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EŞ KİNCİ 

Osmanlılar'da 
sefere çıkan askerler için 

kullanılan bir terim. 
_j 

" Hızlı yürümek, atla hızlı hızlı gitmek" 
anlamındaki eşmek fiilinden yapılan eş

kin (eşkün) kelimesi "çabuk yürüyüşlü 
at" demektir. "Atlı postacı" veya "yolcu" 
manasma gelen eşkinci ise terim olarak 
sipahilerin ve bazı geri hizmet birlikleri
nin sefere katılanları hakkında kullanı

lırdı. Ayrıca fermanları bir yere ulaştı

ranlara da eşkinci denirdi. Timarlı sipa
hi eşkincilerinden kalelerde oturanlara 
"kale eri " veya " müstahfız" adı verilirdi. 
Daimi ordu statüsündeki kapıkulu as
kerlerinin ise taşra kalelerinde nöbetçi, 
istanbul ve Edirne'de bekçi, muhafız ve
ya oturak (emekli) olup sefere katılma

yanları dışındakilerine eşkinci denirdi. Ye
niçeri eşkincileri sefere çıkma işini ke
sinlikle başkasına devredemezlerdi. XVIII. 
yüzyılın ilk yarısında yeniçerilerin eşkin
ci ulüfeleriyle emekli olmaları usulünün 
kabul edilmesiyle eşkinci nizarnı bozul
maya başladı. Emekli eşki ncilerin esame
lerinin satışa çıkarılması. bu maaş bel
gelerinin askerlikle ilgisi bulunmayanla
rın eline geçmesi adeta bir maaş bor
sasının oluşmasına yol açmıştı. Bu uy
gulama zamanla eşkincilerin azalması

na. bu yüzden de sefer sırasında yeniden 
ulüfeli asker yazımına sebep olmuş ve 
sonuçta devlet hazinesini zarara sokmuş
tur. O tarihe kadar emekli yeniçerilerin 
ulüfeleri mahlül kadrolardan karşılanır. 

eşki nci kadrolarına dokunulmazdı (Cev
det, XII, 255-256) . 

Eşkinci tabiri daha ziyade reaya sta
tüsündeki bazı kişiler arasından seçilip 
yetiştiriterek teçhiz edilen ve sefere çı
kan askerler için kullanılırdı. • Bunlar t i
marlı sipahilerin sefere götürdüğü cebe
lüleri oluşturmaktaydı. Böyle bir yüküm
lülüğü olan kişiler bazı vergilerden kıs
men veya tamamen muaf tutulurdu. Os
manlı taşra teşkilatının önemli unsurla
rından olan ve askeri statüde sayılan yö
rük. tatar, canbaz. garib, yaya, müsel
lem vb. kuruluşlar "ocak" adı altında 

beş, on, yirmi dört, yirmi beş veya otu
zar kişilik gruplara ayrılırdı . Bu kuruluş
lar her yıl devlete belli sayıda eşkinci 

neferi sağlamakla yükümlüydü. Ocak 
mensuplarının genellikle üçü veya be
şi eşkinci , diğerleri ise yamak statüsün
deydi. 

ESKiNCi 

Eşkinci Yörükler. Barış zamanında ken
di işleriyle meşgul olan eşkinci yörükle
rin beşte biri tam teçhizatlı olarak se
fere hazır bulunurdu. Diğerleri ise sefe
re katılmaz. bazı mali yükümlülükleri 
yerine getirirlerdi. Geri hizmet birlikle
rinin eşkincileri cephe gerisinde taş gül
le yapma, kereste temin etme. hisar. 
köprü, yol inşa etme gibi işlerde çalıştı
rılırdı. Fatih Sultan Mehmed zamanında 
yamaklar eşkincilere sefer olsun olma
sın her yıl "harçlık" adı altında 50'şer 

akçe verirlerdi. Ancak bu paranın sefer 
yapılmayan yıllarda da toplanması eş
kincilerle yamaklar arasında ihtilafa se
bep olunca ll. Bayezid döneminde sade
ce sefer olduğu yıla inhisar ettirilmiştir 
(Barkan, s. 259). "Resm-i yamak" da de
nilen bu vergi yılda bir defaya mahsus 
olup birden çok sefer vuku bulsa bile di
ğerleri için toplanmazdı. Bu vergiye kar
şılık yamaklar avarızdan muaf tutulur
du. Sefere giden eşkinciler ağnam res
mi vermezler, buna mukabil sefere çık

madıkları yıl üç koyuna 1 akçe verirler
di. Mazeretlerinden dolayı sefere çıka

mayan eşkinciler ise yerlerine bedel tut
ınakla mükelleftiler. Kanüni Sultan Sü
leyman zamanında Silistre sancağı yö
rük, eşkinci ve yarnakları ile tatar taife
lerinin öşür ve salariyye yükümlülüğü 
vardı. Bu yükümlülük 1569 yılında da 
devam etmiş, hatta "ellici" taifesinden 
olanların eşkincilerine verdikleri 50'şer 
akçe ve mücerredlerinin 25'er akçe, yağ
cı , küreci taifesinin ise devlet hazinesi
ne verdiği vergilerin avarız-ı divaniyye 
karşılığ ı olduğu belirtilerek başka ver
gilerin toplanmasına engel teşkil etme
diği vurgulanmıştır (a.g.e., s. 279). Ancak 
sefere giden eşkinci o yıl salariyyeden 
muaf tutulurdu. 1569 tarihli Silistre Ka
nunu'nda, yörük taifesinin konar göçer 
olduğu halde bunlardan eşkinci ve ya
makların bu statüde olmadıkları. sipahi 
toprağında oturdukları ve bağlı oldukla
rı sipahiye karşı bazı yükümlülüklerinin 
bulunduğu belirtilmiştir (a.g.e., s. 280-

28 ı ı. Eşkinci, yama k, tatar ve canbaz ta
ifelerinin resm-i arüsaneleri, yava ve kaç
kunları subaşılarına aitti. 

Eşkinci yörük taifesinden yaşlı olup 
sefere gidemeyenlerden yerine gidecek 
oğlu olmayanlar ya maklığa geçerdi : ya
makların işe yarar oğulları ve kardeşleri 
de yamak olurdu. Bir yörük eşkincisi si
lah olarak cebe, mızrak. yelek, ok, yay, 
kılıç ve kalkan kullanırdı. Ayrıca her on 
eşkincinin bir beygiri. bir de çadırı olur-
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ESKiNCi 

du (a.g.e., s. 393). Bir yörük eşkinci oca
ğının Fatih Sultan Mehmed zamanında
ki mevcudu yirmi dört kişiydi ; bunlar
dan dördü eşkinci, yirmisi yamaktı. Eş
kincilerden sadece biri sefere katılır ve 
buna "benevbet (nevbetlü)" denirdi ; se
fere çıkmayan diğer üç eşkinciye ise "ça
tal " adı verilirdi. XVI. yüzyılın ilk yarısın
da eşkinci ocakları yirmi beşer kişiden 
oluşmaktaydı. Bunlardan biri nevbetlü 
eşkinci , dördü çatal, yirmisi de yamaktı. 
lll. Murad zamanında her ocak beşi eş
kinci, yirmi beşi yamak olmak üzere otu
zar kişiden meydana geliyordu (a.g.e., s. 
261 -264) . Kanuni Sultan Süleyman döne
minde Rumeli'deki eşkinci yörüklerin ge
nel mevcudu 5084, yarnakların ise 20.586 
kişiydi. XVII. yüzyılın ilk yarısında Rume
li'de 1290 ocak yörük vardı. Müsellem 
ve yörükler toplam 1309 ocaktan iba
retti. Bunlar da otuzar kişilik ocaklara 
ayrılmış , her ocağın yirmi beşi yamak. 
beşi eşkinci statüsüne bağlanmıştı (Av
ni Ömer Efendi. s. 39 ı ). Kanunnameler
de yörüklerin kendi cinslerinden başka

sına eşkinci ve yamak olamayacakları 
belirtilmektedir (Barkan, s. 264). İmpara
torluğun çeşitli bölgelerinde aynı şekil
de teşkiliWanmış olan doğancılar da dev
lete eşkinci sağlamak zorunda idiler. Eş

kinci, yamak ve bunların evladından do
ğancı olanların eşkincilik ve yamakhk 
statüleri kalkmaz, eski mükellefiyetieri 
devam ederdi. Aynı şekilde yağcı , küre
ci, raiyyet, t uzcu veya çeltikçi yazılan eş
kinci ve yamak oğulla rı da yörük eşkin

ciliği ve yamaklığından çıkmazlardı. 1683 
Viyana bozgunundan sonra Rumeli 'de 
bulunan yörük grupları eviad -ı fatihan* 
adıyla yeniden teşkilatlandırıldı. 

Eşkinci Tatarlar. Rumeli'nin Hırsova ve 
Varna dolaylarında zeametli olarak bu
lunan eşkinci tatarlar da eşkinci yörük 
statüsünde idiler. Kanuni Sultan Süley
man zamanında bunlar zaim ve yamak
larıyla birlikte 21 52 kişiden ibaretti. 363 
kişi olan eşkincilerden beşte birinin se
fere gittiği düşünülürse benevbet eşkin
ci adedinin yetmiş civarında olduğu söy
lenebilir. Halbuki bu sayı Yavuz Sultan 
Selim zamanında seksendi. 

Yaya ve Müsellem Eşkincileri. Orhan Ga
zi döneminin savaşçı birliklerinden olup 
Yeniçeri Ocağı ' nın teşkilinden sonra za
manla geri hizmet birlikleri arasına alı

nan yaya ve müsellemlerin her beş ne
feri bir ocak kabul edilmişti. Her ocağın 
tasarruf ettiği bir timarı vardı. Bunlar 
da nöbetieşe sefere çıkarlardı. Sefere 
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Eskinci 
ta limine 

baş l and ı ğ ı na dair 
11. Mahmud'a 

sunulan 
telhis ve 

üst k ı s ı mda 

padisah ın 

hatt· ı hümayunu 
{Uzunçarş ı lı, ll , lv. 34) 

gidenler ağnam resminden muaf olur
du. IV. Murad zamanında Anadolu'daki 
nevbetlü yaya ve müsellem eşkincileri
nin sayısı 6900 olup yamaklarıyla birlik
te toplam mevcutları 26.500 kişiydi. Eş
kinci yaya ve müsellemlerin başlıca gö
revleri top çeken öküz ve camızlara bak
mak, topların bir yerden bir yere nakli
ni sağlamak, yolları temizlemek ve za
hire nakletmekti (Avni Ömer Efend i, s. 
392). Karaman eşkincileri kanununda on 
sekiz yaşından küçük sipahizadelere hiz
met teklif edilmeyeceği belirtilmiştir. 

Voynuklar ve Efiaklar on evden bir eşkin
ci verirlerdi (Akgündüz, !, 494- 495). Bun
ların XV. yüzyıl ortalarındaki mevcutları 
716 kişiydi (İnalcık, s. 154- 155). 

Canbazan ve gariban taifelerinin ise 
on neferde biri eşkinciydi. Hizmete gi
denlere geri kalan dokuz kişi 50'şer ak
çe harçlık verirdi. 

Eşkinciler XV. yüzyılda , özellikle Fatih 
Sultan Mehmed zamanında Osmanlı or
dusunun önemli bir kısmını oluşturmuş
lardır. Bu fonksiyonları XVI. yüzyıl orta
larına kadar devam etmiş, bu yıllarda 

Osmanlı ordusunda ve bilhassa yayalar 
arasında ateşli silahların yaygınlaşma

sından itibaren eşkinciler ve bunlarla il
gili kuruluşlar giderek önemlerini kay
betmiştir. ll. Mahmud zamanında eşkinci 
kadrolarının ıslahına çalışılmışsa da yeni
çerilerin karşı çıkması yüzünden olumlu 
sonuç alınamamıştır. 
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EŞKİNCİ OCAGI 

U. Mahmud zamanında 
Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından önce 

kurulan talimli askeri sınıf. 
_j 

llL Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid'in 
kaldırılmasından sonra (ı 807) bir süre 
yeni ve talimli bir ordu teşkil edileme
miş, gerek dışarıda gerekse içeride Sırp, 
Rum isyanlarını bastırmakta ve Mısır Va
lisi Mehmed Ali Paşa'nın düzenli asker
lerine karşı koymakta yeniçeriterin aciz 
kalması üzerine modern savaş taktikle
rini bilen bir orduya ihtiyaç duyulmuştu 
(Lutfi, 1, 125 vd.) . Mayıs 1826 sonlarında 
IL Mahmud'un ve devlet ileri gelenleri
nin katıldığı şeyhülislam konağında ya
pılan toplantılarda Yeniçeri Ocağı'nın bo
zulma sebepleri görüşülerek savaş tali
mi yapmanın vacip olduğuna dair çıka

rılan bir f etva ile ulemanın tasdiki alın
dıktan sonra (Cevdet, XII, I46) " eşkinci" 

adıyla talimli bir sınıfın teşkiline karar 
verilmiştir. 

Bunun için hazırlanan Eşkinci Layiha
sı'na göre İstanbul' daki elli bir yeniçe
ri ortasından 1 SO'şer nefer alınarak ilk 
merhalede 76SO nefer eşkinci yazılacak
tı. Her ortanın on beş neferi karakulluk
çu olacak, ayrıca her ortada birer tayın 
ustası. alemdar. vekilharç, ortabaşı ve 
çorbacı bulunacaktı. Yürürlükte olan ocak 
hiyerarşisi bozulmayacak, münhal vuku
unda bir alt rütbedekiler bir üst rütbe
ye yükseleceklerdi. Altı yıl hizmet eden 
orta çorbacılarına gümrükten 120 akçe-

lik tekaüt esame*si verilecek, neferler
den emekliliğe hak kazananlar ve savaş
ta yaralananlara yine gümrükten teka
üdiye yevmiyesi bağlanacaktı. Eşkinci 

neferlerinin başlıca görevi savaş tekni
ğini öğrenmekten ibaret olduğundan Et
meydanı talimhane olarak düzenlene
cek, ateşli silah talimleri ise bazan Ka
ğıthane' de, bazan da Davud Paşa sah
rasında yapılacaktı. Kurulacak eşkinci 

ortalarının her birine birer cerrahla is
tanbul kadılığından 120'şer akçe maaşlı 
imamlar tayin edilecekti. Bunlar akşam
ları kışlalarda neferlere Kur'an öğrete
cek ve ilmihal bilgileri vereceklerdi. Eş
kinci neferlerinden her on kişinin başı
na bir karakullukçu tayin edilecekti. Eş
kinciler daima kışla ve kulluklarında bu
lunacaklar. başka ocaklara gitmeleri ön
lenecekti. Her ortanın tayinatını vekil
harcı temin edecek, neferlerin tayinat 
işleriyle karakullukçuları ilgilenecekti. 
Eşkinci neferlerine silah olarak tüfek ve 
kılıç, karakullukçu, usta. saka ve alem
darlara ise yalnız kılıç verilecekti. Nefer
lerio harcamaları için Ağakapısı'nda bir 
sandık bulundurulacak, kisve -baha da
hil olmak üzere uiGfeleri buradan dağı
tılacaktı. Mirasçı bırakmadan ölen ne
ferlerin terekeleri bu sandıkta koruna
cak. bazı ocak giderleri de buradan kar
şılanacaktı. Esameler alınıp satılmaya

cak. ellerinde esamesi olanlar bunları 

kullanabilecek, ölenlerin esamesi hazine
ye kalacaktı. Bu tür esameleri haber ve
renlere "ihbariye akçesi" adıyla mükafat 
verilecekti. Maaş olarak bir kıstta sek
banbaşıya ve kul kethüdasına 7SOO'er. 
zağarcıbaşıya 6000, saksoncubaşıya 4500, 

turnacıbaşıya 37SO, muhzır ağ aya 1 SOO, 
bölük ağasına 750, alemda ra 1 SO, us
taya 137,S, baş karakullukçuya 130, sa
kaya 1 00 kuruş ödenecek. karakullukçu
lara 120'şer. eşkinci neferlerine ise 90'ar 
akçe yevmiye verilecekti. Eşkinci nefer
lerine oldukça yüksek maaş bağlanmış
tı. Yeniçeriler maaşlarını kışlalarında, eş
kinciler Ağakapısı'nda, taşrada görevli 
ortalar ise mevaciblerini bulundukları 

yerin valisinin huzurunda alacaklardı. 

Neferlere yakın olmaları sebebiyle kara
kullukçuların tayinine özel bir itina gös
terilecekti. Yeniçeri efendisi eşkinci ne
ferlerinin nazırı olduğundan ocakla ilgi
li her husus ondan sorulacaktı. Yeniçeri 
efendisi ocakla ilgili hususları yeniçeri 
ağası ile görüştükten sonra sadarete 
bildirecekti (layiha için bk. BA. Mühimme-i 

Asak ir, nr. 26, s. 275-279; Uzunçarş ılı, 1, 
652-660) . 

ESKiNCi OCAGI 

Eşkinci Layihası ' nın IL Mahmud tara
fından tasdik edilip yürürlüğe girme
sinden sonra eşkinci yazımına başlandı 
(Esad Efendi, s. 40-41 ). Eşkinci nazırlığı
na Gümrük ve Matbah Emini İbrahim 
Saib Efendi getirildi (BA, HH, nr 17319). 

Kısa süre içinde birkaç yüz eşkinci ya
zıldı (BA, HH, nr. 17320). Yeni askerlerin 
giderleri için mali ısiahat lazımdı. Önce
likle "havalat" sisteminin ilgası gereki
yordu. Böylece bütün gelirlerin hazineye 
alınması sağlanacak ve eşkincilere nak
di maaş verilebilecekti. Fakat bunun he
men uygulanmasına geçilmemiş, bir sü
re ertelenmesi yoluna gidilmiştir. Eşkin
ci neferleri yeniçeri kış i alarında kalacak
lardı. Her birine kundaklı tüfek ve kılıç 

verildi. Kıyafetlerine ise pek dokunulma
dı, sadece ayaklarına sıkı potur, başları
na da Laz kalpağı giydirildL Eşkinciler 

12 Haziran 1826 tarihinde özel bir me
rasimle talime başladılar. 

Eşkinci Ocağı, Nizam-ı Cedld veya Sek
ban-ı Cedld gibi bağımsız bir kuruluş 
görünümündeyse de Yeniçeri Ocağı'na 

bağlıydı ve sürekli olarak yeniçerilerin 
hedefi durumundaydı. Nitekim talime 
başlandığı gün İstanbul kahvehanele
rinde yeni asker aleyhine büyük bir pro
paganda başladı. Nizam-ı Cedld'in yeni
den kurulduğu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldı

rılacağı ve yeniçeri esamelerine devlet
çe el konulacağı yolunda sözler yayıldı. 
Yeniçeriler talime başlandıktan üç gün 
sonra 1 S Haziran 1826 günü ayaklandı
lar. Fakat bu onların son isyanı oldu. Ye
niçeri kışiaları yerle bir edilerek Yeniçe
ri Ocağı fiilen, bir süre sonra da resmen 
kaldırıldı (BA, Cevdet-Askeri, nr. 25109). 

ömrü çok kısa olan eşkinci birliğinin ye
rine de Asakir-i Mansüre-i Muhamme
diyye adıyla yeni bir ordu kuruldu. 
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