deyişle 

vergi toplama işi için dış kaynak kullanılmasıdır. Devletin bu devri ihale ile yapması 

genelde esastır (Genç, 2000).  

İltizam sisteminin niteliği, bu ihalelere katılan şahıslar ve bunların merkezdeki 

devlet yöneticileri ile olan ilişkileri bağlamında anlaşılabilir. Genç’in (2015: 95–100) 

tanımladığı haliyle, iltizam hakkını alan kişiye mültezim denir. Mültezimler, klasik 

devir yani kuruluştan 16. yy. sonlarına kadar, gayrimüslimler, devlet görevlisi 

olmayan şahıslar gibi çeşitli kesimlerden olabilir ve bu durum iltizam sisteminin de 

açık ihale niteliğini ortaya koyar. 17. yy’da ise açık nitelik kaybolacak, mültezimler 

sadece yüksek bürokratlar arasında seçilebilir hale gelecek ve siviller sistemin dışına 

itilecektir (Pamuk, 2017a: 151). 

Klasik dönemde açık ihale ilkesi ile işleyen sistem, her türlü devlet gelirini de 

konusu yapabilir. Devletin son günlerine kadar süren iltizam düzeni (The Editors of 

Encyclopaedia Britannica, 1998), gelişimi ve Osmanlı devlet hayatı ile ekonomisine 

yönelik sonuçları itibariyle en özgün kurumlarından birisidir. Zira iltizam sisteminin 

yayılması ve sivillere kapanma süreci, devletin daha fazla borçlanma talebine koşut 

olarak gerçekleşmiştir. Buradan hareketle, günümüz kamusal finans sisteminin 

kökeninde iltizam sistemi yer almaktadır (Alper ve Anbar, 2010). 

Sade bir vergi toplama biçiminden borçlanma aracına dönüşüm ise belli bir 

sürecin sonucudur. Bu süreç incelendiğinde görülebileceği üzere, 16. yy. sonuna 

kadar geçen sürede iltizam sistemi, sonraki devirlere göre daha sığ bir ekonomik 

büyüklüğe sahiptir. Çoğunlukla bu dönemde tarımsal üretim iltizama konu olmaz ve 

genelde iltizam konusu devletin maden gelirleri, ticarete yönelik vergilerin 

toplanması gibi daha ziyade tarım dışı alanlara yöneliktir. Çoğunlukla tarım 
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alanlarına dayalı olan gelirler tımar sistemi dahilinde dağıtılmıştır (Pamuk, 2017a: 

147–148).  

17. yy’a kadar merkezi hazineye bağlı tarımsal gelirlerin toplanma işi dahi 

iltizamdan farklı metotlar ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Emin adı verilen 

memurlarca genelde yürütülen ve emanet usulü ile toplanan vergiler, klasik dönemde 

mevcut olan önemli bir düzenlemedir. Bu sistemde, toplanan para devlete teslim 

edilir ve önceden bir gelir kararlaştırılmaz. Emin ya bir yüzde ya da maaş alır.  Bu 

sistemin özellikle bürokrat dirliklerinde de işletilmesi istenmiştir. Örneğin Kanuni 

Sultan Süleyman’ın bir fermanı, tarımsal vergileri içeren vezir ve beylerbeyi 

haslarının iltizama konu edilmesini yasaklamıştır (İnalcık, 2016: 59).  

İltizamın alanının dar tutulmaya çalışılmasına, bu sistemin bazı sakıncalarının 

bulunması neden olmuştur. Fakat sakıncalarına rağmen iltizam sistemi, devlete 

önceden belirlenmiş, kefiller ile garanti altına alınmış bir gelir akışı sağlaması 

nedeniyle kuşku yok ki Osmanlı ve diğer birçok tarımsal ekonominin bir 

zorunluluğudur. Zira tarımsal ekonomiler vergilerini ayni toplamak zorundadırlar ve 

bu gelire muhtaç devlet için, vergilerin sürdürülebilir ve bilinebilir olması hayati 

derecede önemlidir (Aktan, 1991). Fakat buna rağmen, Osmanlı özelinde titizlikle 

takip edilen husus, Kanuni dönemi fermanlarından da tespit edilebildiği kadarıyla 

tarımsal gelirlerin iltizam sistemi içerisine alınmasında aşırı seçici davranmaktır. 

Vezir hasları ile ilgili tutum da bunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Bu sınırlama yönlü tutum bir tarafa, esasen Osmanlı Devleti, bir taraftan 

devlete ait ticari işletmeler ile maden ve tuzla gibi kurumların, dönemin ticari ve 

iletişimsel şartları nedeniyle yaşadığı zorunluklardan (İnalcık, 2017: 69) dolayı, diğer 

taraftan ise maliyenin istikrarlı gelir akışına olan ihtiyaçlarından mütevellit, iltizam 

sistemini ilk zamanlarından beri kullanımda tutmuştur. Lakin bu sistemin yayılması, 

tarımsal gelirlerin de bu sisteme olabildiğince büyük miktarlarda dahil edilmesi, 

birden çok sebebin ürünüdür. 

İltizamın alanının tarımsal üretime doğru genişlemesinin sebeplerinden birisi, 

İstanbul’da güçlenen sermaye, bu sermaye sahiplerinin kefalet sistemleri ile devlet 

gelirlerini garanti etme gücünün artması (Pamuk, 2017a: 150–151) ve vergi toplama 

işini profesyonelleştirme vaatleridir. Nitekim Aktan (1991: 76) da vergi toplama 

işinin özellikle kuyruklu sarraf denilenlerin organizatörlüğünde ticarileşip bir iş kolu 
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haline geldiğini vurgulamaktadır. Ama tüm bu teknik ve finansal duruma rağmen 

esasında bu neden, olsa olsa askeri sınıfın ve sarrafların iş birliğini açıklayabilir. 17. 

yy. süresince bürokrat olmayanların adım adım iltizam ihalelerinden el çektirilmesi 

hadisesi, sarraf–merkez bürokrasisi ittifakı ile açıklanabilir ve böylelikle güçlenen 

İstanbul kapitalizminin
27

 etkisi anlaşılabilir.  

Bu açıklamalarla birlikte, iltizam sisteminin tımar sistemine tercih edilmesini, 

İstanbul’daki odakların tek başına gerçekleştirdiğini iddia etmek zorlama bir yorum 

olacaktır. Zira iltizam sisteminin tercih edilmesi, devlete nakit gelir akışı 

kazandırması, gelirleri öngörülebilir hale getirmesinden dolayı tercih edilmiştir 

(Aktan, 1991; Genç, 2003; Pamuk, 2017a: 146). Özellikle tımar sisteminde 

savaşacak askerin geliri yerine bağlıdır. Yeni savaş şartları hazine ödemelerini 

arttırıp, yerine bağlı asker gelirlerinin tasfiyesini zorunlu kılmış gözükmektedir. 

Böylelikle de iltizam sistemi yaygınlaşmış, tımar uygulamalarını sistem dışına 

itmiştir.  

Devletin tercih ettiği ve zamanla yerine malikane sistemini getirdiği, iltizam 

sistemi, yapısı itibariyle finansal ve mali bir görünüm sergiler. Devlet açısından ana 

mesele gelir akışını garanti altına almaktır. Mültezimler ve kefilleri olan sarraf 

denilen bankerler için ise daha çok kâr elde etmek ana meseleyi oluşturur. Bu ana 

güdü ise belli bir ittifakı ortaya çıkarır. Nitekim Pamuk’un (2017a: 146–152) ifade 

ettiği gibi, 17. yy’da yaygınlaşan ve 18. yy’da malikane sistemi ile bambaşka bir 

boyuta ulaşan vergi toplama işi, Osmanlı’nın en büyük ve en yaygın çıkar 

birliklerinden birisini oluşturmuştur.  

İltizam sisteminin bu çalışma açısından önemiyse, tımar sistemi gibi çok yönlü 

bir düzenleme olmaktan öte, tek gayesinin para kazanma işi olmasıdır. Dar hedefleri 

olan iltizam sistemi neticesinde, iltizam ihalesini kazananlar, kısa süreli vergi 

toplama haklarını olabildiğince çok para kazanmak için kullanmışlar, faaliyetleri 

sonucunda ise kırsal ekonomi zarar görmüştür. Üretici kesimler kendilerini koruyan 

tımarlı sipahinin artık sistem açısından bir öneminin kalmaması nedeniyle 

                                                 
27

 Braudel (2017) bu kelimeyi tarihsel bağlamda kullanmaktadır. Burada kasıt, sermayenin belli 

ellerde toplanması ve buradan hareketle ekonomik aktivitenin belli odaklarca yönetilmesi 

durumudur. Bu belli ellerde toplanma süreci ise parasallaşmanın da artmasına koşut gelişmektedir. 

Burada İstanbul kapitalizmi de ihaleleri daha fazla parasallaştırmakta ve belli bir odakta bunun 

yönetimini toplamaya gayret etmektedir. Nitekim bu yapı içerisinde yer alan yatırımcılara, İnalcık 

(2019b: 685) da kapitalist demektedir. 
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mültezimler karşısında tek başlarına kalmışlardır (Aktan, 1991: 77–78; Genç, 2015: 

101; Pamuk, 2017a: 148). Bu durum, asayiş açışından ortaya çıkan sıkıntılar ile 

birleşecek ve taşrada yeni arayışlara neden olacaktır (Akdağ, 1995).  

Yaşanan sıkıntının temeli, bir kez daha belirtilmelidir ki sadece kısa vadeli kâr 

güdüsü ile hareket eden mültezimler ve üreticinin aşırı vergilendirilmesi hadisesidir. 

Üretimin uzun vadeli artışı, sürekliliği gibi hususlar iltizam sistemi tarafından 

dikkate alınmamış gözükmektedir. Ömür boyu toprağa bağlı tımarlı sipahi için ise 

durum tam tersidir. 

2.3.2 Tımar  

Osmanlı devlet yönetiminde çok özel bir yönü bulunan, niteliği konusunda 

çokça tartışma dönen, kimi zaman feodal nitelikleri kimi zaman rasyonalize edilen 

uygulamaları ile ön plana çıkarılan tımar sistemi, nihayetinde köklerini eski dünyanın 

uygulamalarından alan özel bir düzenlemedir. İltizam sisteminin aksine, mali, 

toplumsal ve askeri birçok yönü bulunan tımar sistemi, Genç’in (2015: 96) 

ifadesiyle, “Osmanlı nizamı ile adeta birbirini tedai ettirircesine kaynaşmış 

görünür.”  

Osmanlı devlet sistemi ile kaynaşmış olan bu yapı, temeline savaşların 

finansmanını alır. Ana amacı sipahi denilen atlı askeri yetiştirmek, mümkün mertebe 

en az maliyetle askerleri savaşa sevk etmektir. Bunu yaparken de ekonominin uzun 

vadeli üretimini korumayı amaçlamaktadır (İnalcık, 2012). Hem ekonomiyi koruması 

hem de savaşa asker yetiştirmesi bağlamında da klasik dönemde tımar sistemi ile 

devlet kurumları arasında çok yönlü ilişkiler görülür. Örneğin tımar sistemi, kolluk 

yapılanması ile güçlü bir ilişkidedir. Aynı şekilde taşra teşkilatında da kendisini 

hissettirir. Benzer biçimde nahiyeler de ilk zamanlarda tımarlar ile ilişkili olarak 

oluşmuşlardır. Ayrıca askeri yapıda da büyük bir ağırlığı vardır (İnalcık, 2012; 

Şahin, 2006).  

Dönemin şartları söz konusu olduğunda tımar sistemi özel ve değerli bir 

sistemdir. Osmanlı devlet yapılanmasının, eski sistemlere, özellikle de İslam 

Devletlerinde görülen ikta adlı sisteme benzeyen (Tesch, 2019) ve bu tip eski 
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sistemlerin üstüne katarak geliştirdiği tımar yapılanması, içinde feodal ve merkezi 

öğeleri barındıran askeri finansman aracıdır ve bunun yanında ekonomik bir yapıdır. 

Osmanlı Devleti, nitekim, geçmişte yaşayan devletlerden ve fethettiği 

ülkelerden aldığı uygulamaları bir şekilde kendi potasında eritmiş, tımar sistemi 

içerisinde var etmiştir. Bu sistemin temelinde sipahi denilen, at ve kılıç tarzı silah 

kullanan askerin yetiştirilmesi yatar. Uzun Harbe kadar da sipahi, Osmanlı 

ordusunun ve devlet sisteminin temelini oluşturmuştur (İnalcık, 2012). Kendi askeri 

teçhizatlarını hazır bulundurarak orduya katılan ve yerel sipahiler olarak da 

adlandırabileceğimiz bu askerleri var eden tımar sistemi sayesinde Osmanlı merkezi 

yönetimi büyük bir mali yükten kurtulmuş, minimum maliyetler ile büyük bir orduyu 

sürekli hazır halde tutabilmiştir (Ágoston, 2010: 114–115). 

Yerel kaynaklar ile beslenen, Osmanlı Devleti’ne döneminin en büyük askeri 

kudretlerinden birisi olma fırsatını veren yerel sipahi kuvvetlerini temel alan tımar 

sistemi (Ágoston, 2010: 114–115), kendi içerisinde üç ana kategoride incelenebilir. 

Bunlar has, zeamet ve tımarlardır. Haslar ise iki alt bölüme ayrılır. Bunlar bey ya da 

umera hasları da diyebileceğimiz bölüm ile havas–ı hümayun ya da merkez haslarıdır 

(İnalcık, 2012). Fakat bunların dışında, tımarlar ayrıca hizmet açısından da bir 

sınıflandırılmaya tabi tutulabilir. Buna göre, tımarlar sivil ya da askeri olarak 

ayrıştırılabilir. Askerlik dışındaki çeşitli işlere ayrılan tımarlar ise oldukça azdır. 

Büyük kısım askerlere ayrılanlardır (Ünlü, 2012: 45–48). 

Has gelirlerinin klasik dönem için yüz bin akçeden fazla olduğunu, zeamet 

sahiplerinin ise 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında vergi toplama hakkına sahibi 

oldukları bilinmektedir (İnalcık, 2012). Savaş işi ile sorumlu tutulan sipahi ve yüksek 

rütbeli beylere yani has ve zeamet sahibi kimselere verilen bu vergi toplama hakkı, 

hem taşrada tımara bağlı bir hiyerarşi çıkartmış hem de bu görevlilerin toprakları ile 

bağlı olmalarını zorunlu kılmıştır. Söz gelimi bir sipahi, vergi toplama hakkı bulunan 

köylerde hem güvenliğe yardımcı olur hem de üretimin artmasını teşvik etmektedir. 

Zira, bunu yaptığında her sene vergi toplamaya devam edebilir. Birçok defa bu hakkı 

evlatlarına da bırakabilir (İnalcık, 2019b: 92) ve böylece bir aile serveti de 

oluşturabilir.  

Nitekim, tımarlı sipahiler, atandıkları yerde uzun süreler kalabilmekte ve bazı 

durumlarda çocuklarına da tımarlarını miras bırakabilmektelerdir. Bu sebeple, tımar 
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sistemi ekonomik yönü de olan bir kurumdur. Bu sistem dahilinde sürdürülebilir bir 

sosyoekonomik düzen, vergi toplayıcıları için son derece önemlidir. Ayrıca bu 

sistem, gerek merkez kurumlarından defterhanenin varlık sebebi olarak, gerekse de 

askeri yönlü yapısı ile birlikte, Osmanlı klasik dönem devlet yapısının kilit 

taşlarındandır. Nitekim bu nedenle olsa gerek 17. yy’da ıslahat taraftarları ilkin tımar 

sisteminin ihya edilmesi gerektiği üzerine vurgu yapacaklardır, onlara göre tımar 

sisteminin zafiyeti devletin zafiyetine eşittir (Abou-El-Haj, 2018: 65). Zira tımar 

sistemi, kolluk yapısını belirler, görevlilerin görev alanlarını çizer, sürdürülebilir bir 

sosyoekonomik düzen kurarak zenginlik yaratır.  

2.4 ORDUNUN YAPILANMASI 

Osmanlı ordusu, çok tabakalı, çok birlikli bir yapıdadır. Bu çalışmada bu 

yapının ancak bazı bölümleri incelenebilecektir. Sipahiler, yeniçeriler ve sekbanlar 

araştırmanın ana ilgisini üzerlerine çekmektedirler. Mortolos, voynuk ya da yörük 

teşkilatları gibi Osmanlı askeri yapıları mevcuttur fakat bunlar, 1500’lü yılların sonu 

itibariyle gerek geri hizmet birlikleri olmaları gerekse de tımar sistemi ve bu 

bağlamda tımarlı sipahiler ile ilişkili olmalarından dolayı (Emecen, 2013; Kayapınar, 

2013) çalışmada göz ardı edilmiştir. Tımarlı sipahiler aktarılırken, bu kurumlarda 

meydana gelen değişimler de zaten aktarılmış olacaktır. 

İlaveten merkezdeki askeri birlikler de yeniçeriler ya da kapıkulu sipahileriyle 

sınırlı değildir. Fakat bu birliklerin dışındakiler idari değişimi yeteri kadar 

yansıtmamaktadır. İlaveten askeri dönüşüm ve bu bağlamda idari dönüşüm 

incelenirken, yeniçeriler ve kapıkulu sipahilerileri gerek idari fonksiyonları gerekse 

de kalabalık mevcutları ile ana akım değişimleri bize detaylıca göstermektedir. 

Çalışmanın bütünlüğü ve anlaşılabilirliği açısından askeri yapının incelenmesi bu 

çerçeve dahilinde sınırlandırılmıştır.  

2.4.1 Kapıkulu Ocakları 

Kapıkulu ocakları olarak da adlandırabileceğimiz Osmanlı merkez askeri 

birlikleri gerek siyasi gerek idari ve gerekse de harp işleri ile ilgili birçok vazifeyi, 

kuruldukları günden tasfiye edildikleri 1826 tarihli Vaka–ı Hayriye’ye kadar yerine 
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getirmişlerdir. Bu uzun süreçte ise bazı birtakım değişimler yaşamışlardır. 

Yaşadıkları dönüşümü anlamak, Osmanlı Devleti’nin yaşadığı evrimi anlamak ile 

yakından ilgilidir ya da farklı bir bakış açısıyla, Osmanlı’nın evrimini anlamak için 

askeri sistemin evrimini anlamak elzemdir. 

Osmanlı ordusu, görüleceği üzere farklı kompartımanlara ayrılmıştır. Bu 

kısımdaysa merkez orduları ele alınacaktır. Osmanlı merkez orduları dediğimizde, 

dönemin askeri yapısına uygun olarak, iki ana farklılık göze çarpar. Bu farklılık atlı 

veya yaya asker olmaktan kaynaklanır. Nitekim Uzunçarşılı (1988a: 2) da böyle bir 

ayrım ile merkezi orduyu tasnif eder. Bu tasnife göre Osmanlı maaşlı merkez 

ordusunun yaya kısmında; acemi oğlanları birliği, yeniçeriler, cebeciler, topçular ve 

top arabacıları ocağı olarak ayrım gösterir. Süvariler ise altı ayrı bölüğe ayırılır. 

Bu çalışmada, yeniçeriler ve süvari sınıfının altı bölüğünün genel nitelikleri 

üzerine bir inceleme yapılacaktır. Zira, görülecektir ki hem mevcut hem de idari 

fonksiyonlar anlamında bu iki ocak oldukça önem arz etmektedir. Gerek 

yeniçerilerin kolluk anlamındaki görevleri gerekse de sipahilerin mali sistemdeki 

yerleri bu iki ocağı diğerlerinden ayırmaktadır. 

2.4.1.1 Kapıkulu Sipahileri (Altı Bölük Halkı) 

Ordu organizasyonunun ve Osmanlı idari yapılanmasının en mühim 

yapılarından olan kapıkulu sipahileri ya da bir diğer adıyla altı bölük halkı, Osmanlı 

devlet nizamını anlamamız için oldukça önemli bilgiler vermektedir. 

Buna göre merkez sipahileri, ordunun asil bağları olan ve nitelikli efradının 

görev yaptığı bir bölüm olarak adlandırılabilir. Sipahilere geçişin, enderun ağaları ya 

da başarılı yeniçerilere mahsus bir alan olması, birliktekilerin nitelikli kimselerden 

olduğunun kanıtlarındandır. Ayrıca ocağın daha ilk zamanlar kadrolarına alınan 

gençler de nüfuslu devlet adamlarının evlatlarıdır (Uzunçarşılı, 1988b: 138–146). Bu 

tarz gençlerden oluşturulan ocak, zamanla belli süreçlerden geçerek altı ayrı bölük 

olarak teşkilatlanmıştır (Özcan, 1989). Çalışma açısından önemli olan ise 

görevleridir. 

Altı bölük halkına barış zamanında verilen görevler; vergi tahsildarlığı, devlet 

işletmelerinin yönetimi, katiplik gibi, idari ve mali nitelikli sivil görevlerdir. 
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Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan bazı değişiklikler ile 

sipahilerin vergi toplama gibi görevleri güçlendirilmiş, nizama bağlanmıştır 

(Uzunçarşılı, 1988b: 155–161). Bu değişiklik, 17. yy’da yaşanacak mali ve siyasi 

değişimlerin temellerinden birisidir. Özellikle 17. yy’daki idari dönüşümde, 

sipahilerin vergi toplama vazifeleri ve bu bağlamda iltizam sistemindeki rolleri kilit 

önemdedir. İltizam sistemi zaman içerisinde önem kazandıkça, bu ocak, merkez 

siyasetinde daha büyük bir güç halini almış ve yüksek siyasal mücadelenin içerisinde 

yer alabilecek konuma ulaşmıştır. Özellikle yeniçeri–sipahi karşıtlığı ve isyanlar, 17. 

yy. siyasal krizlerinin karakterlerinden birisi olacaktır (Afyoncu, 2009). 

Yaşanan krizler, mevcut artışı ile paralel gelişmiştir. Nitekim 16. yy’ın son 

dönemlerine kadar, sekiz bin veya on bin civarında mevcudu bulunan ocak, zamanla 

iki üç katına kadar varmıştır. Ayrıca görev yaptıkları yerler de değişmiştir. İlk 

zamanlarda İstanbul ve çevresi ile eski başkentler, Edirne ve Bursa ile sınırlı bir 

görünüm arz eden ikametgahları, zamanla Rumeli ve Anadolu içerisinde yayılacaktır 

(Afyoncu, 2009; Uzunçarşılı, 1988b: 175). 

Mevcutlarının artışına paralel, altı bölük halkına eleman alımı da belli bir 

evrim geçirmiştir. Bu minvalde ilk zamanlar kurum, Enderun ağaları ve üst düzey 

devlet görevlilerinin çocuklarının alındığı bir kurum olmuştur. Bu manada bir kısmı 

ile devşirme sistemi üzerinden beslenen kurum, zamanla dışarıdan da eleman alınan 

bir kimliğe bürünecektir. Özellikle de sefer zamanlarında ek nefer ihtiyacının sivil 

kökenli kimselerce karşılanması ve buradan kaynaklanan kul kardeşliği sistemi, 

ocağa dışarıdan eleman alınması olarak yorumlanmış ve yerleşmiş kanunlara aykırı 

kabul edilmiştir (Uzunçarşılı, 1988b: 190–191). 

O halde ortaya çıkan sonuç şöyle yorumlanabilir; zamanla gerek görev yerleri 

gerek personel temini ve mevcudu açısından farklılaşan kurum, özellikle idari ve 

mali görevleri itibariyle sivil bürokrasi ile grift ilişkilere sahiptir. Zira sivil görevleri 

de bulunan bir ocaktır. 17. yy. içerisinde bulunduğu isyanlar ve kurumun yaşadığı 

değişimse büyük bir dönüşümün parçasıdır. Özellikle personel temininde, 

yeniçerilerde de gözlendiği gibi devşirmeler yerine kul kardeşliğine dönüşüm, bir 

bütün olarak Osmanlı yönetim kademelerini etkilemiştir (Afyoncu, 2009). 
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2.4.1.2 Yeniçeri Ocağı 

Osmanlı merkez ordusunun kuruluşundan itibaren en kalabalık mevcudunu 

oluşturan yeniçeriler, gerek merkez ordusunun insan kaynağını anlamak gerekse de 

17. yy. sürecindeki değişimi kavramak için bize birçok ipucu verecektir. Bu kritik 

önemdeki ocağı anlamak ise görevlerini incelemek ile mümkün olabilir. 

Yeniçerilerin gerçekleştirdikleri görevler üç ana grupta toplanabilir. Bunlar; 

padişahın protokol törenlerindeki hizmetleri, hükümdarın bulunacağı savaşlarla ilgili 

hizmetleri ve özellikle başkentin güvenliği ile ilgili hizmetleridir. Buradan hareketle 

de yeniçeriler ilk günlerden itibaren, padişahın şahsi ordusu olma vasıflarını hep 

korumuşlar ve hatta Veinstein’e  (2013: 116) göre zaten kuruluşları da padişahın 

şahsi hizmetkarları olma ve onun onurunu yüceltmek ile ilgili olmuştur. O halde 

yeniçeriler daha ilk başlardan itibaren, maiyet askeri olarak sistemde yerlerini 

almışlar, seçme askerler olarak özel nitelikli hizmetler ile ilişkilendirilmişlerdir. 

İlk başlarda bilhassa seçme askerlerden oluşturulan bu ocak zamanla niteliksel 

manada belli bir dönüşüm geçirmiş, üstüne yüklenen vazifeler farklılaşmıştır. 

Özellikle ocağın niteliği, hizmet ettiği şeye bağlı olarak değişmiştir. Bu değişim, 

dönemin düşünürlerinin yazdıklarından takip edilebilir. Bu minvalde, hükümdarın 

otoritesini tahkim etme vazifesi ile donatılan yeniçerilere ve daha genel manada 

hassa alaylarına yönelik devletin ilk başlardaki bakış açısı Kanuni Sultan 

Süleyman’ın damadı ve baş veziri Lütfi Paşa’nın yazılarından anlaşılabilmektedir. 

Paşa, asker sayısının az ve öz olması gerektiğini, iyi eğitimli ve sadık askerlerden 

kurulu bir hassa ordusunun korunması gerektiğini savunmuştur. Fakat 17. yy. 

dönüşümü içerisinde yazan Kâtip Çelebi,
28

 geniş mevcutlu bir ordunun gerekliliğini 

bize aktarmaktadır. Bu iki ayrı bakış açısı, dönemlerin değiştiğini göstermektedir. 

                                                 
28

 Söz konusu dönemde Osmanlı devlet kurumları bünyesinde görev yapan kimi düşünür ve uzmanlar, 

karar alıcılara yol göstermesi için layiha denilen eserler kaleme almışlardır (İnalcık, 2015a: 117–

177).  Bunlar bir nevi reform önerileridir. Bu layihaların yazarlarından birisi de Kâtip Çelebi’dir. 

Yazar, devletin o dönemler artık yaşlılık döneminde olduğunu, bu yaşlılıktan dolayı savaşmaktan 

kaçınması gerektiğini ifade etmektedir. Avrupa’daki gelişmelerin, özellikle ordu gelişmeleri, 

gemicilik ve haritacılık gibi ilerlemelerin ivedilikle öğrenilmesi ve benimsenmesi lazım geldiğini 

belirtmektedir. Yeniliklerin benimsenmesi sırasında da sert tedbirler şarttır. Bu sert tedbirli siyaseti 

diktatör tarzı bir yönetici başarabilir. Kâtip Çelebi’nin yeni gelişmelerin öğrenilmesi konusundaki 

ısrarı ve artık savaşılmaması gerektiğini salık vermesi, İbn-i Halduncu perspektifte olduğunu 

gösterir (İnalcık, 2015a: 137–145) ve ilerici bir yorum olarak anlaşılabilir. Zira görüşleri Lale 

Devri ile birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Lale Devri’nin bir barış dönemi olduğu burada 

hatırlanmalıdır. 
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Kolçak’a (2012) göre bu farklı bakış açılarının nedeni; bir hanedanın ordusundan 

soyut kimlikli bir devlet ordusuna dönüşümdür ve “kapıkulları yani merkez ordusu, 

daha 16. yy’ın ilk yarısında devletin soyut kişiliğine hizmet etmeye başlamıştır.” 

(Kolçak, 2012: 77–78). Böylelikle, yeniçeriler özelinde Osmanlı siyasetinin, devlete 

bakışın ve hanedanın sistemdeki yerinin dönüşümleri izlenebilir olmaktadır.
29

 Bu 

noktada belirtilmesi gerekmektedir ki padişahın şahsi hizmetkarları olan bir ocağın, 

devletin soyut kişiliğine hizmet eden bir orduya dönüşümü, idari ve askeri 

dönüşümler ile ilişkilidir. Bu değişimi görmek için yeniçerilerin 16. yy’daki hallerine 

bakmak, çalışma için yararlı olacaktır. 

Yeniçerilerin asker temin usulleri ve mevcutları, çalışma için en önemli 

değişkenleri bize göstermektedir. Bu değişkenler ile ilgili 16. yy. bağlamında nitelikli 

veriler elimizde mevcuttur. Buradan hareketle yapılacak inceleme sonucunda da 

görüleceği üzere ocak, Fatih Sultan Mehmet zamanında 5 bin gibi bir mevcuda 

ulaşırken, Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu mevcut 15 bin bandına 

oturmuştur. Yine bu klasik dönemde devşirme sistemi kilit önemdedir ve yeniçeri 

alımında ana eleman temini, devşirme sistemi dahilinde gerçekleşir (Beydilli, 2013; 

Uzunçarşılı, 1988a). Devletin tanımladığı bir yükümlülük, dolayısıyla zorunlu emek 

olarak adlandırabileceğimiz devşirme sistemi ile asker temini, Yeniçeri Ocağı’nı 

kelimenin dar anlamı ile bir köle ordusu yapmaz fakat zorunlu emek yapısına sahip 

bir ocak haline getirir  (Özcan, 1994). 

Yeniçerilerin gerek teşkilatları gerekse de görevleri 16. yy. sonlarına kadar 

bellidir. Kurallara azami seviyede dikkat edilir. Karıştıkları isyanlar ise, genelde 

devletin üst yönetimi tarafından bastırılır ve yeniçeriler büyük rahatsızlıklara neden 

olamazlar. Geçici kazanımlar elde edebilirler. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman’ın 

yeniçeri isyanını engellemek için Rüstem Paşa’yı azletmesi ve daha sonrasında tekrar 

göreve getirmesi (Afyoncu, 2008), kazanımların kısa vadeli oluşuna çarpıcı bir 

örnektir. 

Bu isyanların uzun vadeli değişiklikler yaratamaması, ordunun hacmi ile 

alakalıdır. Nitekim bu askeri ocağın mevcutları ordu içerisinde ağrılık 

                                                 
29

 Tezcan (2010) bu yolda ilerleyerek Osmanlı Devleti’nin 18. yy’a geldiğinde kendine özgü tarzda bir 

meşruti monarşi olduğu savını öne sürer. Özil (2018) ise Osmanlı’da demokrasinin izlerini 

yeniçerilerdeki reayalaşma (esnaflaşma) üzerinden ortaya koymaya çalışır. 
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oluşturmamaktadır. Lakin bu durum 16. yy’ın sonunda ama özellikle de 17. yy. 

boyunca değişecektir. Bu dönemde ocağın kadrolarında şişme yaşanacak, ülke 

içerisinde görev yerlerinin yayılmasına ve sivilleşen bir yapıya doğru değişime şahit 

olunacaktır. Bu minvalde de profesyonel, muvazzaf bir askeri birlik olmaktan çıkıp, 

askeri olmayan işler ile de uğraşan, yarı zamanlı asker olan kimseler haline 

geleceklerdir. Görev yerleri de merkezden taşraya doğru yayılacaktır. Taşradaysa 

garnizonlarda ikamet eden askerin yanı sıra, şehrin içinde ikamet eden ve ticari 

hayata katılan askerler gözükmeye başlayacaktır. Bu durum da kısaca yeniçerilerde 

reayalaşma ya da esnaflaşma olarak ele alınacaktır (Beydilli, 2013; Diko Yılmaz, 

2017; Doğan, 2014; Yılmaz, 2011: 84–134). 

Esnaflaşma denilen hadisede siyasi olaylar belirleyici olmuştur. Nitekim 

yeniçeriler, siyasi bir kriz olan Kanuni dönemindeki şehzade kavgaları sonucunda 

bozulan nizamı onarmak, asayişi sağlayabilmek için taşraya, şehir hayatının içine 

gönderilmişlerdir. Böylelikle de yeniçeriler, yasakçı adı altında görev yapmaya 

başlamışlardır. 1600’lü yıllar boyunca yaşanan değişimler sonucunda, bu 

fonksiyonları artarak devam etmiştir (Yazıcı, 2019: 254–256). Yasakçılık görevinin 

yeniçeri mevcudunu hem taşraya yaydığı hem de arttırdığı söylenebilir. 

17. yy. bu anlatılanlar bağlamında ifade edilebilir ki yeniçerilerin büyük bir 

dönüşüme maruz kaldıkları bir zaman aralığını ifade eder. Bu yüzyılda idari anlamda 

söylenebilecek en büyük değişimlerden birisi ise devşirme sisteminin terki 

meselesidir. Sayıları belli, devşirme sistemi ile eleman temin edilen, çoğunlukla 

merkezde bulundurulan bir ocağın, sayısı zamanla yüz bine dayanan, devşirme 

sistemi yerine kul kardeşliği sistemi ile eleman temin eden (Uzunçarşılı, 1988a: 477–

505) bu haliyle de padişaha kişisel sadakat duygusu yerine devlete soyut hizmetin 

ikame edildiği bir kimliğe bürünmeleri (Kolçak, 2012: 77–78) kuşku yoktur ki büyük 

bir dönüşümdür.  

Bu dönüşüm ise devşirme sisteminin terkinden güç kazanmış görünmektedir. 

Nitekim Faroqhi’nin (2006: 695–696) de ifade ettiği gibi, devşirme sisteminin 

terkinin nedenlerinden birisi olarak devlet yöneticilerine bağlı ve sarayın dışındaki 

himaye ağlarının, devlette hizmet anlamında önem kazanması hadisesi görülebilir.  
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Dolayısıyla, siyasi hanehalkları
30

 da denilebilecek yüksek devlet görevlilerinin 

çevresinde örgütlenen kadroların güçlenmesi, devşirme sisteminin terkinde bir neden 

olarak ifade edilebilir. Padişahın saray organizasyonu bu görevlileri etkilediği gibi, 

bu görevliler de sonrasında hükümdarın sarayını etkileyecektir. Bu gerçeklik ışığında 

da sistem çift yönlü bir etki–tepki dinamiğine sahip gözükmektedir. O halde, 

devşirme sistemini terk ettirip konumlarını güçlendiren hanehalkları, kul kardeşliği 

uygulaması altında daha da güçlenmiştir. Siyasi hanehalklarının oluşumu ise, iltizam 

sistemi ile oluşan yeni gelir kaynakları ve askeri sistemdeki değişim ile ilgilidir. Zira, 

Yeşil’in (2016: 22) ifade ettiği gibi, askere olan ihtiyaç, sekban toplama zorunluluğu, 

saraydan bağımsız hanelerin oluşmasının başlıca sebebidir. Bu minvalde de yerelde 

valilerde iltizam hakları toplanmaktadır.
31

 Yeniçerilerde yaşanan değişimin nedeni 

olarak ise direkt askeri değişimler gözükmese de askeri dönüşümün geniş ölçekli 

sonuçları bu kurumda köklü dönüşümlere neden olmuştur. 

2.4.2 Tımarlı Sipahiler 

Osmanlı ordusunun yapısı incelenmeye başlandığında görülebileceği gibi 

sipahi isimli iki farklı Osmanlı askeri birliği bulunmaktadır. Bunlardan birisi, 

incelenmiş bulunduğu gibi kapıkulu sipahileri adı ile anılan merkez süvarileri iken 

bir diğeri ise, tımar geliri ile geçimlerini sağlayan ve orduya gelirleri nispetiyle asker 

temin eden tımarlı sipahilerdir. Bu ikinci tür sipahi grubu, popüler manada akla ilk 

gelen türdür. Örneğin oldukça popüler bir kaynak olan Britannica’da da sipahi 

dendiğinde tımar tasarruf eden atlı asker akla gelir (Tesch, 2017). 

Tımarlı sipahiler, atlı askerlerdir ve ateşli silahlardan önce Osmanlı ordusunun 

belkemiğini oluşturmuşlardır. Fakat fonksiyonları sadece savaşmanın ötesindedir ve 

tımar tasarruf etmeleri nispetiyle sistemin kalbinde yer almaktadırlar (Yeşil, 2016: 

21). Tımar tasarrufu, bir taraftan kolluk sistemi bir diğer taraftan da ekonomik–mali 

                                                 
30

 Siyasi hanehalkları; valilerin de dahil olduğu paşaların, molla denilen büyük ulemanın, yerel 

aktörlerin ve bu minvalde de ayanların kapılarıdır. Yani bu kimselerin çevrelerinde oluşan, onlara 

bağlı yönetsel, siyasal ve ekonomik yapılardır. 
31

 Eyalet valilerinde iltizam haklarının toplanması ve bunun olumsuz sonuçlarıyla alakalı ünlü 

Osmanlı tarihçisi Gelibolulu Mustafa Ali’nin açıklamaları değerli tespitler içermektedir. Ona göre 

eyalet valilerinin mali yönetime girmeleri ve iltizamları kendi ellerinde toplamaları ciddi idari 

sorunlar doğurmaktadır (Abou-El-Haj, 2018: 193-199). 
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yapıdaki yeriyle Osmanlı organizasyonunun temellerindendir ve bu temel, sipahi 

kuvveti yetiştirmek için var olmuştur. 

Dönemin teknolojik şartları gereği, her devlet büyük miktarda atlı asker 

yetiştirmek için geliri yerinde toplayıp aynı zamanda harcatacak sistemler 

geliştirmek zorunda kalmıştır. Bizans veya Selçuklu fark etmeksizin hepsinde, az 

veya çok benzer şekliyle tımar tipi sistemler vardır. Geliri yerinde ayni olarak 

toplayan ve sonrasında eş zamanlı harcayan tımarlı sipahi kuvvetleri, evrensel bir 

çözüm olarak tüm tarıma dayalı imparatorluklarda bulunmuştur. Osmanlı özelinde 

ise durum, toprağın devletin mülkü olması ile ayrılır (İnalcık, 2000: 107–110).  

Devletin toprak mülkiyetine sahip olduğu tımar sisteminde, köylü toprağı ekip 

biçer ve vergi, kira gibi ödemeler yapar. Bu ödemelerse sipahinin gelirini oluşturur. 

Sipahi de bu gelirleri kendi topladığından dolayı, mahsulü toplayacak aracılara 

ödeme yapmak zorunda kalmaz. Böylelikle bu sistemle, tımarlı sipahi kuvvetleri 

yetiştirmek, at bakımı gibi pahalı süreçleri yönetmek etkin bir biçimde çözüme 

kavuşturulmuştur. Nitekim tımar sistemi 16. yy. sonlarına kadar ana sistem olma 

durumunu da bu avantajları sayesinde sürdürmüştür. Tımar sistemi, sipahi 

yetiştirmek için vardır. Bu sistem aynı zamanda savunma ve güvenliğin birbirinden 

ayrılmasının zor olduğu zamanlarda eş zamanlı olarak kolluk faaliyetlerine de etki 

etmiştir. Osmanlı ordusunun belkemiği olan sipahiler, yurt güvenliği için bırakılanlar 

dışında yanlarında getirdikleri savaşçılarla birlikte, bir sefer sırasında yüz bin gibi bir 

sayıya ulaşabilmektedirler (İnalcık, 2012).  

Yeniçerilerin aynı zamanda yirmi bin gibi mevcutlara ancak ulaşabildiği 

(Beydilli, 2013), kapıkulu sipahilerinin ise yine ancak yeniçeriler kadar 

mevcutlarının olduğu bir dönemde (Afyoncu, 2009), yüz bin rakamı oldukça 

anlamlıdır. Bu durum Osmanlı ordu organizasyonunda, tımarlı sipahilerin önemini 

bize gösterir. 

Sipahiler bu büyük mevcut içerisinde kuşku yoktur ki belli bir nizama 

sahiplerdir ve bu nizama göre savaşa katılırlar ve barış zamanlarında görevlerini icra 

ederler. Akdağ’ın (1995: 86–93) ifade ettiği üzere, tımar sistemi işlevsel iken taşra 

yetkililerinin çoğu da tımarlı sipahi olur. Örneğin, dönem şartlarında halk açısından 

yöneticilerin en önemli görevi denilebilecek olan asayiş hizmetlerinde tımar 

sahipleri, sancak beyleri veya beylerbeylerinin yanında hizmet ederler. 
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Son kertede tımarlı sipahiler savaş hizmetlerini yerine getirirken en üst amirleri 

beylerbeyleridir. Sonrasında da sancak beyleri bu sırayı takip eder, ardından zeamet 

tasarruf eden alaybeyleri ve en aşağısında nahiye denilen taşra idari biriminin de 

koordinatörü denilebilecek ve kolluk yetkisi de olan zaimler, sipahi ordusunun 

komuta kademelerini oluşturur (İnalcık, 2012; Pakalın, 1993b: 230–235). 

O halde, sancak beyi ya da beylerbeyi gibi görevlilerin ya da kolluk yetkilisi 

olan zaimin, aynı zamanda askeri bir komutan olduğu görülebilmektedir. Askeri 

sistem tarafından yoğurulan Osmanlı idari sistemindeki değişimlerde bu manada 

daha anlamlıdır. Zira tımarlı sipahi ordusu, klasik devir özelinde, kat ve kat diğer 

tüm askeri birliklerden daha büyük bir mevcuda sahiptir. Bu minvalde de tımarlı 

sipahilere ne olduğunu bulmak ve anlamak, Osmanlı ordusunun geçirdiği gelişimi ve 

değişimi, buradan hareketle de sistemin genel dönüşümünü anlamak için elzemdir. 

Yeşil’in (2016: 14) dikkat çektiği gibi, Osmanlı ordusunda yaşanan değişim, tımarlı 

sipahilere ne olduğu sorusunun cevaplanması ile ilgilidir.  

Bu noktadaysa bazı sorular sormak mümkündür. Buna göre; tımarlı sipahiler, 

ateşli silahlar devrinde neden var olmaya devam edememişlerdir? Veya neden süvari 

olan tımarlı sipahiler ateşli silah kullanmaya başlayarak var olmaya devam 

edememişlerdir? Yeni savaş sadece piyade ağırlıklı olduğu için mi tımarlar ortadan 

kaldırılmıştır? Eğer öyleyse neden tımarlı tüfekçi piyade gibi bir ateşli silah kullanan 

elit bir birlik kurulmamıştır? Bu gibi soruların cevaplanması, Osmanlı idari yapısının 

değişiminin niteliğini ortaya koyarken, tımarlı sipahilerin kaderini bize anlatacaktır.  

 

 



 

 

3. ASKERİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİM BAĞLAMINDA 

İDARİ YAPININ DÖNÜŞÜMÜ 

Osmanlılar 17. yy’a gelinene kadar dünyanın en büyük güçlerinden biridir. 

Gücünü batıda Almanya sınırlarına doğuda ise Hint kıyılarına yaymayı başarmıştır. 

Bu başarı, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu coğrafyadan destek almaktadır (İnalcık, 

2019b: 231). Bu minvalde de büyük bir Akdeniz bölgesinde ortak bir dünyayı 

oluşturan ve Mezopotamya üzerinden de daha köklü bir düzleme oturan coğrafyayı 

anlamak gerekmektedir. İlaveten çeşitli tekniklerin ve kültürel öğelerin nasıl 

yayıldığı da coğrafya bağlamında aydınlığa kavuşturulabilir. Askeri devrimin de bir 

teknik yayılma işi olduğu düşünüldüğünde coğrafyayı anlamak elzemdir.  

Osmanlı Devleti’nin bulunduğu etki alanı ve coğrafya ise, geçmişin Doğu 

Roma Dünyasının oturduğu Akdeniz ve Balkanlar da denilen Doğu Avrupa 

toprakları ile Orta Doğu denilen coğrafyadır. Bu topraklar, Mezopotamya denilen 

medeniyetin kültürel olarak etki alanına aldığı coğrafya olarak tarif edilebilir. Bunun 

başlıca kanıtı ise, Mezopotamyalı olan Sümerlilerin yazıyı keşfeden ilk medeniyet 

olmasında ve yazılı medeniyeti ortaya çıkararak, Antik Yunanlılar ve Antik Mısırlılar 

gibi birçok medeniyete ilk yazı sistemini miras bırakmalarında bulunabilir. Daha 

geniş bir perspektiften yaklaşıldığındaysa Osmanlı Coğrafyasının, tarihsel kökenini 

Mezopotamya’dan alan ve tüm Avrupa’yı kapsayan büyük bir Akdeniz medeniyeti 

içerisinde değerlendirilmesi mümkündür (Braudel, 1972: 168–224). 

Büyük bir Akdeniz bölgesinde ortak bir dünyayı oluşturan Osmanlılar ve 

Avrupalılar da nihayetinde çeşitli teknolojik ve kültürel öğelerin alışverişini 

yapmışlar, birbirlerini etkilemişlerdir. Bu etkileşimler ile koşut büyük bir kültürel ve 

ekonomik bölge oluşmuştur. Nitekim Ansary ( 2010: 1–17) de uzun uzun söz konusu 

kültürel ve teknik yayılmayı tarif eder. Ona göre dünyada gelişim sağlayan bölgeler 

iklimsel olarak orta kuşaktadır ve bu kuşak, batı, orta ve doğu olarak kabaca üçe 

ayrılmaktadır. İslam Dünyası orta kuşakta yer alır ve buraya hakimdir. Coğrafi şartlar 

sebebiyle, Çin’in dahil olduğu doğu dünyasından kopuk olan orta bölge, batı ile 



 

87 

 

sürekli bir ilişki içerisindedir. Ansary’ye (2010) göre bu ilişki tarihin derinliklerinden 

beri devam etmektedir. Ticaret, askeri karşılaşmalar ve göçler bu ilişkiyi 

beslemektedir. Coğrafya bu sürece yardımcı olmaktadır. Bugün dahi bakıldığında, 

Türkiye ve Rusya’nın pozisyonu, Ansary’nin (2010) orta ve batı bölgeleri dediği, 

Ortadoğu ve İran coğrafyası ile Avrupa’nın ne kadar da grift hatlar ile birbirinden 

ayrıldığını aslında bize göstermektedir. Örneğin Türkiye’nin topraklarının büyük bir 

kısmı batı bölgesinde yer almamaktadır ama tarihi ve kültürel olarak Avrupa’nın da 

dışında değildir. Bu etkileşimin bir başka kanıtıysa, Ortaylı’nın (2006: 45) hatırlattığı 

gibi Osmanlı Devleti’nin Roma’nın devamı olmasında yatar.  

Orta ve Batı dünyaları arasındaki ilişkinin uzun soluklu ve karşılıklı olduğunu 

söylemek mümkündür (İnalcık, 2019b: 244-247). Bu minvalde, Osmanlı Devleti’nin 

Avrupa devletler sistemini, toplumsal yapısını ve ekonomisini etkilediği savı da öne 

sürülebilir. Bu perspektiften de etkileşimin boyutları, Osmanlı’nın Avrupa’yı ne 

ölçüde etkilediği, nasıl dönüştürdüğü incelenmesi gereken önemli bir konu olarak 

karşımızda durmaktadır. Son kertede Roma’nın devamı olan Osmanlı Devleti’nin, 

Roma’dan doğan diğer toplum ve siyasi yapıları etkilemediğini iddia etmek çok akla 

yatkın gelmemektedir.
32

 

Bu etkileşim bir yana Avrupalılar ve Osmanlılar benzer bir dünyayı paylaşarak 

benzer sorunlar ile yüz yüze gelmişlerdir. Karşılıklı ticaret ve kültürel alışverişlerde 

bulunmuşlardır. Özellikle Avrupalıların Kanuni Sultan Süleyman’a Muhteşem 

Süleyman demelerinden de görülebileceği gibi, bu alışverişlerde Osmanlılar ilk 

zamanlar kendisinden övgü, saygı ve hatta korku (Kumrular, 2016) ile bahsedilen 

konumdadır. Buradan hareketle de Osmanlılar, 17. yy’a kadar Avrupa ile 

ilişkilerinde etkin bir konumdadır. Fransız, İtalyan ve benzer ulus ve toplumların 

önünde bir güçtür, onları etkilemektedir. Avrupa saraylarında Türk etkisi, modada 

dahi kendisini göstermektedir (İnalcık, 2019b: 188–200). Hatta bu etki askeri alanda 

da yaşanmıştır. Börekçi’ye (2006) göre askeri devrimin en önemli taktiklerinden 

yaylım ateşi, ilk olarak Osmanlılar tarafından 17. yy’ın başlarında geliştirilmiştir. 

Emecen’e (2017: 90) göre ise bu taktik, çok daha önce,  Mohaç Meydan 

Muharebesinde kullanılmıştır. Hatta top atışları sırasında kullanılan yılankavi denilen 
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 Elbette bu konu bu çalışmanın kapsamını aşar, bu nedenle gelecek çalışmalara bir soru bırakmak en 

doğrusu olacaktır. 
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özel bir kilit mekanizmasını da Osmanlılar icat etmişlerdir ve benzeri gelişmeler 

deniz savaşlarında da görülmektedir. Osmanlılar İnebahtı mağlubiyeti sonrasında 

askeri devrime uygun özel bir gemi türünü geliştirerek kullanmaya başlamışlardır  

(Ágoston, 2011b: 113; 2019: 142). Bu geliştirmeleri yapan Osmanlılar da 

nihayetinde askeri devrimde öncül kabul edilebilir. Fakat sonrasında bu durum 

değişecektir. İşte bu değişiklik yani Osmanlı’nın edilgen konuma gelmesi, takip 

edilen değil takip eden olması, Uzun Harp ve sonrasında gerçekleşen askeri, siyasi ve 

idari sorunlar ile koşut gelişmiştir (İnalcık, 2019b: 215–222). 

Osmanlı Devleti de nitekim, 16. yy’ın sonlarından, özellikle de Habsburglarla 

karşı karşıya geldikleri Uzun Harbin (1593) başlamasından itibaren klasik 

patrimonyal sisteminde
33

 büyük bir dönüşüm yaşamaya başlamıştır. Söz konusu 

çağda, bilhassa Köprülülerin başa geldiği 17. yy. ortalarına kadar, dışta ve içte 

olabildiğince istikrarsız bir dönem yaşanmıştır. Ardından Köprülüler döneminin 

görece istikrarlı sürecinin sonrasında ise Lale Devri adı ile anılan, bir barış ve 

yenileşme dönemine, bu minvalde yeni bir çağa adımını atmıştır (İnalcık, 2014). Bu 

dönem bir bütün olarak değerlendirildiğinde Osmanlı idari yapılarında bir takım 

kritik reformları da içinde barındırmaktadır. Gerek Köprülüler gerekse de Lale 
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 Beyazıt (2014) ulema üzerine yaptığı çalışmasında, ilmiye mensuplarının göreve başlama, 

azledilme ve rotasyonlarının belli kaideler ile gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Beyazıt’a 

(2014: 92) göre bu durum “Osmanlı Devleti’ni Weber’in tanımladığı patrimonyal karakterden 

uzaklaştırıcı bir özelliktir.” Bu vaziyeti kalemiyeye doğru da genişletmek mümkündür. Örneğin 

hükümdarın belli günlerde divan – ı hümayun için kabul alması şartı, hükümdarın dahi kendi 

kendisi tarafından kısıtlandığı yorumunu yaptırabilecektir. Fakat tüm bunları patrimonyal 

karakterden uzaklaşma olarak değil de patrimonyal karakteri güçlendiren kanunlaşma hareketi 

olarak da görmek mümkündür. Bu noktada da gelecek araştırmalara bir soru bırakmak faydalı 

olacaktır; bu kanunlaşma hareketi kendi içerisinden rasyonel kurumlar yaratmış olabilir mi? 

Osmanlı Devlet’i Weber’in yasal – ussal kurumlarına, Avrupalılardan önce, klasik çağlarında 

sahip midir? Bu sorular üzerine düşünürken, Mustafa Ali’nin ve Koçi Bey’in 17. yy. öncesi 

Osmanlı kurumları ve memurları için belli kurallara iş yaptıkları ve belli davranış kalıplarına 

uymak zorunda oldukları tespiti de hatırlanmalıdır (Abou-El-Haj, 2018: 88). Ayrıca Greene’nin 

(2018) de Ebusuud Efendi ile ilgili tespiti de dikkate değerdir. Buna göre Kanuni’nin emri ile 

Müftü Ebusuud, gayrimüslimleri de içine alacak şekilde evlilik prosedürleri üzerinden kanunlaşma 

hareketi gerçekleştirmiş ve arazi kanunlarını da şeriat ile uyumlaştırarak Osmanlı içerisinde genel 

geçer bir ortak hukuk yaratmaya çalışmıştır (Greene, 2018: 73). İlaveten İnalcık (2019b: 79-92), 

Weber’in patrimonyal tiplemesi üzerine kaleme aldığı makalesinde, Osmanlıyı despotist ve-veya 

sultanist çizgide görmeye karşı çıkmaktadır. Padişahların, özellikle Kanuni ve Fatih’in 

rasyonelleştirildiği iddia edilebilecek olan kanunlarının altını çizmektedir. 16. yy’da Osmanlı 

bürokrasisinin rasyonelleşen eğilimlerine, tımarlı sipahilerin kişisel keyfiyetten uzak tanımlanan 

hizmet yükümlülüklerine ve sivil bürokrasinin reelpolitiği öne alan davranış tarzlarına vurgu 

yapmaktadır.  
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Devrine ülkeyi taşıyan yöneticiler esasında bazı önemli reformları gerçekleştirmiş 

veya en azından bunun için çabalamış olanlardır.  

Lale Devri ile nihayete eren söz konusu zaman aralığının başlangıcı olarak 

Uzun Harbi almak da oldukça anlamlıdır. Zira bu muharebe ile Osmanlı Devleti, 

savaş şartlarındaki belirgin değişimi gözlemleme fırsatı bulmuştur ve askeri 

teknolojilerin, savaş uğraşısının kökten değiştiği gerçeğini kavramıştır (İnalcık: 

2019b: 219). Askeri değişim ise idari yapıdaki köklü reformların ana sebebidir. 

Uzun Harp ve sonrasında bir dönüşüm dönemine giren devlet, çoğunlukla 

bilinçli olarak ve yeni savaş şartlarına uymak maksadıyla askeri bir dönüşüme 

girmiş, bu dönüşüme uygun mali ve idari tedbirleri almıştır. Gerekli reform 

programlarını olması gerektiği gibi sürdüremediği zamanlarda ise ciddi siyasi krizler 

ile baş başa kalmıştır. Bu bölümde bu reformlar ile oluşmuş olan yeni yapı ele 

alınacaktır. Bu analiz sayesinde, Uzun Harp’den, yani 1593 yılından itibaren 

başladığını kabul edebileceğimiz Osmanlı klasik idari kurumlarındaki dönüşümün 

açıklanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu idari değişimin, askeri 

değişim ile olan koşutluğu da aktarılmaya çalışılacaktır. Bu amaçlara hizmet etmesi 

açısından, birinci sırada askeri değişimin ilk etki ettiği yapı olan ordu 

yapılanmasındaki dönüşüm incelenecektir. Sonrasında da sırasıyla ordunun etkilediği 

mali yapı, bu mali yapının da etki ettiği merkez ve taşra kurumları ele alınacaktır. 

3.1 ORDUNUN YAPISINDA DEĞİŞİM 

Osmanlı ordusunun bir bütün olarak incelenmesi kuşku yoktur ki bu çalışmanın 

kapsamını aşar. Bu nedenle de bu bölümde sadece askeri yapının idareyi en yüksek 

derece etkileyen kurumlarına değinilmiştir. Bu doğrultuda yapılan seçim ile birlikte 

gerçekleşen reformların ve askeri dönüşümün niteliklerinin aktarılabilmesi 

amaçlanmıştır. Buradan hareketle Osmanlı ordusunda işgücü ilişkileri ve asker 

tipleri, Yeniçeri Ocağı’nın yaşadığı değişim, tımarlı ve merkez sipahiler ile Osmanlı 

ordusunun dış kaynak kullanımının, bir diğer deyişle sekban kullanımının yaşadığı 

değişim ayrı ayrı ele alınmıştır.  
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3.1.1 Asker Tipleri Bağlamında Değişim 

17. yy. boyunca Osmanlı ordusunun yaşadığı dönüşüm, Osmanlı askeri 

işgücünün değişimi ve asker tiplerinde yaşanan dönüşüm ile yakından ilişkilidir ve 

işgücün yapısındaki dönüşüm, askeri teknolojilerdeki değişim ile alakalıdır. 

Bahsedildiği üzere, askeri devrim adıyla kavramlaştırılan askeri teknolojilerdeki 

değişim, siyasi ve idari hayatta da bir takım köklü farklılaşmalar yaşanmasına vesile 

olmuştur. Fakat en büyük etki savaş ile ilişkili kurumlara yani silahlı kuvvet 

yapılarına yönelmiştir. Dolayısıyla da eşyanın doğası gereği savaş ile uğraşan 

kurumları ve kişileri yaşanılan dönüşüm direkt etkilemiştir. Öyleyse yaşanan 

değişimler, öncelikle askerlik işi ile uğraşan bireyleri etkileyecektir.  

Tek tek bireylere yönelen etki ise zincirleme ilişkiler sonucunda kurumsal 

ilişkiler ve yapıları da dönüştürecektir. Zira sosyal olaylar, kurumlar ile bireylerin 

karşılıklı etkileşimleri ile var olmaktadır. O halde, bireyleri etkileyen askeri yapıdaki 

değişim, asker zümresini ve buradan hareketle askeri kurumları doğrudan 

etkileyecektir. Askeri kurumların değişimiyse bütün bir devlet sistemini değişikliğe 

zorlamıştır. Bu değişimi açıklayabilmek için de bu başlık altında, tek tek kişileri yani 

sıradan askerleri en derinden etkileyen dönüşüm, yani asker tipleri ve buradan 

hareketle de askeri işgücü yapısında yaşanan dönüşüm ele alınacaktır. Böylelikle, 

Osmanlı ordusunda yaşanan değişimlerin nasıl bir etki–tepki mekanizmasıyla 18. 

yy’a ulaştığı daha detaylıca açıklanabilecektir. 

18. yy’a ulaşan Osmanlı Devleti’ni anlamak da Osmanlı Ordusunun yaşadığı 

dönüşümü anlamakla mümkündür. Ordunun yaşadığı dönüşüm ateşli silahların 

gelişimi ile ilgilidir. Ateşli silahların gelişmesi, top denilen silahın gelişimi, kuşatma 

sistemlerinde etkili derecede ilerleme ve buna mukabil savunma yapılarının, 

istihkamların hem nicelik hem de nitelik olarak gelişmesi, zincirleme reaksiyonlar 

halinde savaşların seyrini ve doğasını tümden değiştirmiştir.  

Söz konusu değişim sonucunda, ihtiyaç duyulan asker tiplerinde de köklü 

dönüşümler yaşanmıştır. Yaşanan teknik değişimler sonucunda, emek yapısını 

etkileyen en büyük askeri değişim ise savaşların uzamasıdır. Ateşli silahların 

gelişmesi öncesinde bir yaz mevsimi döneminde süren savaşlar artık yıllara 

yayılmaktadır. Meydan muharebeleri sonuçsuz kaldığı için, uzun süren yıpratma 
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mücadeleleri savaşın doğası olmuştur (Parker, 2014a). Halbuki ateşli silahların 

gelişmediği dönemlerde, Malazgirt ya da Kosova Muharebeleri gibi muharebeler bir 

iki günü geçmemiştir ve tüm sefer süresi ilk bahar ile sonbahar arasında 

tamamlanmaktadır. Askeri değişim sonucunda sefer sürelerinin uzaması ise asker 

tiplerinin değişimine neden olmuştur. 

Ele alınan bu değişimden önce, yani Uzun Harp öncesinde Osmanlı ordusunda 

görev yapan askerler, yazın sefer yapan bir asker tipi altında kategorize edilebilir. Bu 

askerler yazın sonunda seferlerin bitmesinin akabinde yerleşik oldukları yerlere geri 

dönerler ve sivil olarak kabul edilebilecek işleri ile uğraşırlar (İnalcık, 2012). 

Seferlerin uzamasının, sürekli cephede süre geçirmek zorunda kalınmasının da bu 

döngünün kırılması nedeniyle başlı başına köklü bir değişimi tetikleyeceği 

anlaşılabilir. Zira yeni şartlarda her kışı evinde geçiren asker tipi, işlevsizleşecektir. 

Bu işlevsizleşmenin kökeni ise ateşli silahların savaş uğraşısını değiştirmesi ve 

buradan hareketle de askeri finansman modelinin değişiminde aranmalıdır. 

Osmanlı ordusunda kışları evinde geçirmek zorunda olan vurucu unsursa 

tımarlı sipahilerdir. Bu asker tipi gelirlerini cephede maaşları üzerinden değil, ülke 

içlerinde kendilerine emanet edilmiş olan ekonomik kaynaklardan tahsil ederler. Her 

yaz sefere gitseler de kışın evlerine dönmek zorundadırlar. Zira tımar sistemi 

dahilinde kendilerine tahsis edilmiş gelirleri toplamak ve hem kişisel hem de at 

bakımı gibi askeri ihtiyaçlarını finanse etmek zorundadırlar. Fakat kışlama denilen 

hadise, yani seferin kışın da sürmesi, tımarlı sipahiler için gelir yönetiminde sorun 

doğurur. Zira, gelirleri için topraklarına geri dönmeleri zaruridir. Uzayan savaşlar, 

hele ki birden çok kışa yayılan mücadeleler, bu tip bir askeri işlevsiz bırakacaktır. O 

halde, tımarlı bir süvari ya da piyade kuvveti, yeni durumda işlevsizdir. Şartlar, 

merkezden maaş alan daimî asker istihdamının artmasına neden olmuştur (Afyoncu, 

2009; Beydilli, 2013). Tımarların ortadan kalkması da bir bütün olarak askeri 

finansmanı karşılayamaması noktasından ileri gelmektedir. 

Bu açıklamaların yanında belirtilmelidir ki askeri finansmanda tek sorun, insan 

kaynakları ve personel giderlerinin karşılanması noktasında çıkmamıştır. Yaşanan 

askeri değişimler sonucunda, birim başına askere harcanan mühimmat ve zahire 

miktarı da artmıştır. Bu artışın akabinde de askeri harcamalar yükselmiştir (Parker, 

2014a: 130). Giderler artarken, gelirler de o hızla artmadığına göre tasarruf nereden 
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yapılabilir?
34

 Eğer ki eskiye göre on kişilik bir birlik daha pahalı cephane ve silah 

kullanmak zorundaysa, öyleyse harcamalar nasıl kısılabilir? Aynı mevcutta bir askeri 

birliğin, askeri devrim öncesine göre daha yüksek harcamalara sebep olması, sürekli 

ödeme yapılmak zorunda olunmayan bir asker tipini zorunlu kılmıştır. Zira cephane 

masrafları artarken harcamaların gelirler ile dengeli olması gereklidir. Bu problem de 

askeri finansmanın yaşadığı bir başka sorun olarak ele alınabilir, bu sorunu çözmek 

için de Osmanlı Devleti tımar sistemine tahsis ettiği gelirleri merkeze çekmeye 

başlamıştır (Pamuk, 2005: 23–24; 2017a: 122–123; 2017b: 107–124).  

Bu sorun klasik yapıdan erken modern döneme geçişte ordu yapısını en çok 

etkileyen problemlerden birisi olmuştur. Görüldüğü üzere, klasik dönemde Osmanlı 

askeri emeğin ana omurgası, sürekli maaş alan veya farklı tarzda devlet 

kaynaklarından pay alan, profesyonel, muvazzaf birliklerden kuruludur. Fakat yeni 

şartlar bu sistemi zorlamaya başlayacaktır. Bir taraftan daha çok asker besleme 

mecburiyeti, diğer taraftan asker başına yapılmak zorunda olan yüksek masraflar, 

tasarrufu zorunlu kılmıştır veya Osmanlı ekonomisi kendi özelinde bu şartlar altında 

tasarruf yapmak zorundadır. Tasarruf zorunluluğuna koşut değişen şartlar, Osmanlı 

askeri emeğini, muvazzaf ve tam zamanlı emek istihdamından, esnek modelli bir 

istihdam sistemine dönüştürmüştür. Maaşlar savaş dönemleri ile sınırlanmıştır 

(İnalcık, 2016: 23–66).  

Bu değişime yardım eden husus ise gelişen teknolojinin niteliksiz emeğe 

uyarlanabilir olmasıdır. Zira ateşli silahlar ve daha çok piyade gerekliliği, ok 

kullanan ve ata binen daha nitelikli bir emektense daha ucuz işgücünü savaş için 

yeterli hale getirmiştir. Nitekim, kapıkullarına özellikle de yeniçerilere ödenen birim 

başı ücretlerin reel olarak düştüğü görülmektedir (Kaya, 2013: 192). Bu minvalde de 

öne sürülebilir ki sadece savaş zamanı ile maaşların kısıtlanması yanında, niteliksiz 

emeğin kullanımı ile de saat başına emek harcamalarından tasarruf yapılmıştır. 

Savaş zamanı dışında askere ödeme yükümlülüğünden kurtulmak da sekban 

kullanımın en önde gelen sebebi olmuş görünmektedir. Nitekim Osmanlı ordusunun, 

tam zamanlı askerler yerine, esnek modelle ve sözleşme usulünce istihdam ettiği 

askerleri yani sekbanları kullanması, bir diğer ifade ile günümüz özel askeri şirketleri 
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 Bu noktada Osmanlı ordusunu besleyen ekonominin Avrupa ülkeleri gibi merkantilist bir modele 

geçmediği hatırlanmalıdır.  
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ile çalışmaya benzer biçimde dış kaynaktan asker temin etmeye varan değişimi 

(İnalcık, 2016: 23–66; Özcan, 2009) bahsedilen asker tiplerindeki ve buradan 

hareketle askeri işgücü yapısındaki değişim ile alakalıdır. Gerek tasarruf 

zorunlulukları gerekse de savaşların uzaması ve ayrıca ihtiyaç duyulan asgari emek 

niteliğinin düşmesi göz önüne alındığında Osmanlı ordusunun dış kaynak kullanan 

bir yapıya doğru değişimi daha anlaşılır olmaktadır.   

Yeni teknolojik şartlar sonucunda oluşan yeni tarz savaşta, niteliksiz emek 

biçimine dönüşen yeniçeriler de 18. yy’a geldiğinde savaşan bir güç olmaktan çıkıp, 

milis bir yapıya dönüşecektir. Yeniçeri kimliği de buradan hareketle, muvazzaf asker 

olmaktan çıkıp, esnaf kimlikli bir milis haline dönüşecektir. Özellikle mali sebepler, 

savaşan insanları esnek bir modelle istihdam etmeyi Osmanlı Devleti için daha 

makul kılmış olmalıdır ki yeniçeriler askeri bir aygıt olmaktan çıkıp siyasi bir araç 

olarak işlev görmeye başlayacaklardır (Tezcan, 2010). Yeniçerilerde yaşanan 

değişim de Osmanlı Devleti açısından ana askeri gücün, sekban-levent denilen ve bir 

taraftan sözleşme ile savaştan savaşa toplanan diğer taraftan yerel yöneticilerce 

düzenli istihdam edilen askerlerce sağlandığının bir başka kanıtıdır. Yeni dönemde, 

mali sebeplerle, kapıkulu orduları, savaşkanlık güçlerini adım adım yitirirken, 

Osmanlı ana ordusu, dış kaynak kullanarak savaşan bir yapıya bürünecektir. Tımarlı 

sipahilerin benzer biçimde sistem dışına itilmeleri de aynı sürecin sonuçlarındandır 

(İnalcık, 2016: 23–66). 

3.1.2 Yeniçerilerin Esnaflaşması 

Askeri teknolojilerin değişiminin, savaş uğraşısını ilk elden dönüştürmesi, bu 

dönüşümün akabinde de orduların değişimi, bu orduları toplayan, yöneten ve finanse 

eden devletleri yeni birtakım sorunlar ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu sorunlar ile 

mücadele sırasında da bazı yönetimsel reformlar yapmak zorunda kalınmıştır. Askeri 

devrim teorisine göre Avrupa çapında gerçekleşen bu eğilim, Osmanlı’da da 

gözlemlenmektedir. Yeniçeri Ocağı’nın dönüşümü ise askeri devrimin çarpıcı 

sonuçlarını ortaya koyan en önemli kurumlardandır. Zira ocakta yaşanan dönüşüm, 

askeri devrimin Osmanlı siyaseti ve buradan hareketle ordu yapılanması ve idari 

sistem üzerindeki etkilerini ortaya koyar.  
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17. yy’da yeniçerilerin yepyeni bir yapıya bürünmeleri hadisesi ya da bir diğer 

ifadeyle esnaflaşmaları, Osmanlı rejiminin esaslarının yeniden kurulmasına kadar 

varan bir sürecin merkezinde yer alır (Tezcan, 2010; Yaycıoğlu, 2010: 680). Söz 

konusu yüzyıl esas alındığında, padişahın konumunun değiştiği, rutin işlerde ve 

merkezi hükümet bürokrasisinde sembolik bir vaziyete doğru itildiği ve padişahın 

karizmatik bir liderden, kolektif bir yapının başkanlığına doğru evrildiği 

gözlenmektedir (Abou-El-Haj, 2018: 103). Bu değişim, padişahın kendisinin de bir 

neferi olarak kayıtlı bulunduğu Yeniçeri Ocağı’nda da hissedilmiştir. Padişahın 

konumundaki değişimin nedenlerinden biri de yeniçerilerdeki değişimdir. 

Yeniçerilerde yaşanan değişimin çalışma açısından önemli olan kısmıysa 

reayalaşma denilen hadisedir. Bir diğer deyişle, yeniçerilerin esnaflaşması, tam 

muvazzaf bir kuvvet olmaktan çıkmasıdır. Yeniçerilerin bozulması olarak da 

adlandırılabilecek bu sürece tek bir değişkenin neden olduğunu söylemek yanlış 

olacaktır. Akdağ’ın (1947) makalesinde ayrıntısı ile ele aldığı gibi, ocağın nizamının 

bozulması, çok fazla değişkenle ilgilidir. Yeniçerilerin kolluk görevlerinin artması, 

Anadolu’da her geçen gün şiddetini arttıran tekinsiz durum, tımar sisteminin günden 

güne tasfiye edilmesi ve de buna koşut ocağın daha fazla görev almak zorunda 

kalması gibi sebepler bu değişkenler arasında sayılabilir. Tüm bu nedenler az veya 

çok yeniçeri kimliğini ve ocağın yapısını dönüştürmüştür. Lakin bu değişimlerin 

hepsi, askeri teknolojilerdeki değişim ile alakalıdır (İnalcık, 2016: 23–66; Pamuk, 

2017b: 107–124). 

Bu değişimlerin yanında dikkat çeken bir başka değişimse merkezde yaşanan iç 

siyasi mücadelenin ocak yapıları üzerindeki etkisidir. Sultan 3. Mehmet döneminde 

yaşanan siyasi krizlerin ve yeniçeri isyanlarının başlıca müsebbibi, görülebildiği 

kadarıyla vezirler arasında yaşanan siyasi rekabettir (Emecen, 2003). Siyasi rekabetin 

de dahil olduğu kimi süreçlerin sonucunda şişen kapıkulu mevcutları ve bunun 

sonucunda dönüşen ocaklar, sonuçta sadece kendilerini dönüştürmekle kalmamış, 

Osmanlı devlet sisteminde bir takım yönetim değişikliklerini de tetiklemiştir. 

Özellikle bu değişiklikler, askeri teknolojilerdeki değişimlerin askeri alanın dışına 

taşması noktasında daha da önem arz etmektedir. İlaveten yeniçeri kimliğinin 

değişiminin siyasal nedenleri de askeri devrimin çok yönlü etkilerini ortaya koyması 

bakımından değerlidir. 
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Bu noktada devşirme sistemi ise daha özel bir ilgiyi hak eder. Zira devşirme 

sistemi, bir askere alma metodu olmanın ötesinde devlet kadrolarının çoğuna insan 

gücü sağlayan ve toplumsal bir dönüştürme aracı da olan bir uygulamadır. Devletin 

yaşadığı dönüşüm, açıklanan bir çok değişimin nedenlerini ortaya koyarken, bu 

minvalde devşirme sisteminin de terkini açıklamaktadır ve denilebilir ki devşirme 

sisteminin terki de 16. yy’ın sonunda başlayan askeri dönüşüm ile ilgilidir (Yılmaz, 

2011: 72). Buna göre yeniçerilerin, siyasal çatışmaların da etkilediği kimi olayların 

sonucundaki mevcudunun artışı, ayrıca savaş meydanlarına sürekli asker sevketme 

gibi zorunluluklar, yeni bir askere alma yöntemini zorunlu kılmıştır. Devşirme 

sistemi de artan asker ihtiyacını karşılayamadığı için uygulamadan kalkmaya 

başlamıştır. Yerine gelen yapının adı ise kul kardeşliğidir. 16. yy. sonlarındaki 

savaşlar ile uygulamada daha çok görünmeye başlayan bu metot neticesinde, 

zamanla devşirme aslından ya da kul oğlu yani mevcut asker oğlu olan kişilerden 

ziyade yeni kişiler yani halktan kimseler merkez ordularında ağırlığı 

oluşturacaklardır. Bu değişimde, 16. yy’ın sonunda yaşanan savaşların payı ortadadır 

(Uzunçarşılı, 1988a: 172). Bu meşruiyet altında da devşirme sistemi, genel bir 

toplumsal ve siyasal değişimin sonucunda ortadan kalkarken, bu değişime savaşlar 

yardımcı ya da bahane olmuş gözükmektedir. Nitekim yeniçerileri değiştiren siyasi 

çatışma da meşruiyetini savaşların değişiminden almaktadır. Uzayan ve artan 

savaşlar, acemi ocağı ve devşirme sistemi gibi görece pahalı bir mekanizmayı 

işlevsiz kılmıştır. Bu minvalde de siyasi ve sosyal beklentiler, bu pahalılaşmayı 

bahane ederek sistemin terkini sağlamıştır denilebilir. Böylelikle de askeri devrimin 

çok yönlü etkisi daha rahat anlaşılabilir. Askeri teknolojilerin savaş uğraşısını 

değiştirmesi, siyasal ortamı ve buradan hareketle de idari kurumları etkilemiştir. 

Böylece de sadece faydacı, çözüm odaklı değişiklikler yaşanmamıştır. Yeniçeri 

kimliğinin değişimi, esnaflaşma hadisesi bunu açık biçimde ortaya koyar. 

Esnaflaşmanın ana nedeniyse askeri değişim sonrası gelişen mali değişimlerle 

alakalıdır. Böylelikle Osmanlı siyasal hayatını kökten değiştiren Yeniçeri 

esnaflaşması süreci (Tezcan, 2010) de sonuç olarak askeri devrimin sonucu 

oluşmuştur. Zira yeni şartlarda, yeniçerilerin maliyesi ve tek tek yeniçeri kişilerin 

finansal durumu değişmiştir. Yapılan iktisadi araştırmalar göstermektedir ki 

yeniçeriler geçinememeye başlamaktadır. Zira enflasyon karşısında yeniçerilerin 
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maaşları daha az arttırılmaktadır (Kaya, 2013: 192). Bu durum da yeniçerilerin 

maaşlarının yanında yeni gelirler bulmalarını zorunlu kılmıştır. Yeni gelirler ise ek 

işler ile mümkün olmuştur. Dolayısıyla, yeniçerilere maaşlarının yanında çalışma 

izni devlet tarafından neredeyse bilinçli olarak verilmiştir. Bu noktaya gelinmesinin 

esas sebebi, maaşların enflasyon karşısında erimesidir. Bu düşüş ise ocak 

mevcutlarının aşırı miktarda artması ile ilişkilidir (Beydilli, 2013). Sürekli çokça 

kadar askere maaş vermek de ekonomik olarak mümkün gözükmemektedir. Böylece, 

ordu dış kaynağa daha fazla yönelirken, yeniçeriler askeri işgücü olmaktan çıkıp 

farklı bir kimliğe bürünmüşlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Osmanlı 

ekonomisinin uzun savaşlarda artan asker mevcutlarını sürekli besleme kapasitesinin 

düşüklüğü ve buna mukabil barış zamanı askerin çoğunun terhis edilmesi 

zorunluluğudur. Bu zorunluluk altında, Yeniçeri Ocağı kimlik değiştirmiştir. Bu 

değişimin başlangıcıysa, askeri teknolojilerin sonucunda değişen savaş şartlarının 

siyasal hayatta yarattığı değişimdir (Yeşil, 2016: 13–55).  

Bu noktada iç siyasal çatışmanın, merkez ordularında büyük bir kimlik 

değişimine neden olduğu ortaya konulmalıdır. Özellikle Köprülü Mehmet Paşa 

döneminde görülebileceği üzere, yeniçeri–kapıkulu sipahi rekabeti, merkez 

siyasetinin başlıca unsurudur (İnalcık, 2015a: 29–30). Bu çatışma, yeniçeri ve sipahi 

yandaşlarının sürekli kadrolarını arttırmasına sebebiyet vermiş ve bunun neticesinde 

maaşlar reel olarak peyderpey düşmüş gözükmektedir. Zira, artan asker mevcudunu 

beslemek mümkün değildir. Yeniçerilerin zamanla esnaflaşması da bu noktada önem 

kazanmaktadır. Yeniçerilerin sivilleşen (savaşçı özelliklerini yitiren) ve sürekli 

ekonomik faaliyet içerisinde olup, vergi veren ve toplayan görevlilere dönüşmesi 

hadisesi, Osmanlı ordu organizasyonunda savaşan ana gücün yeni dönemde 

yeniçeriler olmamasının nedenini de ortaya koymaktadır.  Zira yeni dönemde 

cephede bulunacak, cepheden kışın da ayrılmayacak asker tipi bir zorunluluktur. 

Muhakkak ki ele alınan dönüşüm, belli bir sürecin sonucunda oluşmuştur. 

Örneğin, Osmanlı askeri alt yapısının 17. yy’daki vaziyeti, yeniçeri–kapıkulu 

sipahisi–sekban birliklerinden müteşekkildir ve merkezi yönetim bir taraftan dış 

kaynaktan sekban toplarken diğer taraftan sipahi ve yeniçerileri de savaşa seferber 

etmektedir (İnalcık, 2014: 132–125). Bu durum, 17. yy. boyunca da devam edecektir. 

Fakat yüzyılın sonunda, özellikle 18. yy’da, Yeniçeri ordusu savaşmaktan ziyade 
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paramiliter bir kuvvet olarak yerel siyasette ve güvenlikte etkili olan bir yapıya 

bürünmüş olacaktır (Yeşil, 2016). Bu değişim, ele alınan dönemin yeniçeriler 

özelinde genel bir karakteri gibidir.  

Yeşil’in (2016) de ifade ettiği değişimin temelinde, kökleri ateşli silahların 

gelişiminden meşruiyet kazanan siyasal çatışma ve bu siyasal çatışmaya dayalı 

mevcut artışı sonucunda oluşan esnaflaşma hadisesi yer alır. Bu esnaflaşma hadisesi 

olmadan, İnalcık’ın (2014: 132–125) belirttiği ana askeri yapının çökmesi mümkün 

olmayacaktır. Esnaflaşma hadisesini sağlayan siyasal rekabet ise belli bir meşruiyet 

zemini bulmak zorundadır. Bu meşruiyet de daha fazla askeri istihdam etme 

zorunluluğu ve bu bağlamda yeni savaş koşulları dahilinde bulunmuştur. Daha çok 

askere duyulan ihtiyaç ve tımarların anlamını yitirmesi hadisesi neticesinde siyasi 

hizipler merkez ordularını dönüştürmüşlerdir. Artan mevcutlar ise mali sistemin 

gereğince orduları savaşçı olmaktan zamanla çıkarmıştır. Bu noktada ise, 

görülebilmektedir ki şayet tımar sistemi devam etseydi, merkez–taşra dengeleri 

devam edebilecek, vezirler birbirine karşı cepheleşemeyecek ya da cepheleşseler de 

bu çatışmayı büyütemeyecek, siyasi rekabet daha farklı aygıtlar ile cereyan edecektir. 

Ayrıca, savaşların uzaması ve çok askere ihtiyaç oluşması hadisesi yaşanmasaydı, 

devşirme sistemi baskı altına girmeyecek ve kuşkusuz ki klasik yapı korunabilecekti.  

Bunlara ilaveten, şiddetli siyasi rekabetin artışının ve yeniçerilerin taşraya 

yayılmasının, tımar ordularının ve klasik dönem taşra güç odaklarının çökmesi ile 

ilişkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, Köprülüler döneminde de görülebileceği üzere, 

taşrada daha fazla yeniçeri istihdamı, sekban kuvvetlerinin dengelenmesi için 

gerçekleştirilmektedir ve sekban kuvvetlerinin varacağı sorunlar Yeğen Osman Paşa 

hadisesinde de görüleceği gibi, devletin en temel kurumlarına kadar sirayet 

edebilecektir (İnalcık, 2015a: 55–56; 2016: 33–37). Bu durumda, devletin temel 

ekseni, bir tarafta merkez sipahisi–yeniçeri çatışması ve de merkez ile taşra 

ekseninde yeniçeri–sekban karşıtlığı üzerine bina edilmiş gözükmektedir. Tüm bu 

durum ise, tımar sisteminin çökmesi ve ücretli, sözleşmeli esnek sekban birliklerinin 

istihdamı ile ilişkilidir. Yeniçeriler ise bu yönetsel dengenin çökmesi sonucunda 

oluşan siyasal kriz ortamında bir aygıt haline gelmişlerdir.  

Merkezde oluşan kriz ise çok boyutludur. Tımar sisteminin çökmesi, taşranın 

istikrarsızlaşmasına neden olmuş, istikrarsız taşra ortamında ise merkez yalnız 
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kalmış ve dengesiz bir hale düşmüştür. Bu dengesizlik içerisinde de kendi içinde 

mücadele eder hale gelmiş, sipahi–yeniçeri ayrımı kuvvetlenmiştir. Bir taraftan ise 

tımarlı sipahiler yerine istihdam edilen ve sosyal güvenlik ve gelir olanakları 

açısından merkez askerini kıskanan sekbanlar aracılığıyla, taşra-merkez arasında 

dengesiz halin gereği yeni bir çatışma doğmuştur. Sekban–yeniçeri çatışmasına 

zemin hazırlanmıştır. Tımar sistemi geçerliyken merkeze isyan edemeyecek yerel 

güçler ve özellikle eyalet valileri de bu dengesiz halden faydalanarak, sekban 

birlikleriyle ittifak halinde merkeze karşı gelebileceklerdir (İnalcık, 2016: 30). Bu 

noktada, istikrarsız ve isyanlarla dolu bir dönemin var olması kaçınılmaz bir 

sonuçtur. 

Tüm bu değişimler, yani yeniçerilerin siyasi hiziplerce ve mali otoritelerce 

esnaflaştırılması, askeri emek yapısında dönüşüm ve benzerleri, askeri devrimin 

neticesidir. Yeni şartlarda daha fazla askere ihtiyaç duyulması, siyasi ve iç güvenlik 

sorunları ile birleşince kapıkulu ordularında şişme gerçekleşmesi kaçınılmaz 

olmuştur. Ateşli silahların yaygınlaşması, savaşların uzamasına neden olunca ve 

dolayısıyla yeni tip savaş dönemi başlayınca, yeni şartlar, bir taraftan siyasi dengeleri 

alt üst ederken diğer taraftan bu dengesiz ortamda dolaysız veya dolaylı olarak 

yeniçerileri sayıca çoğaltmış ve ekonominin gereği olarak da maaşlar yeteri kadar 

arttırılamayınca, yeniçeriler geçim derdi ile yarı sivilleşmiştir.  

Yeniçerilerin esnaflaşması hadisesi son kertede mali kısıtlarla ilgilidir. Mali 

kısıtlar, yeniçerileri savaşçı olmaktan mevcutlarının artması paralelinde çıkarınca, 

Osmanlı ordusunun yeniçeri destekli ve tımarlı sipahi ağırlıklı yapısı da yeniçeri 

ayağı kısmından çökmüştür. Ordunun da bu minvalde sekban ağırlıklı bir yapıya 

değişiminin nedeni bu mali durumdur (Yeşil, 2016: 14). Nitekim, Osmanlı bütçesinin 

17. yy’da sürekli açık veren bir yapıda olması ve maliyenin en büyük amacının 

askeri finansmanı sağlamak olduğu düşünüldüğünde (Faroqhi, 2006: 665–669) bu tür 

detayların, askeri ve buradan hareketle idari değişimin yönünü de oldukça yüksek 

derecede belirlemiş olduğu anlaşılabilir. Mali kısıtları zorlayan şartlar ise ateşli 

silahların yarattığı yeni şartlardır.  
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3.1.3 Tımarlı Sipahiler ve Kapıkulu Sipahileri 

Osmanlı Devleti’nin çokça bilinen büyük fetihlerinin yaşandığı 1400’lü ve 

1500’lü yıllarında ordusunun ana yapısını oluşturan tımarlı sipahiler ile merkezde altı 

bölük şeklinde teşkilatlanan kapıkulu sipahileri adından da anlaşılacağı üzere, aynı 

tip askerden yani sipahi ya da güncel ismi ile süvari sınıfı askerden oluşmaktadır. Bu 

benzerliği bir yana bırakıldığında ise aralarında büyük bir ayrım hemen göze 

çarpmaktadır. Bu süvari kıtaları, birincisi yerel kaynaklardan finanse edilmeleri 

ikincisi ise merkezden ödeme almaları ile ilk başta farklılaşmakta ve farklı iç yapıları 

ile ayrı birer teşkilatlanma olarak sistemdeki yerlerini almaktadırlar. Bu benzerlik ve 

farklılıklar yanındaysa son tahlilde görülecektir ki 17. yy. içerisinde birbirilerine 

bağlı bir dönüşüm geçirmişlerdir. Bu dönüşüm temeline tımar sistemini almıştır. 

Tımar sistemi askeri bir finansman modeli olarak önemini kaybederken tımarlı 

sipahiler de peyderpey sistem dışına itilmişler ve onlardan boşalan yeri de kapıkulu 

sipahileri doldurmuştur. Bu minvalde de bu iki yapı, tüm farklılıklarına rağmen 

birbirlerine bağlı bir kaderi paylaşmışlardır. Bu ortak kaderse 18. yy’a varıldığında, 

tımarlı sipahilerin marjinalleşmesi, kapıkulu sipahilerinin ise mevcutlarının artması 

şeklinde cereyan etmiştir. 

Bu ortak kader, idari–mali–askeri dönüşüm ile bir bütün olarak ilişkilidir. 

Nihayetinde de idari dönüşümün ve bunun askeri teknolojiler ile ilişkisinin incelediği 

bu çalışmada ana sav, askeri teknolojilerin yarattığı değişimin askeri finansman 

modelini dönüşüme zorladığı ve buradan hareketle devlet sistemini bütüncül bir 

dönüşüme maruz bıraktığıdır. Bu dönüşüm ilk olarak ateşli silahların gelişmesi ile 

başlar. Ateşli silahların gelişmesi top kalesi denilen yeni tarz bir teknolojik yapının 

gelişimini tetikler. Bu teknolojik yapının gelişimi sonrasında savaşlar uzamaya 

başlar. Askeri siper hatları donuklaşır (Parker, 2014a). Savaşların uzaması sonrasında 

da tımar sisteminden askeri finansmanı sağlayamaması nedeniyle vazgeçilir. 

Sonrasında değişim, tımarın yerine iltizam sisteminin tercih edilmesi ve de bu 

tercihin sonucunda gelişen dengesizlik hali ardından malikane düzenine doğru 

sistemin evrildiği şeklinde takip edilebilir. Vergi toplama sistemi açısından yaşanmış 

olan söz konusu dönüşüm topyekûn tüm Osmanlı idaresini değişime zorlamıştır. Bu 

noktada tımar sisteminin tımarlı sipahi denilen asker tipi ile olan ilişkisi 

hatırlanmalıdır. 
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Tımar sisteminden vazgeçilmesinin nedeni tımar geliri ile finanse edilen asker 

tipinin işlevsizleşmesi ile ilgilidir. Yıllara ve buna mukabil kış aylarına da yayılan 

savaşların, cephede sürekli bulunma zorunluluğunu doğurması nedeniyle bu asker 

türü daha da spesifik ifade edilirse tımarlı sipahi denilen asker tipi işlevsizleşmiştir. 

Çünkü, tımarlı askerin gelirleri yerine bağımlıdır. Bu durum da bu askerin savaşma 

kapasitesini düşürmüştür. Buna mukabil, hazinenin yükümlülükleri de artmıştır. Zira 

artık merkezi hazinenin cepheye artan oranlarda askeri ihtiyaç ve personel giderleri 

için kaynak tahsis etmesi gerekecektir (Parker, 2014a). Bundaki önemli sebep tekrar 

edilmesi gerekirse, tımarlı sipahi yerine sürekli maaş alacak bir asker tipine duyulan 

yeni ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın sonucunda artan masraflar ise doğal olarak merkeze 

intikal ettirilecek yeni gelir kalemlerinin yaratılmasını zaruri kılmıştır. 

Bu açıklamalar, tımar sisteminin terkini ve tımarlı sipahilerin sayılarının 

azaltılmasını açıklamayı başarır. Bununla birlikte tımar askeri ile koşut kaderi 

paylaşan kapıkulu sipahilerinin artışının nedenini ortaya koyamamaktadır. Nitekim 

süvari kıtaları, yani tımarlı sipahiler ve kapıkulu sipahileri, yeni şartlardan etkilenmiş 

ve mevcutlar açısından savaş meydanlarında azalma göstermişlerdir. Fakat bu 

azalmaya rağmen savaşlardan silinmemişlerdir. Her ne kadar tüfek kullanan 

piyadenin miktarı artsa da ve gelişen şartlar sonucunda piyade lehine ve süvari 

aleyhine bir dönüşüm gerçekleşmiş olsa da süvari olan sipahiyi, askeri dönüşüm, 

savaş meydanından tamamen dışlamamıştır. Bu minvalde ise ifade edilebilecektir ki 

miktar açısından savaş meydanlarında azalan süvari kıtalarına rağmen süvariler yine 

de ordular içerisinde gözükmeye devam etmişlerdir.  

Bu açıklamalar sonucunda denilebilir ki Osmanlı ordularında süvari kıtaları 

yani en başta tımarlı sipahiler ve kapıkulu sipahilerinin miktarlarının azalması 

beklenecek bir gelişmedir fakat tamamen lağıvları salt askeri amaçlar açısından 

uygun olmayacaktır. Lakin görülmektedir ki zaman içerisinde tımarlı sipahilerin 

miktarları azalmakla kalmamış neredeyse lağvedilme noktasına gelmişlerdir (İnalcık, 

2012). Fakat buna karşıt kapıkulu sipahilerin de miktarı artmıştır (Afyoncu, 2009). O 

halde tımarlı sipahilerin lağvına giden süreci ve kapıkulu sipahilerinin artışı 

hususlarında bir açıklama yapmak elzem olmaktadır.  

Tımarlı sipahilerin azalması, salt askeri amaçtan öte az önce de belirtildiği 

üzere askeri finansman modeli ile alakalıdır. Buna karşın kapıkulu sipahilerinin 
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mevcudu ise artmıştır ve bu durum da siyasi değişimler ile alakalıdır. Ayrıca 

kapıkulu sipahilerindeki bir diğer değişim nedeni de tımar sahibi olan görevlilerin 

işlerini üstlenmeleridir (Afyoncu, 2009). 

Tımarlı sipahilerin görevlerini kapıkulu sipahilerinin ele geçirmesi süreci 

devlet içindeki yönetsel değişimin en belirgin göstergelerinden birisidir. Ayrıca, 

yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde çalıştığı öne sürülebilecek olan tımarlı 

görevlilerin, görevlerini merkezden emir alan yetkililere kaptırması süreci de 

Osmanlı yönetim sistemindeki merkezi ve yerinden yönetim uygulamaları arasındaki 

geçişlere bir örnektir. Bu sürecin, malikane sistemi ile birlikte tekrardan yerinden 

yönetime doğru devam etmesi ise dikkati çekicidir.  

Nitekim, tımarlı sipahilerin görevlerinin kapıkulu sipahilerince doldurulması 

hadisesi, dönemin düşünürlerinin de dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda Akdağ’ın 

(1947: 296) belirttiği gibi, Koçi Bey’e göre tımarlı sipahi nüfusu, 17. yy. başlarında 

7–8 bine kadar inmiştir ve fakat bu dönemde ulufeli askerin, yani kapıkullarının 

mevcudu kat be kat artmıştır. Dönemin ünlü müellifi ve reformist düşünürü Koçi Bey 

(1993: 57–59) tımar ve zeametlerin ve de sipahi ile zaim erbabının içine düştüğü 

durumu bir bozulma olarak adlandırmış ve bazı düzenlemeler önermiştir. Buna göre, 

yapılması gereken, ulufe alanlara tımar verilmesi ve böylelikle tımar sisteminin ihya 

edilmesidir. Buradan hareketle, hazinenin mali yükümlülüklerinin azalması 

sağlanmalıdır.
35

 

Günümüzden o günlere dönüp baktığımızda, değişimin teknolojik dönüşüm 

gibi çok daha köklü nedenlerle ve önlenemez biçimde geliştiği görülebilmektedir. 

Fakat yukarıda bahis konusu yapılan Koçi Bey’in düşünceleri bu tarz bir nedeni 

tartışmamakta ve hatta görmemektedir. Yaşanılan değişimin en büyük sebebi olarak 

ateşli silahların savaşlara yeni bir yön vermesini kabul etmek ise çalışmanın da 

bulguları sonucunda, akla daha yatkın gelmektedir. İnalcık’ın (2016: 27) da altını 

çizdiği gibi, Habsburglar ile yapılan Uzun Harpte cepheden merkeze gönderilen tüm 

raporlar ortak bir kaygıyı ve isteği paylaşmaktadır. İvedilikle ateşli silah kullanan 

askerin cepheye gönderilmesi istenmekte ve bunun yanında sipahilerin yani 

                                                 
35

 Bu dönemde reform önerileri sunan bir başka düşünür de Kâtip Çelebi’dir. Çelebi’nin görüşleri, 

özellikle yeni tarz durumu kabul etmesi bağlamında Koçi Bey’den ayrılır. Zira Kâtip Çelebi yeni 

dönemde büyüyen kapıkulu ocaklarının artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve yeni şartlar 

sonucunda gerekli olduğunu belirtmektedir (Kolçak, 2012: 77–78). 
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süvarilerin yeni savaş şartlarında etkinliklerinin azaldığı tespit edilmektedir. Koçi 

Bey’in vurguladığı sorunlar bir yana, esasen Uzun Harpten itibaren Osmanlı 

ordusunda bir değişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu değişimin ise teknolojik 

nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Öyleyse, ele alındığı üzere Osmanlı Devleti, tımarlı sipahileri yeni savaş 

şartlarının tımarı bir finansman modeli olarak gözden düşürmesi sonucu azaltma 

yoluna gitmiştir. Bu Koçi Bey’in dikkatini çeken dengesiz ortamın ilk nedenidir. Bu 

dengenin bozulması sonrasıdır ki, kapıkulu sipahilerinin mevcudu artmaya 

başlamıştır. 

Bir bozulma olarak da adlandırılabilecek değişimler silsilesi, özellikle Köprülü 

devrine kadar takip edilebilir. Bu dönemde, yeni savaş şartları sonucunda 

işlevsizleşen tımar sisteminin dağılması, görevler ve iktidar ilişkileri bağlamında 

boşluk yaratmış, bu boşluk Anadolu’da kapıkulu sipahilerince doldurulmuştur 

(Akdağ, 1995: 301–302).
36

 Muhakkak ki yeni görev yerleri ve alanları, bu ocağın 

mevcudunu da arttırmıştır. Ayrıca bu artış faktörü yanında, ivme arttırıcı bir diğer 

gelişme ise siyasi hesaplardır ve vezirlerin, ele alındığı gibi iç çatışmalarında 

kapıkulu ocaklarını kullanma eğilimidir. Tımar sisteminin iltizam sistemine terk 

edilmesi zarureti ise kapıkulu sipahilerinin sayısındaki artışın bir açıklaması olabilir. 

Lakin nedeni ne olursa olsun, merkezdeki sipahilerin miktarının artışı, eskiye 

nazaran mevcutları artan ve devletin vergi toplama haklarını ele geçirmeye çalışan 

bir grup doğurmuş, bu grup da sürekli olarak isyan çıkarmaya başlamıştır (İnalcık, 

2014: 147–151). 

Sözü edilen mevcut artışı ile birlikte yürüyen değişim neticesinde merkezde bir 

çatışma unsuru olan kapıkulu sipahileri taşrada da hâkim duruma gelmişlerdir. 

Buradan hareketle de devletin taşradaki tüm yönetimi değişmek zorunda kalmıştır. 

Ancak Köprülü devri reformları sonrasında, merkez sipahilerinin gücü kırılacak, 

yeniçeri kuvvetine dayanan Köprülü Mehmet Paşa, taşrada ve merkezdeki kapıkulu 

sipahilerine, ilaveten taşradaki sekban kuvvetlerine ayrı ayrı boyun eğdirebilecektir. 

                                                 
36

 Akdağ’ın eseri günümüzdeki Türkiye toprakları özelinde bir inceleme gerçekleştirmektedir. 

Akdağ’ın Anadolu Eyaleti ve çevresi ile ilgili yaptıkları tespitlerini ise Greene’nin (2018: 137) 

tespitleri ile Osmanlı Devleti’nin Rumeli Eyaleti’ne doğru genişletmek mümkündür. Bu minvalde 

Zarinebaf’ın (2005) makalesindeki bulgular da resme eklendiğinde Osmanlı Rumeli Eyaleti ve 

çevresinin de askeri ve idari değişimlere (Anadolu coğrafyası gibi Celali İsyanları yaşamamış da 

olsa)  Anadolu coğrafyası ile koşut biçimde katıldığı ifade edilebilir. 
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Köprülü döneminin sonu ise, Viyana bozgunu ve bundan da önemlisi malikane 

düzenine geçiştir. Bu sürecin kapıkulu sipahilerinin baskı altına alınıp siyasal 

arenada mağlup edilmesi üzerine gerçekleştiği (İnalcık, 2015a: 29–30) ise dikkate 

değerdir. 

O halde, tımarlı sipahinin, tımar sisteminin mali açıdan işlevsiz kalması 

sebebiyle gözden düştüğünü, bu durumun da kapıkulu sipahisinin hâkim duruma 

gelmesine sebebiyet verdiği söylenebilir. Özellikle taşrada tımar sisteminin 

dağılması, devlet içerisindeki tımarlılar ve kapıkullarına dayalı dengenin 

bozulmasına yol açmıştır. Bu dengenin bozulması ise devlet içerisindeki en önemli 

sorunların kaynağı olacaktır. Dönemin gözlemcileri de bu durumu tespit edeceklerdir 

(Akün, 2002). Buna göre kapıkulu sipahileri, bozulan dengelerin sonucunda fren 

mekanizmalarının olmadığı bir durumda, daha çok vergi toplama hakları için 

merkezde siyasi bir güç odağı haline geleceklerdir. Dönüşümün neticesinde ise 

Osmanlı ordusunun savaş anlamındaki en vurucu gücü, dış kaynak olarak da 

anlaşılabilecek olan sekban birlikleri olacaktır (Yeşil, 2016: 13–14). Zira hem 

yeniçeriler hem de merkez sipahileri yeni dönemde, vergi toplama hakları ve benzeri 

savaş dışı işlere angaje olan yapılar haline gelmişlerdir.  

3.1.4 Sekban Birliklerinin Yaygınlaşması ve Sonuçları 

Özellikle 4. Murat gibi saltanatı bir dönüm noktası olarak da adlandırılabilecek 

bir hükümdarın danışmanlığını yapan Koçi Bey’in (1993) de tespit ettiği gibi  

Osmanlı iç siyasetinin ve idaresinin en mühim dengesi, kapıkulu–tımarlılar arasında 

kurulan askeri, ekonomik ve idari yapılar sayesinde oluşturulmuştur. Askeri 

teknolojilerin getirdiği yeni şartlar ise,
37

 tımar sistemini ortadan kaldırmıştır ve 

işlevsizleşen tımar sistemi nedeniyle, idari denge de ortadan kalmıştır. Bu dengesiz 

hal içerisinde de asker tedarikinde dış kaynak kullanımı yaygınlaşmış, dış kaynaktan 

istihdamın sadece savaş zamanlarında kullanımı ise buhranı daha da büyütmüştür. 

Dış kaynaktan istihdamın yaygınlaşması, yani sekban birliklerinin devlet 

tarafından daha çok kullanılmasıysa askeri teknolojideki değişimler nedeniyledir. 

                                                 
37

 Askeri teknolojilerin değişimi sonrasında savaşlar uzamıştır ve uzayan savaşlarda daha çok asker 

istihdam edilmeye başlanmıştır. Artan asker mevcudu da vergi toplama sisteminde değişiklikler 

yaratmıştır. İlaveten yeni savaş tarzı merkezden alacağı ödemelere bağımlı ve feodal askerin zıttı 

bir asker tipini zorunlu kılmıştır (Parker, 2014a). 
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Zira bu asker tüfek kullanmakta, sivil işler ile ilgilenmemekte ve uzun süreler 

cephede yeni tip savaşın gereklerini yerine getirebilmektedir. Özellikle savaş 

dışından ödeme yapılma zorunluluğunun olmaması bu askeri idare tarafından cazip 

kılmıştır (Özcan, 2009). Nitekim Yeşil’in (2016: 5–6) ifade ettiği gibi tımarlı sipahi 

yerine sekban istihdamı, ateşli silahların yaygınlaşmasının, dolayısıyla askeri 

teknolojinin değiştirdiği savaş uğraşısının en net değişimlerdendir.  

Buradan hareketle de sekban askerlerinin ordu içerisinde yaygınlaşma süreci 

kısaca şöyle vuku bulmuştur; ilk olarak ateşli silahların gelişimi savaşları uzatmıştır. 

Bu değişim, askeri teknolojilerdeki değişimin sonucudur (Parker, 2014a). Savaşların 

uzamasıyla tımarlı sipahileri işlevsizleştirmiştir. Sekbanlarsa bu noktada önem 

kazanmıştır. Zira merkezden ödeme alan ve ateşli silah kullanan bir asker olarak 

sekbanlar, yeni savaşa uygun bir asker türüdür. Ayrıca sekban birlikleri barış 

zamanlarında terhis edilmektedir. Bu da savaş dışında mali bir yük olmadıkları 

anlamına gelmektedir. Bu onları merkezden sürekli ödeme alan yeniçerilerden ayırır. 

Zira yeniçeriler sürekli maaş alan bir asker tipidir, barış zamanlarında da ödeme 

almaktadırlar. Devletin büyük mevcutlarda askere barış zamanlarında maaş verecek 

mali gücü ise yoktur. Sekban askeri bu şartlar altında ordunun ana vurucu gücü 

olmuş, eski ana vurucu güç olan tımarlı askerin yerini almıştır. Yeniçeriler ise artan 

mevcutlarının finanse edilememeleri neticesinde askeri özelliklerini kaybetmeye 

başlamış ve yarı sivilleşmiştir (Tezcan, 2010; Uzunçarşılı, 1988a; Yeşil, 2016). 

 Sekban askerlerinin yarattığı yeni ortamı daha detaylı inceleyebilmek içinse 

sekban birliklerinin nasıl oluşturulduğunu anlamak gerekmektedir. Bu minvalde 

ifade etmek gerekirse, Yeniçeri Ocağı’ndaki sekbanlar ile sadece isim benzerliği olan 

taşradaki sekban birlikleri, merkezin yereldeki görevlilerince toplanan, sadece savaş 

zamanı para alan bir asker tipidir. Bu askerler, başlarında bölükbaşıları ile elli, yüz 

kişilik gruplara ayrılırlar. Zaman içerisinde Celali İsyanlarına da katılanlarına 

rastlanmış ve hatta bu isyanların ana iticisi haline gelmişlerdir. Lakin, ortadan 

kaldırılmalarına yönelik tüm çabalara rağmen sadece adları değişmek suretiyle, 

tüfekçi gibi çeşitli adlar altında varlıklarını korumuşlardır (Özcan, 2009). Condottieri 

adlı İtalyan paralı asker kumpanyalarına benzeyen ve sözleşme usulünce çalışan bu 

birlikler, kendilerini bir araya getiren bölükbaşına tam bağlıdır. Devlet ile bağı 

sadece savaş zamanı para kazanmaktır. Bu nedenle barış zamanları bir devlet 
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görevlisi olmayarak, bir dış kaynak metodu haline gelmektedir (İnalcık, 2016: 28–

31). Buradan hareketle de bir dış kaynak istihdamı olarak adlandırılabilecek olan 

sekban birliklerinin kullanımı, Osmanlı Devleti içerisinde yer alan merkezi yönetim 

metotlarının yerel çözümler ile karşılıklı bağımlılığını ortaya koymaktadır. Nitekim 

tımar sistemi ve bu bağlamda tahrir sayımları da patrimonyal bir yönetimin en kritik 

aracı iken aynı zamanda devletin yüklenmesi gereken hizmetleri yerele yükleyerek 

yönetime işlevsellik kazandırmaktadır (İnalcık, 2019a: 303–308). Böylelikle tımarlı 

sipahi yerine sekban askerinin yaygınlaşması (Yeşil, 2016: 13-14) daha anlamlı 

olmaktadır. Zira hem tımarlı sipahi hem de sekban askeri yerel bir çözümdür.  

Savaşçı unsur olarak tımarlı sipahilerin yerlerini dolduran sekban askerinin 

yaygınlaşmasının ve Celali İsyanlarına katılmalarının gerçekleştiği 16. yy. sonu ve 

17. yy. başı ise büyük bir kargaşa dönemi olarak adlandırır. Bu adlandırmanın, o 

dönemde sık sık çıkan askeri isyanlar, toplumsal kalkışmalar ve mülteci hareketlerine 

benzetilebilecek toplu göçler gibi çeşitli vakalar ile ilgisi olduğu söylenebilir. Tüm 

bu sayılanlar ise siyasi ve idari açılardan dengesiz bir ortamın var olmasından ileri 

gelmektedir. Bu dengesiz yönetsel ortamsa ele alındığı üzere tımar sisteminin terki 

nedeniyledir. Bu yüzyıla bakıldığında, İstanbul’da gerçekleşen isyanların ardı arkası 

kesilmediği gibi buna koşut merkezde yaşanan görece idari istikrar dönemleri de 

oldukça kaygan zeminlerde sağlanabilmiştir. Bu minvalde devlet yönetimi gerek 4. 

Murat gerekse de Köprülüler devrinde oldukça kanlı ve şedit tedbirler ile istikrara 

kavuşabilmiştir. Kargaşanın yeni normal olmasının nedeni, yönetim kurumlarındaki 

bozulmada aranmalıdır. 

Bir yönetim kurumu olarak tımar sisteminin işlevini kaybetmesi ve devlet 

içerisinde yarattığı etki de 1600’lü yıllarda yaşamış düşünür ve reformistlerin 

dikkatini çekmiştir. Nitekim, bu yönde ortaya atılan reform düşünceleri sebebiyle 

olsa gerek, 4. Murat’ın en önemli icraatlarından birisi de ulufelilerin
38

 tımarlı sınıfına 

geçirilmesi, tımarlı kadroların tekrar ihya edilmeye çalışılmasıdır (Yılmazer, 2006). 

Fakat askeri sistemlerin değişmesi ve buradan hareketle savaşın doğasının 

değişmesinin karşısına geçemeyen muhafazakâr reformistler, eninde sonunda şartlara 

yenilmişlerdir. Malikane sisteminin kabulü bu savı doğrulamaktadır. 

                                                 
38

 Merkezden düzenli maaş alan, sivil ya da savaşçı görevlilere ulufeliler denilebilir. Fakat yukarıdaki 

ulufeliler terimi, ehli örf zümresinin çekirdeği olan kapıkulu ocaklarının mensubu olan askerleri 

ifade etmektedir. 
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Muhafazakâr tutumlu reformların ise belli bir sürecin sonucunda terk edildiği 

görülmektedir. Buna göre devleti yönetenler, ilk başta savaşın doğasının değişimi ya 

da bir diğer deyişle ateşli silahlar karşısında iki farklı çareye başvurmuştur. Şartlara 

karşı takınılan tutumun altındaysa, dönemin reformistlerinin, ayrıca siyasal karar 

alıcılarının tavsiyeleri ve (veya) çıkarlarının bulunduğu söylenebilir (Emecen, 2003). 

Bu motivasyonların desteği ile yeni savaş şartlarına adapte olmak açısından 

uygulanan metotlardan birisi ise kapıkulu askerinin mevcudunu arttırmaktır 

(Afyoncu, 2009; Beydilli, 2013). Bir diğer yöntem de sekban olarak adlandırılan, 

sözleşmeye dayalı askeri birlikleri savaş dönemi ile sınırlı olarak istihdam etmektir 

(Özcan, 2009). Özellikle birinci çözüm uygulamaya yönelik hedeflerden öte iç 

siyasal hedeflere yaramıştır (Emecen, 2003). Bu nedenle olsa gerek, ikinci çözüm 

uygulamaya yönelik olarak daha fazla önem kazanmaktadır.  

İlk bölümde görüldüğü üzere askeri taşeronların topladığı birlikler ile savaş, 

tüm Avrupa’da askeri devrimin getirdiği bir yeniliktir ve Osmanlı bu genel eğilimin 

dışında değildir. Devlet, yeni gelişen savaş şartlarına ve teknolojik değişimin 

doğurduğu askeri zorunluluklar nedeniyle dış kaynaktan asker toplamak mecburiyeti 

duymaktadır ve bu zorunluluk sebebiyle ya da bahanesiyle dönemin önde gelen 

beyleri, paşaları bu askeri beslemeye başlamıştır. Ayrıca, özellikle savaş dışı maaş 

ödenme zorunluluğunun olmaması, bu birlikleri merkezce cazip kılmıştır. 

Sekban birliklerinin yaygınlaşması ile gerçekleşen gelişmeler de nihayetinde 

yaşanan çarpıcı askeri dönüşüm ile ilişkilidir. Bu askeri dönüşüm, kapıkulu ve tımar 

askerleri arasındaki iç siyasi dengenin kaybolmasına sebebiyet vermiş, kapıkulu–

sekban çatışmasının doğmasına yol açmıştır. İlaveten bu çatışma, devletin merkezi 

yönetiminin, dönemin lojistik ve haberleşme tekniklerindeki kısıtlılık nedeniyle 

yerele bağlı hizmetlilerle dengelenmesinin bir zorunluluğu olarak da okunabilir. 

Askeri teknolojinin gelişiminin ve bunu günümüze göre ilkel ulaşım metotları ile 

yönetmenin getirdiği zorunluluklar karşısında da özellikle taşrada yönetici konumda 

olan paşalar, savaşa asker bulmak konusunda görevlendirilmiş, mahiyetlerini de bu 

zorunluluğu ya bahane ederek ya da askeri ihtiyaçların zorlaması sonucunda 

genişletmişlerdir (Cezar, 2014: 2014; İnalcık, 2016: 23–66). 

Bu genişletme sonucunda, kapıkulu birliklerine dayanan merkez ile sekban 

askerlerine dayanan ve Osmanlı terminolojisine göre Celali paşalar denilen yerel 
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idareciler arasında çatışma çıkmıştır. Bu minvalde, Akdağ’ın (1995: 361-369) 

eserinde belirttiği gibi, Celali İsyanlarına giden sürecin, yerel yetkililerin maiyetlerini 

kısması konusunda gelen fermanlarca başlatıldığı tespiti, sekban askerinin taşra 

güvenliği ve iç siyasette yarattığı dönüşümü göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

Bu açıklamalar altında da söylenebilir ki yeni oluşan şartlar sonucunda, siyasal arena 

ile idari sistem, bir tarafta merkezde kapıkullarına dayanan aktörler, diğer taraftaysa 

taşrada sekbanlar aracılığıyla konumlarını tahkim etmeye çalışan valiler arasında 

bölünmüştür. Bu şartlar da kurumları dönüştürmüş ve 18. yy’da merkezde padişahtan 

bağımsız bir takım devlet kurumlarının daha da belirginleşmesine neden olmuştur. 

Siyasal ve yönetimsel yapının birbiri ile çatışmaya düşmesi ise sekban 

birliklerinin yaygınlaşması ve bu birliklerin bir yönetim aygıt olarak kullanılması ile 

ilişkilidir. Nitekim sekban birliklerinin savaş dışı zamanlarda taşrada ciddi sorun 

yarattıkları ortadadır ve sekban birliklerinin yönetime olumsuz etki yapması da 

nihayetinde örgütsel ve mali yapıları nedeniyledir. Zira söz konusu birlikler, esnek 

model ile istihdamın gereği olarak, savaş dışında ödeme alamayacaklar, nihayetinde 

geçim derdine düştükleri için olsa gerek Osmanlı Devleti aleyhine siyasal ya da 

sadece ekonomik hedefleri olan kimi kişilere hizmet edecekler ya da eşkıya haline 

dönüşeceklerdir. Osmanlı Devleti üst yöneticileriyse tabii olarak kendi aleyhlerine 

oluşan bu yeni statükoya ya da bir diğer deyişle sekban birliklerinin yarattığı 

huzursuzluk ortamına ve de siyasal–yönetsel dengesizlik haline karşı tedbir almak 

zorunda kalacaklardır.  

İster paşaların maiyeti içinde olsun isterse de barış zamanı eşkıyalık etsin, 

sekban birlikleri, Osmanlı iç siyasetinde ve güvenliğinde yaratacağı sıkıntılar 

sonucunda lağvedilmeye çalışılacaktır ve nihayetinde sadece ismen de olsa lağıv 

edilebileceklerdir. Son kertede lağvetme sürecinin isimden ibaret kalmasıysa, teknik 

zorunluluklar ile ilgilidir. Devlet bu asker tipini sistemsel ve yeni teknolojinin 

getirdiği zorunluluklar nedeniyle ikame edemeyecektir. Uzun süreli gelişmeler 

incelendiğinde, bu dış kaynak askerinin kullanımının Osmanlı’da 18. yy’a damgasını 

vuracak olan ayanlar devrine dahi neden olduğu ifade edilebilir (Cezar, 2014: 216–
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238) ve hatta sekban isminin 19. yy. başlarında da yaşadığı
39

 hesaba katılırsa, isim 

değişikliklerinin bile çok başarılı olduğu söylenemez. 

İsmen dahi kaldırılamayan sekbanların yaygınlaşmasıysa tımar sisteminin 

çökmesine koşut gerçekleşen bir hadisedir. Sekbanların yaygınlaşması sonucunda 

gerçekleşen bir takım olaylar, özellikle 17. yy. başlarında yaşanan Celali İsyanları ve 

Büyük Kaçgun gibi vakalar (Akdağ, 1995; Özcan, 2009), dönemin koşullarını 

Osmanlı Devleti’nin merkezi coğrafyası açısından oldukça açık bir biçimde 

göstermektedir.
40

 Hem Anadolu hem de Balkan coğrafyası için geçerli olan büyük 

toplumsal dönüşümler ortak sıkıntıları ortaya koymaktadır. Osmanlı merkezi de 

yaşanan bu tip olayların sonucunda ciddi tedbirler almak zorunda kalmıştır. Özellikle 

sekbanların yarattığı eşkıyalık hareketlerine karşı devletin halka silahlanma 

çağrısında bulunması ise il eri denilen, askeri kesimden bağımsız, sivil yönetici olan 

ulemanın, özelde de kaza kadılarının denetiminde ve yerel aktörlerin emrinde bir 

milis kolluk teşkilatın yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. Bir taraftan iltizam 

sisteminin neden olduğu aşırı vergilendirmeye ve bu vergilendirmeden pay alan 

kapıkulu mensuplarının baskılarına, bir diğer taraftan da eşkıya hareketlerine karşı, 

yerel temsilcilerin, yani geleceğin ayanlarının elinde resmi bir silahlı gücün oluşması 

da bu çağrının sonucunda meşru ve hukuksal olmuştur  (Akdağ, 1995; İlgürel, 2000; 

İnalcık, 2016: 37–43).
41

 

Buradan hareketle de Osmanlı Devleti’nde 18. yy. idaresi yani ayanlar devri, 

iltizam sistemi çerçevesinde toplanan aşırı vergilendirmenin önlenmesi ve sözleşmeli 

askerlerin yarattıkları güvensizlik ortamının ortadan kaldırılmasının başarılması 

neticesinde oluşmuştur denilebilir. Bu başarı da meşru bir askeri güç olan il erlerinin 

desteği altında gerçekleşmiştir. Sekban-kapıkulu mücadelesi de nihayetinde iltizam 

sistemi ile beslenen merkez orduları ile bu vergilerden pay almak isteyen sekbanların 

mücadelesi olarak algılanabilir. Böylelikle de denilebilir ki ekonomiye zarar veren 

aşırı vergilendirme sorunu ve başı boş sekbanların yarattığı sorunların çözümü, 

                                                 
39

 Sekban-ı Cedid Ocağı, 19. yy. başlarında var olan bir merkezi askeri kurumdur. 
40

 Anadolu coğrafyası gibi Rumeli coğrafyası da köylerin boşalması ve benzeri sosyoekonomik 

sıkıntıları yaşamıştır (Greene, 2018: 133–141). 
41

 İl erleri teşkilatı bir taraftan yerel – merkez yönetim dengeleri, diğer taraftan da merkezde kapıkulu 

– ulema arasındaki dengelerin oluşum sürecinde kilit bir kurumdur. Sonuç olarak da kolluk 

yetkilerinin, ehl–i örf yanında kadıya doğru da genişletilmesi yeni bir denge arayışı olarak 

yorumlanabilecek bir değişikliktir. Nitekim Faroqhi (2002: 351–352) de kadılık makamının 

yetkilerinin ve sorumluluklarının örf zümresinin dengelenmesi için kurgulandığına katılmaktadır. 
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devletin yerelleşmeyi
42

 destekleyen il erleri teşkilatı gibi çözümleri öncelemesiyle 

gerçekleşmiştir. Yerelleşme ise bir diğer taraftan sekban–kapıkulu çatışmasının da 

boyutlarını yönetilebilir duruma getirmiştir. 18. yy. siyasal ve ekonomik tarihi de bu 

tespitleri doğrulamaktadır. 1700’lü yıllar Tezcan’ın (2010: 225) da ifade ettiği gibi 

ve Greene’nin (2018: 178)  yorumlamasıyla bilhassa merkezi yönetim özelinde 

devletin en huzurlu dönemi olmuştur. 

Faydaları sonrasında görülmekle birlikte, merkezdeki karar alıcıların, padişah 

ve diğer üst yönetimin yerelleşmeye varan dönüşüme cevaz vermesi ise özellikle 

irdelenmesi gereken bir husustur. Zira, merkezi gücü bilinen bir devletin 

yerelleşmesi ciddi bir farklılaşmadır. Bu farklılaşmanın kabul edilmesinde de 

ekonomik zorunluluklar belirleyici olmuş görünmektedir.  

Ekonomik zorunluluklar vergi toplama sisteminde daha belirgin halde 

görülmektedir. Zira tımar sisteminin çökmesi, iltizamın yaygınlaşması, sekbanların 

başat savaş gücü haline dönüşmesi, belli bir neden sonuç ilişkisinin sonucudur.
43

 

Dolayısıyla sekbanların yarattığı sorunların da temelinde tımar ve iltizam arasında 

yaşanan vergilendirme problemleri yatmaktadır. Nihayetinde de köylü açısından 

sekbana dayanan asi paşaların köylere gönderdikleri temsilciler, başı boş kalan 

sekban bölükleri ya da kapıkulu mensuplarının arasında bir fark yoktur. Sayılan üç 

grup da artık ürüne el koymak isterler. Yasal olsun olmasın üretici ödeme 

yapmadığında şiddete başvururlar ve kısa vadeli kazanım peşindedirler. Köylü ise 

uzun vadeye yayılan gelir gider dengelerini çökerten talepler karşısında uzun vadeli 

yönetim peşinde koşan meşru iktidar yani devlet yönetimi ile ortak noktada buluşur. 

Devlet açısındansa yaşanan kaotik süreç hem uzun vadeli yönetime hem de iktidar 

tekeline tehlike oluşturmaktadır. Poggi’nin  (2016: 5–7) de ifade ettiği gibi devletin 

amacı şiddeti tekeli altına alarak, şiddeti kullanmaktan öte kullanma ayrıcalığını 

elinde tutup eşkıyadan farklı olarak uzun vadeli bir yönetim gerçekleştirmektir. 

Buradan hareketle de devletin, kendi memurlarından ya da dışardan kimselerden 

                                                 
42

 Burada yerelleşmeden kasıt; merkezi devlet kurumlarının sürekli emri altında olmayıp, özerk, yerele 

bağlı bir takım kişi ya da kurumlara hizmetlerin bırakılmasıdır. İl erleri ve sekbanlar da 

nihayetinde bir yerelleşme örneğini ortaya koyar. Zira ikisi de merkezi devletin belli bir denetimi 

altında olmasına rağmen işleyişlerinde özerklerdir. Kendi kendilerini yönetirler. Bu kurumların, 

komutanını padişahın atadığı Yeniçeri Ocağı gibi merkezi emir komuta altında çalışan yapılardan 

farklı olduğu görülebilir. 
43

 Bu neden sonuç ilişkisi patrimonyal zihniyet dahilinde oluşmaktadır. 
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kaynaklanan ve üreticiye, dolayısıyla da uzun vadeli yönetime ve ekonomik 

menfaatlere zarar verip, şiddet tekelini kıran her türlü gelişmeye, en sert ve 

gerektiğinde marjinal tepkileri vereceği söylenebilir. Yerelleşmeye cevaz verilmesi 

ya da diğer deyişle ayanlar devrine giden süreç ise bu perspektiften daha anlamlı 

olmaktadır. 

Yönetim kurumlarında toplumsal yaşamı zorlayıcı birtakım değişiklikleri 

zaruri kılan ateşli silahlara dayalı yeni savaş tarzı nihayetinde tımarlı sipahiyi ortadan 

kaldırmış, yerine sekban askerini koydurmuştur. Bu durum, teknolojinin kurumsal 

yapıları dönüştürücü etkisi bağlamında daha anlaşılır olacaktır. Bu minvalde de 

Osmanlı ordusunun askeri teknolojiler karşısındaki değişimi ile ilgili genel bir tahlil 

yapıldığında; Osmanlı ordularının askeri devrimin oluşturduğu yeni savaş biçimi 

karşısında değişmeye zorlanmasının ilk olarak tımarın savaş finansmanında işlevsiz 

hale gelmesine sebebiyet verdiği söylenebilir. Tımar sisteminin, iltizam sisteminin 

lehine geri çekilmesi ve Genç’in (2015: 60-62) ifade ettiği şekliyle fiskalizm ilkesi 

neticesinde iltizam sisteminin daha çok gelir üretmek adına vergi kaynaklarını 

kurutma noktasına gelmesi, ekonomide büyük bir sıkıntı yaratmıştır. Tımar sistemi 

üzerine bina edilen dengelerin ortadan kalkmasıysa, kıtlaşan vergi kaynakları 

konusunda kapıkulu–sekban birliklerinin mücadelesini şiddetlendirmiştir. 

Nihayetinde, askeri teknolojilerin değişimi, tımar sistemi üzerinden tüm orduyu 

değiştirmiştir. Savaş sisteminin ana omurgası, eyalet valisi olan paşalarca sağlanan 

sekban birliklerine doğru kaydıkça, taşrada vergi üzerine dönen mücadele daha kanlı 

bir hale bürünmüştür. Bu yeni hale karşı Osmanlı Devleti’nin tepkisiz kalmasını 

beklemek makul olmayacaktır.   

Makul olan da devletin yönetimdeki dengesiz vaziyete karşı önlem alması ve 

sürdürülebilir bir yapıyı kurma noktasında gerekli çalışmaları yapmasıdır. Nitekim, 

sekban askerinin il erleri teşkilatı ile dengelenmesi de bu açıdan anlam 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir yönetimi kurma noktasında bir başka düzenleme ise il 

erleri teşkilatını daha da anlamlı hale getirecek olan malikane düzenine geçiş 

olacaktır. Bu değişim, sekban–kapıkulu çatışmasının önlenmesine ve de vergi 

toplanma işinde çatışma yerine koalisyon oluşmasına neden olan bir dönemi 

başlatmıştır. Osmanlı âdem-i merkezileşmesi olarak da adlandırılan bu dönem, vergi 

toplamada koalisyonun sonucudur. Vergi toplama düzenlemeleri ise askeri 
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finansman ile yakından ilgilidir. Zira ayanlar da sekban birliklerine dayanan Osmanlı 

ordusunun oluşturulması ve finansmanından sorumlu tutulmuşlardır ve bunu 

başarabildikleri ölçüde güçlenebilmişlerdir (Yeşil, 2016: 22). Ayanlar devri 

incelendiğinde, Musul örneğinde de görülebileceği gibi, eski tımar sahibi aileler, yeni 

dönemin ayanları konumuna gelmeyi başarmışlardır (Khoury, 2003: 33). Yine aynı 

eserde, Khoury (2003) malikane sisteminin, esasında Osmanlı devlet gücünün devam 

etmesini sağladığını, devletin bilinçli bir tercihi olduğunu belirtmektedir. Ona göre, 

malikane düzeni, Osmanlı ordusunun ayakta tutulması ve askeri işgücünün 

sağlanması için kullanılmaktadır. Malikane sahipleri ise, askeri taşeronlardır. 

İlaveten, yukarıda da ifade edildiği üzere il erleri gibi milis kuvvetlerin, yeni 

dönemde malikane sahibi olacak ve yerel istikrarı önemseyecek güç odaklarına 

meşru destek verdiği ifade edilebilir. Bu açıdan da ifade edilebilir ki dış kaynaktan 

asker toplayan ayanlar, emri altındaki sekbanı, milis (il erleri) kuvvetlerce 

dengelemiştir. 

Bu anlatılanlar ışığında ifade edilebilir ki, sekban birlikleri, 17. yy’da ciddi bir 

kargaşaya ve kapıkulları ile girdikleri iç siyasi çatışmaya sebebiyet vermişlerdir. 

Bunda ana neden sürekli gelirden mahrum olma olarak gözükmektedir. Savaşın yeni 

doğası da sekban birliklerine devleti mecbur kılmıştır.  

Sekban birliklerine mecbur olan devlet, uzayan savaşların finansmanı ve 

merkez içi ve merkez–taşra ekseninde oluşan yönetim problemleri ve krizleri 

nedeniyle iltizama daha da bel bağlamış ve nihayetinde sistemin temeli olan vergi 

kaynakları yönetilemez hale gelmiştir. Son kertede ise devlet, gerek yerelleşmeyi 

güçlendiren milislere olanak sağlamış gerekse de malikâne adı ile kavramlaştırılan 

yerel ile merkez arasındaki yeni bir dengeyi ortaya koyan yeni sistemi uygulamaya 

koymuştur. Tüm bu değişimin temeli ise ateşli silahlar ve bağlantılı yeni savaş sistem 

ve stratejilerinin gelişmesinde yatmaktadır. Dolayısıyla da idari ve mali sonuçları 

olan değişimlerin çıkışı, askeri teknolojilerdeki değişimdir. Tımarın işlevsizleşmesi, 

sekban birliklerine zaruriyet, kapıkulunun mevcudunun artması ve merkezde 

padişahın konumunun değişimine kadar varacak olan siyasal ve bürokratik 

değişimlerin hepsi, tımar askeri–kapıkulu askeri dengesinin bozulmasının sonuçları 

olarak görülebilir. Süvari ya da piyade fark etmez, tımarlı askeri, ateşli silahlar tarih 

sahnesinden silmiştir denilebilir. 
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3.2 VERGİ TOPLAMA SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ: İLTİZAMDAN 

MALİKANEYE DÖNÜŞÜM 

Osmanlı idaresinin geçirdiği değişimin, tımar sisteminin terk edilmesi ile 

ilişkili olduğu bu çalışma boyunca ifade edilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen 

tartışma sonucunda da ifade edilebilmektedir ki sosyal, askeri ve ekonomik işlevleri 

olan tımar siteminin Osmanlı yönetimince başat vergi toplama aracı olmaktan 

çıkarılması, yerini iltizam sisteminin alması, Osmanlı idaresinde birtakım kritik 

sorunlar ortaya çıkarmıştır. Fakat iltizam sistemi yarattığı tüm sıkıntılara rağmen, 

bazı yararları nedeniyle de büyük bir kullanım alanı bulmuştur. 

İltizam sistemi en basit haliyle, belirli bir kâr beklentisi altında devletin vergi 

toplama haklarını, çoğunlukla ihale yöntemi ile devretmesi ve bunun üzerine vergi 

toplama işlemini yerine getirmesidir. Devlet, bu yöntemle, merkezi hazinesine 

girecek geliri sürekli hale getirmekte ve önceden belirlenmiş geliri garanti altına 

almaktadır. Merkezi hazine, iltizam sistemi ile mevsim etkilerinden arındırılmış, 

istikrarlı bir gelir yönetimine kavuşur. Bu sisteminin kullanılmadığı ve merkez 

gelirlerinin memurlarca toplandığı durumlarda ise hem memurun toplanan geliri az 

gösterme gibi yolsuzluk ihtimallerinden hem de yaşanma ihtimali olan kıtlık, salgın 

hastalıklar, sel gibi doğal sıkıntılardan dolayı tarımsal üretimden elde edilecek olan 

vergiler sürekli inişli çıkışlıdır ve öngörülemez. Özellikle merkezi hazinenin 

giderlerinin arttığı 17. yy’da iltizam sisteminin tartışmasız bir numaralı vergi toplama 

yöntemi olması (Aktan, 1991) da bu nedenle anlamlıdır. Zira, uzayan savaşlar 

öngörülebilir gelirleri gerektirmektedir. Devletin, Faroqhi’nin (2006: 665–668) de 

ifade ettiği gibi sürekli artan askeri harcamalara kaynak bulması zorunluluğu, 17. yy. 

Osmanlı maliyesinin başlıca uğraşıdır. Bu şartlar altında, uzun vadeli gelirlerin 

istikrarlı olarak hazinece bilinmesi, devlet için bir mecburiyet halini almıştır. 

Bu mecburiyet yanında savaşın değişen doğası da askeri harcamaları 

arttırmıştır. Buna koşut devletin borçlanma gerekliliği de artmıştır. Bu ihtiyacıysa, 

Osmanlı yöneticileri iltizam sistemi ile giderme yoluna gitmişlerdir. Zamanla bir iç 

borçlanma aracına da dönüşecek olan iltizam sistemi böylelikle sadece bir vergi 

toplama aracı olmaktan çıkacak ve çok yönlü fonksiyona sahip bir aygıt haline 

gelecektir. Özellikle ihalelerde taksit ödemelerinden ziyade, peşin ödemelerin 
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arttırılması, sarraf denilen büyük sermayedarlar ile üst bürokrasiyi iltizam 

ihalelerinde bir araya getirecek ve bir koalisyon kurdurtacaktır (Alper ve Anbar, 

2010: 31). Nasıl ki tımar sistemi askeri ve mali bir aygıt ise, iltizam sistemi de 

zamanla sadece mali olmaktan çıkan, vergi toplama aracı olmak dışında da işlevler 

yerine getiren bir yapıya bürünecektir.  

İltizam sisteminin evrimi, savaş uğraşısı ile de yakından ilgilidir. Khoury’nin 

(2003) de Musul örneğinde açıkladığı gibi, 17. yy. boyunca iltizam işini üstlenenler 

ile sonrasında malikane düzeninde vergi toplama işini devam ettirenler, temelde 

devlet için asker toplama, yeri geldiğinde savaşa katılma gibi işlevleri yerine 

getirenlerdir. Bu noktada öne sürülebilir ki; iltizam sisteminin yaygınlaşması, sadece 

mali nedenlerle değil, tımar sisteminin işlevsizleşmesi sonrasında boşluğa düşen 

askeri organizasyonla da ilgilidir. Ayrıca dönüşümün kökeninde yani tımar 

sisteminin işlevsizleşmesinde de benzer değişimlerin etkisi ortadadır. Vergilerin 

büyük çoğunluğunun tımar sistemi içerisinde bilfiil sipahilerce toplandığı klasik 

düzenden iltizam sistemi denilen düzene geçiş askeri teknolojilerdeki değişim ile 

ilgilidir (Pamuk, 2005: 23–24).  

Askeri dönüşüme koşut değişen vergi toplama biçimi, finansal bir aygıt olarak 

gerek ekonominin kendisini etkilemiş gerekse de farklı kanallarla devletin idari 

yapısını dönüştürmüştür. İdari yapının dönüşümü, tımar sisteminin işlevsizleşmesi 

üzerinden başlamıştır. Zira tımar sistemi, açıklandığı gibi iç güvenlik yapısında kilit 

bir noktada durur. Ayrıca, yerel yönetici olan sancak beyleri, zaimler gibi yetkililer 

de benzer biçimde tımar sistemi içerisinde anlamlıdır (İnalcık, 2012). Fakat sancak 

beyleri, tımarlı sipahiler ve zaimler iltizam sisteminin genişlemesine koşut ya 

tamamen ortadan kalkacaklar ya da etkisizleşeceklerdir. Buna mukabil yeni taşra 

yönetici unvanları yaygınlaşacaktır. Ayrıca savaşçı grup da tımarlıdır ve tımarların 

kalkması, çokça alanda dönüştürücü etkisini hissettirmiştir. 

Tımar sisteminin yerine genişleyen iltizam sisteminin dolaylı ya da dolaysız 

etkileriyse en yoğun biçimde taşrada hissedilmiştir. Taşrayı yoğun biçimde 

dönüştüren ve 1600’ler boyunca yaygınlaşan iltizam sistemi (Genç, 2000) ve bunun 

malikane düzenine yerini bırakması hadisesi, taşra ve merkezi yönetim yapıları 

anlamında kelimenin tam anlamıyla bir devrim olmuştur (Genç, 2003). Zira bu 

değişim ile Osmanlılar, âdem-i merkezi bir kimliğe doğru bir dönüşüm yaşamışlardır 
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(Yücel, 1974: 657). Bu peşi sıra gelen dönüşümse bir yüzyıl kadar süren sürecin 

sonucudur. Bu dönüşümün başlangıcı ise bir savaşta, Uzun Harp tecrübesinde yer 

almaktadır. Sıra ile takip edildiğinde, yeni tip savaş uğraşısının ilk olarak tımar 

sistemini anlamsızlaştırdığı ve işlevsizleştirdiği görülmektedir (İnalcık, 2012). Bu 

anlamsızlaşma ve işlevsizleşmeyse, özellikle askeri finansmanın taleplerinin 

değişimi, başka bir diğer deyişle sürekli merkezden ödeme almak zorunda kalan 

askerin artışı ile ilgili gözükmektedir (Pamuk, 2017a: 122–123). Tımar sisteminin 

ortadan kalkması, iltizam sisteminin alanını genişletmiştir. Ardından ise malikane 

düzenine geçiş gerçekleşmiştir. Bu geçişi anlamak, iltizamın malikâneye 

dönüşümünü kavramak, idari yapının değişimini anlamamız için oldukça önemlidir.  

Malikâne sistemi nedir? Fakat öncelikle bu soru cevaplanmalıdır. Basit bir 

tanımla malikane sistemi, tımar ve iltizam sistemlerinin bir hibritidir. Dolayısıyla 

malikane sistemini anlamak için bu iki sisteme yönelik karşılıklı bir tahlil yapmak 

zaruridir.  

Tımar sisteminde vergi toplayan kişi sürekli olarak vergi kaynağından 

sorumludur. Uzun vadeli gelirleri de düşünmek zorundadır. Bu nedenle artık üretime 

el koyarken, üreticinin kendisini yenilemesine, yeni yatırımlar yapmasına da imkân 

vermesi gerektiğini aklında tutmaktadır. Bu açıdan vergilendirme düzeyi, köylü 

hanesinin kendisi ve işini yenileyebileceği seviyeye göre belirlenmektedir. Ayrıca 

tımar sahibi, kaynakların uzun süreli güvenliğinden de kendisini sorumlu tutacaktır. 

Zira o kaynağı uzun süreli elinde tutması ve hatta şartlar dahilinde öldükten sonra da 

miras olarak bırakabilmesi sebebiyle vergi kaynağıyla uzun süreli ilgilenmektedir 

(Genç, 2015: 95–114). Bu halde, tımar sisteminde vergilerin çoğunluğunu toplayan 

ve üreticinin çok büyük bir kısmının güvenliğinden sorumlu olan tımar sahipleri, 

ekonomide belirli bir denge sağlamaktadır.  

İltizam sistemi ise Osmanlı ekonomik zihniyetindeki fiskaliz yani gelircilik 

ilkesi nedeniyle ve de iltizam sisteminin kısa vadeli hak verme uygulaması 

sonucunda, en kısa sürede maksimum kâra ulaşmaya çalışan bir sermayedar–vergi 

toplayıcısı ortaklığını ortaya çıkarır. Bu ortaklık için en önemli motivasyon kısa 

dönemde maksimum kâra ulaşmaktır. Tımar sisteminin marjinal bir kurum haline 

geldiği 17. yy. içerisindeyse bu iltizam ortaklıklarına karşı üreticileri yüksek 

vergilendirmeden koruyacak bir denge mekanizması kalmamıştır. Tımarlı sipahinin 
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ortadan kalktığı bir ortamda kırsal tefeciler köylü ile baş başa kalmakta ve toprak 

mülkiyet sistemini dahi zorlayan birtakım gelişmeler yaşanmaktadır. İltizam 

sisteminin, tımar sistemine karşı yaygınlaşmasının yarattığı bu sonuç, köylüyü 

iltizam ortaklıklarının yereldeki elemanları olan kırsal tefecilerin eline mahkûm 

etmektedir ve bu hadiselerin sonucunda “köylüyü tefecinin elinden kurtarmak, 

devletin nizamı için bir numaralı sorun haline gelmiştir.” (Genç, 2015: 101).  

Köylü üreticisinin köleleştirilmesinin engellenmesi ya da daha iktisadi bir 

ifadeyle bağımsız üreticiler olarak varlıklarının devamı, devletin en büyük 

hedeflerinden birisidir. Bu hedef o kadar önemlidir ki devlet son günlerine kadar bu 

ana siyaseti gütmeye devam etmiştir. Bunun vurucu örneklerinden birisi de Ege 

Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. 1867 sonrasında gerçekleşen yeni arazi yasası 

sonrasında, İngilizlerin Ege bölgesinde tarımsal üretim için toprak satın almalarına 

izin verilmiştir fakat İngilizler, çalıştıracak emek bulamamışlardır. Bunun üzerine, 

devletten angarya gibi yükümlülükler ile köylünün kendi emirlerine verilmesini 

istemişler ve bu hedef doğrultusunda her türlü siyasi manevraya başvurmuşlardır. 

Sonuçta, Osmanlı devleti bu tür istekleri yerine getirmemiş, İngilizlerse topraklarını 

satıp geri dönmüşlerdir (Pamuk, 2017a: 219). 

Bu vaka da Osmanlı Devleti’nin, köylü emeğinin bağımsız üretici kalması 

konusundaki son derece titiz tavrını bize göstermektedir. Özellikle de Osmanlı 

Devleti’nin Batılılaştığı ve artık sanayi çağına inkişaf ettiği bir devirde dahi bu 

kadim uygulamanın devamı, 16. ya da 17. yy’larda bu uygulamanın ne denli güçlü 

bir biçimde uygulanacağını da ayrıca bizlere anlatmaktadır. Nitekim Osmanlı 

Devleti, kurulduğu ilk dönemlerden itibaren toprakların çifthane denen, derebeyler 

gibi kesimlerden bağımsız küçük üreticiler tarafından işletilmesi politikasını 

uygulamaya çalışmıştır ve bu uygulamanın kökleri İran ile Bizans dönemlerinde 

bulunmaktadır. Buradan hareketle de iltizam sisteminin temel sorunlara yol açtığı 

üzerine bir sav geliştirmek akla yatkın olmaktadır. Zira iltizam sistemi ilk elden 

köylü hanesinin bağımsız yapısına zarar vermektedir. Köylüler ile devlet arasında bir 
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aracı oluşturmakta ve  patrimonyal devletin titizlikle takip ettiği kırsal üretim ile 

arasına aracı koymama politikasına zarar vermektedir (İnalcık, 2019a: 239, 304).
44

 

İltizam sisteminin patrimonyal sisteme zarar veren yapısal şartları, fiskaliz 

uygulamalar ile birleştiğinde, en kısa sürede en yüksek vergi gelirini getirecektir. 

Fakat bu çabanın sonucu da uzun vadede vergi kaynaklarının kurumasıdır. Zira 

yüksek vergilendirme üreticilerin kendi sermayelerini yenileyebilme kapasitelerine 

zarar verecek ve hatta bir noktada üretimi anlamsız kılacaktır. Bu minvalde de 

iltizamın uzun vadede getirdiği ekonomik zararlar, siyasal ve idari yapıya zarar 

vermiştir (Genç, 2000). Zira iltizam sistemi ele alındığı üzere kısa vadeli yüksek kâr 

peşindedir ve bu durum tımarlı sipahinin uzun vadeli çıkarlarının tam tersidir (Genç, 

2003; 2015; İnalcık, 2012). Osmanlı Devleti’nin 17. yy’da yaşadığı mali ve buradan 

hareketle ekonomik sorunların anlaşılması da kısa vadeli aşırı vergilendirme ile 

birlikte kolaylaşır. Özellikle Büyük Kaçgun gibi, köylerin boşalmasına neden olan 

gelişmeler köylülerin aşırı vergilendirilmesinin yarattığı problemler ile birlikte ele 

alındığında daha anlaşılabilir (Akdağ, 1995).  

Köylünün topraklarını terk etmesinin engellenmesi ve köylü bağımsızlığının 

korunması endişesi bir araya geldiğinde, Osmanlı Devleti, iltizam sisteminin 

merkeze kaynak aktaran yapısı ile tımarın üreticiyi koruyan yapısının bir birleşimini 

ortaya koyan malikâne sistemi denilen yapıyı vücuda getirmiştir. Bu sistem ile 

birlikte sürekli yerli kaynaklara bağımlı, bu kaynakları kolaylıkla miras olarak 

bıkabilen bir zümre tanımlanmakta, merkezdeyse bu zümreye bağımlı bir bürokratlar 

sınıfı yaratılmaktadır. Malikane sistemi, böylelikle tımarlı sipahi gibi uzun vadeli 

üretimi önemseyen ve buna karşın merkeze tımarlıların aksine belli bir ödeme yapan 

malikane işleticisi ayanları ortaya çıkarmaktadır. Bu malikane işleticileri ise 

merkezdeki birtakım görevlilerin taşeronlarıdır. Böylelikle merkezde belli bir grup 

ile yerelde bulunan malikane işleticileri bir çıkar birliği yapmaktadırlar. Bu minvalde 

de merkezde güçlü bürokratlar ile yerelde güçlü vergi toplayıcıları arasında oluşturan 

yapısal bağlılık yeni bir denge yaratmıştır. Nihayetinde ömrü boyunca cazip bir gelir 

sahibi olan merkezde oturan bürokratlar, yerli vergi toplayıcıları üzerindeki olası her 

türlü siyasi komployu önlemeye çalışacaklardır ve bu sayede iltizam sisteminin kısa 
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vadeli gelir transferleri çevresinde dönen mücadele sonlandırılacaktır (Genç, 2015: 

107–108). Son kertede bu yeni denge ortamı neticesinde olsa gerektir ki 18. yy. ilk 

yarısı Osmanlı için bir ekonomik genişleme ve refah dönemi olacaktır ve bu 17. 

yy’ın tersi bir ekonomik eğilimi ortaya koymaktadır (Pamuk, 2017a: 179). Bu refah 

ortamının ise, malikane sistemi ile ilişkili olduğunu söylemek oldukça makuldür. 

Bu açıklamalar bağlamında, gerçekleştirilen inceleme açısından malikâne 

sisteminin önemiyse, Osmanlı’da merkezi devletten âdem-i merkezi bir yapıya 

dönüşümün kurumsal nedeni olmasıdır. Ayanlar dönemi de denilen âdem-i merkezi 

yapıda, taşrada güç sahibi olan kimseler, malikane sisteminin getirdiği mali güç ile 

hanehalklarını ve siyasi operasyonlarını yönetebilmişlerdir. Bunun yanı sıra, tarımsal 

üretimi yapısal olarak değiştirecek her hangi bir yatırıma kayda değer çapta 

girememeleri (Pamuk, 2017a: 149–150) de merkezi devletin üstlerindeki 

vesayetinden olsa gerektir. Bu vesayet, malikane sistemi içinde gerçekleşmektedir. 

Devletin bu vesayeti, ayanları feodal bir elemandan ayırır. Zira ayanlar merkezi 

devlet olmadan varlıklarının anlamını yitirirler. Bu açıklamaya bir kanıt da devletin 

ana siyasetini ve yapısını değiştirecek güce hiçbir zaman ulaşamamış olmalarıdır. 

Ayrıca Khoury’nin (2003) ifadesiyle, temel fonksiyonları savaş uğraşısına destek 

vermektir. Bu minvalde devletin elemanlarıdır denilebilir. O halde, devlet, malikâne 

sistemi ile Genç’in (2015: 95–114) de vurguladığı gibi kelimenin tam anlamıyla 

hibrit bir sistem yaratmaktadır. Zira ayanlar bir tarafıyla merkeze bağlı bir taşra 

aktörü olarak varlığını sürdürür, bir diğer taraftansa köylü ile merkezi devlet arasında 

bir güç haline gelir. Böylelikle âdem-i merkezi bir aktör olarak ortaya çıkar.  

Ayanlar askeri sistemde aldıkları görevler nedeniyle tımarlı sipahilere 

benzetilebilir lakin devletin vergi gelirlerinin merkeze intikali aşamasında sahip 

oldukları özerklikleri ile yerel ve özerk bir aktör kimliği kazanırlar. Köylü ile 

patrimonyal devlet arasında bir aktör olarak konumlanmaktadırlar. Ayan da 

böylelikle kendisini, bir yanıyla gelirin bir kısmını dolaysız olarak merkeze intikal 

ettiren bir görevli, diğer yanıyla vergi kaynaklarının güvenliğinden sorumlu olan ve 

zamanı geldiğinde savaş için asker toplayan bir yerel askeri–ekonomik temsilci, özel 

çıkar sahibi olan devlet dışında bir güç konumunda bulmaktadır (Khoury, 2003; 

Özkaya, 2014). Bu durumsa, tımar sistemine dayalı, köylünün vergilendirilmesinde 

merkez ile köylü arasında bir ara gücü kabul etmeyen patrimonyal merkezi 
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yönetimin değişiminin göstergesidir. Bu değişim sonucunda ayanlar vergilendirmede 

bağımsız aracılar olmuşlardır ve böylelikle bir âdem-i merkezileşme yaşanmıştır. Bu 

son durumun askeri teknolojilerin sonucunda yaşandığı söylenebilir. Nitekim 

malikane sistemi, tımarların yerine geçmiş, ayanlar ise tımarlı sipahilerin görevlerini 

yüklenmişlerdir. Bir bütün olarak, ayanlar hem merkezin bir taşra uzantısı olarak 

hem de ondan özerk bir kimliğe sahip olarak yukarıda Genç’in (2015) de ifade ettiği 

gibi hibrit bir düzenlemenin sonucunda var olmuşlardır. 

Hibrit bir sistem olan malikâne sisteminin Osmanlı tarafından 

uygulanmasındaki bir diğer önemli sebepse, idari–siyasi denge ile ilgilidir. 

Belirtildiği üzere Osmanlı Devleti, tımar erbabı ile kapıkulları arasında oluşan 

dengeli idare altında bilinen büyük fetihlerini yapmıştır. Nasıl ki bugün kamu 

yönetiminde denge, devletlerin düzgün idaresi için gerekliyse, bu durum geçmişte de 

böyledir. Tımar sisteminin çökmesi, kapıkullarını rakipsiz bırakınca dengesiz bir 

idare doğmuştur. 17. yy. boyunca gerçekleşen bir dizi askeri isyan da bu durumun 

görünen patlamalarını bize anlatmaktadır.  

Denge mekanizmalarından mahrum kalan idare kendi içerisinde çatışmalar 

üretmiş, bir taraftan taşra ve merkez ekseninde sekban–kapıkulu arasında bir çatışma, 

diğer taraftan da merkez içerisinde yeniçeri–kapıkulu sipahileri çatışmalarını 

doğurmuştur. Köprülü döneminin çabaları ise, öncelikle sekban–kapıkulu çatışmasını 

durdurma, ardından merkezde oluşan yeniçeri–sipahi çatışmasına son vermek 

politikaları ile ilişkilidir. Köprülü idaresi altında oluşan geçici dengeye koşut devletin 

kendisinde güç bulup büyük Macaristan seferine karar vermesi, ardından mağlup olsa 

da uzun süren savaşlar sonucunda toprak kayıplarını asgari seviyede tutması da sözü 

edilen iç çatışmaların dönemsel şartlar içerisinde son bulmuş olması ile ilgilidir. 

Lakin Köprülü’nün reformları da muhafazakâr karakterlidir, tımar sistemini ihyaya 

yöneliktir. Bu nedenle denge sadece geçici olarak sağlanabilmiştir. Yöneticiler ilerici 

bir reformu, özel adıyla malikane sistemini ancak 2. Viyana bozgunu sonrasında 

gelişen savaşlara mali kaynak bulmak için kabul edeceklerdir (Genç, 2003). Bu 

gelişme, askeri ihtiyaçların Osmanlı idaresinde yarattığı köklü dönüşümlerden birine 

neden olmuştur. 

Osmanlılar bu değişiklikle, bir yüzyıl süren askeri yenileşmeye ve onun artan 

ihtiyaçlarına çözüm bulmuştur. Bu sistem ile devlet, sürdürülebilir vergi 
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kaynaklarına kavuşmuş, askeri finansmanını sağlamak için de yerelde güvenilir 

destekçiler kazanmıştır. Pamuk’un (2017: 179) tespit ettiği gibi 18. yy. ekonomik 

refahı ve Osmanlı Devleti’nin 1700’lü yılarda gerçekleşen Rus ve İran
45

 

Harplerindeki savaşabilme kapasitesi, malikane sistemi ile varılan yeni idari–siyasal 

dengenin meyveleri olarak adlandırılabilir. Nihayetinde, askeri teknolojinin değişimi 

ardından onarılması imkansızlaşan tımar sisteminin işlevsizleşmesi sonrasında 

bozulan denge hali, malikane sistemi ile geri gelecek, muhteviyatları son bölümde 

ele alınacak olan, Celali paşaların isyan hareketleri son bulacak, dış kaynaktan asker 

toplama işi malikâne sistemi sonucunda kurumsallaşan ayana devredilerek sisteme 

yeni bir nizam getirilecektir. Bu minvalde de savaş uğraşısı derli toplu bir yönetime 

kavuşturulacaktır. 

Faroqhi’nin (2006: 545–546) vurguladığı gibi, nihayetinde ana mesele, devletin 

altı yüzyılda zamanla tükenmesinden daha başka bir şey değildir. Osmanlı’nın 16. 

yy. sonunda yaşamak zorunda kaldığı büyük kriz ve bu krize koşut gelişen değişim 

zorunluluğu, her ne kadar Osmanlı’yı 17. yy. boyunca hastalıklarla dolu bir ortamda 

yaşamaya ittiyse de nihayetinde devlet bu dönemden çıkmasını bilmiştir. Osmanlı 

seçkinleri, verdikleri kararlar ile devleti 18. yy’a taşımışlar ve bu taşıma sırasında 

yarattıkları dönüşüm, devletin sanayi çağına ulaşmasını sağlamıştır.  

Bu noktada denilebilir ki 17. yy’da devlet askeri tekniklerin değişmesi ve bu 

değişimin yeni bir askeri finansal sistemi zorunlu kılması sonucunda tımar 

sisteminden vazgeçmiştir. Bu vazgeçişe koşut iltizam sistemi yayılmıştır. İltizam 

sisteminin yapısal aksaklıkları ve bu sistemi merkantilist olmayan bir ekonomik 

zihniyetle tatbik etmekse sorunlar doğurmuştur. Sorunlar da devleti yeni yöntemler 

aramaya itmiş, 18. yy. başında da bu çalışmaya göre radikal denilecek bir 

değişiklikle malikane düzeni ve bu minvalde âdem-i merkezileşme kabul edilmiştir.  

3.3 MERKEZİ TEŞKİLATTA DEĞİŞİM  

Bu bölüme kadar yeni tip savaşın, merkez tarafından yapılan askeri 

harcamaları arttırdığı ve bunun da vergi toplama biçimini değişime zorladığı ifade 

edilmiştir. Vergi sisteminin de Osmanlı Devleti’ni uzun vadede merkezi bir 
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devletten, âdem-i merkezi bir devlete doğru dönüşmeye zorladığı aktarılmıştır. 

Ayrıca değişen şartların, kapıkulu–tımarlılar arasındaki siyasi ve idari dengeyi 

bozduğundan söz edilmiştir. Buna koşut olarak, kapıkulları–sekban çatışmasının 

taşrada, yeniçeri–kapıkulu sipahileri çatışmasının da merkezde kaotik bir ortam 

oluşturduğu açıklanmıştır. Merkezdeki çatışmanın ana etkeninin ise vezirler 

arasındaki çatışma olduğu vurgulanmıştır. Zaman zaman kanlı sonuçlara neden olan 

bu çatışmanın meşruiyetinin de askeri teknik değişimlerden ileri geldiği ifade 

edilmiştir. 

Tüm bu aktarılanlar bağlamında da bu bölümde merkezdeki kargaşa sonucunda 

oluşan yeni yapılar ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu çaba yanı sıra kargaşa ve 

ocakların mevcut artışının, ocaklar arasında ve merkez ile taşra arasındaki dengeleri 

ayrı ayrı bozması ele alınacaktır. Ardından da oluşturulan yeni denge ve istikrar 

ortamında yönetim merkezinin değişmesi, bürokratik aygıtın güçlendirilmesi ve 

(veya) güçlenmesi süreci, sonuçları ile aktarılmaya çalışılacaktır. Fakat öncelikle 

tespit edilmesi gereken husus, Osmanlı’nın patrimonyal yapısıdır. Zira patrimonyal 

yapı merkezin biçimlenmesinde başlıca etkendir. 

Osmanlı merkezi dendiğinde, padişahın merkezde olduğu bir devlet şeması 

kolaylıkla çizilebilir. 17. yy’a kadar da padişahın idaredeki etkin konumu ortadadır. 

Bu yapıda hükümdar, devlet içerisinde oldukça belirleyicidir. Örneğin Kanuni Sultan 

Süleyman, sırf öyle uygun gördüğü için, genç yaşta, henüz vezir olmayan bir 

kölesini, Pargalı İbrahim Paşa’yı vezir–i azam olarak atayabilmiştir ve bir gece, öyle 

uygun gördüğü için onu herhangi bir mahkeme kararı olmadan siyaseten katl 

ettirebilmiştir. Bu durumsa yüksek düzeyde bir keyfiyeti tanımlar. İlaveten padişaha 

mutlak bir itaati de ortaya koyar. İfade edilen siyasal ve yönetsel yapılanma, Fatih 

Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Patrimonyalizm olarak ifade edilebilecek 

olan bu yönetim sisteminin kökleriyse kadim İran uygulamaları ve Türk hakanlık 

geleneklerine kadar takip edilebilir (İnalcık, 2019a: 229–233; 2019b: 61–93).  

Padişahların klasik dönemde idarede etkin konumları, yeri geldiğinde keyfi 

atamalar yapabilmeleri ve bu keyfiyetin meşruiyeti özellikle dönemin kamu 

yönetiminin belirgin özelliğidir. İlk bölümde ifade edildiği gibi, sarayın, ana 

kararların alındığı divan–ı hümayuna ev sahipliği yapması da hesaba katıldığında, 

dönemin ana karakteri padişah çevresinde oluşan bir devlet yönetimidir. Bu noktada 
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ise ifade edilmelidir ki bu patrimonyal sistem, kendi içinde bazı idari mekanizmalar 

da oluşturmaktadır (İnalcık, 2019b: 61–93). Zira patrimonyal idare, uzun süreçli 

çıkarlarını nihayetinde ancak keyfiyetten arınmış kurallar ve kurumlar ile 

sürdürebilecektir. Fakat bu kural ve kurumların varlığı sadece padişahın tek taraflı 

iradesi ile kurulabilir ve yine padişaha karşı sınırlayıcı değildir. Bu noktada padişah 

da Allah’a şükür kavramı ile tanımlanan bir ahlaki ödevle bağımlıdır. Lakin Allah’a 

karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmemesini denetleyen hiçbir dünyevi kurum 

ve buna mukabil zorunluluk yoktur (İnalcık, 2019a: 567–568).
46

 

Açıklanan bu yapı ve yönetim anlayışı 17. yy’da değişecektir. Merkezdeki idari 

yapı ilk olarak ateşli silahların etkileri sonucunda mevcutları çarpıcı biçimde artan 

yeniçeriler ile sipahilerin kullanıldığı isyanlar ile sarsılırken, bu ocakları kullanan 

vezirler arasındaki çatışmalar da bürokrasinin başı olan vezir–i azamın otoritesinin 

sarsılmasına neden olacaktır. Baş vezirin konumunun zayıflamasına koşut divan–ı 

hümayunun da işleyişi bozulacaktır. Özellikle yeniçeri cuntası ve Kösem Sultan 

dönemlerinde devletin resmi kurulu olan divan–ı hümayun işlevsiz kalacaktır. 

Dönemin çağdaşlarınca, vezir–i azamın otorite kaybı, istikrarsız ortamın baş nedeni 

olarak görülmektedir. Ancak Köprülü Mehmet Paşa’nın bir sadrazam olarak idareyi 

ele alıp, vekil–i mutlak olarak bürokrasinin birliğini sağlaması ile devlet içerisindeki 

kargaşa son bulabilecektir (İnalcık, 2014: 80). Divan–ı Hümayun, Köprülü devrinin 

değişen dengelerinin sonucunda ancak 18. yy’da tekrar istikrara kavuşabilecektir. Bu 

istikrar için, sadrazamın yönetimde tekrar etkin olması ve divanın kendi konağında 

mutat toplanmaya başlaması gerekecektir (İnalcık, 2000: 80). 

Köprülü Mehmet Paşa’nın yönetime gelmesi ile değişen yeni idari dengeyse, 

belli bir sürecin sonucunda oluşmuştur. Bu süreci anlamak için de Köprülü’nün 

göreve gelme şartı ve icraatlarında kendisine destek bulduğu yapılar anlaşılmalıdır. 

Nitekim saraydaki bazı güç odaklarının siyasi hesaplaşmalarının devlet idaresinde 

oluşturduğu sıkıntılar ve makam sahiplerine iş yapacak ortam bırakmaması sonucu 
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 Bu noktada bir tezat oluşmaktadır. Zira İnalcık (2019b: 61-92) klasik dönem Osmanlı Devleti’ni 

erken dönem yani proto zümreler devleti olarak ele almaktadır. Lakin hükümdarın kurumsal olarak 

sınırlı olmaması, sadece toplumsal-geleneksel bir sınırlandırmaya tabi oluşu da onu sultanist bir 

tipe yakınlaştırır. Fakat son kertede hükümdar kendi koyduğu ve rasyonel hukuk oluşturduğu öne 

sürülebilecek kanunlarla kendini de sınırlandırmıştır. Bu tezat Weber’in (1978) tiplerinin ideal 

tipler olması ve gerçek hayatla tam olarak örtüşemeyecek olmasından ileri gelmektedir. Bu 

perspektif altında da Osmanlı klasik sisteminin patrimonyal bir yapıda ama kendine özgü bir alt tip 

olarak ele alınması daha sağlıklı olacaktır.  
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olsa gerek, Köprülü Mehmet Paşa, makamı şartlı kabul etmiştir ve özellikle 

vezirlerin gücünü kırma yoluna gitmiştir (İpşirli, 2008). Tüm bu süreçte, Köprülü 

Mehmet Paşa’nın belirli kurullarca üzerinde çalışarak hazırlanmış kanunlarla 

çerçevelenmiş olan ve bu açıdan da rasyonel olduğu iddia edilebilecek olan 

bürokratik aygıtlardan yararlandığı varsayımını yapmak da mümkündür. Nitekim 

gerek ulema gerekse de Yeniçeri Ocağı’nın kanunlar çerçevesinde tekrardan düzene 

kavuşturulması ve malikane sistemi, keyfiyetten arındırılan uygulamalara örnek 

olarak sunulabilir. Tüm bu süreç de kanunlara göre hareket eden ve padişahın şahsı 

yerine soyut devlet kimliğine daha da bağlanan kurumları güçlendirmiş ve 

belirginleştirmiştir (Abou-El-Haj, 2018). Bu değişim idari yapı ve anlayışın 

dönüşümü açısından oldukça önemli bir değişimdir. 

Devlet kurumlarının padişahın şahsı dışında daha da belirginleşmesine neden 

olan dönüşümün başlangıcı padişahların idarede etkinliklerini yitirmeleri ile başlar. 

Bu süreci sadrazamların otoritelerinin aşınması izler. Hem padişah hem de 

sadrazamın durumlarının değişimindeyse, merkezde ortaya çıkan askeri isyanlar 

oldukça etkili olmuştur. Bu dönemde Abou-el-Haj’ın (2018: 72) ifade ettiği üzere, 

padişahın konumunun marjinal bir hale gelmesi, diğer bir deyişle idari yapıdan 

dışlanması hadisesi, devlet içerisinde kurumların tekrardan yapılanması ve 

sadrazamın görevlerinin tekrardan tanımlanması gibi önemli idari ve siyasi sonuçlar 

doğurmuştur.  

Sadrazamın idarede tekrardan etkinleşmesiyse belli bir sürecin sonucunda 

gerçekleşmiştir. Sürecin başında, sadrazamın konumu padişah ile birlikte sarsılmıştır. 

Zira baş vezir, bir diğer deyişle vezir–i azam ya da sadrazamın, padişahın vekili 

sıfatını taşımaktadır ve padişahın vekilinin prestijinin ve etkinliğinin düşmesi, dolaylı 

veya dolaysız kendisini de yani padişahı da eşyanın doğası gereği etkilemektedir. Bu 

ilişki tersi istikamette de geçerlidir. Buradan hareketle de vezir–i azam da vekili 

olduğu makamın yani padişahın prestij açısından olmasa da nitelik açısından 

öneminin değişimi sürecinden etkilenmiştir. Dolayısıyla esasında devletin iki tepe 

makamının kaderi birbirine bağlıdır. Bu karşılıklı değişim son kertede, devlet 

içerisinde yeni bir dönem başlatmıştır.  

Bu yeni dönemde askeri devrim, merkezi yönetim sistemine iki ayrı etkide 

bulunmuştur. Bunlardan birisi, patrimonyal yapı içinde yer alan kanunlara dayalı 
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mevcut kurumların sarsılmasıdır. Nitekim defterhane, Yeniçeri Ocağı gibi kanunlara 

dayalı kurumlar, askeri devrimin sonucunda ya işlevsizleşmişler ya da değişmeye 

başlamışlardır. Diğer bir etki de padişahın konumunun değişmesi ve buradan 

hareketle patrimonyal yapının bir bütün olarak sarsılmasıdır. Sarsıntının 

giderilmesiyse, Köprülü’nün icraatlarında da görülebildiği kadarıyla kanunlara dayalı 

kurumların yeniden oluşturulması ve mevcut olanların reforme edilmesidir. 

Bu noktada kanuni kurumlardan kastın ne olduğu ifade edilmelidir. Zira 

Osmanlı idaresini var eden patrimonyal felsefe, idari aygıtı padişah çevresinde 

örgütlerken ve padişahın keyfiyetini meşrulaştırırken, diğer taraftan çeşitli aygıtlar 

ile padişahın varlığını tahkim eder ve hatta belki de sınırlar. Ulema ve katipler ile 

teşkilatları, özel kural ile uygulamalara bağlı olan yeniçeriler bazı önemli Osmanlı 

yönetim kurumlarındandır ve bu aygıtlar padişahı yönetimde tahkim etmektedir. Bu 

kurumların önemiyse, 1600’lü yılların krizlerinden çıkılması süreci ve 18. yy. ile 

ötesine devletin ve hanedanın varlığının taşınması süreci incelendiğinde daha 

anlaşılır olmaktadır (İnalcık, 2019b: 61–92).  Özellikle 18. yy’a devleti taşıyan 

aktörler bu tarz tiplerde görülebilir. Zira, malikane düzeni de başlı başına bir kanuni 

harekettir ve önceden tanımlanmış bazı kuralları olan bir düzenin adıdır. 

Askeri Devrimin, kurumların devletin soyut kişiliğine bağlanarak 

belirginleşmesine neden olan etkileri, padişahın kimliğinde de bir dönüşüm 

yaratmıştır. Zira patrimonyal felsefenin özüne uygun bir savaş şefi olarak 

konumlanan Osmanlı padişahı, askeri devrimin değiştirdiği, uzayan savaşlarda artık 

savaşamayacaktır. Bundan dolayı da yeni dönemde farklı meşruiyet yöntemlerine 

ihtiyaç duyacaktır. Bu yeni meşruiyet arayışına bir örnekse 18. yy’da padişahın 

ulemayı bir araya getirerek huzur dersleri yapmasıdır (Zilfi, 2008). Bu değişiklik, 

görüldüğü üzere, padişahın kapıkulu ocaklarının yarattığı değişim içerisinde 

marjinalleşmesi ile ilgilidir. Devlet içerisinde yönetsel anlamda önemini yitiren 

padişahlık makamı, sistemin meşruiyetini sağlayan bir zemine oturmuş, Köprülüler 

dönemindeki değişikliklerle birlikte de bu durum perçinlenmiştir. Böylelikle 

patrimonyal padişah, kendinden siyasal ve yönetsel meşruiyetin kaynaklanmasını 

öncelemeye devam ederken, idari sistemi de olabildiğince kurallara oturtmaya devam 

edecektir. Zira malikane sistemi de en başta belli bir kanun sisteminin kabulüdür. 17. 

yy. dönüşümü de bu bağlamda anlamlıdır ve hatta belki farklı bir okuma ile ifade 
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edilebilir ki hanedan kuruluşundan yıkılışına, belli bir süreklilik dahilinde 

patrimonyal gücünün devamı için sürekli kurallara bağlı memurlar ordusu yaratmaya 

devam etmiştir. Bu durum Fatih Sultan Mehmet’in kanunlaşma hareketi ve Kanuni 

Sultan Süleyman’ın benzer çalışmaları ile de ortadadır (İnalcık, 2015b; Özcan, 

2003). Yeniçerilerin kanunlara bağlı kurulması (Beydilli, 2013), arazi kanunlarının 

belli sistematik üzerine düzenlenmesi (Greene, 2018: 73), tahrir sisteminin titiz 

biçimde ifa edilmesi (İnalcık, 2019a: 303–308), başlangıçtan itibaren süren kurumsal 

uygulamalar bütününe bazı örneklerdir. Bunlar bozuldukça krizlere giren sistemi 

tekrar yeni nizamlar ile düzenleme yoluna gidilmiştir. Malikane sistemi bu 

düzenlemelerin en geniş sonuçlu olanlarındandır. Köprülüler dönemi ile başlayan, 

malikane düzenlemesi ile nihayete eren toparlanma dönemi de bu bakış açısı ile daha 

anlamlı olmaktadır. 

Kurumsal yapıların gelişmesi de özellikle Köprülüler döneminde gerçekleşen 

reformlar sonucunda ve 1600’lü yılların sonunda daha da belirginleşmiştir. Gerek 

mali bürokrasi gerek katiplerin oluşturduğu bürolar idarenin sadrazam konağının 

merkezinde tekrar örgütlenmesi sürecinden paylarını almışlar, çeşitli değişimler 

yaşamışlardır. Özellikle paşa kapısı denilen, sadrazama mahsus bir yönetim 

binasının, bir nevi sadrazam sarayının 17. yy. ikinci yarısında ortaya çıkması 

(Uzunçarşılı, 1988c: 249–168, 334), Osmanlı merkezinde padişahın şahsı yerine 

soyut devlet kimliğine bağlı yeni bir yönetim yapılanmasının oluşması açısından 

oldukça değerlidir.  

Sadrazam Konağının gelişmesine neden olan gelişmeler tımar sisteminin terki 

ile başlamıştır. Görüldüğü üzere, askeri teknolojilerin tımar sistemini işlevsiz hale 

getirmesi, iltizam sistemini öncelemesine ve sonrasında devletin dengesiz bir ortama 

sürüklenmesine sebebiyet vermiştir. Kapıkulu birlikleri arasında başlayan çatışma, 

askeri ihtiyaçlar nedeniyle birliklerin mevcutlarının artmasına paralel daha da şiddetli 

çatışmalar doğurmuştur. Oluşan şiddet dolu kaotik ortamda siyasi ikbal arayanlar ise 

kuralsızlığı daha da körüklemişler ve böylelikle padişahı sistemin dışına itmeye 

çalışmışlardır. Bu çatışma ortamı bazı şiddetli tedbirler ile ilkin çözülmeye 

çalışılacaktır. Bu şiddetli tedbirlerin en işlevsel olanı da Köprülü Mehmet Paşa 

tarafından gerçekleştirmiş görünmektedir. Paşa’nın kapıkulu sipahilerini, yeniçerileri 

kullanarak zayıflatması, merkezde çatışmayı sonlandırması, ayrıca sekban birlikleri 
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ile kapıkulları arasındaki karşıtlıktan beslenen merkez-taşra çatışmasını da merkez 

lehine çözmesi (İnalcık, 2015a: 29–30, 52–55) kendi şahsında etkin ve istikrarlı bir 

idareyi kurmasını sağlamıştır. Zira yeni durumda çatışma son bulmuş ya da en 

azından ertelenmiştir. Ele alındığı gibi, Köprülüler döneminin sonu malikane 

düzenine de geçiştir. Fakat, Köprülülerin bir anda malikaneyi kabul ettikleri de yanlış 

bir yorum olacaktır. Gerek taşrayı gerekse de merkezi derinden etkileyen bu yeni 

sistem belli bir sürecin sonucudur. Özellikle 2. Viyana bozgunu ve sonrasında 

yaşananlar, Köprülü Mehmet Paşa döneminde kurulan statükoyu büyük bir 

dönüşüme zorlamıştır.  

Askeri değişimin özellikle de savaş kayıplarının neticesinde tımar sisteminin 

işlevsizleşmesi ve ardından oluşan krizlerin padişahı marjinal hale getirmesi, bu 

krizlerin ancak sivil idarenin başı olan sadrazamın idarede etkin bir merkez 

konumuna gelmesi ile toparlanma yoluna girebilmesi, dikkate değer dönüşümün kısa 

ifadesi gibidir. Sadrazam üzerinden toparlanma ise son kertede kuraları belli yani en 

azından öncül rasyonel denilebilecek kurumların etkinleşmesi ile mümkün olmuştur. 

Bu kurallarsa başta Fatih Sultan Mehmet tarafından ilan edilen devlet kanunları gibi 

bir takım kanun ve uygulamalar bütünüdür. Askeri devrimin Fatih Sultan Mehmet 

tarafından kurulan sistemdeki kuralları işlevsiz bırakması ardından yeni kurallar 

getirilmiş ve bu sayede de örneğin divan–ı hümayun, paşa kapısında tekrardan 

istikrara kavuşabilmiştir. 

Bu perspektiften hareketle 17. yy. merkez idaresi için, padişahın etkisizleştiği, 

çatışma dolu, istikrarsız bir idare ifadesi kullanılabilir. Hakikaten, tüm çabalar, 

istikrarlı ve dengeli idarenin tekrar kurulması içindir. Elbette arzulanan idare, 

kuralları olan bir idaredir ve öngörülebilir kurumsal uygulamalar ile mümkün 

olabilecektir. Yönetim mekanizmaları arasında denge arayışı çokça defa riskli 

hamleleri gerekli kılmıştır. Örneğin, Genç Osman olarak bilinen 2. Osman 

Anadolu’ya geçmeye ve yeni asker toplamaya çalışacak, böylece kapıkulu ordularını 

dengeleme siyaseti güdecektir. Fakat kapıkulu ordularının siyasetteki ağırlığı, 

padişahın öldürülmesine varan olayları başlatacaktır (Emecen, 2007). Elbette burada 

padişahın sistem tarafından tanımlanan ve kendisi tarafından korunması gerektiği 

ileri sürülebilecek olan kurumları, kendi eliyle alaşağı etme siyaseti de tepkinin bir 

başka sebebi olarak yorumlanabilir. 4. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın başarıları 
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ise devrimsel bir hareket yerine itidalli, öncül rasyonel kurumlara dayanan ama sert 

tedbirli siyasetin başarısı olarak isimlendirilebilir.
47

 Fakat ne sebeple olursa olsun 

Padişah Genç Osman’ın öldürülmesi de mevcut nizama aykırı bir durum 

oluşturmuştur ve Abaza Mehmet Paşa’nın, padişahın kan davasını üstlenerek 

merkeze karşı hareketini meşrulaştırmış, kapıkullarını özellikle yeniçerileri düşman 

bellemesi de o dönem devletin yaşadığı en büyük buhran olmuştur (İnalcık, 2014: 

193–197). Bu yaşanan hadiseler de devletin kurumsal uygulamalarına bağlılığın ve 

itidalin, yönetimde başarıyı getirdiği yorumunu yaptırabilir. Hakikaten de 

görülebilmektedir ki Genç Osman hızlı bir davranış gerçekleştirmiş, itidalli olmamış 

ve dönemin ruhuna aykırı davranmıştır. Fakat bunları gözeten 4. Murat ve Köprülü 

Mehmet Paşa devlette nizamı tekrar sağlayabilmişlerdir. 4. Murat ve Köprülü’nün 

çabalarıysa, malikane sisteminin uygulamaya konulabileceği ortamın hazırlanmasını 

sağlayan önemli bir etkendir. 

Merkezin içine düştüğü durum son kertede, taşrada sekban birliklerinin 

yaygınlaşması, tımar sisteminin çökmesi, kapıkulu ordularının mevcutlarının artması 

ile ilişkilidir. Askeri birliklerin yarattığı baskı padişahı marjinalleştirirken, taşrada da 

Abaza Mehmet Paşa gibi isyancılar ortaya çıkartmış ve bütün olarak devleti 

istikrarsız bir ortama sürüklemiştir. Genç Osman’ın katli sonrasında yaşanan derin 

meşruiyet krizi ise önce 4. Murat ve sonrasında da Köprülüler ile son bulacak, son 

adımsa malikane düzeni ile gelecektir. Bu değişimler sonucunda idari merkez, 

padişah sarayından sadrazam konağına taşınacak ve meşruiyet merkezi olarak 

padişah sarayı tahkim edilecektir (Abou-El-Haj, 2018; İnalcık, 2015a, 2016; Zilfi, 

2008).  

Mali bürokrasi incelendiğindeyse yukarıdaki tespitler daha da güçlenmektedir. 

İfade edildiği gibi, gelişim desteğini sadrazam kapısının oluşumundan aldığını öne 

sürebileceğimiz müstakil bir birimin oluşumu, mali bürokrasinin de kendine özgü ve 

padişahtan bağımsız bir devlet kurumu olarak var olması için oldukça önemli bir 

gelişmedir. Bu haliyle de defterdar kapısı denilen ve 18. yy’da gözlemlenen, saray 

dışında müstakil bir birimin oluşması hadisesi devletteki değişimin oldukça önemli 

sonuçlarından birisidir. Fakat dönemin dönüşümüne bakıldığında, mali yapının 
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 Osmanlı Devleti’nde sistemin oturmuş kurumlarının kökten dönüştürülmesi ancak yeni bir üretim 

fazında, sanayi devri dünyasında, 19. yy’da gerçekleşmiştir. Bu açıdan Genç Osman, öncül bir 

reformist ve-veya erken davranan bir devrimci olarak kabul edilebilir. 
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sadece teşkilat açısından değil iş yapış açısından da bazı değişimler geçirdiğini 

görmek mümkündür. Özellikle, coğrafya temelli mali yönetim,
48

 yerini vergi türüne 

dayalı bir düzenlemeye bırakmış ve kadroların sayısı, niteliksel ve niceliksel olarak 

artmıştır. Bunda en önemli neden de hazinenin yeni dönemde daha fazla kaynağı 

yönetmek zorunda kalmasıdır. Bu değişim klasik mali yapının değiştiğinin 

göstergesidir (Faroqhi, 2006: 662–663). Mali sistemin saray dışında da bir kurum 

olarak güç kazanması ise yeni şartlarda bürokrasinin öneminin arttığı yorumunu 

yaptırabilir ve buna koşut, bu kurumun takip ettiği iş şemasının değişimi de Osmanlı 

bürokrasinin esnek karakterini bize yansıtmaktadır. 

Klasik mali bürokrasinin bu değişimi, iltizam ve tımar sistemlerinin ve son 

kertede malikâne düzeninin gelişimi ile ilgilidir. Özellikle kenar defterdarlıkları 

denilen, coğrafya temelli bölgesel hazinelerin, 17. yy. içerisinde iltizam sistemine 

koşut artışı ve ardından Diyarbakır örneğinde de görüleceği üzere, malikane temelli 

yeni yapılara dönüşümü (Başarır, 2009), mali bürokraside değişimin nedenlerinden 

birisi olarak gözükmektedir.  

Mali yönetimin bir diğer yanı olan tımar bürokrasisini içeren defterhane ve 

bağlı taşra örgütlenmeleri ise tımar sistemine koşut anlamlarını yitirmiştir. Özellikle 

bu kurumun merkezde tahrir kayıtlarını yapamaz hale gelmesi, patrimonyal yapının 

en etkili araçlarından olan tahrir sisteminin terkedildiğini ortaya koymaktadır ve 

buna koşut olarak da bu iş için oluşturulmuş olan gelişkin bir idari yapının da tasfiye 

edildiği anlamına gelmektedir. Nitekim tahrir sistemi ve bu sistemi işletmek için 

geliştirilen defterhane bürokrasisi, Osmanlı idaresinde kurallara tabi ve etkili bir 

yapılanmadır. Lakin bu idari yapı askeri değişim sonucunda ve tımar sisteminin 

işlevsizleşmesine koşut anlamını yitirmiştir (Afyoncu, 2014). Gelişkin bir idari 

kurumda topyekûn bir işlevsizleşme çarpıcı bir değişimdir. 

Mali bürokrasinin değişiminin yanı sıra değişen başka bir yapılanmaysa 

nişancılık makamı ve kalemiye bürolarıdır. Yönetim merkezinin sadrazam 

çevresinde toplanması ve padişahın sarayından ayrılması, padişahın mührünü basan 

nişancıyı etkisizleştirmiştir (Afyoncu, 2007). Akabinde reisülküttap çevresinde ve 
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 Osmanlı klasik mali yönetimi üç ayrı merkez defterdarı ve yerelde sancak defterdarları ile iş 

görmüştür. Rumeli, Anadolu gibi ayrımlara sahip defterdarlar son kertede coğrafi iş bölümü 

yapmıştır. İltizam alanın artmasına koşut da eyalet defterdarlıkları kurulmuş ve coğrafi iş bölümü 

daha da derinleşmiştir. 
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sadrazam sarayında kalemiye tekrar örgütlenmiştir. Sadrazam konağında örgütlenen 

kalemiye, modern bürokrasiye doğru bir adım olacaktır (Ahıshalı, 2007). 

Kalemiyenin dönüşümü ve reisülküttabın öne çıkması, Avrupalı modern devlet 

bürokrasilerindeki gelişimlerle ortak yanları yansıtmaktadır (Abou-El-Haj, 2018: 

146).  

Kalemiye bürokrasideki değişimin en önemli etkeniyse diplomasinin önem 

kazanmasıdır. Nitekim 18. yy. başlarında Osmanlı diplomasi anlayışı köklü bir 

değişim geçirmiştir. Akabinde de diplomasi anlayışının değişimine uygun idari 

reformlar uygulanmaya konmuştur. Bu esnada reisülküttap ve çevresindeki katipler 

önem kazanmıştır ve modern bir devlet kurumu olan Dışişleri Bakanlığına evrileceği 

bir değişim sürecine girmiştir (Abou-El-Haj, 2018: 147). Diplomasideki anlayış 

farkının oluşumuysa 2. Viyana bozgunu sonrasına denk gelmektedir. Nitekim “18. 

yy’da Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleriyle ilişkilerinde bir silah olarak savaşın 

yerini diplomasinin aldığı görülmektedir.” (Sander, 2016: 153–155). Bu değişimse 

askeri teknolojilerin değişimi nedeniyle gerçekleşmiştir. Zira Tilly’nin (2001) ifade 

ettiği gibi, devletlerin askeri teknolojilerin değişimi karşısındaki siyasal-ekonomik 

tercihleri onları farklı yapılara itmektedir. Burada önemli olan husus, değişimin 

başlamasındaki ana nedenin askeri teknolojilerdeki değişim olmasıdır. Osmanlılarsa 

askeri tekniklerin değişimi ile karşı karşıya geldikten sonra, siyasal-ekonomik 

yapılarının bu değişimle etkileşime girmesi sonucunda yeni savaşlara uygun orduları 

bir araya getirmekte zorlanmışlardır. 2. Viyana bozgunundan da anlaşıldığı üzere 

yeni dönemde Osmanlılar askeri açıdan zayıf düşmüşlerdir. Bu hal diplomasinin 

önemli olduğu bir merkezi bürokrasi yapılanmasına doğru evrilmeyi gerekli 

kılmıştır. İstanbul’da sürekli diplomasi sisteminin kurulması ve Karlofça 

Antlaşmasından sonra tercüme odasının kuruluşu, diplomasi yapısındaki 

değişimlerden bazılarıdır. İlaveten bir başka önemli değişimse devletin ihtiyacı olan 

yönetici tipinde yaşanmıştır. Yeni dönemde diplomasiyi bilen görevliler, asker olan 

yöneticilerden daha önemli hale gelmiştir (Sander, 2016: 153–156).
49

 

Askeri değişimin etkileri sonucunda dönüşen bir başka yapı ise ulema zümresi 

ile onların görev yaptıkları kurumlar ve yönetim makamlarıdır. Belki de niteliksel 
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 Görüleceği üzere askeri tekniklerin değişiminin sonucunda hem diplomasi kurumları reform 

geçirmiş hem de bürokrat tipleri değişmiştir. Bu hal Turan’ın (2015: 14) ifade ettiği reformların 

yapısal ve davranışsal yönlü amaçlarını bir arada göstermesi bakımından oldukça değerlidir. 
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olarak en önemli değişimi yaşayan grubu ulema oluşturmaktadır (Beyazıt, 2014; 

Uzunçarşılı, 2014; Zilfi, 2008). Ulemanın yaşadığı dönüşüm, bazı nedenlerle taşra–

merkez ilişkileri ile yakından ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin malikane düzenine 

geçmesi, taşrada ayanlar denilen yerel hanedanları ortaya çıkartmıştır (Mert, 1991). 

Bu durumun bir yansıması da merkezde yaşanmıştır. Nitekim, Zilfi’nin (2008) 

eserinde ayrıntısı ile açıkladığı üzere Osmanlı uleması, 18. yy’da bir nevi aristokratik 

bir hüviyete sahip olmuş, geliştirilen çeşitli idari mekanizmaların desteğinde, 

merkezde padişahın gücünü tahkim eden, yerelin ayan aileleri gibi merkezde belli 

güçlü ailelerden müteşekkil bir grup oluşturmuşlardır.  

Bir diğer taraftan ulemanın varlığı merkezde malikane sisteminden beslenen 

askeri bürokrasiyi de dengelemiştir. Böylelikle de bir tarafta, taşrada malikane 

sistemi ile birlikte geliştirilen ayanlar–malikane sahibi merkez bürokratları arasında 

bir denge oluşmuştur ve diğer taraftansa buna koşut, hem ayanların ailevi 

kimliklerine karşı bir denge olarak hem de merkezde malikâne sahipliği için 

yaşanabilecek çatışmalara karşı bir diğer denge olarak molla aileleri
50

 denilen, 

merkezde ikamet edip yeri geldiğinde taşrada etkin vazifeler üstlenen güçlü ulema 

aileleri var edilmiştir ya da en azından padişah tarafından bu aileler tanınarak denge 

sağlanmaya çalışılmıştır. İdarede denge böylesi bir evrim yolu ile gerçekleşirken 

(Abou-El-Haj, 2018) mali bürokrasi de yeni vergi toplama biçimleri karşısında 

değişim geçirmek zorunda kalmıştır. Son kertede ise Osmanlı merkezi bürokrasisi 

padişahı sadece bir meşruiyet aracı olarak gören, yönetimde ancak bir koordinatör 

olarak hükümdarı kabul eden yeni bir yapıya evrilecek, merkezde sivil bir oligarşi 

altında yeni bir yönetim paradigması oluşacaktır (Abou-El-Haj, 2018: 97).   

Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetim ve karar mekanizması bu oligarşinin de 

etkisi ile değişecektir. Buna göre merkezde defterdarlık adı ile mali bürokrasi, 

sadrazam kapısı adı ile genel idari bürokrasi, Yeniçeri Ocağı ile yarı askeri geniş 

halk kitleleri (Özil, 2018; Tezcan, 2010) ve şeyhülislamın çevresinde de ulema daha 

da güçlenecek ve padişahtan bağımsız kurumlar haline geleceklerdir. Bu yapılar ayrı 

ayrı bürokratik mekanizmalara sahip olacaklardır (Uzunçarşılı, 1988a, 1988b, 2014). 

Padişahsa bu ayrı kurumların merkezinde bir koordinatör haline gelecektir. (Abou-
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 Osmanlı Devleti’nde 16. yy’ın ikinci yarısından itibaren belirginleşmeye başlayan, kendi içine 

kapalı ulema ailelerine verilen bir unvan olan molla aileleri (Algar, 2005), Osmanlı 18. yy’ını 

anlamak için oldukça önemlidir (Zilfi, 2008).  
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El-Haj, 2018; İnalcık, 2019b: 61–93). Bu değişim bir açıdan da padişah sarayında 

toplanan divan–ı hümayun merkezli yapının önemini yitirmesi ve yerine müstakil 

kurumlara sahip dört ayrı bürokratik oluşumun ortaya çıkmasıdır. Muhakkak ki bu 

oluşumlar yine merkezine padişahı almışlardır ama artık her biri ayrı birer birim 

olmuşlardır.  

Gerek ulema gerek defterdarlık ve yeniçeri kapılarının oluşumu ve 

konumlarının belirlenmesi gerekse de padişahın konumunun farklılaşması vakaları, 

aynı kökten gelen değişim taleplerinin sonucunda gerçekleşmiştir. Hatta Osmanlı 

Devleti’nin yerelleşmesi ve Lale Devri olarak adlandırılan, Küçük’ün (2012) 

ifadesiyle eskiden kopuşu ve yeni arayışları tanımlayan dönemi de bu minvalde 

benzer bir sürecin sonucu olarak düşünmek makul olacaktır. Bir bütün olarak adı 

geçen köklü anlayış ve uygulama farklılıkları, askeri teknolojiler ve Osmanlı’nın bu 

askeri teknolojilerin yarattığı değişim ile yaşadığı tecrübelerin sonucudur. Zira başta 

vezir çatışmaları olmak üzere merkezde yaşanan krizlere zemin hazırlayan şartlar, 

askeri devrime uyumlanma çabaları sonucunda oluşmuştur. 

3.4 TAŞRA TEŞKİLATINDA DEĞİŞİM 

Bu bölümde Osmanlı yönetim sistemin taşra uzantıları incelenecek, ateşli 

silahların gelişmesi akabinde yaşanan savaş uğraşısındaki değişimin, taşra yönetim 

anlayışında ve sistemlerindeki etkileri analiz edilecektir. Bu analiz, bir taraftan 

Osmanlı yönetim anlayışının kendine has bazı farklılıklarını ortaya koyarken, diğer 

taraftan da devletler açısından bazı genel eğilimlerin ortaya konulmasına 

yarayacaktır. 

Osmanlı’nın özgünlüğünü ortaya koyan en önemli değişken tımar sistemidir. 

Zira tımar sistemi hem bir yerinden yönetim şekli sunar hem de bunu belli bir 

merkezi kontrole ve atama biçimine
51

 dahil ederek yerine getirir. Böylelikle devletin 

genel görevleri içerisinde mevcut olan yerel hizmetleri ve merkezi hizmetleri belli bir 

denge halinde ifa eder. Bu ifa sonucu oluşan tımar hizmetleri ise belli bir yönetsel 

                                                 
51

 Osmanlı klasik yönetim sisteminde hem tahrir sayımları hem de sipahi atamaları oldukça ciddiyetle 

takip edilir ve devletin merkezi kontrolünün önemli bir aracı kabul edilir. Tımarlı sipahi de her ne 

kadar hizmetleri yönünden yerinden yönetim görevlisi gibi bir tipi yansıtsa da atanması, iş yapış 

biçimi ile bir taraftan da merkezi bir memur olarak tanımlanır. Bu hal onu bir feodalden ayırır ve 

bu açıdan kendine has bir karakter haline getirir (İnalcık, 2019b: 285–288, 303–308). 
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denge kurar. Tımar sistemi bu hali ile Osmanlı yönetimine, dönemin ulaşım 

teknolojileri gibi belli kısıtları dahilinde merkezi bir yapı kazandırmıştır. Bu nedenle 

de askeri devrimin sonucunda tımar sistemi çöktüğü zaman, bir bütün olarak merkez 

ve taşra da bundan etkilenmiştir. Tımarın tahkim ettiği merkezi düzen de böylece 

bozulmuştur. Bu durumsa Osmanlı’ya özgüdür, zira Batı Avrupa feodalizmi
52

 tımar 

yapılanmasına sahip olmayarak ve krallar merkantilist politikalara geçerek askeri 

devrimi daha farklı şartlar ile karşılamıştır. 

Osmanlıları askeri devrim karşısında genel eğilime çeken şeyse Avrupa’da 

olduğu gibi Osmanlı’da da vergi sisteminin ve buna mukabil taşra ile merkez 

anlayışlarının değişmesidir. Avrupa’da bunun sonucudur ki modern merkezi devlete 

giden yolu açan askeri devrimdir (Parker, 2014a). Benzer biçimde Osmanlılar da 

askeri devrim sonucunda merkez–taşra düzenlemelerinde değişiklik yaşamışlardır. 

Bu minvalde Osmanlı’nın merkezi bir yapıdan âdem-i merkezi bir yapıya 

dönüşmesinin yönetim kurumları dahilindeki nedeni askeri değişim sonucunda tımar 

sisteminin çökmesidir. Bu bağlamda da Osmanlı taşra yapılanmasında değişim, 

merkezi kontrolün daha yoğun hissedildiği bir düzenden bunun daha gevşek olduğu 

bir başka düzene geçiş olmuştur. Bu düzene geçişi tetikleyen de tımar sisteminin 

işlevsizleşmesidir. Akabinde askeri finansmanı, yani maliyenin en büyük yükünü 

(Faroqhi, 2006: 665–669) sağlamak da iltizam sistemine ve oradan da malikane 

sistemine geçişte bulunmuştur. Böylece taşra yapılanmasında oluşan dönüşüm, askeri 

teknolojinin değişmesinin tetiklediği mali dönüşümün sonucudur. 

Bu perspektif altında da bu bölümde, iki ayrı başlık halinde bir inceleme 

yapılacaktır. Bu incelemede ilk olarak sancak beyi, zaim gibi klasik yapının 

aktörlerinde yaşanan değişim ve yeni gelen görevliler konu edinilecektir. Zira bu 

görevlilerin vergi toplama sistemi ile olan bağı dikkati çekicidir. İkinci olaraksa 

Osmanlı Devleti’ni 17. yy’da oldukça meşgul etmiş olan Celali paşalar sorunu ele 

alınacaktır. Zira sekbana dayanan vali paşalar ve faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nde 

mevcut olan taşra ve merkez arası ilişkiler düşünülmeden anlaşılamaz ve bu 

bağlamda da tımar yapısının çökmesinin önemli sonuçlarından birisini ortaya koyar. 

Bu paşalar ayrıca inceleneceği üzere sekban askerinden güç almaktadır. Bu şartlar 
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altında, Osmanlı Devleti’nin âdem-i merkezi bir kurumsal sistemi kabul etmesindeki 

en önemli nedenlerden birisi ve bu bağlamda da malikane sistemini kabul 

etmesindeki motivasyon da Celali paşalar meselesidir. Celali paşalar ise sekban 

askeri ile var olabilmektedirler ve bu durum da askeri devrimin çok boyutlu 

sonuçlarından bir başkasıdır. Zira sekban askerinin yaygınlaşması da askeri devrim 

nedeniyledir. 

3.4.1 Yeni Makamlar: Muhassıl, Voyvoda, Mütesellim 

Osmanlı idari taksimatı başlangıcında eyalet–sancak–nahiye–serbest tımarlar 

biçiminde bölünmüştür. Bu bölümlerden sancak yapılanması ise klasik düzende, idari 

ve mali bir birim olarak temel yapıyı oluşturur. Fakat söz konusu yapılanma 17. yy. 

içerisinde değişmiş ve 18 yy’a gelindiğinde klasik versiyon oldukça farklılaşmış 

bulunmaktadır. Bilhassa bu yüzyıl, Osmanlı taşra idaresinde yaşanan dönüşümü, bir 

diğer deyişle merkezi bir devletin, âdem-i merkezi bir devlete varan değişimini bize 

göstermesi açısından oldukça değerlidir. Merkezi bir yapının yerelleşmesinin ise 

idari taksimatta yeni yapıları ortaya çıkarması kaçınılmazdır. İlaveten, yerelleşmenin 

artması, yeni aktörleri ve kurumları gerektirmiştir. 

Bu açıklamalar altındaysa Osmanlı taşra teşkilatının yaşadığı dönüşümü genel 

hatları ile sunmak yararlı olacaktır. Buna göre klasik dönemde Osmanlı taşra teşkilatı 

sancak temelli bir yapılanmaya sahiptir (Faroqhi, 2002: 365–366). Fakat zamanla bu 

teşkilatlanma dağılacaktır. Eyalet denilen ve sancakların üstünde olan, askeri ve mali 

yönlerden etkin olan belirli güç merkezlerinin doğuşu gözlemlenecektir. Taşrada 

oluşan bu merkezler, başlangıçta merkezi yönetimin politikaları sonucunda var 

olmuşlardır lakin sonrasında merkeze karşı politikalar güdebilir hale dönüşeceklerdir 

(Faroqhi, 2006: 549–551). Eyaletlerin güçlenmesi ve akabinde yarattığı gerginlikler 

sonucundaysa malikane düzenine dayalı, etkinlik alanları kaza sınırını aşmakta 

zorlanacak olan ayanların etkin olduğu ve eyalet valilerinin gücünün azaltıldığı bir 

dönem başlayacaktır (Özkaya, 2014). 

Bu göre, askeri teknolojinin değişiminin sonucunda gelişen yeni tip savaş, yeni 

tarz bir finansman yapısını gerektirmiştir. Bu değişiklik tımar düzeninin alanının 

daralmasına neden olur. Bu noktada tımar sisteminin yerine iltizam sistemi 

yaygınlaşır. İltizam sistemi ise yapısal şartları nedeniyle vergi kaynaklarının 
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sürdürülebilirliğini zora sokar ve bir takım bazı sorunlar ortaya çıkartır. İltizam 

sisteminin sebep olduğu yapısal problemlerse, malikane düzeninin kabulü ve 

nihayetinde de Anadolu ve Balkan coğrafyasında âdem-i merkezi bir taşra 

yönetiminin oluşumuna giden süreci yaratmıştır. Bu ifade edilen vakalar silsilesi, 

Osmanlı Devleti açısından 17. yy. dönüşümün yalın bir özetidir.  

Bu yalın modele uygun olarak idari taksimatta değişim, temelde tımar 

sisteminin çözülmesi ile başlar. Sonrasında yaygınlaşan iltizam sistemi ise vergi 

toplama konusunda merkezi hazineye daha bağlı yapıların kuvvetlenmesi sonucunu 

doğurur. Tımarlı sipahilerin ve bu minvalde zaimlerin kontrolünde olan vergi 

kaynakları merkezi hazinece ihaleye çıkarılan birimlere dönüştükçe, bu ihaleleri alan 

mültezimler taşra idaresinde kuvvetlenecektir. 17. yy’da yaşanan dönüşüm de 

nihayetinde kökleri iltizam sistemi ile birlikte klasik dönem idari düzenine giden, 

voyvoda, muhassıl gibi vergi toplayan aktörlerin güçlenmesine ve daha etkin bir hale 

gelmesine sebebiyet veren vakalar zinciridir (Özkaya, 2006; Özkaya ve Akyıldız, 

2006; Özvar, 2013). Bu noktada Osmanlı yönetim sisteminin önemli bir hususu 

dikkati çeker. Tımar sistemi hem merkezi hem de yerel bir unsur iken, iltizam 

sisteminin yöneticileri ihale alma zorunluluğu ile daha merkezi bir aktör olacak ve 

yerel yapılar ile yerelin çıkarlarını gözetme gereği duymayacaklardır. Bu durum, 

iltizam sisteminin yapısı nedeniyledir. Böylelikle ilk aşamada askeri devrim daha 

merkezi bir yapıya dönüşüm sağlamış görünmektedir. Bu yapının işlevsizleşip 

ekonomiye zarar vermesiyse, iltizam sisteminin kendisinden ziyade, Osmanlı devlet 

yönetiminin bu vergilendirmeyi patrimonyal bir zihniyet ile takip etmesinde 

aranmalıdır. Zira o dönem Avrupa’sı merkantilist ilkeler ile birlikte bu vergi toplama 

sistemini takip etmiştir ve Osmanlıların yaşadığı tarz sorunları yaşamamışlardır 

(Faroqhi, 2004: 213). Bu nedenle de voyvoda, muhassıl ve mütesellim, patrimonyal 

bir yönetim sistemi içerisinde iş gören yöneticiler olarak ele alınmalıdır. Bu 

bağlamda da askeri devrimin ilk etkilerinin hissedildiği geç 1500’ler ve erken 

1600’lerde tımarlıların yerine geçen ve merkeze daha bağlı konumunda olan 

görevlilerdir. 

Voyvoda, muhassıl ve mütesellim adlı görevlilerin belirginleşmesi meselesi 

taşra yapılanmasında yaşanan dönüşüm ile alakalıdır. Bu nedenle de 17. yy’da 

yaşanan eyaletlerin güçlenmesi sürecine daha derinlemesine bakmak yararlı 
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olacaktır. Buna göreyse ilk olarak sancaklar ele alınmalıdır. Sancaklar, bir taraftan 

mal defterdarlıklarının diğer taraftan defterhanenin, yani tımar denetleme ve 

düzenleme sisteminin taşradaki ana yapılanma merkezidir. Sistem, sancak esaslı 

olarak idare edilmektedir. Fakat tımar sisteminin çökmesine pareler olsa gerek, 

sancakların eyaletler lehine önemsizleştiği görülür. Şahin’in (2009) ifade ettiği gibi, 

sancak beylikleri önemini yitirmeye başlamıştır, yerine eyaletler geçmektedir. 

Sancakların önemini kaybetmesi hadisesi, tımar defterdarlıklarının ortadan kalkması 

ve hazinenin kaynaklarını arttırma isteği ile açıklanabilir. Zira merkez, tımar 

sisteminin yerele aktardığı kaynakları hazineye aktarabildiği ölçüde kaynaklarını 

arttırabilecektir. Bu istek yeni savaş şartlarından ileri gelir. Tımarın yeni tip askeri 

finanse edemediği hatırlandığında, tımar esaslı işleyen sancakların önemlerini 

kaybetmesi süreci daha anlamlı olmaktadır. 

Sancağın çözülmesi akabinde güçlenmeye başlayan yöneticilerse iltizam 

sisteminin etkinliğinin artmasına koşut 1600’lü yıllar ilerledikçe güçlenmeye 

başlayacaklardır. Bu noktada da taşra yönetiminin değişim niteliğini anlamak için bu 

görevlilerin fark ve benzerliklerine bakmak yararlı olacaktır. Bu görevlilerin bir 

takım farklı hizmetleri bulunmakta ama vergi toplama sistemi açısından ortak bir 

hizmeti yürütmektedirler.  

Zamanla güçlenen bu yöneticilerden voyvoda, bir taraftan Balkan ülkelerindeki 

bağımlı prensleri tanımlarken diğer yandan Osmanlı idare sisteminde vergi toplayan 

yöneticilere verilen isimdir. Bu yöneticiler, has gelirlerini ve vakıflara tahsis edilmiş 

vergileri toplarlar. Nihayetinde vergi tahsildarı olan bu yetkililer, zamanla önemleri 

artan bir aktör olmuşlardır ve idari alanda da etkin vazifeler almaya başlamışlardır. 

Muhassıllar ise, vergi tahsildarlığı hususunda görevlendirilen bir diğer aktördür. 

Zamanla muhassıllar, sancakların idaresinde ana aktör olmaya doğru evrilmişlerdir. 

Bir bütün olarak süreç değerlendirildiğinde, merkezi devlet yönetiminin, muhassıl ve 

voyvoda denilen görevlilere vergi toplama yetkileri ile idari anlamda birçok yetkiyi 

de birlikte verdiği görülmektedir (Özkaya ve Akyıldız, 2006). 17. yy. boyunca adı 

geçen iki yetkili tipinin görev ve sorumlulukları ile kazançlarını da arttırdığı 

görülmektedir. Nihayetinde dönüşüm sürecinin sonunda, muhassıl denilen yetkilinin, 

yukarıda Özkaya ve Akyıldız’ın (2006) da tespit ettiği gibi sancak idaresinde ana 

aktör olduğu görülecektir. Ayrıca bu dönemde voyvoda ve muhassıllar da sancak ve 
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nahiyelerde atandıkları bölgeye göre, sancak beyi veya zaimin yetkilerini devralan 

bir görevli haline dönüşmeye başlamışlardır. Bu son durum ise devlet görevlilerinin 

halktan para toplama yetkileri ile olan sıkı ilişkisini ortaya koyması açısından da 

anlamlıdır. Bu açıdan denilebilir ki, tımar sistemine dayalı görev alan sancak beyi ve 

zaimin, zamanla voyvodalara ve muhassıllara sahneyi bırakması, vergi toplama 

sisteminin değişiminin taşra idaresinde ortaya çıkardığı ilk sonuçlardan birisidir.  

Zaim ve sancak beyi de en nihayetinde tımar sisteminin elemanlarıdır. Nitekim 

sancak yapılanması da tımar üzerine işleyen bir yapılanmaya sahiptir. Bu yapı 

içerisinde temel kurumlardan biri ise mal defterdarlıklarıdır ve bu kurumlar coğrafi 

tabanlı bir vergilendirme yönetimi üzerine örgütlenmektelerdir. Eyaletlerin gelişimi 

içerisinde de yeni bir defterdarlık türünün, kenar defterdarlıklarının, mal 

defterdarlıklarının yerine kurulmaya başlandığı görülecektir. Bu, kenar 

defterdarlıkları da denilen hazine defterdarlıklarının kurulması ise coğrafya temelli 

vergilendirme sisteminin yeni ve daha detaylı bir faza geçmesi ile ilgilidir (Faroqhi, 

2006: 662–663). O halde şöyle bir yorum yapılabilir; tımar sisteminin daralması ile 

koşut merkez kaynaklarını arttırırken, yeni şartlar, mal defterdarlıkları dönemindeki 

yönetim anlayışının aksine daha geniş perspektiften bir yönetimi zorunlu kılmıştır. 

Zira, Faroqhi’nin (2006) de ifade ettiği gibi coğrafi temelli vergilendirme sistemi, 

yeni şartlarda daha detaylı bir faza geçmektedir. Mali yapının bir sonraki aşamasıysa, 

18. yy’da coğrafi temelli vergilendirmeyi de aşması ve vergi türlerinin 

detaylandırılmasına dayalı bir faza geçilmesidir. Her halükârda, sancak temelli mal 

defterdarlıkları ile defterhanenin taşra kolu işlevini kaybetmiştir. Zaten bu yapılar 

görüldüğü gibi birbirine bağlıdır. Zira tımar sistemi merkezce işlenen kaynakları sığ 

tutmaktadır ve mal defterdarlığı denilen yapılanma da bu sığ yapıya göre teşkil 

edilmiştir. 

Askeri finansmanın zorlaması yanı sıra hazinenin daha geniş ölçekli mali 

kaynak ve buradan hareketle mali yönetim talebine koşut işlevini kaybeden tımar 

sistemi ve akabinde tahkim edilen eyalet teşkilatının önem kazanmasının bir başka 

nedeni ise askeri sebeplerle ilişkilidir. Bu sebeplerin başındaysa tımar sisteminin 

çökmesi sonrası oluşan boşluğun doldurulması, özellikle de yeni orduların 

oluşturulması ile ilgili ihtiyaç gelmektedir. Bilhassa ancak yerelde, eyalet valilerinin 

yönetiminde oluşturulabilecek olan sekban birlikleri ile savaşların sürdürülebilmesi, 
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genişleyen vali ordularına gereksinim doğurmuş, bu orduların finansmanı içinse daha 

geniş kaynaklara hükmeden, dolayısıyla birden çok sancakta etkinlik gösterebilecek 

olan beylere ihtiyaç artmıştır. Nitekim, Özkaya’nın (2014: 25) ifade ettiği gibi, 

beylerbeylerine birden çok sancağın vergi geliri tevcih edilmektedir ve bu yönelim 

sürekli artarak devam etmiştir. O halde, zaten sancaklar hem mali bürokrasinin 

değişimi sonucunda hem de sancak beylerinden ziyade daha geniş kaynaklara 

hükmetme zorunluğu olan yeni tip askeri komutanların gerekli olması neticesinde 

önemlerini kaybetmiştir ve bu durum gelecekteki değişimlere zemin hazırlamıştır. 

Sancakların önemini yitirmesi sürecinde de bir beylerbeyinde birden çok 

sancak toplanması, bu beylerbeylerinin, kendileri uhdesine verilen sancaklara vekil 

atamasını zorunlu kılar. Zira idare devam etmelidir. Ayrıca sancak beylerinin 

savaşlar nedeniyle uzun süre cephede olması da yerlerine vekil göndermelerini 

zorunlu kılmıştır. Nitekim kaynaklarda geçtiği ismiyle mütesellim denilen bu 

yetkililerin önem kazanmalarının, seferlere giden komutanların yerine görev 

yapmaları ile gerçekleştiği görülmektedir (Şimşek, 2010: 28–29). Buradan hareketle, 

uzayan savaşların taşra idaresinde mütesellim adı ile yerleşen, vekil bir memur 

tipinin oluşumuna zemin hazırladığı kolaylıkla söylenebilir. Bu memur tipinin de 

çoğunlukla yerli ailelere mensup kişilerden seçildikleri görülmektedir (Özkaya, 

2006). Dolayısıyla, mütesellim denilen yetkilinin, zaman içerisinde ayan denilen 

yerli ve güçlü ailelerin oluşmasına yol açan bir aktör olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Bu noktada mütesellim denilen yetkiliyi, voyvoda ve muhassıl denilen 

görevliler ile kıyaslamak gerekir. Tarihi kaynaklara bakıldığında, voyvoda 

kelimesinin sancak beylerinin vekilleri için kullanılan terimlerden birisi olduğu da 

görülür (Şimşek, 2010: 23–24). Öyleyse, mütesellim ile voyvoda kelimeleri yeri 

geldiğinde birbiri yerine kullanılabilmektedir. O halde, esasında değişimin temelinde 

savaşlar olduğu kadar belki de daha çok vergi toplama sisteminin dönüşümü 

yatmaktadır. Vergi toplama sisteminin dönüşümü de patrimonyal yapı ile alakalıdır. 

Zira sancak beyi olan kişi seferde iken kendisine tahsis edilen gelirleri 

toplamak ve bunu yaparken de vergi kaynaklarını korumak, yani asayişi sağlamak 

için bir yetkiliyi görevli olduğu merkezde bırakır. Vekil bıraktığı kişi, mali ve idari 

görevleri yanında savaş harcamalarının finansmanında da görev alır. Nihayetinde 

gerekli olan askeri harcamalar için ayni ve nakdi değerleri cepheye ulaştırmak için 
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gerek beylerbeylerinin gerekse de sancak beylerinin yerelde hizmet verecek bir 

yetkiliye, eşyanın doğası gereği ihtiyaçları vardır. Şimşek’in (2010: 74–169) 

detaylıca analiz ettiği gibi mütesellimler, 18. yy’da sancak beyleri gibi yeri 

geldiğinde sefere katılacak olan yetkililer olacaklardır. Varlık sebepleri ise voyvoda 

gibi, mali sorumlulukları yerine getirmelerinde yatar. Böylelikle de denilebilir ki 

voyvoda, mütesellim ve muhassıl esasında sistemin özü için benzer görevleri yapan, 

diğer bir deyişle, mali ve askeri süreçleri yöneten yetkililerdir. Kolluk vazifesi dahil 

olmak üzere diğer görevler, bu mali temelli ana hizmete eklemlenmiş haldedir 

(Yazıcı, 2019). 

17. yy’da da devletin yaşadığı değişimin âdem-i merkezileşme olduğu ifade 

edilmiştir. O halde idari taksimatta yaşanan yapısal dönüşüm, yerelleşmenin artışını 

beraberinde getiren değişimleri bünyesinde barındırır. Değişime bakıldığında; 17. yy. 

içerisinde de görüldüğü üzere, merkezin atadığı sancak beyleri giderek önemlerini 

yitirecektir. Devlet eyalet valileri ile taşra yönetimini sürdürmeye çalışacaktır. Fakat 

celali olarak bilinen örneklerinden de görüleceği üzere, valilerin çıkardığı sorunlar 

sonucunda bir politika değişikliği yaşanacaktır. Politika değişikliği sonrasındaysa 

mütesellim, voyvoda gibi mali temelli görevleri olan yetkililer arasından çıkan ya da 

onlarla yaptıkları iş birlikleri ile sivrilen, valilerin gücünü de sınırlayan ve ayanlar 

denilen yerli ailelerin önü açılacaktır. 

O halde, tımar sisteminin işlevsizleşmesi akabinde gerçekleşen mali 

bürokrasinin dönüşümü sonucunda ve de savaşların uzamasının yarattığı baskılarla, 

sancak merkezli taşra idari yapısı dönüşmek zorunda kalmıştır. Dönüşümün 

neticesinde eyaletler ön plana çıkmıştır. Fakat eyaletlerde merkezin denetlemekte 

zorlandığı güçlü ve geniş kaynaklara hâkim olan valilerse yeni sorunlara sebep 

olmuşlardır. Bu yeni sorunlar ve de iltizam siteminin yarattığı problemler neticesinde 

yerelleşme daha da artmış ve ayanlar denilen, askeri finansman başta olmak üzere 

ana hizmetleri mali hizmetler olacak olan yetkililer oluşmaya başlamış ve yeni bir 

devre doğru dönüşüm gerçekleşmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, askeri teknolojilerin taşra taksimatında yeni 

yapıları ortaya çıkardığı rahatlıkla ifade edilebilir. Nitekim sekban–kapıkulu 

çatışması, valilerin merkeze karşı bir güç olarak sivrilmesini sağlarken, bu 

çatışmanın sonlandırılması için devlet çareler bulmak zorunda kalmıştır. Ayanların 
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var olmasının bir sebebi de valilerin dengelenmesidir. Nitekim, zamanla mali ve idari 

nedenlerle mütesellimlerin sadece yerli kimselerden seçilebilir hale dönüşmesi 

(Yıldırım, 2014: 98), valilerin yerliler ile her zaman denge içerisinde iş görmesi 

zaruriyetini doğurmuştur. Böylelikle devlet bilinçli veya değil yeni bir denge 

oluşturmuştur. Bu dönüşümün temelinde de yeni savaş şartlarına uygun bir askeri 

finansman ve buradan hareketle mali bir yönetimin zaruriyeti yer alır. Zira daha ilk 

baştan sancak yapılanmasının çözülmesi de mali yönetimin yani tımar sisteminin 

değişimi ile alakalı iken buna koşut gelişen askeri zorunluluklar da önce eyalet 

denilen büyük birimleri ortaya çıkartmış ve ardından yaşanan çatışmalar neticesinde 

bu birimlerin, özellikle de bu birimleri yöneten valilerin zayıflatılmasına vesile 

olmuşlardır.  

Bu yaşanan dönüşüm sonucunda en alt düzeyde kaza merkezli taşra idaresi 

belirginleşmiştir. Merkezin etkin bir elemanı olan kadı denetiminde bir idari sistem 

kurulmuş ve bu sistem içerisinde adı anılan yetkililer görev yapmaya başlamışlardır. 

Bu yetkililer, kolluk görevlerine ve vergi toplama gibi hizmetlerine yerel 

özerkliklerini arttırarak devam etmişlerdir. Nihayetinde ayanlara doğru 

dönüşümlerini tamamlamışlardır. Bu son noktada, tipik bir ayanın kaza sınırları ile 

sınırlı güç alanı da (Özkaya, 2014) hatırlanmalıdır. Böylelikle de taşra 

yapılanmasında kaza adlı birim hem kadı hem de ayanlar aracılığıyla belirginleşmiş 

ve idarede denge sağlanmıştır (Baykara, 2002; Faroqhi, 2002: 351–352). 

3.4.2 Celali Paşaların Faaliyetleri: Neden ve Sonuçları 

Eyaletlerin sancaklar aleyhine önem kazanması hadisesinin askeri değişimin 

tetiklediği mali temelli bir dönüşüm ve bunun yanı sıra askeri ihtiyaçlardan 

kaynaklanan bir değişim olduğu yukarıda açıklanmıştır. Ayrıca Osmanlı 17. yy’ının 

kapıkulları–tımarlılar arasındaki dengenin bozulması ve buna mukabil gelişen 

çatışma içerisinde geçtiği de vurgulanmıştır. Böylelikle de taşra ile merkez 

arasındaki ilişkilerde mevcut olan gerginlik, bir diğer deyişle, sekban–kapıkulu 

çatışması olarak adlandırılabilecek olan söz konusu çatışma, Osmanlı 17. yy’ının en 

önemli sorunlarından birisi olmuş ve nihayetinde devletin radikal tedbirlerine zemin 

hazırlamıştır. 
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Radikal değişikliklere zemin hazırlayan şartlarsa 16. yy’da ortaya çıkmaya 

başlayacaktır. Buna göre Anadolu coğrafyası 16. yy’ın ikinci yarısından itibaren 

suhte ayaklanması denilen birtakım sorunlarla boğuşmaya başlamış, Anadolu 

coğrafyasında yer yer artan ivme ile eşkıyalık hareketleri görülmüştür. Buna 

kuşkusuz Kanuni’nin son dönemlerindeki taht kavgalarının yarattığı bunalımlar da 

eklenmiştir. Fakat, 17. yy. bu sorunların daha da arttığı bir dönem olacaktır (Faroqhi, 

2006). Faroqhi’nin (2006: 548) ifade ettiği gibi, sekban birliklerinin yarattığı 

gerginlikler ve geçim derdine düşüp eşkıyalık yapmaları, 16. yy. sonlarında, 

Anadolu’da celali hareketlerinin niteliğini değiştirecek ve Celali Ayaklanmaları 

denilen bir dönemi başlatacaktır. Bu dönemde devlet, bu sorunla mücadele etmek 

için sert tedbirler almak zorunda kalacaktır ve Celali Ayaklanmalarının vardığı 

boyutlar çarpıcıdır. Ancak Kuyucu Murat Paşa’nın kapsamlı bir askerî harekâtı ile 

sorunlar kısmen çözülebilecektir. Bu esnada Rumeli’de de sorunlar yaşanacak, halk 

eşkıyalık gibi yıkıcı sorunlardan kurtulmak için ova köylerini terk edecek, ulaşımı 

daha zor olan vadilere çekilecektir (Greene, 2018: 133–141).
53

 

Türk Anadolu tarihinde ekonomik ve demografik açılardan belki de en sorunlu 

dönemlerden birisine neden olan Celali İsyanlarını bastıran Kuyucu Murat Paşa’nın 

kişiliği ve devlet olgusuna yaklaşımı, tımar sistemini ihya etmek üzerine güdülen bir 

stratejiyi içerisinde barındırmaktadır. Nitekim o dönemlerde devlet yetkilileri, 

genellikle sekban kaynaklı olsun olmasın gelişen sorunlara karşı tımar sistemini ihya 

politikası gütmektedir. Bu genel eğilimin dışında olmayan Murat Paşa da 

gerçekleştirdiği sert ve tavizsiz yönetimin sonucunda Kâtip Çelebi tarafından 

sahib’s–seyf
54

 diye çağrılır. Bu açıdan, 4. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa gibilerine 

benzemektedir (İnalcık, 2015a: 129–130). Ne var ki dönüşümün askeri teknolojilere 

bağlı olması, tımar sisteminin bu açıdan işlevsizleşmesi, tutucu reformcuları uzun 

vadede başarısız kılmıştır. Zira tımar sistemine alternatif bir yönetim düzenlemesi 

yapılmadan gerçekleştirilen il erleri gibi düzenlemeler de sorunlara kesin çözümler 

getirememiş sadece sıkıntıları hafifletmiş ya da kesin çözüm sağlayacak malikane 

sistemi için zemin hazırlamıştır. Nihayetinde de Canbulatoğlu ve sonrasında 

Manoşlu Fahreddin gibi devletten bağımsızlık arayan kimi valilerin isyanları, çeşitli 
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 Büyük Kaçgun ile benzerlik dikkat çekicidir. Birlikte düşünüldüğünde mali ve askeri yapının 

yarattığı yeni şartlar, Osmanlı taşrasını bir bütün olarak etkilemiş gözükmektedir. 
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 Dönem yazarlarınca mutlak iktidar sahibi yönetici anlamında kullanılan bir unvandır. 
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nedenlerle 17. yy. boyunca devam etmiştir. Asi beylerbeyi çağı olarak 

adlandırılabilecek bu dönem, özellikle Abaza Mehmet Paşa’nın kişiliğinde ve 

yaptıklarında belirginlik kazanmaktadır. Paşanın faaliyetleri net biçimde, kapıkulu–

sekban çatışmasının boyutlarını ortaya koymuştur. Abaza Hasan Paşa örneğinde ise 

Türkmen boylarının da etkin olduğu bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Her halükarda 

asi valiler, sekban birliklerinden güç almaktadır (Faroqhi, 2006: 549–551).  

Asi valilere güç katan, niteliksiz emekten oluşan sekban birlikleri,
55

 kuşku 

yoktur ki geçinebilmek için sekban birliklerindeki vazifelerine sıkı sıkıya 

sarılacaklardır. Zira genellikle kırsal kökenli olmaları, onları esnaflık gibi işlerde 

gerekli birtakım bilgilerden yoksun bırakacaktır. Geçinebilmek için sivil işler yerine 

daha fazla sekbanlıktan medet uman bu kimseler de birlikleri istihdam edenleri daha 

fazla maddi kaynak bulmak noktasında motive edecektir.
56

 Kendi himayelerinde 

ordu beslemek zorunda olan eyalet valilerinin, sancak beylerinin aleyhine güç 

kazanmalarının meşru açıklaması da sekbanlara ancak daha fazla vergi kaynağı ile 

ulaşılabilir olmasıdır. Zira yeni savaş daha fazla askeri, birlikte belli bir komuta 

altında seferber edebilmek ile ilgilidir. Büyüyen birliklere ihtiyaç vardır. Öyleyse, 

sancak beylerinden daha fazla asker besleyebilen, daha etkin komutanlara yeni 

dönemde daha fazla ihtiyaç artmaktadır. Askeri devrimin getirdiği bu yenilik 

sonucunda da 17. yy. boyunca sekban birliklerinin sağladığı meşruiyet ve sert güç 

(hard–power) neticesinde güç kazanan eyalet valileri, yüzyılın sonunda, yeni bir 

manzara ile karşı karşıya kalacakları zamana kadar konumlarını muhafaza etmeye 

devam etmişlerdir. Lakin özellikle 2. Viyana bozgunu sonrasında valilerin mevcut 

kaynakları hem dengesizce büyümeleri ve merkeze karşı bir güç unsuru olmaları hem 

de sekban birlikleri için daha uygun şartlarda finansman bulunabilmesi ümidiyle 

kesilecek, valilerden alınan ekonomik kaynaklar yerli aktörlere devredilecektir 

(Yeşil, 2016: 11–113). Yeşil’in (2016: 14–15) ifade ettiği bu süreç şöyle işlemiştir; 

ilk olarak vergi toplama sisteminde söz konusu valilerin eline daha fazla kaynak 
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 Sekban birliklerinin niteliksiz emekten oluşmasının nedeni yeniçeriler gibi devlet tarafından uzun 

süreli bir eğitimden geçirilmemeleridir. 
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 Akdağ (1995) valilerin maiyetlerini kısmaları konusunda yayınlanan fermanların Celali İsyanlarını 

şiddetlendirdiğini ifade etmektedir. Zira ferman uyarınca işsiz kalan sekbanlar, bu defa, eskiden 

vergi adına para topladıkları üreticilerden şimdi eşkıyalık yolu ile para elde etmeye çalışacaklardır. 

Bu ferman sonrasında, kimi valiler istihdam ettikleri sekbanları kovmuşlardır, bir kısmı ise onlarla 

birlikte devlete karşı celalileşmiştir. 
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akmasını sağlayan bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm, iltizamın 

yaygınlaşmasıdır. Bu değişim ile uygulamada valilerin elinde daha fazla kaynak 

birikmeye başlar. Bu kaynaklar ile paşa kapıları kuvvetlenir ve güç merkezleri haline 

gelir. Sonrasında yaşananlarsa, valilerin güçlerinin kırılması ve merkeze daha da 

bağımlı hale gelmeleri için yeni bir değişikliğin hasıl olmasıdır. Bu gereklilik 

sonucunda da malikane sistemi uygulamaya konmuştur. Dolayısıyla da dönüşümün 

temelindeki itici unsur yine vergi toplama sisteminde bir reformdur. Artık, vergi 

kaynaklarını kontrol edemeyecek hale gelen valiler, yeni dönemde merkeze teknik
57

 

sınırlar dahilinde tam bağımlıdırlar.  

Vergi toplama ve sekbanlara kaynak bulma sorunları nihayetinde taşra 

yönetimini ve toplumsal güvenliği belirleyen en önemli değişkendir. Zira vergi 

kontrolü için yapılan mücadele, diğer bir deyişle iltizamların kontrolünü ele geçirme 

mücadelesi, isyan eden valilerin başlıca motivasyonlarından birisidir ve Mısır gibi 

özel kanunlar ile yönetilen bir eyalette dahi bu durum görülmektedir (İnalcık, 2015a: 

57–59). Nitekim Osmanlı taşrasında yaşanan gelişmeler temelinde ekonomik 

hedefleri barındırır. Ekonomik hedefler sonucunda çeşitli unsurların bir araya 

gelmesiyle de ayanların ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır. Bu ekonomik 

hedefleri meşruiyetiyse, askeri dönüşümden ileri gelir. Zira tımar sistemi askeri 

devrim akabinde işlevsizleşmiştir. 

Ayanlara evrilen sistemin ve bu sistemin gelişiminin temelinde de tımarlılar–

kapıkulları arasında mevcut olan yönetimsel dengenin çökmesi ve buradan 

kaynaklanan dengesiz idare yatar. Taşrada asi paşaların mali sistemi kontrol 

girişimlerinde ve bunu yaparken geçim derdine düşen sekban birliklerine 

dayanmalarında da askeri dönüşümün etkisi açıkça görülmektedir. Savaşın doğasının 

değişimiyse, Osmanlı’yı tımar aleyhine gelişen iltizam sistemine mecbur kılmıştır. 

İltizam sistemi ise sekban birliklerine mecbur kalınması ile ilişkilidir. Başka bir 

deyişle de cephede yıllara yayılan hizmetleri ifa edebilecek, gelirler bakımından 

yerele bağlı olmayan yeni bir tip asker, iltizam sisteminin alanının arttırılmasının itici 

nedenidir. 
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 Ulaşım ve iletişim kısıtlarının yarattığı ortam, merkezin etkinliğini doğal olarak sınırlamaktadır. 

Valinin bağlılığı bu kısıtlar dahilinde düşünülmelidir. 



 

142 

 

Son kertede denilebilir ki, sekban birliklerinin desteği altında valilerin artan 

güçleri, taşra–merkez ekseninde kaotik bir ortam oluşturmuştur. Devlet yeni 

düzenlemeler yapmaya mecbur kalmış, yeni bir denge arayışı da taşra idaresinde 

yerli unsurların ön plana çıkacağı gelişmeleri tetiklemiştir. Nihayetinde valiler, yerli 

unsurlar ile dengelenmiştir.  

Bu noktada, mevcut gelişimlerin Rumeli Eyaletindeki durumuna da bakmak 

faydalı olabilir. Greene’nin (2018: 133–141) tespitlerinde de görülebileceği gibi, 

Balkan halkları da en az Anadolu köylüsü kadar ovalardan dağlara yerleşmeye doğru 

bir süreç yaşamıştır. Lakin bu benzerlik yanında, 17. yy’da Celali İsyanları gibi 

hadiselerin Rumeli’de yaşanmaması, bölge insanlarından sekban birlikleri tertip 

edilmemesi ile açıklanabilir. Bu minvalde, Osmanlı devlet yapısında yaşanan genel 

geçer değişimler, bazı yerlerde siyasal krizler çıkarırken bazı yerlerde böyle krizlere 

sebebiyet vermemiştir. Fakat dönüşüm bir bütün olarak toplumsal yaşamda benzer 

sonuçlar doğurmuş ve genel bir halde ekonomik yaşamda belli bir tahribat 

yaratmıştır. Nitekim tımar sisteminin işlevsel olduğu coğrafyalar, 1600’lü yıllar 

boyunca dağlara çekilme, tarımsal üretimin düşmesi eğilimlerini birlikte 

yansıtmaktadır. 



 

 

SONUÇ 

Türk tarihi ister Anadolu perspektifi altında ele alınsın, isterse de Orta 

Asya’dan günümüze ulaşan bir dönemi kapsasın, her halükârda birden çok siyasi 

yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı Devleti ise bu iki perspektife göre de 

Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülü olarak özel bir konuma oturmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti, mekânsal aynılık ve kronolojik sıra itibariyle Osmanlı Devleti’nin 

ardılıdır ve bundan da öte, Cumhuriyetin kurucu kadroları, Osmanlı devlet 

bürokrasisi içerisinde yetişmiş sivil ve askeri kökenli kimselerdir. Bu nedenle de 

Türk kamu yönetimi tarihi, Osmanlı tarihini de içine almaktadır. 

Bu noktada, Türk kamu yönetim tarihi açısından önemli bir sorunun altı 

çizilmelidir. Bu sorun, reform tarihinin ve tarihteki reformların nasıl gerçekleştiğinin 

henüz yeteri kadar açıklanmamış olmasıdır. İlaveten Osmanlı ve buradan hareketle 

Türk tarihi de devletin geçirdiği reformlarla birlikte incelendiğinde daha anlamlı 

olmaktadır. Fakat bu tespite rağmen Osmanlı reformları 17 ve 18. yy’lar bağlamında 

yeteri kadar incelenmemiştir.  

Halbuki 17. yy. ile birlikte Osmanlı Devleti çok ciddi birtakım değişimler 

yaşamıştır. Özellikle 18. yy, Osmanlı Devleti için Avrupa karşısında saldırgan 

politikalarına son verdiği, fetih temelli değil, toprakları koruma temelli bir dış siyaset 

izlediği dönemdir. Sözü edilen döneme gelindiğinde, Osmanlı Devleti’nin zayıflamış 

olmasının altında yatan nedenlerden birisi Avrupa’nın özgül ilerlemesi iken, bir diğer 

neden de kuşku yoktur ki askeri ve idari alanlarda yaşanan küresel değişimlere koşut, 

Osmanlıların değişememesi ya da uygun olarak değişimi gerçekleştirememesidir. 

Başka ifadeyle de etkin bir ekonomik ve askeri reform politikası güdememesidir. 

Önemli bazı değişimlerin kaçırılması Osmanlı Devleti’ni dünyanın en etkin 

güçlerinden birisi olmaktan çıkarmıştır. Bu değişimlerin kaçırılması da 17. yy. 

içerisinde vuku bulmuştur. 

Bu çalışmada amaçlanansa, Osmanlı’nın neden gerilediğini bulmaya 

çalışmaktan öte, Osmanlı devlet kurumlarının neden dönüşüme uğradığını, sözü 
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edilen dönüşümün yani reformların mahiyeti ile birlikte ortaya çıkarmak olmuştur. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda idari aygıttaki değişime odaklanılmıştır. Fakat yine 

de devletin gerilemesinde, optimal reformları kovalayamamasında, siyasal–ideolojik 

ve bunlara eklemlenmiş ekonomik davranışların yattığı da göz ardı edilmemiştir. Bu 

nedenle de idari yapı incelenirken, ideolojik, siyasi ve iktisadi değişimler de yeri 

geldikçe ele alınmıştır. Özellikle, devletin fiskaliz–iaşeci ekonomik doktrininin 

ülkenin modern çağa geçilmesini zorlaştırdığı, bu çalışma tarafından kabul edilmiştir. 

Yeni dönemin, ayanlar devrinin başlamasının nedeni, çalışmanın bulgularına göre 

17. yy’ın sonunda ilk olarak uygulanmaya başlanan ama esasen 1717 tarihi itibariyle 

sürekli ve yaygın hale gelen malikane sistemidir.  

Malikane düzenlemesi ile biten dönem ele alınarak, devletin güçlü olduğu 

çağlarda ana omurgasını oluşturan yönetimsel sistemi ve bunun dönüşümü 

incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda anlaşılmıştır ki, devletin topyekûn bir 

dönüşüme maruz kalmasının nedeni askeri teknolojilerdeki değişimdir. Buradan 

hareketle de ifade edilebilir ki Osmanlı Devleti, fiskaliz ekonomik doktrininin ve 

patrimonyal doğasının kısıtları altında, askeri teknolojilerin tetiklediği dönüşümler 

ile uygun mücadele gösterememiş, Avrupa merkezileşir iken Osmanlı 18. yy’a 

geldiğinde tersine ayanlar devrine yani yerelleşmeye doğru bir evrim geçirmiştir. 

Osmanlı’nın geçirdiği bu dönüşüm ancak askeri teknolojilerdeki değişim ile 

birlikte incelendiğinde daha anlaşılır olmaktadır. Bu minvalde dünya savaş tarihi 

incelendiğinde, askeri devrim denilen bir kavram ve bu kavram ile açıklanmaya 

çalışılan bir dizi dönüşüm görülmektedir. Askeri devrim, en yalın tanımı ile; 

savaşların uzaması, asker sayısındaki artış, öncesinde bir günden kısa sürede biten 

örneklerinin tersine meydan muharebelerinin olabildiğine uzaması ve sonuçsuz 

kalması, savaşların savunma öncelikli hale gelmesi ve buna mukabil savunma 

sistemlerinin, kale ve hisarların ciddi manada gelişmesidir. Sözü edilen değişimlerin 

yanında ise denizlerdeki savaş alanı ve ticari taşımacılık da bu dönemde değişmiştir. 

Çok sayıda top taşıyan yelkenli gemilerin ortaya çıkması, böylelikle okyanuslarda 

yıkıcı bir ateş gücü ile deniz aşırı sefer kabiliyetinin gelişmesi, askeri devrimin 

dünyaya yayılan ve ekonomiyi de değiştiren yüzünü ortaya koymaktadır. 

Yukarıda sayılan değişimler sonucundaysa Avrupalı devletler ordularını 

değiştirmiş ve buna mukabil mali yapı da bu yeni orduyu finanse etmek için 
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değişmek zorunda kalmıştır. Değişen devlet kurumları da modern devlet denilen yeni 

bir yapıya doğru evrilen süreci başlatmışlardır. Bu bürokratik değişimin yanı sıra, 

askeri devrim sonucunda Avrupa, özellikle okyanus kıyı bölgelerinde hâkim bir güç 

haline gelmiş ve geleceğin sömürge devletlerine giden süreci başlatmışlardır. Lakin 

bu sonuçların Avrupa özelinde olduğu da ortadadır. 

 Sınır ötesi yayılma kabiliyetini arttıran askeri teknolojilerdeki değişimin, 

askeri harcamaları arttırarak devlet yapılarını zorlaması ve buna mukabil idari 

yapılardaki dönüşümün seyri, Avrupa açısından daha merkezi devletler yönünde 

olurken, Osmanlı’da tam tersi olmuştur. Avrupa merkezileşir iken Osmanlı Devleti 

yerelleşmiştir. Lakin bu farklı sonuçlar, Osmanlıların askeri devrimin teknoloji 

ayağını anlamadıklarını göstermemektedir. Hatta tersine, Osmanlı Devleti etkin bir 

vaziyette, yani seyirci olmadan askeri devrimin içerisindedir. Bir takım önemli silah 

geliştirmelerini ve taktik yenilikleri ilk uygulayan da Osmanlılardır. 

Buradan hareketle ifade edilebilir ki Osmanlı Devleti daha ilk başlardan 

itibaren askeri devrimin farkındadır ve bunun için adımlar atmaktadır. Bu adımlar 

neticesinde önce ordusunda ve sonrasında da idari kurumları içerisinde reformlar 

gerçekleştirmiştir. Zira gelişen teknoloji, şartları dönüşüme tabi tutmuş, buna 

mukabil hem insan kaynağı hem de kurumlar değişmek zorunda kalmıştır. Bu açıdan 

Osmanlı Devleti’nde yaşanan en önemli reformların ana itici kuvveti askeri 

teknolojilerde değişim, yani teknolojik değişimdir. Bu durum ise askeri devrim 

kuramına göre oldukça normal bir durumdur. Nitekim Avrupa devletleri de benzer 

biçimde teknolojik yenilik karşısında idari reformlar geçirmek zorunda kalmışlardır. 

Burada Avrupa ile Osmanlı’yı ayıran nüans, teknolojinin farkında olup olmama 

değil, bu teknolojiyle ne yaptıklarıdır ve teknolojiyi ne şartlarda karşıladıklarıdır. 

Zira Avrupalılar merkantilist bir zihniyet ile bu teknolojiyi karşılarken, Osmanlılar 

fiskaliz doktrinler ve patrimonyal bir zihniyet ile askeri devrimi karşılamışlardır.  

İaşeci ve fiskaliz ekonomi politikaları ile iltizam sisteminin uygulanması 

birleşince, vergi kaynakları kurumaya başlamıştır. Ekonomik sorunlar da hemen 

ardından kendisini göstermiştir. Bu duruma idari dengenin ani değişiminin yarattığı 

sarsıntı da eklenince devlet sistemi birçok açıdan zaafa uğramıştır. Sözü edilen 

sıkıntılı ortam da devleti yönetenlerce tabii olarak fark edilmiştir ve sıkıntılara 

çareler aranmıştır. Bu açıdan tarihlerde bir takım reformist yöneticiler dikkati 
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çekmektedir. Fakat bu reformistler şartların değişimini doğru okuyamamışlardır. 

Teknolojik değişimin, idari yapının temelini kökten dönüştürdüğünü idrak 

edememişlerdir.  

Nitekim Kuyucu Murat Paşa, Sultan 4. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa gibi 

devlette ıslahat yapılmasının şart olduğunu düşünenlerin reform uygulamaları, tımar 

sisteminin ihya edilmesini ön plana koymaktadır. Fakat, askeri teknolojilerde 

yaşanan değişimin neticesinde işlevsiz kalan tımar sistemini tekrar canlandırmak 

mümkün olmamıştır. Nihayetinde, adı anılan tarihsel figürlerin çabalarının, istenen 

nitelikte sonuçlar vermemesinin sonucunda devlet içerisinde başta padişahın konumu 

ile ilişkili olmak üzere yaşanan dönüşümün geri döndürülemezliği, 18. yy. başında 

anlaşılmıştır. Belki de bu nedenle, Küçük’ün (2012: 201) de ortaya koyduğu gibi 18. 

yy. Osmanlı için bir yenileşme çağı olmuş, Lale Devri olarak da adlandırılan yeni bir 

dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde sadrazamların daha askeri değil daha bürokrat–

düşünür olmaları ve bu bürokrat–düşünürlerin Avrupa aydınlanma düşüncesini, bu 

minvalde Aristocu felsefeyi takip etmeye başlamaları dikkate değerdir. 

Osmanlı ileri gelenlerini, Avrupa aydınlanmasını anlamaya sevk eden ve devlet 

bünyesinde oluşan değişimlerin ana nedeniyse, askeri yapıların ve askeri grupların 

eskiye nazaran köklü biçimde dönüşmüş olmasıdır. Bu noktada bir konunun altı 

çizilmelidir. Sözü edilen siyasal liderler ve onların danışmanları ya da bir diğer 

deyişle zamanın reformcuları esasında yaşanan dönüşümü kavrayamamış kimseler 

değillerdir. Yaşanan krizleri ve siyasal hayattaki çarpıcı değişimin nedenini, askeri 

yapılardaki dönüşümde görerek, esasında isabetli tahliller yapmışlardır. Lakin askeri 

yapılardaki değişimi tahlil ederler iken bu değişimin ana nedenini ıskalamış 

gözükmektelerdir. Bu çalışmanın bulgularına göre, askeri yapıları dönüştüren neden, 

savaş uğraşısının değişmesi, askeri teknolojilerin yeni bir biçim almasıdır. 

Dolayısıyladır ki eskiye dönüş mümkün değildir. Nitekim tüm çabalara rağmen eski 

kurumlar tekrardan ihya edilememiştir. 

Dördüncü Murat gibi muhafazakâr reformistlerin çabalarının sonuçsuz 

kalmasının tetiklediği tartışmaların neticesinde, devlet yöneticileri yaklaşık bir yüzyıl 

kadar süren dönem sonucunda (1600’lü yılların sonunda) keskin bir değişime cevaz 

vermişler, malikane denilen sistemi kanunlaştırmışlar ve Osmanlı’da âdem-i merkezi 

devrin önünü açmışlardır. Ayanlar devri de denilen bu yeni dönem, Avrupa’da sanayi 
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çağının başlaması ve bu yeni çağın Osmanlı devlet ve toplum düzenini al aşağı 

etmesine kadar, yani 19. yy’ın başlarına kadar sürmüştür. Buradan hareketle de ifade 

edilebilir ki çeşitli denemeler sonucunda Osmanlı reformcuları ana değişkeni 

kavramış ve yeni silahların istediği ciddi değişimleri gerçekleştirmişlerdir. Böylelikle 

de 18. yy. bir büyüme ve refah dönemi olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin 18. yy’a gelindiğinde âdem-i merkezi bir yapıya 

dönüşümüyse, patrimonyal yapısı ile askeri değişimi yönetmeye çalışmasından ileri 

gelmektedir. Devlet patrimonyal yapısının çizdiği sınırlar çerçevesinde, 17. yy. 

boyunca birçok siyasal sistemin ayakta kalmakta zorlanacağı bir dizi sorunla 

yüzleşmiş ve savaş gibi ölüm kalım meselesi olan bir mücadeledeki değişimi idrak 

edip gerekli önlemleri almaya çabalamıştır. Kuşku yoktur ki, bunu esnek bir devlet 

sistemi ile başarabilmiştir. Yapılan reformlar, Osmanlı Devleti’ni en uygun 

koşullarda ayakta tutmaya ve siyasal yaşamını muhafaza etmeye yöneliktir.  

Yaratılan dönüşüme bakıldığında, 18. yy’ın özellikle son çeyreği hariç bir refah 

yüzyılı olması, 17. yy. reformlarının belli bir başarı getirdiği sonucunu ortaya 

koymaktadır. Nitekim sanayi çağının yarattığı etkiler Osmanlı’da hissedilene kadar, 

devletin kurumsal ve yönetimsel bir rahatlama içerisine girdiği görülmektedir. 

Düşman birliklerinin Edirne’yi işgali ya da modern devletin oluşumuysa, son kertede 

başka bir çağın, sanayi devrinin sonuçlarıdır. Fakat yine de anılan bu hadiselere 

karşı, 19. yy’da devletin askeri yenileşmeyi şevkle kabulü ve 17. yy’da askeri 

yeniliklerin takibi benzer nedenlerledir. Ana motivasyon askeri teknolojiye uyumdur. 

Bu gerçeklik altında da ifade edilebilir ki; Osmanlı devlet yöneticileri, reform yapma 

konusunda önemli başarılar göstermişler ve devleti, Lale Devrine ve sonrasına 

taşıyarak Atatürk devrimlerine giden yolu açmışlardır. Bu tespit ise Türk Devletinin 

yönetim tecrübesini, reform kapasitesini, şevkini ve başarı ile başarısızlıklarını 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Buna karşın toplumun ve devletin sanayi 

çağına ulaşamaması da klasik çağda yerleşmiş olan patrimonyal ideoloji ve daha da 

ötesinde fiskaliz politikalar ile alakalıdır. Buradan hareketle de ifade edilebilir ki 

Osmanlı Devleti’ne topyekûn başarılı veya başarısız demek bilimsel değil öznel bir 

cevap olacaktır. Nereden ve nasıl bakıldığına göre, cevap değişecektir. 

Nihayetinde 1600’lü yıllarda Osmanlı Devlet’ini yönetenler kendi çağları için 

çok büyük dönüşümleri göğüslemek zorunda kalan idarecilerdir. Özellikle teknoloji 
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karşısındaki tutumları, günümüz devlet yöneticilerine, olumlu ve olumsuz birçok 

örnek oluşturur. Yaşanan idari dönüşüm de bu açıdan oldukça değerli bilgileri bize 

sunar. Belki de en önemli çıkarım; devlet kurumlarının özellikle askeri teknoloji 

karşısında edilgen konuma düştükleri, er ya da geç değişmek zorunda kaldıklarıdır. 

Bu minvalde de teknolojinin olağanca hızı ile değiştiği şu günlerde bilim insanı, 

düşünür ve yöneticilerin yapılabileceği tek şey, zamanın ruhunu anlamak, radikal de 

olsa gerekli tedbirleri almaktır. 
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