
rarlaştırılmıştır. 1840 yılında sayıları kır
ka yükseltilen kapıcıbaşılar, "serbewa
bln-i rikab-ı hümayün-ı mülükane" unva
nıyla mlrahurluğa bağlanmıştır. Böylece 
rikab-ı hümayun ve dergah-ı all unvanla
rıyla kapıcıbaşılık ikiye ayrılm ı ştır. Daha 
imtiyazlı olan rikab hizmetindekiler nö
betleşe olarak cuma ve bayram selam
lıkları ile diğer resmi gunlerde istihdam 
edilmiştir. Vak'anüvis Ahmed Lutfi Efen
di dergah- ı all kapıcı başılarının isimlerini 
liste halinde vermiştir (Tarih, V, 3 2-3 4) . 
Yine aynı tarihçi. bir süre önce emekliye 
ayrılan kapıcıbaşıların fakru zaruret içine 
düştüklerini belirtmektedir (a.g .e., lll, 
165). 1851 yılında kapıcıbaşılığın derecesi 
yeniden belirlenmiştir. Mülki rütbeler ara
sında önemli yeri olan kapıcıbaşılık 1908'
de kaldırılmıştır. 
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~ A BDÜLKADiR Ö ZCAN 

KAPlKULU 

Osmanlı Devleti 'nin 
merkez kuvvetlerini teşkil eden 
maaştı askerle rin genel adı. 

_j 

Osmanlılar'da doğrudan padişaha bağlı 

olarak sarayda görevli maaşii askeri züm
reler için bu vasıflarını belirtmek üzere 
kullanılan kapıkulu terimi zamanla var
lıklı veya nüfuz sahibi kimselerin hizme
tinde bulunanları da ifade etmiştir. As
keri manada kapıkulu islam devletlerin
deki hassa askeri teşkilatını karşılamak
tadır. islam Türk devletlerinden Karahan
lılar. Gazneliler, Harizmşahlar, Selçuklu
lar. Eyyübller ve M oğallar'da hassa askeri 
teşkilatı bulunmakta olup bunların kay
nağını genellikle savaş esirleri veya köle
ler oluşturmuştur. 

Osmanlılar'da hassa askerleri kapıkulu 
ocakları adı altında çeşitli sınıfiara ayrıl

mıştır. Bunlar önceleri pençik kanununa 
göre alınan savaş esirlerinden seçilirken 
daha sonra devşirme kanununa göre top
lanan Osmanlı tebaası gayri müslim ço
cuklarından teşkil edilmiştir. Bazan "kul 
taifesi" olarak da anılan bu birlikler esas 
olarak merkezde bulunurlar. sefer esna
sında ve ordugahta padişahı ve otağını 
muhafaza ederlerdi. 

Kapıkulu askerleri yaya ve atlı olmak 
üzere iki ana gruba ayrılmıştı. Yayalar 
kendi aralarında acemi. yeniçeri, cebeci, 
topçu. top arabacısı. humbaracı ve lağımcı 

adları altında yedi ocaktan oluşmaktaydı. 
Bazı kaynaklarda top arabacıları, lağımcı 
ve humbaracı ocaklarından söz edilme
mekte. buna karşı lık sakaların adı geç
mekte (Marsigli, s. 70, 72, 89). bazılarında 
ise sadece lağımcılara yer verilmernek
tedir (Ahmed Cevad, s. 3) . Bir kısım kay
naklarda humbaracılar ve lağımcılarla 
birlikte sakalardan da söz edilmektedir 
(Mahmud Şevket Paşa, s. 6). 

Erieri acemi ağianı adıyla anılan Acemi 
Ocağı bazı kaynaklarda kapıkulu ocakları 

KAPlKULU 

arasında geçmemekle birlikte başta Ye
niçeri Ocağı olmak üzere diğer kapıkulu 
ocaklarına asker yetiştirmekteydi. Yeni
çeriler kapıkulu ocaklarının ilk kurulan 
kısmı, en kalabalık ve en nüfuzlu asker
leriydi. XV. yüzyıldan itibaren Hacı Bek
taş-ı Veli'ye nisbet! e Bektaşi Ocağı adıyla 
da anılan Yeniçeri Ocağı cemaat ortaları, 
sekban ve ağa bölükleri diye üç kısma, 
bunlar da kendi içlerinde çeşitli biriikiere 
ayrılırdı. Cebeci Ocağı'nın mensupları olan 
cebecilerin başlıca görevi yeniçerilere si
lah temin etmek, bu silahların bakım ve 
muhafazasını yapmaktı. Topçu Ocağı'nda 

çeşitli ebatta gülleler atabilen irili ufaklı 
toplar imal edilir ve bunlar üzerinde eği
tim yapılırdı. Top imal eden ve kullanan 
diye iki sınıfa ayrılan topçuların da kayna
ğı Acemi Ocağı idi. Top Ar abacıları Ocağı, 
büyük topların naklinde kullanılan araba
ların imal edildiği ve bakımının yapıldığı 
yaya kapıkulu ocağıydı. Küçük ve fazla 
ağır olmayan toplar katır ve deve sırtın
da taşınır. top nakli mümkün olmayan 
yerlerde ise seyyar top dökümhaneleri 
kurularak buralarda toplar ve gülleler 
dökülürdü. Top arabası imalathanesi İs
tanbul'da Tophane' de, arabacıların kışla

ları Şehremini. arabalan çeken hayvanla
rın ahırları ise Ahırkapı semtlerindeydi. 
Bir tür el bombası imal edicileri ve kulla
nıcıları olan humbaracılar önceleri cebeci 
ve topçu ocaklarına bağlı iken İstanbul'un 
fethinden sonra müstakil hale getirilmiş

lerdi. Humbaracıların merkezde bulunan
ları ulüfeli, taşradakiler ise dirlikli idi (bk. 
HUMBARACI ). Yaya kapıkulu ocakların
dan olan Lağımcı Ocağı'nın askerleri özel
likle kale muhasaralarında toprak altın
da tüneller açarak buralara yerleştirdik
leri patlayıcı maddelerle fetihleri kolay
laştırırlardı. Cebecibaşıya bağlı olan ulü
feli lağımcılar merkezde, lağımcıbaşıya 
bağlı dirlikli lağımcı lar taşrada bulunur
du. 

Atlı kapıkulu ocakları sipah, silahdar, 
ulüfeci ve gureba bölüklerinden teşekkül 
eder, bunlardan ulüfeci ve gureba bölük
leri sağ ve sol diye ayrıca ikiye ayrılırdı. 
Atlı merkez kuwetlerinden ilk teşkil edi
len silahdar bölüğü olup sipah bölüğü Fa
tih Sultan Mehmed zamanında kurul
muştur. Daha sonra sağ ve sol ulüfeciler
le sağ ve sol garipleriri de ilavesiyle süvari 
kapıkulu ocaklarının sayısı altıya çıkmış

tır. Marsigli çavuşları da kapıkulu süva
rileri arasında zikretmektedir (Osmanlı 
İmparatorluğununAskeri Vaziyeti, s. 70, 
ı 00) . Timarlı sipahilerden ayırmak için 
kapıkulu süvarilerine altı bölük adı veril-
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miştir. Ulufeciyan ve gureba bölüklerine 
ise bölükat-ı erbaa veya dört bölük de
nirdi. Mevki ve rütbe yönünden yaya ka
pıkulu neferlerinden yüksek olan süvarİ
ler nüfuz bakımından yeniçerilerden son
ra gelirlerdi. Kapıkulu süvarilerinin en im
tiyazlıları sipah ve silahdar bölükleri olup 
bunlara yukarı bölükler adı da verilmiştir. 

Bunların ve orta bölükler diye de anılan 
ulufeci bölüklerinin kendilerinden başka 
aldıkları ücretiere göre hizmet neferleri 

., vardı. Aşağı .bölükler olarak bilinen gure
ba bölüklerinin ise hizmet neferleri yok
tu. 

Kapıkulu askerleri doğrudan padişahın 
şahsına bağlı olduğundan sadece onunla 
birlikte seferlere katılırlardı. Ancak Ka
nuni Sultan Süleyman'dan sonraki padi
şahların başkumandan olarak sefere çık
ma geleneğini terketmeleri üzerine lll. 
Murad zamanında bu teamülden vazge
çilmiş , kapıkulu askerleri artık serdar-ı 
ekremleri n kumandası altında sefere çık
maya başlamışlardır (Eyyubf Efendi Ka
nunnam esi, s . 41) . 

Pençik ve devşirme kanuniarına göre 
toplanan ve Türk- islam terbiyesine göre 
yetiştirilen kul taifesi sadece orduda de
ğil devlete ait saray ve bahçelerde de is
tihdam edilirdi. Nitekim hükümdarlık sa
r aylarının hizmet erbabı ve muhafızları 
olan baltacı ve bostancılar. hatta kapıcı 
gibi saray görevlileri de kapıkulu olarak 
adlandırılırdı. Baltacı ve bostancıların za
man zaman kapıkulu süvariliğine terfi et
tirildikleri de olurdu. Kapıkulu olarak dev
let hizmetine giren bir nefer. kabiliyeti 
varsa devletin en yüksek makamı olan 
s;:ıdrazamlığa kadar yükselebilirdi. 

Eski gulam sisteminin Osmanlı döne
minde yeniden organizasyonu sayılan ka
pıkulunun nüfuzu Yıldırım Bayezid zama
nında artmaya başlamıştır. Bu padişahın 

1Anadolu 'da güttüğü merkeziyetçi siya
set gereği önemli idari ve askeri görev
ler doğrudan padişaha bağlı kapıkulları
na verilerek kendi başlarına hareket eden 
güçlü yerli ailelerin, Türkmen beylerinin 
nüfuzları kınlmak istenmiş, fakat 1402 
Ankara bozgunuyla bu faaliyet yarım kal
mıştır. Daha sonraki toparlanma döne
minde gerek Çelebi Mehmed gerekse oğ
lu ll. Murad izledikleri yumuşak siyasetle 
kullar ve timarlı sipahiler arasında denge 
kurmaya çalışmışlar ve başarılı da olmuş
lardır. Fatih Sultan Mehmed zamanında 
kul sisteminin yerleşmesiyle , nüfuzları 

iyice artan kapıkulu askerleri savaşlarda 
etkin rol oynamışlardır. 
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Kapıkul u, ilk defa 1444-1446 yılları ara
sında ll. Mehmed'in birinci hükümdarlık 
döneminde devlet adamları tarafından 
nüfuz mücadelesi için etkili bir şekilde 
kullanılmıştır. II. Mehmed'in tahttan 
uzaklaştırılması ve ll. Murad ' ın yeniden 
saltanatı elde etmesi olaylarında kapıku
lu askerleri önemli rol oynamış ve bir ba
kıma güçlerinin nerelere kadar ulaşabile
ceğini görmüşlerdir. Kapıkulu, nisbeten 
eski Osmanlı geleneğini devam ettiren 
irsl ve yarı feodal bir yapıya sahip uç bey
lerine karşı da merkezi otoritenin en bü
yük dayanağı idi. Zira bu beyler. padişaha 
ve merkezi kuweti temsil eden beyler
beyilerine karşı gelmekten. hatta mer
keze baş kaldıran şehzadeleri destekle
mekten çekinmezlerdi. ll. Mehmed, mut
lak hakimiyetini kurabilmek için bu iki 
gücün nüfuzunu kırmaya çalışmış ve bun
da başarılı olmuştur. Karaman seferi dö
nüşünde 1451 'de, Çandarlı Halil Paşa'nın 

adamı yeniçeri ağası Kurtçu Doğan ile 
birçok ocak ileri gelenleri ve askerleri or
dudan atmış, yerlerine doğrudan saraya 
bağlı sekban bölüklerinden tayinler yap
mış . bundan böyle yeniçeri ağalığına da 
sekbanbaşılar getirilmeye başlanmıştır. 

istanbul'un fethinden sonra merkeziyet
çi ve mutlak iktidarını yerleştirmek için 
Çandarlı Halil Paşa'yı bertaraf eden Fa
tih Sultan Mehmed vezlriazamlığa dev
şirme asıllı vezirleri getirmeye özen gös
termiş, böylece kul sistemini yerleştirme
ye gayret etmiştir. Bu arada doğrudan 
şahsına bağlı kapıkulu ordusunu yeniden 
düzenlemiş ve güçlendirmiştir. Onun za
manında mevcudu 8-10.000 civarında 
olan Yeniçeri Ocağı merkezi otoritenin 
başlıca dayanağı olmuştur. 

Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden 
sonra ll . Bayezid'in tahta geçmesi de ka
pıkulunun kendisine verdiği destek saye
sinde gerçekleşmiştir. Nitekim dönemin 
vezlriazamı Karamani Mehmed Paşa'nın 
Şehzade Cem'i tutmasına karşı yeniçeri
ler Şehzade Bayezid'i destekleyip yeni pa
dişahtan kul olmayanları devlet idaresine 
getirmeme sözü almışlardı. ll. Bayezid 
zamanında Gedik Ahmed Paşa 'nın öldü
rülmesinin ardından muhalefete kalkışan 
yeniçerilere karşı padişah yeni bir güç ola
rak Yeniçeri Ocağı içinde doğrudan ken
disine bağlı ağa bölüklerini kurmuştur. ll . 
Bayezid'in . büyük oğlu Şehzade Ahmed 
lehine saltanattan çekilmek istemesine 
rağmen yine yeniçerilerin destek verdik
leri Şehzade Selim tahta geçmiştir. Yavuz 
Sultan Selim'in Çaldıran seferine gider
ken bazı devlet ricalinin tahrikleriyle pa-

dişahın otağına kurşun sıkacak kadar 
ileri giden yeniçeriler zafer sonrasında 
hemen istanbul'a dönülmesi hususuna 
da alet edilm işler. fakat bu tahrikleri n fa
illeri şiddetle cezalandırılmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminin 
başlarında bazı devlet adamlarının tah
rikiyle ayaklanan yeniçeriler. bu defa Ve
zlriazam Makbul ibrahim Paşa'yı azietiir
mek istemişlerse de bunu gerçekleştire
memişlerdi. ll. Selim'in cülusunda bah
şiş yüzünden yaptıkları taşkınlıklar da So
ku ll u Mehmed Paşa'nın aldığı tedbirlerle 
önlenmişti. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
vezlriazamların mevkilerini güçlendirmek 
amacıyla kapıkulu ocaklarını kışkırtmaları 

adeta mutat hale geldi. Mesela Yemişçi 
Hasan Paşa'yı aziettirip yerine geçmek is
teyen sadaret kaymakamı Güzelce Mah
mud Paşa'nın bu hususta kapıkulu süva
risinin desteğini ve şeyhülislamın fetva
sını padişaha bildirmesi üzerine lll. Meh
med vezlriazamı bir suç işlediyse kendi
sinin cezalandırabileceğini, veziriyle ken
disi arasına kulun girmesine gerek olma
dığını belirtmişti. Ancak bu olay, Yemişçi 
Hasan Paşa ' nın dayandığı yeniçerilerle 
kapıkulu süvarilerini karşı karşıya getir
miş (Katib Çelebi, ı , 187 vd.) , bu durum 
kapıkulu içinde birbirine muhalif iki gru
bun ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Kapıkulu askerleri en büyük infiallerini 
ll. Osman'a karşı göstermişler ve yeniçe
riler, ocaklarını kaldırmak isteyen padi
şahın feci şekilde ölümüne sebep olmuş
lardır. Bu olaydan sonra yeniçeriler IV. 
Murad'ın 1632'de işleri ele almasına ka
dar devlet işlerinde etkilerini gösterm iş

lerdir. Yaklaşık on yıl kadar süren bu dö
nemde mevkilerini güçlendirmek isteyen 
vezlriazamlar kapıkulu askerlerini siyasi 
emelleri için kullanmışlardır. Sultan ib
rahim'in tahttan indirilmesinde de rol oy
nayan yeniçeri! er, çocuk yaştaki padişah 
IV. Mehmed'in ilk sekiz yılında sadrazam 
tayinlerinde belirleyici bir güç olmuşlar, 

bu arada yine iktidar mücadelelerine alet 
edilmişlerdir. Bu karışıklıklar 1656 yılında 
Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı
na kadar sürmüştür. ll. Viyana Kuşatma
sı'ndan sonra başlayan çok cepheli savaş
lar gerek merkezde gerek taşrada bütün 
dengeleri altüst etmiş, kapıkulu zümre
leri merkez dışında da etkili şekilde ya
yılmıştır. 1703 Edirne Vak'ası kapıkulu

nun yeni bir güç denemesi haline dönü
şürken aynı durum 1 730 Patrona Halil is
yanı ile bir defa daha ortaya çıkmış. an
cak onu takip eden yıllarda alınan tedbir-



lerle nisbeten kapıkulu zümreleri arasın
da belirli bir mutabakat sağlanmış. bu 
arada ocakları ıslah çalİşmalarına da hız 
verilmiştir. Ancak lll. Selim döneminde 
kurulan Nizam-ı Cedld ordusunun yeni
çerilerin tehdidiyle ilga edilmesinin ardın

dan artık kapıkulu ocaklarının en etkili 
son temsilcisi gibi kalan Yeniçeri Ocağı ll. 
Mahmud tarafından kaldırılmış. diğer 
kapıkulu ocakları da ya ilga edilmiş veya 
hazırlanan yeni kanunlarla yeniden teş
kilatlandırılmıştır. 
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liJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

ı 
KAPlYA ÇlKMA 

ı 

(bk. BEDERGAH). 
L _ı 

ı 
KAPİTÜLASYON 

ı 

Bir müslüman devlette 
güven içinde 

ticari faaliyetlerde bulunmak üzere 
hıristiyan devletlere verilen imtiyaz 

(bk. AHİDNAME; İMTiYAzAT). 
L _ı 

KAPLAN, Mehmet 
(1915-1986) 

Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar. 
L _ı 

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğdu. 
İlkokulu Sivrihisar'da. orta ve lise öğre
nimini Eskişehir'de tamamladı. Yüksek 
Muallim Mektebi ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Şubesi'nden mezun olduğu yıl. 
M. Fuad Köprülü tarafından asistan adayı 
olarak Türkiyat Enstitüsü'ne alındı ( 1939). 

Ancak Köprülü'nün siyasete atılarak üni
versiteden ayrılması üzerine XIX. Asır 
Türk Edebiyatı Kürsüsü'nün başına geti
rilen Ahmet Harndi Tanpınar'ın asistanı 
oldu. 1942'de doktorasını verdi. 1944'te 
doçentliğe, 1953'te profesörlüğe yüksel
di. 1958 yılındcı öğretime başlayan Erzu
rum Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat 
Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. bu 
arada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 
kurdu. Türk halk edebiyatı sahasında ilk 
çalışmaları burada başlatarak asistan
larıyla beraber derlemelerde bulundu. 
1960'ta İstanbul'daki kürsüsüne döndü. 
1974 yılında Türkiyat Enstitüsü müdürü. 
1982'de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
başkanı. 1983 'te ikinci defa Türkiyat Araş
tırma Merkezi müdürü oldu. Ekim 1983'
te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rulu üyeliğine seçildi. Bu resmi görevle
rinin yanı sıra Kültür Bakanlığı. Milli Eği
tim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşki
latı 'nın kurduğu kültür, dil ve edebiyat ko
misyonlarının çoğunda görev aldı. 1936'
da öğrenci bursuyla Almanya'da, 1949-
1 950 ve 1959-1960 yıllarında Fransa ve 
İngiltere' de, 1967'de Almanya, Fransa. 
İngiltere ve İsviçre'de inceleme ve araş
tırma yapmak üzere bulunan Mehmet 
Kaplan ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkele
rinde konferansiara ve seminerlere ka
tıldı. Ocak 1984'te emekli oldu ve ölümü
ne kadar Marmara Üniversitesi Fen- Ede
biyat Fakültesi'nde yüksek lisans ve dok
tora dersleri verdi. Mezarı Karacaahmet 
Kabristanı'ndadır. Kendisine Milli Kültür 
Vakfı tarafından "milli kültüre hizmet şe
ref armağanı" verilmiş ( 1981 ). emekliliği 
münasebetiyle Dergah Yayınları tarafın
dan Mehmet Kaplan'a Armağan (is
tanbul 1984), ölümünden sonra da Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nce Meh
m et Kaplan İçin (Ankara 1988) adlı ki
taplar yayımlanmış. ayrıca Boğaziçi 
(Mart 1986, sy. 45) ve Türk Edebiyatı 
(Mart 1986. sy. 149) dergileri onun için 
birer özel sayı çıkarmıştır. 

Mehmet 
Kaplan 

KAPLAN, Mehmet 

Yazı hayatına 1939 yılında şiiri e başla
yan Mehmet Kaplan. zihnini meşgul eden 
hemen bütün fikirleri deneme ve maka
lelerinde ortaya koymuş. yıllar boyunca 
giderek olgunlaşan düşünce sistemi bu 
yazılar vasıtasıyla sonraki nesilleri etkile
miştir. Nuri Hisar. Ruhi Çınar. K. Doma
niç. Osman Okatan. Osman Selçuk, Nuri 
Tarhan takma adlarını da kullanan Kap
lan'ın büyük bir kısmı Hareket, Genç
lik, Çığır, İnkıldpçı Gençlik, İstanbul, 
Bizim Türkiye, Yeni Sabah, Komüniz
me Karşı Mücadele, Hisar, Türk Yur
du, Çağrı, Türk Düşüncesi, Yol, Türk 
Kültürü, Milliyet, Büyük Türkiye, Bay
rak, Türk Edebiyatı, Tercüman, Milli 
Kültür, Kaynaklar, Türk Dili'nde olmak 
üzere 1 OO'e yakın gazete ve dergide ya
yımlanan deneme. makale ve tercümele
rinden bir kısmı kitap haline gelmiştir. 

Uzmanlık alanı yeni Türk edebiyatı ol
makla beraber Mehmet Kaplan. Türk 
edebiyatının asırlar boyunca devam eden 
tarihi seyri içinde vücuda gelen belli başlı 
kültür eserlerini ele alıp incelemiş. bun
ları değişik edebi metotlarla değerlen
dirmiş, böylece yetiştirdiği araştırma
cılara yeni ufuklar açarak kültür ve fikir 
hayatının gelişmesinde önemli rol oyna
mış çok yönlü bir ilim ada mıdır. Güzel sa
natlardan fikir akımlarına. kültür ve me
deniyet meselelerinden politikaya, din, 
ilim ve tarih konularından devlet ve üni
versite problemlerine kadar çok geniş bir 
alanı kapsayan deneme tarzındaki yazı
larıyla bir fikir adamı olarak da kendini 
kabul ettiren Mehmet Kaplan'ın üzerinde 
ısrarla durduğu hususların başında milli 
kültür ve medeniyet meseleleri önemli 
bir yer tuttu. Ona göre bir organizasyon 
olan devleti meydana getiren asli unsur 
millettir. Uzun tarihleri boyunca pek çok 
devlet kuran Türkler'in devamlılığını sağ
layan. onları ayakta tutan ise kültürleri 
olmuştur. Şu halde milleti millet yapan 
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