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Osman lı

Dönem i.

CENGiZ TOMAR

Mısır'da Osmanlı

hakimiyeti Yavuz Sultan Selim'in buraya
yönelik seferi sonucunda 923'te (ı 5 ı 7)
başladı . Memlük Sultanlığı'nın XVI. yüzyıl başlarından itibaren İslam dünyasında
iç huzursuzluklara çare bulamaması, dış
tehlikeleri karşılamakta zorluk çekmesi,
öte yandan Dulkadır Beyliği meselesi ve
Safevi tehdidi iki devlet arasında savaşa
zemin hazırladı. Mercidabık'ta yapılan savaşı Osmanlılar kazandı ve Suriye Osmanlı
hakimiyetine girdi. Ardından Ridaniye'de
Memlük direnişi kırıldı ; Osmanlı kuwetleri Kahire'yi ele geçirip zorlu sokak çatış
maları neticesinde duruma hakim oldu.
Osmanlı idaresi altında Mısır beylerbeyilik haline getirildi. Yavuz Sultan Selim
Kahire'de iken önce Memlük ileri gelenlerinden yararlanmak istedi. Eski idare
sistemi hakkında bilgi toplattı; Memlük
emirlerini mevkilerinde bırakmaya özen
gösterdi. Rumeli Kazaskeri Zeyrekzade
Rükneddin Efendi'yi Mısır kadıs ı , Dizdar
Mehmed Çelebi'yi de Mısır defterdan tayin etti. Fakat bazı huzursuzluklar üzerine burada Osmanlı düzeninin kısa zamanda kurulamayacağını anlayınca M ı 
sır'ın eski teşkilatının ıslah edilmesi yoluna gitti. Mısır'ın ilk beylerbeyiliğine Memlük asıllı Hayır Bey getirildi ve bunun yanına güvenilir Osmanlı beyleri verildi. M ı 
sır muhafazası için 3000 kadar muhafız

tayin edildi. Daha sonra pad i şah Hayı r
Bey'den halka adalet ve şefkatle davranmasını , fesadı menetmesini, Mısır'ın sı
nır ve limanlarını dış tehlikelerden korumasını ve Haremeyn e rzakını düzenli biçimde göndermesini emrederek Mısır'
dan ayrıldı.
Hayır

Bey, Memlük ve Osmanlı dönemçok hassas bir merhale sayılan beylerbeyiliği s ı rasında Osmanlı hakimiyetini Memlükler'e tanıttı; birçok
Memlük ileri gelenini yeni yönetime ısın
dırarak Mısır' ı başarılı bir şekilde yönetti.
Onun 928'de (ı 522) vefatı üzerine Kanuni Sultan Süleyman Mısır valiliğine Çoban
Mustafa Paşa'yı gönderdi. Mısır ' da doğ
rudan merkezden tayin edilen ilk Osmanlı beylerbeyi olan Mustafa Paşa selefinin
idari teşkilatında değişiklikler yaptı; kaşifler i yerinde bırakıp vergi tahsilini yerli
mü başiriere havale etti. Bunları denetiemek için de yeni bir defterdar görevlendirdi. Fakat onun bu icraatı Memlük kökenli nüfuzlu em'irlerce benimsenmedi ve
onların Memlük Sultanlığı'nı ihya etmek
için baş kaldırmaianna yol açtı. Bunun
üzerine eyalette nizarnı sağlamak amacıyla İstanbul'dan Defterdar Derviş Çelebi ile bir miktar asker gönderildi; bu arada Mısır beylerbeyiliğine Güzelce Kasım
leri

arasında

Mısır divanı huzurunda padişahın fermanının okunma me·
rasimini gösteren bir minyatür (Kelami, Vekayi-i Ali Paşa,

Süleymaniye Ktp., Hale! Efendi, nr. 612, vr. 6>)

Paşa getirildi. Çok geçmeden Hain Ahmed Paşa'nın M ısır beylerbeyi olması, bunun da merkeze baş kaldırmasıyla Mısır
tekrar karıştı. İkinci defa Mısır valisi olan
Kasım Paşa eyalet işle r ini ısiaha çalıştı.
Ancak Mısır'da istikrarlı bir idarenin kurulması, geniş yetkilerle M ı sır'a gönderilen Vez'iria~am Makbul İbrahim Paşa ta-

rafından sağlanabildi. İbrahim Paşa . Mı
sır idaresinin geçirdiği safhaları göz önüne alarak ve eski kanunlara dayanarak
yeni bir kanunname hazırlatıp uygulamaya koydu. Zamanla Mısır merkezin genel
nizarnı ve protokollerine, padişahın ferman ve hükümlerine uyan bir eyalet haline getirildi. Bulunduğu kıtada asker toplama merkezi, silah, barut ve çeşitli harp
malzemelerinin deposu, Haremeyn dahil
devletin güney ve doğu sınırlarının koruyucusu oldu. Ayrıca ordu için gerekli hububatla salyane sistemine göre yıllık gelirin fazlasını "irsaliye" adıyla İstanbul'a
gönderdi. Merkez idaresi, eyaletin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini İstanbul ile irtibatlandırarak devamını sağlaması dolayısıyla vezir rütbesindeki Mısır beylerbeyine geniş yetkiler vermiştir.

XVII. yüzyılın ortalarına kadar eyalet in
yönetiminde Mısır beylerbeyi ve eyalet
divanı ön planda olmuştur. Mahall'i idarecilerden nazırü'l-emval ve kadılar ise bazı
meseleleri yerinde hallet mişlerdir. M'ir'i
gelirlerin tahsili ve muhasebesi de beylerbeyinin denetimindeydi. Aynı dönemde eyalette istikrarlı bir idare uygulanmış. Memlük zümreleri Osmanlı idaresine bağlı kalmıştır. Ancak bunlar eyaletin
çeşitli kurumlarında zamanla birbirlerine rakip hale gelmişlerdir. XVI. yüzyılın
sonlarında reisieri sancak beyliği payesine yükseltilip eyaletin önemli mukataal armı işletmeye baş l ayınca kendi adamlarını çeşitli gruplar a rasına sokarak eyaletin hem merkezinde hem nahiyelerinde
idari ve askeri nüfuzlarını arttırdılar. Buna rağmen ilk zam anlarda ciddi bir anlaşmazlık olmadı. Fakat zaptın da ri beri
şeyhülaraplara sancak olarak verilen Sa'id
bölgesi Kahire'den uzakta bulunduğun
dan eşkıya ve asi grupların sığınağı haline
geldi ve şeyhülarapların nüfuz mücadelelerine sahne oldu. Bu sebeple Sa'id'e zaman zaman Osmanlı sancak beyleri t ayin
edildi. XVII. yüzyılın başlarından it ibaren
Sa'id şeyhülaraplarının nüfuzları çok arttı . XVI. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı
merkezi teşkilatında görülen değişimin
belirtileri Mıs ır'a da yansıdı, eski Memlük
zümreleri idari karışıkl ıklara yol açmaya
başladı . M ı sır beylerbeyi , defterdan ve
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kadısının sancak beyleri, asker cemaatleri, kaşifler, Memlük grupları ve şeyhü
laraplar üzerindeki otoriteleri sarsıldı .

XVII. yüzyılın başlarına kadar Mısı r 'ın
idaresi merkezi yönetime paral~l olarak
istikrar, huzursuzluk, ıslah ve tanzim dönemleri olmak üzere üç safhaya ayrılabi
lir. İstikrar devresi ( 1525- ı 560). Vezlriazam Makbul İbrahim Paşa'nın Mısır Kanunnamesi'ni hazırlatıp eyaleti ıslah ve
t anzim etmesiyle başlar. Ardın dan Mısı r
beylerbeyiliğine getirilen Hadım Süleyman Paşa . Mısır'ın bütün köylerini yeniden sayıma tabi tutarak mlrl. evkaf ve
diğer arazileri ayrı defterler halinde tahrir
ettirdi, maliyeyi düzene soktu. Devlete
itaat eden Memlükler'e ve şeyhülaraplara
mevkilerini ve mukataalarmı iade etti ve
bütün nüfuzu şahsında topladı . Onun zamanında Mısır eyaleti Osmanlı kanunlarını benimsedi, idari bir ferahlık ortaya
çıktı. Genellikle bu dönemde Mısır beylerbeyileri görevlerini layıkıyl a yaptıkların 
dan makamlarında daha uzun süre kalabiliyorl ardı. Deli Hüsrev Paşa zamanında
ticari hayat canlanmış ve buna bağlı olarak İstanbul'a her yıl gönderilmekte olan
verginin miktarı artmıştı. Eyaletin asayiş
ve emniyetini titizlikle koruyan Davud Paşa döneminde idari yapının yanında askeri ve adli bakımdan nisbi bir istikrar
sağlanmıştı.

Huzursuzluk devresi (ı 561- ı 583) . Bu
dönemde merkezi idaredeki zaaf buraya
da yansıdı. Sıkça yapılan tayinler dolayı
sıyla alınan hediyelerle (pTşkeş) yenileme
yüzünden alınan berat resimlerindeki
usulsüz uygulamalar bunlar arasında sayılabilir. Nitekim Mısır'a yeni tayin edilen
beylerbeyi her kaşiften "keşQfiye" adıyla
bir meblağ alıyordu; bu da kaşiflere vergi
ödeyen halktan çı karılıyordu. Ayrıca mevcudu zamanla artan Mısır'ın bazı asker
cemaatleri idari işlere karışıp divan erkanına ve beylerbeyilere müdahale eder hale geldiler. XVI. yüzyılın sonlarına doğru
Mısır'daki Çerkez beyleri tekrar nüfuz sahibi olarak vilayet kaşifliklerini ittizama .
aldılar, oğullarını ve kendi köle 1 adamlarını da askeri gruplara soktular. Böylece
Memlükler zamanında yayılmış olan uygunsuzluklar yeniden ortaya çıktı , taşra
idaresinde de huzursuzluklar arttı.
Islah ve tanzim dönemi (ı 584-16 ı ı).
Mısır'daki idari ve mali bozukluklar. daha
ziyade merkeze yollanan irsaliyenin durumuna göre merkezin dikkatini çekiyordu.
981'den (ı 573) itibaren eyalette huzuru
sağlayıp irsaliyeyi eksiksiz temin etmek
üzere geniş yetkili beylerbeyiter tayin
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edildi. İstanbul'dan gönderilen emirlerde
mahalli harcamaların sınıriandıniması istendi. bu da beylerbeyi ve beyterin bazı
yeni hususlar i h das etmesine yol açtı. Mı
sır eyaletinin ıslahı için beylerbeyi tayin
edilen Dam ad İbrahim Paşa (ı 583- ı 584)
eyaletin bütün nahiyelerini teftiş edip düzeltmeye çalıştı. Ancak yerine gelen Sinan
Paşa' nın (ı 584- ı 587) idarede gösterdiği
zaaf askeri bir ayaklanmaya sebep oldu.
Onun yerine gönderilen eski defterdar
üveys Paşa ise (ı 587- ı 590) eyaletin durumunu büyük ölçüde d üzeltip İstanbul'a
yılda 600.000 altın irsaliye gönderdiyse
de asker gruplarının müdahalesiyle durum tekrar karıştı.
Ahmed ve Kurd paşaların beylerbeyilikleri sırasında karışıklık çıkaranlar hertaraf edildi, bu arada bazı mail ı s i ahat da
yapıldı. fakat karışıklıkların gerçek sebepleri ortadan kaldırılamadı . Eski defterdarlardan Seyyid Mehmed Paşa beylerbeyi olarak Mısır'a gidince eyaleti ı siaha çalıştı ve asker sayısını azalttı ; ancak bazı
sancak beyi ve askerlerin tehditleri üzerine girişimleri sonuç vermedi. Gerek Hızır
Paşa'nın gerekse halefi Ali Paşa'nın beylerbeyilikleri döneminde de Mısır askerlerinin fesat ve isyanı sürdü. Hacı İbrahim
Paşa (ı 603- ı 604), Mısır'ın genel durumunu teftişle görevli beylerbeyi tayin ediidiyse de hiçbir leraat yapamadan askerler tarafından öldürüldü. Yerine gönderilen Gürcü Mehmed Paşa selefini .öldürenleri cezalandırıp eyaletin durumunu düzeltmeye çalıştı. Asayiş ancak halefi Yemenli Hasan Paşa zamanında (ı 605- ı 607)
sağlanabildi.

101S'te (ı 607) Mısır beylerbeyi olan Damad Mehmed Paşa eyaJetteki huzursuzluk sebeplerini araştırdıktan sonra ısJa,
hata girişti. Olayların başlıca sebebi olan
keşüfiyeyi. mukataaların iltizamla verilmesi ve ittizamların kaşifler vasıtasıyla tasarruf edilmesi sistemini kaldırdı. Bunu
doğrudan Mısır divanına bağladı . Bu arada devamlı isyan halinde bulunan urbanı
itaat a l tına aldı. "Tulbe" denilen uygulamanın kaldırılması sebebiyle ayaklanan
asileri dağıttı. Sikke ayarını düzeltti, mlri arnbarın defterlerini inceleyip eminliğini dürüst bir kişiye verdi. Kale içinde
evli olmayan yeniçeri ve azeblere odalar
yaptırdı; diğer asker cemaatleriyle de ilgilenerek eyalette huzur ortamını sağl a
dı. Ancak XVII. yüzyılın ortalarından itibaren Mısır'da huzur ve istikrar yeniden
bozulmaya başladı.
Mısır, XVI. yüzyılda Osmanlı eyaletleri
içinde mali açıdan zengin kaynaklara sa-

hip olma özelliğiyle ön plana çıkmıştı.
Mısır gelirlerinin önemli bir kısmı eyalet
merkezinde veya civarındaki masraflara
tahsis edilirdi. Sıkıntısı çekilen erzak ve
barut gibi maddelerle Akdeniz ve Kızıl
deniz'de Mısır sahillerinin muhafazasın
da bulunan kadırgaların ihtiyaçlarının temini, Yemen ve Habeşistan'a gönderilen
askerlerin masrafları, hac için İstanbul'
dan Haremeyn'e giden görevlilerin masraflarının karşılanması, Haremeyn'deki
tamirler, hac yolundaki su tesisleri ve kalelerin binası ve ıslahı , Mısır eyaletine beratla gönderilenlerin uiQfe ve ihtiyaçları,
eyaJetteki köprülerin muhafaza ve tamiri ve tabii afetierin tahribatını giderme
masrafları mahalli hazineden karşılanır
dı. Bu harcamalardan geriye kalan miktar yıl sonunda İstanbul'a "ceyb-i hümayun harçlığı" olarak gönderilirdi. XVI. yüzyılın sonlarına kadar irsaliyenin miktarı
500.000 a ltın, XVII. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar 700.000 altın civarında olmuş
tur. XVI. yüzyılın ilk yarısında beylerbeyiler makamlarında uzun müddet kaldıkları
için irsaliye hazinesi temininde zorluk çekilmemiştir. Ancak yüzyılın ikinci yarısın
da beylerbeyilerin tayin müddetleri kı 
saltılıp irsaliye miktarı arttırıldığından ir-

Mısır divanında bir idam hükmü infazını gösteren minyatür (Kelami, Vekiiyi-i Ali Paşa, Süleymaniye Ktp., Hale!
Efendi, nr. 612, w . 25")
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saliyenin her yıl zamanında gönderilmesinde sıkıntı çekilmiş. meblağın toplanmasında halka baskı yapılmıştır.
Mısır eyaleti. Osmanlı Devleti'nin güney sınırları ile Ortadoğu bölgesinin kara
ve deniz yollarını muhafaza etmesi, bir
taraftan Kuzey ve Güney Afrika'ya, diğer
taraftan Kızıldeniz ve Arap yarımadasına
yönelik siyasi faaliyetlerde anahtar ülke
olması dolayısıyla büyük bir askeri öneme
sahipti. Buradaki mahalli asker grupları
gerek Arap yarımadası gerekse Kuzey Afrika, Habeşistan, Yemen gibi uzak bölgelere yönelen setertere katılıyordu. Hadım
Süleyman Paşa'nın 94S'teki ( 1538) Hint
seferi buradan başlamıştı. Özdemir Paşa'nın Habeş harekatında da (962/1555)
eyaJet ana üs rolü oynamıştı. 97S'ten
( 1567) itibaren hızlanan Yemen olayları
eyaleti kilit konumuna getirmişti. Ayrıca
bu sıralarda hem Hint taraflarından hac
ve ticaret için Osmanlı ülkelerine gelip giden leri Portekizliler'in saldırılarından korumak hem de Yemen. Hicaz ve Habeş
vilayetlerini muhafaza etmek üzere kuvvetli bir donanma oluşturulmuştu.

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
eyaletinde idari, mali, askeri bakım
dan önemli sıkıntılar yaşandı. Merkezi
idare ve onun temsilcisi olan beylerbeyinin eyaJetteki Osmanlı ve Memlük yöneticileriyle şeyhülarapların üzerindeki otoritesi zayıfladı. Memlük grupları XVII.
yüzyılda çeşitli yollarla eyaletin asker cemaatlerine geçti ve sayıları giderek arttı. Kendilerine Mısır'ın içinde ve dışında
verilen askeri ve idari görevler vesilesiyle
eyalette etkili. zamanla da Mısır beylerbeyine rakip olabilecek bir güç haline geldiler. Osmanlı merkezi idaresi gerek nüfuzlu mahalli güçler arasında dengeyi
sağlayabilmek gerekse yıllık geliri düzenli
olarak alabilmek için bu gibi yerel grupların varlığını kabul etmek zorunda kaldı.
Özellikle XVII. yüzyıl ortalarına kadar hiçbir siyasi nüfuzu bulunmayan ve birbirine
rakip iki büyük grup olan Kasımiyye ile
Zülfikariyye fırkaları ön plana çıktı. XVIII.
yüzyılın ikinci yarısına kadar Mısır'da üstünlük sağlamak için aralarında bütün
eyaleti etkileyen birçok çatışma meydana
geldi. 1123 'te (ı 71 ı) azeban ile müstahfı
zan cemaatleri içinde çıkan anlaşmazlık
Kasımiyye ve Zülfıkariyye tırkalarını yeni
bir mücadele içine itti. Sonunda Mısır
Beylerbeyi Halil Paşa makamından indiritip karışıklığın sebebi olan Efrenc Ahmed
ve birçok taraftarı öldürüldü. 113S'te
( 1723) Kasımiyye fırkasından Çerkez MehMısır

med şeyhülbeledlik makamına ulaşınca
rakiplerini bertaraf edip bütün yetkileri
eline aldı. Mısır bu karışıklıktan Çerkez
Mehmed Bey'in 1729'da öldürülmesiyle
kurtula bildi. Böylece Kasımiyye fırkasının
gücü azaldı. Fakat bu defa asker sınıfın
dan olup Kazdağlı İbrahim Kethüda liderliğinde ortaya çıkan Kazdağlı fırkası Mı
sır' da etkili hale geldi ve eyalette önemli
görevleri elde etmekle yetinmeyerek eski
Memlük Devleti'ni kurmaya dahi çalıştı.
Kazdağlılar 1173'te ( 1760) Bulutkapan Ali
Bey'i şeyhülbeledliğe tayin edince Ali Bey
Mısır'daki rakiplerine üstün gelip mevkilere kendi adamlarını getirdi. Ardından
tehlikeli gördüğü kimseleri memlüklerinden Ebü'z-Zeheb Muhammed vasıtasıyla
ortadan kaldırdı ve yetiştirdiği memlükleri ümera sınıfına dahil ettirdi ( 1768).
Bulutkapan'ın

bertaraf edilmesinin
hakimiyet ve nüfuz
Ebü'z-Zeheb'e intikal edince Ebü'z-Zeheb, Osmanlı Devleti'nin Mısır'da şekli
idaresini tanımış. hatta Şam'da Osmanlı
hükümetine baş kaldıran Zahir ei-Ömer'in
üzerine sefere çıkmış ve bu seferde ölmüştür (Reb\'ülahir 11891 Haziran 1775).
Ebü'z-Zeheb'in vefatından sonra onun tabilerinden (Muhammediyye) İbrahim ve
Murad beylerle Bulutkapan tabilerinden
İsmail Bey arasında Mısır'da tekrar hakimiyet ve nüfuz rekabeti başladı. Önce nüfuz Muhammediyye fırkasının eline geçip
şeyhülbeledliğe İbrahim Bey sahip olduysa da ardından Aleviyye fırkasının reisi İs
mail Bey ile mücadelesinin sonunda Mı
sır Beylerbeyi İzzet Mehmed Paşa. İsmail
Bey'e şeyhülbeledlik hil'ati giydirdi.
ardından Mısır'da

Bu devirde Yukarı Mısır, İbrahim ve Murad beyterin ve Aşağı Mısır İsmail Bey'in
nüfuzu altında bulunuyordu. Yukarı Mı
sır'a hakim olanlar erzak nakline engel olduklarından Aşağı Mısır'daki halk kıtlık ve
sefaJet çekiyor, İsmailBey'in sefer masraflarını karşılamak üzere koyduğu vergiler bu sefaleti büsbütün ağırlaştırıyordu.
Muhammediyye ile Aleviyye zümreleri
arasında mücadele sürerken Mısır beylerbeyilerinin sık sık değiştirilmesi merkezi idarenin nüfuzunun bir kat daha kı
rılmasına, halkın bu gibi mahalli zümreterin keyfi tutumianna terkedilmesine yol
açıyordu. 1783'te İbrahim ve Murad beyler İskenderiye, Dimyat ve Reşid'de askeri merkezler verilmesi karşılığında Mı
sır'ın bağımsızlığına yardımcı olması için
Rusya'ya başvurdular. Ertesi yıl Rusya'dan üç subay Mısır limanlarının durumunu araştırmak üzere peşpeşe Mısır'a gel-

di ve bu ziyaretterin neticesi olarak İs
kenderiye'de Rus Konsolosluğu kuruldu
(l 785) .
Mısır'da

Memlük

zorbaları

ile Rusya

arasındaki ilişkiler İngiltere ve Fransa'nın

bu bölgede faaliyetlerini arttırdı; Fransızlar bir ticaret anttaşması imzalamayı
başardı. İngiltere ise İstanbul'abaskı yaparak Fransız- Memlük antlaşmasını ilgaya çalıştı. Nihayet Osmanlı hükümeti, çok
önemli vilayeti olan Mısır' ın iç ve dış tehlikelerle sarıldığını görünce Memlük zorbalarını ortadan kaldırmaya karar verdi
ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı deniz yoluyla Mısır'a gönderdi (ll Şaban 1200 1 9
Haziran 1786) . Hasan Paşa Mısır'a varır
varmaz önce toplumsal huzuru sağladı,
Rahmaniye civarında asilerin ordularını
bozdu. Kahire'ye gelerek Ezher Camii'nin
ulemasıyla zorbaların yok edilmesini sağ
layacak tedbirler hakkında meşverette
bulundu. Askerlere de eski kanuniarına riayet etmelerini tembih edip kaçan ümeranın mahiGI olan mukataalarının satıl
ması, birkaç yıldan beri geri kalmış irsaliye hazinelerinin İstanbul'a gönderilmesi, hac kafileleri işinin yoluna konulması
gibi meselelerin halliyle uğraştı. Ancak
Murad ve İbrahim beyterin direnişi sürdü.
Osmanlı kuwetleri Kahire'ye, Memlükler
ise Circe'ye çekildi. Bu sırada ortaya çıkan
Türk-Rus savaşı Mısır işlerini oluruna
bağlama zaruretini doğurdu. Gazi Hasan
Paşa, bazı vilayetleri İbrahim ve Murad
beylere bırakıp İsmail Bey'e de bir miktar
yardımcı kuwet verdikten sonra Mısır'ın
iç işlerinde esaslı bir değişiklik yapmadan Mısır'dan ayrıldı. Murad ve İbrahim
beyler Said'de bulunan Memlük beyleriyle
birleşerek tekrar ayaklandılar. Şeyhülbe
led Osman Bey'in yanlış hareketlerinden
istifade edip Kahire'ye girmeyi başardı
lar. Babıali ise Fransızlar'ın Mısır'a girişi
ne kadar bu durumu kabul etmek zorunda kaldı .
İdari Teşkilat, Sosyal ve Ekonomik Durum. Osmanlı yönetimi altında Mısır'ın
idari yapısını coğrafi gerekçeler geniş ölçüde tayin etmiştir. Mısır, esas itibariyle
kuzeyde Aşağı Mısır ve güneyde Yukarı
Mısır olarak iki bölgeye ayrılmıştı. Bunların arasında Kahire bulunmaktaydı. Mı
sır'ın bu ana taksimatı idari bölgeler bakımından siyasi. idari ve iktisadi duruma
göre birtakım değişikliklere de uğramıştı.
Mısır eyaleti daha önce olduğu gibi birkaç vilayete (keşGfiyyet) ayrılırken önemli
bölgelerde sancaklar kurulmuştur.
XVI.

yüzyılın başlarında Mısır

Aşağı Mısır'da Şarkıye,

eyaleti
KalyGb, Bilbis, De-

565

MISIR
kahliye. Garbiye. Menfıfiye, Buhayre ve
Katya; Yukarı Mısır ' da (Said) Cize, Atfihiye, Üşmfıneyn, Feyyfım, Behnesaviye
(Behnesa) ve Vahat vilayetlerinden meydana geliyordu. Ayrıca İskenderiye, Cidde ve
Asyüt sancakları bulunuyordu. Daha sonra İbrim. Dimyat ve Reşld'de birer sancak, 1S60'ta Süveyş'te müstakil bir kaptanlık ihdas edildi. XVII. yüzyılın başların
da eyaletin idare merkezi olan Kahire ile
beraber idari bölgeleri on iki vilayet (Şar
kıye, Garbiye, Menüfiye, Buhayre, Terrane,
Katya, Clze,Atflhiye, FeyyGm, Behnesaviye, ü ş mGneyn, MenfeiGtiye, Vahat) ve yedi sancaktan (i skenderiye, Dimyat, Re şld,
Sü v ey ş, Cidde , AsyGt ve ibrim) ibaretti.
Bu yapısını genel hatlarıyla XVIII. yüzyıl
da da sürdürmüştür.
Eyaletin başında bulunan beylerbeyi,
sadece Mısır'da değil aynı zamanda Ortadoğu Arap yarımadası ve hatta Kuzey Afrika 'ya kadar geniş Osmanlı coğrafyası
içinde en önemli idareci konumundaydı.
Başlangıçta eyalete bu önemi dolayısıyla
kubbe veziri payesindeki paşalardan biri
tayin edilirdi. Daha sonra bu tayin vezaret rütbesi verilmek suretiyle yapılmaya
başlanmıştır. Beylerbeyi yanında eyaletin mali işleri nazırü'l-emval/ defterdar
vasıtasıyla yürütülürdü. Mısır divanında
görüşülmeyen. daha çok iç meseleleri ilgilendiren konular nazırü'l-emvalin meclisine bırakılırdı. Bu meclis defterdar nezaretinde rfıznamçeci, muhasebeci, mukataacı ve diğer maliye memurlarından
oluşuyordu. Nazırü'l-emval beylerbeyinin
yokluğunda onun yerine vekaleten vazifesini ifa edebilirdi.
Mısır eyaJet merkezinde beylerbeyinin
idari ve askeri işlere yabancı olmasından
dolayı birkaç sancak beyi istihdam edilmişti. Akdeniz ve Kızıldeniz sahillerini
düşman ve korsanlardan korumak için İs
kenderiye, Dimyat ve Cidde'ye Süveyş
kaptanlığı ile Said bölgesine birer sancak
beyi gönderilmişti. Eyaletin diğer vilayetleri Mısır Kanunnamesi gereğince Memlüklü kaşiflere ve şeyhülaraplara bırakıl
mıştı. Mısır vilayetlerinin kaşifleri çoğun
lukla Memlük asıllıydı; daha sonra kaşif
likler Mısır'da veya İstanbul'da bulunan
kapıkullarına da verilmeye başlandı . Kaşifler, kaşiflik mansıbıyla birlikte vilayetin
bazı mukataalarmı da iltizamla tasarruf
ederlerdi. Bunlar vazifelerini beylerbeyi
ve nazırü'l-emvalin nezaretinde görürlerdi. Vilayetlerin topraklarının değerlendi
rilmesinden doğrudan sorumlu olan kaşifler uhdelerindeki köylerin nehir sedle-
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rini zamanında tamir ettirmek, Nil'in taş
masından önce köylerde tasarruflarında
bulunan araziyi hazırlatmak, keşfıfiyetin
de mevcut ekilmemiş toprakların işlen
mesine çalışmak ve vergileri terbi defterlerine göre alıp hazineye teslim etmekle
yükümlüydü . Vilayetlerinde emniyet ve
asayişi sağlamak, şeyhülaraplık bölgelerinde devlet otoritesini yerleştirmek, ekilen toprakları ve yolları urban tecavüzünden korumak, köylerde halk ve askerler
arasındaki çatışmaları önlemek de kaşif
lerin önemli görevlerindendir.
Şeyhülaraplar, Mısır beylerbeyinin önerisi ve devlet merkezinin onayı ile tayin
edilirdi. Beylerbeyiler bu mansıb boşalın
ca aynı vilayet şeyhlerinden liyakatli olanını seçerdi. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Said, Garbiye, Şarkıye, Buhayre ve
Menlifiye vilayetlerinde bulunan şeyhle
rin sancak beyliği payesiyle tayin edildiği
görülmektedir. Mısır ' ın zaptından beri
şeyhülaraplar bölge ve vilayetlerinde müstakil hakim olarak geniş yetkilere sahipti~
ler. Onların vazifeleri kaşiflerinkinin aynı
olup taahhüt ettikleri iltizamlarını yerine

Mısır

mütegallibe
sancak
beylerinin
gönderdiği

1111 (16991
tarihli arz
(BA, İbnülemin
Dahiliye ,

nr. 1234)

getirmeleri görevlerinin başında gelirdi.
Devletin giriştiği seferlerde fazla askere
ihtiyaç olursa Mısır kaşifleri ve şeyhüla
rapları maiyetleriyle beraber sefere memur edilirlerdi. XVII. yüzyılın başlarında
Mısır vilayetleri şeyhülaraplara , Osmanlı
ve Memlük beylerine sancak payesiyle
tevcih edilmeye başlanmış , kaşiflerin yetkileri sınırlandırılmış. vilayetler tedricen
vilayet sancak beylerinin nüfuzu altına
girmiştir.

Yavuz Sultan Selim, eyaletin muhafazaiçin Mısır'da güvenilir Osmanlı beyleri
kumandasında Rumeli, Anadolu ve sipahi
askerlerinden 3000 asker bırakmıştı. 930
(1524) yılı sonlarına kadar kapıkulu sipahi ve gönüllülerinden teşekkül eden bu
kuwetler İstanbul'dan Mısır'a nöbetieşe
gönderilirdi. Vezlriazam Makbul İbrahim
Paşa ' nın Mısır düzenlemesi esnasında buraya getirilen kapıkulu askerlerinden ilk
defa Mısır'a mahsus bir askeri teşkilat
kurulmuştur. Buna göre Mısır askeri gönüllü, atlı tüfekçi ve Memlük askerinden
teşkil edilen Çerakise, müstahfızan (yeniçeri). azeb ve çavuş olmak üzere altı cesı
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maatten
talarında

oluşmaktaydı.

XVI. yüzyılın orbunlara müteferrika cemaati

eklenmiştir.

Gönüllü, atlı tüfekçi ve Çerkez cemaatlerinin esas vazifesi Kah i re şehrinin ve vilayetlerin muhafazas ı ile asayişinin temini idi. Müstahfızlar ve azebler hizmetlerini Mısır'ın idare merkezi olan Kal'atülcebel'de, çavuş ve müteferrikalar ise Mı
sır' ın Divan-ı Alisi'nde görürlerdi. Mısır'ın
asker cemaatleri eyalette asayişi sağla
ma yanında idari bazı hizmetleri de yapardı. Müteferrika, çavuş, sipahi ve silahdar cemaatlerinden seçilen dergah-ı ali
askerleri de Mısır'ın vergitahsili hizmetlerine tayin edilirdi. Bununla beraber
XVI. yüzyılın ikinci yarısında askere ihtiyaç
duyulunca taşrada hizmet görmek şar
tıyla oluşturulmuş "kuloğlu" ve "karın
daşoğlu" gruplarına da başvurulurdu.
Bunlar belli bir süre için Yemen ve Habeş
gibi bölgelerde hizmet gördükten sonra
Mısır'a dönüp orada ulufeli asker zümresine dahil olabilirlerdi. XVI. yüzyılın son
çeyreğine doğru Mısır askerinin mevcudu 9300'ün üstüne çıkınca askerin maaşı
eyaletin hazinesine yük olmaya başlamış
tı. Askerin ulufesinin zamanında verilmemesi, Mısır halkından ve memlük oğulla
rından seçilen askerlerle diğer askerler
arasında ihtilaf çıkmasına. eyalette askeri ve idari yetkileri bulunan Mısır askerinin Mısır halkına. idarecilerine ve beylerbeyilerine baş kaldırıp bazan devlet
merkezinin emirlerini dinlememelerine
sebep olmuştur. Bu gibi gruplar bilhassa
XVII ve XVIII. yüzyıllarda Mısır'ın önemli
güç odaklarından birini teşkil etmiştir.
Eyalet bu idari yapılanma yanında aynı
zamanda kaza! teşkilata da sahipti. Yavuz Sultan Selim, Mısır kadılığında bulunan dört mezhep kadılkudatına hil'at giydirerek onları eski makamlarında bırak
mıştı. Ancak Mısır'da Osmanlı hakimiyeti
nisbeten yerleştirildikten sonra 928'de
( 1522) eyalette adalet işlerini düzenlemek ve şer'! işlere bakmak için merkezden bir kadı tayin edilip Mısır'ın kadılık
teşkilatının temeli atıldı. Osmanlı kaza
teşkilatında büyük önemi bulunan Mısır
kadılığı rütbe bakımından XVI. yüzyılda
taht kadılıklarından (İstanbul, Edirne ve
Bursa) sonra geliyordu ve devletin büyük
kadılıkları için kullanılan mevleviyetlerden
biriydi. XVI. yüzyıl sonlarına kadar Mısır
kadılığına Şam kadılığından tayin yapılı
yordu. Fakat daha sonra bu teamül bozuldu . Mısır kadısı Hanefi mezhebinden
seçiliyordu ve beylerbeyinden ayrı bir
adli-idari yetkisi vardı.

XVII-XVIII.

yüzyıllarda Mısır

eyaletinin
defterdarlık, kaymakamlık. Said, Şarkıye, Garbiye gibi vilayetleri n sancak beylikleri,
emir-i haclık, kaşiflik, mukataacılık ve
emanetlik idare mensuplarının çoğu
Memlük mütegallibelerinin eline geçti;
böylece Mısır'ın mahalli idaresi üzerindeki Osmanlı Devleti otoritesi sarsıldı. Diğer
taraftan Mısır'ın askeri grupları arasın
daki mücadeleler idarecileri de etkiledi.
M emiüklü sancak beyleri. hakimler ve kaşiflerin yönetimi altında arazi iltizamları
nın ve mukataaların mlrlvaridat tahsilleri
Memlük kökenli mübaşir, amil ve eminIerin eline geçti. Onlar da halka ve köylülere ağır vergiler yüklediler. XVIII. yüzyı
lın ikinci yarısından itibaren Memlükler'den seçilmesi teamül olan Mısır defterdarı güç kazandı ve kendi Memlük fırkasının
işlerine göre davranmaya başladı; hatta
m Iri gelirlerinin bir kısmını fırkasının köle ve silah gibi ihtiyaçlarına harcadı. Bu
yüzden Mısır'ın mlrl gelirinden İstanbul'a
gönderilen irsaliye ve diğer ihtiyaçlar. Haremeyn'in sactakası ve buğdayları , devlet
merkezinin ordu ve donanmalarının malzemeleri, kapıkulları ve civar vilayetlerinde bulunan nöbetçi askerlerin ulufeleri
karşılanmaz oldu. Mısır maliyesine bakan
beylerbeyi ve kadı. Osmanlı idarecilerinin
salyaneve diğer tahsisatiarını sağladık
tan sonra eyaletin öbür maliye işlerine
beylerbeyiliği

ve

kadılığı dışında

karışamadılar.

Mısır eyaleti batı ve doğu arasındaki
ticaret yolu üzerinde stratejik bir mevkideydi, ayrıca zirai, hayvani ve madeni kaynaklara sahipti. Devlet merkeziyle güney
ve doğu vilayetlerinin arasını birleştirme
si bakımından ekonomik önemi büyüktü.
Ziraat Mısır'ın temel iktisadi kaynağ ı olup
küçük sanayi ile iç ve dış ticareti tarıma
dayalı idi. Bu devirde Mısır'ın başlıca tarım ürünleri pirinç. buğday, şeker kamı
şı , mercimek. nohut vb. idi. Bu ürünlere
dayalı , şeker. pekmez. kumaş, yağ ve sabun sanayileri vardı. Ayrıca İskenderiye,
Süveyş ve Bulak'ta gemicilik ve iplik imali, tuzculuk ve balık tuzlamacılığı, halıcılık
yapılırdı. Mısır'ın gerek Akdeniz ve Kızıl
deniz'de gerekse Nil üzerindeki limanları
ticari bakımdan önemli role sahipti. İs
kenderiye. Dimyat ve Reş'id gibi limanlar
iç ve dış ticarette başta geliyordu. Hububat, Mısır'ın İstanbul'a ve Osmanlı vilayetlerine başlıca ihracat metaı olup Said
ve Delta'dan buğday, Fereskur'dan pirinç
Dimyat'a gelir, daha sonra Şam 'a ve Anadolu'ya gönderilirdi. İskenderiye'den İs
tanbul'a kahve, zencefil ve biber gibi ba-

harat çeşitleriyle birlikte barut ve ordular için peksirnet yollanırdı. Ayrıca Trablusgarp, Tunus, Circe ve Cezayir gibi devletin batı vilayetlerinden , Fas ve Merakeş'ten hacılar, talebelerle tüccarları taşıyan kafileler Mısır'a gelirdi. Birçok Faslı
tüccar İskenderiye'de yerleşmişti. Mısır
eya! etinin dış dünya ile ticari faaliyetleri,
Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlerle
imzaladığı antlaşma ve protokoller gereğince olurdu. Osmanlı idaresi, Avrupa ülkeleriyle barış ve savaş durumuna göre
yabancı tüccarları sıkı kontrol altına alır,
demir. barut. buğday gibi stratejik öneme sahip malların onlara sattimasını yasaklardı.
Osmanlı Mısırı ' nda kültürel hayat Memlük devrinin uzantısı olarak gelişme göstermiş. ancak Mısır'da İstanbul merkezli
bir ortam da oluşmuştur. Mısır'ın çoğun
lukla Arapça bilmeyen Osmanlı beylerbeyileri alim. mü tefekkir ve edipleri Arapça
telife özendirmemiştir. Yöneticiler Türkçe
yazılan eserlerle ilgilendiklerinden müellifler de Türkçe ve Farsça 'yı öğrenmeye
ve bu dillerle eser vermeye çalışmıştır.
Türkçe ve Farsça pek çok kelime ve deyim
Arapça'nın Mısır lehçesine girmiştir. Bu
devirde birçok edip, tarihçi. düşünür ve
alim görülüyorsa da eserleri genellikle
sath'i kalmış ve mahall'ilikle nitelendi rilmiştir. Devrin belli başlı mütefekkir ve
edebiyatçtiarı Bugyetü'1-erib ve gunyetü'1-edib, Gülistôn tercümesiEzherü'1Bustdn adlı manzumesi bulunan Yusuf
Zekeriyya ei-Mağrib'i, es-Siretü '1-lf a1ebiyye adıyla da anılan İnsfınü '1-'uyun ii
sireti'1-emini'1-Me'mun adlı üç ciltlik
eserin müellifi Nureddin el-Haleb'i'dir. Ayrıca Mısır kadılığında bulunan, Divfınü'1edeb ii ?;ikri şu'arfı'i'1-'Arab ve Şiffı'ü'1galil adlı eserlerin müellifi Şehabeddin
el-Hafac'i. tarihçilerden er-Ravzatü'zzehiyye ii vü1fıti Mışr ve'1-Kahire e1Mu'izziyye ve e1-Kevfıkibü's -sfı'ire ii
a{].bfıri Mışr ve'1-Kahire isimli çalışma 
ları olan İbn Ebü's-Sürur ei-Bekr'i, 'Acfı'i

bü'1-fışfır fi't-terfıcim ve'1-a{].bfır,

Ma?-

harü't - ta~dis bi-?;ehfıbi

Dev1eti'l-Fransis adlı eserlerin sahibi Abdurrahman elCebert'i de sayılabilir.

Kahire'de Ezher Camii faaliyetlerini bu
dönemde etkili biçimde sürdürmüştür.
Burada hadis. tefsir, fıkıh gibi dini dersler okutulduğu gibi bazı alimler şer'! olmayan ilimler sahasında da ders vermiş
ve eserler telif etmiştir. Nitekim Ezher
şeyhi Demenhurl e1-Kav1ü'ş-şariJ:ı ii 'i1mi't - teşriJ:ı, e1-Kav1ü'1-a~rab

ii

'ilfıci
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Ies<i'l-a]srab ve İ]J-ya'ü'I-feva'id bi-ma<rifeti oavaşşi'l-a<dad gibi eserler kaleme almıştır. XVlll. yüzyıl boyunca Ezher
Camii bir nevi halk meclisi gibi olup alimleri halkın meselelerini halletmeye çalış
mıştır. Bunlar Osmanlı merkez idaresiyle
Mısır zorbaları arasında ara buluculuk
yapmış, 1147'de (ı 734-35) Mısır Memlüklü emirleri ömer et-Tahlavl'yi ulak olarak İstanbul'a gönderdikleri gibi 1183'te
( I769-70) Bulutkapan Ali Bey de bazı hususla rı aktarmak üzere Abdurrahman b.
ömer el-Arlşl'yi yollamıştı.
Osmanlı

devrinde özellikle Mısır'ın büimar faaliyetleri görülmüştür. Mimari eserler genellikle vali ve
beyler gibi devlet ricali tarafından yaptı-

yük

şehir lerinde

rılmış, cami, mescid, medrese, küttab ve
sebiller için birçok gelir kaynağı vakfedilmiştir. Bu dönemde Osmanlı tipinde Mı
sır'da inşa edilen en meşhur camiler Kal'atülcebel'de Süleyman Paşa (935/ı528).
Bulak'ta Sinan Paşa (979/1 57I). Kahire'de Safiye Sultan (ı o ı 9/ 16ı o) ve Ezher Camii'nin karşısında Ebü'z-Zeheb ( II 88/
ı775) camileridir. Her caminin yanında
veya üstünde bir medrese yahut küttab
bulunmakla beraber Hüsrev Paşa Sebili
(943/ı5 36 ). Beşir Ağa Sebilküttabı ( ıi3ı /
I 7ı9) ve Abdurrahman Kethüda Sebilküttabı (ı ı 57/I744) gibi hayır kurumları
da görülmektedir. Kapalıçarşı şeklinde
düzenlenmiş olan hanlardan Bulak'ta Süleyman Paşa (948/154 ı). Hasan Paşa el-

IV. Mehmed'in
Mısır

Beylerbeyi
Ahmed
Paşa'ya

gönderdiği
tuğ ralı

ferman
[fS MA,

nr. E 664/66)

568

Vezlr (99I/1583) ve Abbas Ağa (I 059/1649)
hanları ile (vikale) Babülvezlr Hamarnı
( ııo3/ı691-92), Karameydan Hamarnı
( III2/ 1700-1 70 ı ) ve Kah ye Hamarnı da
( II49/1736-37) Kahire'nin önemli eserlerindendir.
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Fransız İşgali ve Sonrası. Fransızlar'ın

Temmuz 1798'deki işgali Mısır'da yeni
bir dönem açmış ve İngilizler karşısında
doğudaki çıkarlarını koruma gerekçesiyle

Napolyon Banapart tarafından girişilen
askeri harekat üç yıl sürecek olan işgal
dönemini başlatmıştır. Bu süre içinde bilim adamları ülkenin zenginliklerini tesbit
ettiler ve bunlardan istifade edebilmenin
yollarını aradılar. Çalışmalar neticesinde
Description de l'Egypte başlıklı yirmi
üç ciltlik bir eser hazırlandı (Paris 18091828). Akka'da Cezzar Ahmed Paşa'ya
yenilen Banapart (Mayıs 1799) Ağustos
1799'da Mısır'dan ayrıldı. Fransız kuvvetleri de Osmanlı- İngiliz ittifakıyla gerçekleştirilen saldırılara dayanamayarak
Ağustos 1801'de Mısır' ı terketmek zorunda kaldılar.
Fransızlar'ın tahliyesinden sonra Mı
sır'da uzun süre sükunet ve düzen sağ
lanamadı; Osmanlı yönetimiyle Memlük
beyleri arasında mücadele devam etti.
Fransızlar karşısındaki başarılarından

Valisi Koca Hüsrev Paşa tarayükseltilen Kavalalı
Mehmed Ali kargaşa ortamında bütün
tarafları birbirine karşı kullanıp Mısır valileri Hüsrev. Tahir. Ali ve Hurşid paşaları
bertaraf etti; ardından ulema. eşraf ve
halkın desteğini almış olarak Mısır valiliğine getirildi (1805) . Memlük beylerinin
muhalefete başlaması üzerine düzenlediği bir komplo ile bunların büyük bir kıs
mını katiettirdi ( ı 81 ı). böylece hakimiyeti tamamen eline geçirmiş oldu.
Mehmed Ali Paşa iktidarını sağlama
alınca Mısır'da uzun vadeli askeri. idari ve
iktisadi reformlar başlattı. Ayrıca divan
ve meclisler oluşturularak yönetim merkezlleştirildi. Mısır gelirlerinin hızla artması Mehmed Ali Paşa'yı yayılmacı bir siyasete yöneltip aşırı emeller beslemesine yol açtı ve Osmanlı merkezi idaresine
karşı silahlı mücadeleye girişti. 1832 ve
1839'daki savaşlar neticesinde özellikle
İngiltere'nin karşı çıkmasıyla emellerine
erişemedi. Nihayet uzun bir mücadeleden sonra 24 Mayıs 1841 tarihli fermanla
Mısır ve Sudan'ın idaresinin irsen, Filistin'in ise kaydıhayat şartıyla vali olarak
kendisine bırakllmasıyla yetinmek zorunda kaldı. Mısır meselesinin bu şekilde halledilmesinin ardından Mehmed Ali Paşa
Osmanlı Devleti'ne bağlı bir siyaset takip
etti.
ötürü

Mısır

fından binbaşılığa

1847 yılının sonlarına doğru Mehmed
Ali Paşa'nın bunama alametleri göstermesi üzerine oğlu İbrahim önce vekaleten, ardından asaleten Eylül 1848'de vali
tayin edildi. Ancak İbrahim 1848 Kasımın
da babasından önce vefat edince yerine
Ahmed Tosun Paşa'nın oğlu I. Abbas Hilmi Paşa getirildi. Abbas Hilmi, dedesi dö-

neminde takip edilen Batılılaşma politivazgeçerek birçok Avrupalı uzmanın işine son verirken yerli unsurlara
geniş imkanlar tanıma yoluna gitti. Osmanlı Devleti ile, Tanzimat'ın Mısır'da da
uygulanması konusunda fikir ayrılığına
düşerken bu hususta İngiltere'nin desteğini aldı. Bunun karşılığında İngiltere'ye
Kızıldeniz'e ve dolayısıyla Hindistan'a ulaşım ı kolaylaştıracak olan Kahire-Süveyş
demiryolunun yapımı konusunda imtiyaz
tanımak zorunda kaldı (Haziran 1851) .
Abbas Hilmi'nin 1S Thmmuz 18S4'te aniden ölümü üzerine yerine amcası Said Paşa geçti. 18S6'da Fransız Perdinand de
Lesseps'e Babıali'nin onay vermemesine
rağmen Süveyş Kanalı'nın yapımına dair
imtiyazlar tanındı ve zorla çalıştırılan binlerce kişinin canına mal olan kanalın kazılmasına 1856 yılında başlandı. Said Paşa'nın Avrupa bankalarından büyük miktarda faizle para alması mali durumu
ağırlaştırdı. Onun döneminde Fransızlar
Mısır'da çeşitli misyoner okulları açtılar ve
arkeolajik kazılara devam ettiler. Said Paşa'nın 1863'te vefatından sonra yerine İb
rahim Paşa'nın oğullarından İsmail Paşa
vali oldu.
kasından

İsmail Paşa idaresi boyunca, bir taraftan dedesi Mehmed Ali Paşa zamanın
dan beri esasen imtiyazlı bir eyaJet olan
Mısır'ın özerklik alanını genişletmek için
uğra şırken diğer taraftan yayılınacı bir
politika takip etti. İsmail Paşa yetkilerinin
arttırılması için Babıali ile ilişkilerine çok
önem veriyor. maddi hiçbir fedakarlıktan
kaçınmıyordu. Mısır'ın yıllık ödediği vergileri arttırarak, yüksek mevkideki Osmanlı erkanına pahalı hediyeler ve para-
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