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III. Selim zamanmda 
yenilenme 

ve yeniden yapılanma dönemi 
(1792-1807). 

..J 

"Yeni bir düzen vermek" anlamına gel
mekte olup daha önceki dönemlerde de 
kullanılmıştır. Kaynaklarda, Köprülüzade 
Fazıl Mustafa Paşa'nın sactareti esnasın
da (ı 689- ı 69 ı) cizyenin yeniden düzenlen
mesi (Raşid. ıı . ı48; Hammer. ııı . 841. 849). 

hatta din ayırımı gözetmeden Osmanlı te
baası arasındaki farklı uygulamalara son 
verilmesi, vergi ve hizmet yükümlülükle
rinin eşitlik ilkesine göre yeniden tanzimi, 
dolayısıyla gayrimüslim halkın durumunun 
iyileştirilmesiyle ilgili yapılmak istenilenleri 
tanımlamak üzere zikredilmiştir (Zinkei
sen. V, 287). lll. Selim devrinde ise belirli 
bir anlam kısıtlaması içinde herhangi bir 
alanda yapılan düzenlemelere işaret eden 
bir tabir olmaktan ziyade sivil ve askeri bü
tün kurumların geniş kapsamlı olarak çağ
daş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde 
yenilenmesi, yeni bir düzene kavuşturul
ması ve eski konumlarına son verilmesi 
manasında kullanılmıştır (Karai. Selim lll'ün 
Hatt-ı Hümayunları, s. 29). Bu haliyle yer
leşik ve geleneksel düzen ( nizam-ı kadim) 
kavramı karşıtı bir anlama sahip olduğu 
açıktır. 

XVIII. yüzyılda Prusya'da ve Büyük Pet
ro dönemi Rusya'sında gözlendiği kadarıy
la askeri reformların sivil reformları da ön-

görmüş olmasından ötürü çağdaş bir as
keri teşkilat oluşturulması aynı zamanda 
sivil ve merkezi bir bürokrasinin gelişme
sini gerekli kılmış ve devletin diğer kurum
larının da etkileneceği bir çekim alanı or
taya koymuştur. Avrupa tarzında düzenli 
ve eğitimli ordu kurma girişimleri devletin 
merkezlleşmesine. bürokratik kadrolarının 
nitelik kazanmasına ve genişlemesine yol 
açmış, dolayısıyla askerlleşme kaçınılmaz 

biçimde sivilleşmeyi, çağdaş ve merkezi 
bir devlet yapılanmasını ve merkezi buyur
ganlığın güçlenmesini beraberinde getir
miştir. Bu anlamda askeri zafiyetin genel
de diğer kurumlardaki yozlaşmanın bir so
nucu ve göstergesi olduğu açıktır. Ahmed 
Cevdet Paşa'nın tesbitiyle çağdaş ve eği
tilmiş bir ordunun meydana getirilmesi ge
reklidir. ancak devletin mülki idaresi de ıs
laha muhtaçtır ve iyi işlemeyen bir mülki 
idare ile düzen altına alınmış çağdaş bir 
kurumu yönetmek mümkün değildir (Ta

rih, VI. 5). Bu anlamda lll. Selim devrinde
ki Nizam-ı Cedld girişimi, Avrupa tarzında 
eğitilmiş talimli ordusu dahil olmak üzere 
devletin çağın şartlarına göre düzenlen
miş bütün kurumlarını içine alan genel ve 
yapısal bir gelişme göstermiş, hatta devlet 
idaresinin belirli ve değişmez ilkeler içinde 
kişilerden bağımsız bir sisteme oturtut
ması ve yönetimin Avrupa'nın "saat gibi 
işleyen yeni nizamı"nı örnek alması gerek
tiği ileri sürülmüştür. Uygulamaların bün
yesel bir bütünlük arzetmesinden ötürü 
Nizam-ı Cedld'in, yalnızca orduyu ele alan 
dar anlamda ve devletin diğer sivil kurum
larının ıslahını da hedefleyen geniş anlam
da olmak üzere yaygın biçimde tekrarla
nagelen iki ayrı tarifi yanıltıcıdır. 

Nizam-ı cedld kavramının, Avrupa'da o 
dönemde özellikle ihtilal Fransa'sındaki 
(Fransa Nizam-ı Cedldi). ll. Joseph döne
mi ( 1780-1790) reformları ()osefinizm) ışı
ğında Avusturya'daki, çağdaş bir anayasa 
ilan ederek (3 Mayıs ı 79 ı) kendi nizam-ı 
cedldini ihdas eden Lehistan'daki gelişme
lerden hareketle eski düzene karşı bir ye
niden yapılanma olarak algılandığı açıktır. 
XVIII. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin ardın
dan çağiara damgasını vuracak olan fikri
yatıyla ve başlamış bulunan sanayi inkıla
bının değiştirmekte olduğu maddi şartla
rıyla beslenen kitlelerin reform ve düzen 
değişikliği talepleriyle Fransa'da tabanda 
patlayan ihtilal başarıyla sonuçtanır ve sal
tanatın sonunu getirirken, felsefi düşün
ceyle yüzeysel herhangi bir teması dahi ol
mayan fikri hayatı içinde başta padişah ol
mak üzere tavanda yenilenme taraftarı 
idari kadrolar tarafından yürütülen Nizam-ı 
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Cedld reformları çeşitli sebeplerle eski dü
zenin korunmasını isteyen geniş kitlelerin 
tepkisini çekmiş ve yine başka tür bir ihti
lalle sonuçlanıp lll. Selim'in tahtına ve ha
yatına mal olmuştur. Bundan dolayı Ni
zam-ı Cedld ile tedricen olguntaşacak bir 
düzen değişikliğine teşebbüs edilmiş ol
duğunu düşünmek mümkündür. 

1787'de başlayan Rus ve Avusturya sa
vaşlarının gözler önüne serdiği zafiyet ve 
nihayet Ziştovi barışından sonra içinde bu
lunulan şartlar dahilinde Rusya ile savaşa 
devam edilmesinin mümkün olmadığı hak
kında, lll. Selim'in bu doğrultudaki kesin 
emir ve beklentilerine aykırı olarak Şum
nu'da ordu ve hükümet ricalinin oy birliğiy
le aldığı karar (ı ı Zilhicce 1205 1 ı ı Ağus

tos ı 791) ve bunun hazırlanan bir mahzar
la istanbul'a bildirilmesi (Mehmed Emin 
Edib Efendi 'nin Hayatı ve Tarihi, s. 242-

247). geniş boyutlu bir yenilenme ve ye
niden yapılanmanın hayata geçirilmesi
nin ilk önemli adımını teşkil etti. İleri ge
len devlet adamlarından , devlet kurumla
rında ne gibi yenilikler yapılması icap et
tiğine dair hazırlanması istenen layihalar 
başlayan Nizam-ı Cedld döneminin işareti 
oldu. Bizzat lll. Selim'in devlet ricalinden, 
gerekli gördükleri düzeniemelerin kağıda 
dökülerek takdim edilmesini istemesi da
ha önceki dönemlerde hazırlanan bu tür 
layihalardan farklı bir gelişmeydi. Böylece 
padişahın yapılacak reformları geniş ta
banlı bir fikir tahkikine dayandırmak, bu 
tür girişimlerin uygulanmasından doğa
cak sorumlulukları paylaştırmak ve muh
temel muhalefeti önlemek istemiş oldu
ğu genelde hep ileri sürülmüş ve yaygın 
bir kanaat olarak benimsemiştir (İA, IX. 
31 O) Ancak padişahın bu talebiyle, savaş
mama kararı alıp Osmanlı tarihinde em
sali görülmemiş bir boykot hadisesi ortaya 
koyan ve kurumlarıyla birlikte büyük çap
ta saygınlık kaybına uğrayan asker ve si
vil devlet ricaline ve onların bu karar doğ
rultusunda kendisine takdim ettikleri boy
kot belgesine (mahzar) karşılık vermek is
tediği , böylece m uhataplarını köşeye sıkış
tırmış olduğu görüşü daha isabetli bir de
ğerlendirmedir. lll . Selim bu boykotu giri
şilecek reformların haklı bir dayanağı ola
rak öne sürmüş ve mahzarda imzaları bu
lunan ricale reform zaruretini hazırladık
ları layihalarla inkar edemeyecekleri bir 
şekilde ikrar ettirmiştir. Reform uygula
malarının ileriki safhalarında muhalefet 
gösteren çevretere karşı bu hadise özellik
le dile getirilecek ve yüzlerine vurulacaktır 
(bilhassa Vak'anüvis Ahmed Vasıf'ın Mu
hassenat-ı Asker-i Cedld zımnında kale-
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me aldığı Koca Sekbanbaşı Risalesi ola
rak bilinen risalesi) . 

Klasik Osmanlı düzenindeki bozulma ve 
gerekli önlemlerin alınmasına duyulan ih
tiyaç uzun zamandan beri dile getirilmiş 
ve bu konuda çeşitli eserler kaleme alın
mıştı. Bu tür eserlerde genelde kafalar
daki ideal düzenin geçmişe yansıtılmasıy
la oluşan altın dönem söylemi öne çıkarıl
mış. durgun ve değişmez, dış gelişmele
re kapalı bir toplum modeli idealize edil
mekle beraber bunun sadece nazariyatta 
mümkün ve gerçek hayatta uygulama dı
şı olduğu gözden kaçırılmıştır. Osmanlı

İslam bakış açısı doğrultusunda değişim
Ierin bid'at diye algılanma geleneği, za
ruri dahi olsa yenilikterin olumsuz olarak 
yargılanmasına yol açmıştır. xvııı . yüzyı

lın sonlarında başlayan, yeni dönemde ya
şanan ağır askeri yenilgiler ve başta özel
likle Kırım olmak üzere toprak kayıpları 
gelenekçi ısiahat anlayışına ağır bir darbe 
vurmuş olmakla birlikte bu durum, Os
manlı kurumlarının ve hayat tarzının inanç
sız Avrupa'da geliştirilmiş olan her şey
den daha üstün olduğu var sayımı üzerine 
oturtulmuş olan Osmanlı sisteminin dire
nişini kırmaya yetmemiştir. Askeri yenil
gilerin Avrupa'da meydana gelen bilimsel 
gelişmeler, yeni kurum ve tekniklerden 
ziyade Osmanlı kadim düzeninden ve ka
nunlarından uzaktaşma sonucu olduğuna 
dair inanışın devam etmesinden veya bu 
inanışın yanlışlığının itiraf edilememesin
den dolayı Nizam-ı Cedld hakkında hazır
lanan layihalarda genelde XVIII. yüzyıl ge
leneksel Osmanlı reformcularının görüş
lerine itibar edilmiş ve yenilenme önerile
ri neredeyse tamamen askeri alanla sınırlı 
kalmıştır. Ancak bu çevrelerin gerekli gör
düğü askeri reformların, neticede sivil ku
rumları da içine alan genel bir yenilenme 
ve yeniden yapılanma zamretini gerekli 
kıldığını görmeleri herhalde büyük bir şaş
kınlık içine düşmelerine yol açmıştır. Me
selenin bu boyuta varacağını öngörmeyen
ler, düşünce ve bilgi olarak çağın gerisinde 
ve özellikle teknik gelişmeler ve ihtiyaçla
rı teşhis etmekten ve bunlara cevap ver
mekten uzak kalanlar, diğerleri yanında 
bizzat padişahın da alaycı ifadelerine he
def olarak devre dışı bırakılmıştır (Beydil
li, İlmf Araştırmalar, sy. 8 11 999], s. 29, 32) . 
Bu tür davranış ve dışlamalar, reform uy
gulamalarından bir şekilde etkilenerek za
man içinde oluşacak muhalefet cephesi
nin daha da genişlemesine yol açacaktır. 

Başta Sadrazam Koca Yusuf Paşa olmak 
üzere layiha sahipleri defterdar, beylikçi, 
çavuşbaşı, kethüda, reisülküttab gibi se-
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fer ricalinin hemen tamamını kapsamak
ta ve içlerinde sefer ahvalini kaydeden ta
rihçi SEldullah Enveriyanında başta Tatar
cık Abdullah Efendi olmak üzere ulema 
temsilcileri de yer almaktaydı. Kaynaklar 
bunların sayısını yirmi olarak vermektedir. 
Baron von Brentano ve Mouradgea d'Ohs
son'dan (M uradean Tosunyan) oluşan ya
bancılardan ikisinin adı ve layihası bilin
mekle beraber bunların sayılarının daha 
fazla olması gerektiğine dair işaretler var
dır (Kaçar, s. 126). Nizam-ı Cedid kavramı 
altında yapılmak istenilenlerin belirlendi
ği ve hatta yetmiş iki maddelik bir prog
ramı olduğu ifade edilirse de bunları sıra
lamak mümkün değildir ve programı an
cak uygulamalardan çıkarılabilir. öte yan
dan lll. Selim'in hayati tehlikeler arzeden 
bu reform işine giriştiği çekirdek kadro ile 
bir tür sözleşme yaptığı ve her şeyin ters 
gittiği son anda reform ekibini feda et
meyeceğine, hiç olmazsa kaçmalarına fır
sat tanıyacağına dair söz vermiş olduğu 
neticede bu yöndeki davranışıyla sabittir. 
Dar bir kadro oluşturan reform ekibi için
de valide sultan kethüdası Yusuf Ağa, sır 
katibi Ahmed, "sudur"dan İsmet Bey, son 
derece nafiz bir şahsiyet olup önemli ma
kamları işgal eden İbrahim Nesim (Gizli 
Sıtma), Bahriye Nazırı Hacı İbrahim, ilk 
irad-ı cedid defterdan ve talimli asker 
nazırı olan Çelebi Mustafa Reşid (Köse Kah
ya) bulunmaktaydı. "Atabekan-ı saltanat" 
olarak da anılan (Cevdet, VIII, 147), pa
dişah çevresindeki başlangıçta sayıları üç, 
daha sonra on ikiye kadar çıkan bu kü
çük kadro bir gizli kabine gibi çalışmak
taydı. Bunların divan üyeleriyle beraber 
kırk kişilik bir meclis oluşturduğu ve önem
li kararların bu şekilde alındığı ileri sürül
mekte olup, bu husus başta sadrazam ol
mak üzere diğer divan üyeleri tarafından 
yadırganmakta ve dışianmış olmaları his
siyle reform icraatına giderek artan bir 
oranda daha baştan itibaren karşı bir tu
tum içine girmelerine yol açmış bulun
maktaydı. Reformların enerjik ve bu işin 
zamretine samimi olarak inanmış bir kişi
nin sadaretinde yürütülmesinin bu bakım
dan daha iyi sonuçlar verebileceği zama
nında yapılan değerlendirmelerde de ileri 
sürülmüştür (Zinkeisen, Vll, 321-322) . 

Girişilecek reformların finanse edilme
si, bunlar içitı yeni kaynaklar bulunması, 
eskilere çeki düzen verilmesi ve kötüye 
kullanılmasının önlenmesi Nizam-ı Cedid 
icraatının en önemli konusunu teşkil et
miştir. Bu durum meydana gelen muha
lefetin de ana sebeplerinden birini oluştu
rur. İrad-ı Cedid Hazinesi bu işler için ku-

rulmuş. özellikle yeni askeri teşkilatın mas
raflarının buradan karşılanması öngörül
müş olduğundan başlangıçta bu iki kuru
mun idaresi, Iract-ı Cedld defterdan ve ta
limli asker nazırı sıfatıyla aynı şahsa (Mus
tafa Reşid) havale edilmiştir (Cezar, s. 155 
vd ) . Reform giderlerinin karşılanması ama
cıyla özellikle bütün tirnar gelirlerinin za
manla tamamen hazineye intikalini ve do
layısıyla sistemin tasfiyesini öngören bir 
uygulama içine girilmiştir. Yıllık geliri 30 
keseden yüksek olan mukataalar satışa çı
karılmayarak yeni hazineye devredilmiştir. 

Ayrıca istanbul Emtia Gümrüğü ve impa
ratorluktaki duhan gümrükleri mukataa
ları ile yüksek getirisi olan diğer mukataa
ların gelirlerinden oluşan ve hisseler ha
linde daha önceleri peşin ödeme ile talip
lerine tevcih edilen eshamın da mahlul ol
ması halinde el konulup Iract-ı Cedid Ha
zinesi'ne aktarılması kararlaştırılmış; ze
amet ve tirnarlar sefere iştirak etme şartı 
ile verildiğinden son savaşlara katılmamış 
olanların yoklanarak bu gibilerin yıllık 20 
keseye kadar varan gelirleri ellerinden alı
nıp yeni hazineye aktarılmıştır. Yine gelir 
kalemi olarak alkollü içkilerden resm-i zec
riyye, keçi ve koyunlardan alınan yapağı ve 
kıl resmi, pamuk ve pamuk ipliği, mazı ve 
istifidye (kuş üzümü) vergileri ihdas edilmiş
tir. Böylece Irad-ı Cedid Hazinesi'nin 1212 
(1797-98) yılı gelirleri 64.500 kese gibi 
önemli bir meblağa ulaşmıştır (Mahmud 
Raif Efendi, s. 45, 65). Fakatyeni kurulan 
ordu mevcudunun zaman içinde yüksek sa
yılara erişmesinin Anadolu ve Rumeli aha
lisinin üstündeki yükü arttırdığı , halkın 

ağır vergi altında ezildiği ve ordudaki sa
yısal artışın ağır maliyetinin karşılanması 
büyük ölçüde tirnar ve zeametlere el ko
nulmasıyla sonuçlandığından bu uygula
maların geniş kitlelerin hoşnutsuzluğuna 
yol açtığı kayıtları önem taşımaktadır (Ebu
bekir Efendi, s. ll) . Dolayısıyla idam edi
lenlerin maliarına el koyup paylaşmak dı
şında Nizam-ı Cedld'in ilgasından sonra ya
pılan ilk işlerden biri Iract-ı Cedid Hazinesi'
ne aktarılan gelirlerin yağmalanması ol
muştur (Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacı
lık Tarihinde Mühendishane, s. 51 ). 

İaşe ve özellikle savaş zamanlarında 
ordunun zahire ihtiyacının karşılanması 
önemli olduğu kadar kötü uygulamalara 
açık bulunması yüzünden karlı bir işti. Or
dunun ihtiyacı için nüzül eminleri ve İstan
bul için tüccarlar görevlendirilirdi. Hubu
bat Nezareti'nin ihdası ile bu sahada ciddi 
düzenlemelere gidilerek özellikle müba
yaacıların ahaliye baskılarına son verildi ve 
kötü uygulamaların, haksız kazançların 



önü alındı. Gerekli yerlerde ambarlar ya
pılarak hububat, piyasanın talebini ve ih
tiyacı karşılayacak derecelerde depolan
dı, satışlarda rayiç fiyat esası uygulanma
ya başlandı. Ancak piyasa fiyatlarının yük
sekliğinden ötürü hayat pahalılığı önlene
medi. 

Yeniçeri, cebeci, topçu, arabacı, hum
baracı ve lağımcı gibi eski askeri ocakla
rın ilgası hiç olmazsa bunlara karşı koya
cak yeni ordunun hazırlanmasına kadar 
mümkün olamadığından bunların ıslahına . 
çalışıldı. Alınan önlemler eski alışkanlıkları 
ve kazanç kapılarını büyük ölçüde kapattı . 

Bunlara çağdaş eğitim ve disiplin getiril
mek istenmesi gizli ve açık tepkilere yol 
açtı. 1775'te kurulan Mühendishane-i Bah
ri-i Hümayun ıslah edildi ve 1795'te Mü
hendishane-i Berrl-i Hümayun tesis edil
di. Bu mühendishanenin içinde yer alan 
matbaa ile uzun bir aradan sonra kitap 
basımına tekrar başlandı ( 1797) . Sonun
da teknik sınıfların dışında kalanlar büyük 
ölçüde kendi hallerine terkedildL Büyük bir 
havuzun yapıldığı tersane işleri ve Rus sa
vaş gemilerinden daha kıvrak, süratli ve 
teknik özellikleri itibariyle üstün yeni bir 
donanma inşası (Bostan. s. 216) önemli 
derecede başarılı fakat bir o kadar da mas
raflı geçti (Cezar, s. 304-305). Ticaret filo
sunun takviyesi için özel teşebbüsün ve 
bilhassa ricalin gemi işletmeciliğine giriş
ınesi teşvik edildi, böylece 1795 yılına ge
lindiğinde seksen iki gemilik bir filo oluş
turulmuş oldu. Karadeniz'in Rusya dışın
daki yabancı devlet gemilerine kapaltlığı 
kuralına her şeye rağmen riayet edildi. 
Boğaz kalelerinin takviyesi ve düzenlen
mesi bilhassa Rus tehdidi hesaba katıl
mış olarak Karadeniz ciheti için önemsen
di. Çanakkale Bağazı'nın ise gerektiği gibi 
takviye edilmediği İngiliz filosunun İstan
bul önlerine gelmesiyle ortaya çıkmıştır 
(20 Şubat 1807). Levend Çiftliği başta ol-

Ikinci orta Birind orta 
neferatından neferatından 

Blrind orta 
alemdan 

Birinci orta 
blnbasısı 

mak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde 
yenikışialar yapıldı (Taksim, Üsküdar, Ha
rem'de Selimiye, Hasköy'de Humbaracı 
ve Lağımcı). Anadolu'nun muhtelif şehir
lerinde yeni askerin üsleri olmak üzere kış
lalar inşa edildi. Aydın, Akşehir, Niğde, 
Kayseri ve Kastamonu'da 1000, Beyşehir, 
Ankara, Bolu ve Viranşehir'de 2000, Kü
tahya Develi'de 1500 kişilik kışialar yapıl
dı (Beydilli , Xlll 119871. s. 439) . Yeni as
keri oluşumu Rumeli'ye de yaymak üzere 
Edirne'de Saray bölgesinde bir kışla inşa
sına başlanmışsa da bu teşebbüs Nizam-ı 
Cedld'in Rumeli'ye teşmili silahlı bir dire
nişle karşılandığından sonuçsuz kalmıştır 
(1806). 

Nizam-ı Cedld için 1805 dönüm yılı ol
du. Zamanla uygulamaların geniş hoşnut
suzlukları beraberinde getirdiği ve aksak
lıkların abartılarak kötüye kullanıldığı, özel
likle sistemin çeşitli risalelerle bu tarihten 
itibaren kendini savunmak durumunda 
kalmış olmasından anlaşılmaktadır. Baş

langıçta reformlardan ziyade reformcu 
heyetin ağır bir şekilde eleştirildiği gözle
nirken giderek bir ayırım yapılmamaya, 
reformlar bir bid'at, bir zulüm ve "gavur
laşma" şeklinde görülmeye ve takdim edil
meye başlandı. Reformcuların şahsi zen
ginlikler peşinde koştukları suçlamaları
nın pek fazla abartılmış olduğu , idam is
temiyle verilen listede zaten bunların sayı
larının on bir olarak belirlendiği ve bu tür 
suçlamaların hiç olmazsa bütün rica! için 
söz konusu edilerneyeceği hususunu, kat
linden sonra borç içinde olduğu ortaya çı
kan Mahmud Raif Efendi gözler önüne 
sermektedir (Mahmud Raif Efendi, s. 3 I ). 
Ricalin müsadereye tabi tutulmasını, bun
ların devlet malından servet elde etmiş ol
dukları ithamıyla haklı gösteren lll. Selim'in 
(Karai, Selim lll'ün Hatt-ı Hümayunları, s. 
83) bu gibi haksız tasarruflara izin ver
mesi beklenemezdi. öte yandan Kabakçı 
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İsyanı'nın ardından yeni ricatin giriştiği yağ
ma ve bölüşüm , bu anlamdaki suçlamala
rın kötüye kullanılan siyaSı bir silah olmak
tan öteye geçmediğini ortaya koymakta
dır. 

1806 yılındaki gelişmeler, Rumeli ayanı
nın Nizam-ı Cedld uygulamasının genişle
tilmesine karşı çıkmasıyla meydana gelen 
Edirne Vak'ası, hac farlzasının Vehhabl en
gellemesi sebebiyle yerine getirilememe
si, İngiliz filosunun, Rus seferine çıkmak 
üzere şehirde toplanan ordunun mevcudi
yetine rağmen İstanbul önüne gelerek (20 

Şubat ı 807) on gün kalması ve devleti 
Fransız yanlısı siyasetten ayrılıp eski müt
tefikleri İngiliz- Rus dostluğuna geri dön
dürmek üzere tehdit etmesi gibi vahim 
olaylar lll. Selim idaresine ağır bir darbe 
vurmuş olmakla beraber, İngiliz filosunun 
şehrin önünden ayrılması üzerine (ı Mart 
1807) ordunun sefer için Edirne istikame
tine doğru yola çıkması (12 Nisan 1807) 
problemsiz bir şekilde ve bilinen teşrifatı 
içinde gerçekleşmiştir. Bu durumda, kısa 
bir zaman sonra Şeyhülislam Topa! Ataul
lah Mehmed Efendi, Sadaret Kaymakamı 
Köse Musa Paşa başta olmak üzere adam
ları vasıtasıyla açıkça faaliyet gösteren Şeh
zade Mustafa'nın tertibiyle Boğaz yamak
larından Kabakçı Mustafa önderliğinde olu
şacak isyanın ordu ricalinin iştirak ve ona
yı olmadan düzenlenen. şahsi ihtiras ve 
menfaat saikiyle hareket eden küçük bir 
topluluğun hıyaneti neticesinde tezgahian
mış olduğu açıktır (bk. KABAKÇI İSYANI) . 
Bu gelişmede, Fransız yanlısı bir politika
ya dönen lll. Selim'in aleyhinde el altından 
faaliyet gösteren gizli bir Rus ve İngiliz par
mağının aranması herhalde komplo teori
si sayılarak göz ardı edilmeyecek ciddiyet
tedir. Kritik anlarda siyaset etmekten aciz 
kalan ve uzun zamandır haşmetini kay
betmiş olan padişahın elinin altındaki ni
zam( kuwetleri son anda dahi kullanama
yacak kadar karakter zafiyeti içinde bulun
masının isyanın başanya ulaşmasında en 
önemli etken olduğu kesindir. 25 Mayıs'
ta birkaç yüz yamak tarafından başlatılan 
ve halkın uzaktan seyirci olarak kaldığı is
yan 29 Mayıs Cuma günü Nizam-ı Ceöıd'in 
ilgası, lll. Selim'in tahttan indirilmesi ve İs
tanbul'daki Nizam-ı Cedld ricalinin idamıy
la sonuçlanmıştır. Uzun yıllar eğitilmiş ola
rak kışialarında müdahale için padişahın 
küçük bir işaret ve emrini bekleyen bin
lerce Nizam-ı Cedld askeri ise asilere karşı 
kullanılamadan ortada kalmıştır. Yenilen
me ve yeniden yapılanma girişimlerinin 
bu şekilde sona ermesi devletin geleceği 
üzerinde telafisi imkansız olumsuzluklara 
yol açmıştır. 
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(!lll!] KEMAL BEYDİLLİ 

NizAMEDDiN AHMED HEREVI 

( ı.S'* ' ..~.<»1 .,;;ı...V ! ı"ll1.l ) 
Nizamüddin Ahmed Bahş! b. Muhammed 

Mukim Herevi Ekberabadi 

L 

(ö. 1003/ 1594) 

Tabalsat-ı Ekberi adlı 
eseriyle tanınan İranlı tarihçi. 

_j 

Hace Abdullah-ı Herevi'nin soyundan olup 
babası Hace Mukim Herevl, Babürlü Dev
leti'nin kurucusu Babür'ün hazinedarlığı
nı, daha sonra Gucerat hakimi Mirza Aske
ri'nin vezirliğini yaptı . Yakın arkadaşı olan 
Hindistan tarihçisi Abdülkadir el-Bedauni'
nin kırk beş yaşında öldüğünü kaydetme
sinden (Muntakhabu-t-tawarikh, ll, 41 1-
41 2) Nizameddin Ahmed'in 958 (1551) yı
lında doğduğu anlaşılmaktadır. Ekber Şah 
döneminde çeşitli askeri görevler üstle
nen Nizameddin Ahmed 993 (1585) yılın
da Gucerat'ın ve 1001 'de ( 1593) bütün im
paratorluğun bahşısı oldu. 23 Safer 1003 
(7 Kasım 1 594) tarihinde vefat etti ve La
hor' daki evinin bahçesine defnedildi. Ço
cukluğundan itibaren tarihe ilgi duyan Ni
zameddin Ahmed babasının desteğiyle bir 
süre sonra bu alanda yazılar yazmaya baş
ladı. Daha önce Hindistan tarihinin çeşitli 
dönemlerine ve çeşitli bölgelerde hüküm 
süren hanedanlara dair müstakil kitaplar 
kaleme alınmış olmakla birlikte islam dö
nemi Hindistan tarihini bütünüyle ihtiva 
eden bir eserin bulunmadığını dikkate ala
rak Tabal;riit-ı Ekberi (Ekberşahf) veya 
kendi adınaizafetle Taril:J.-i Ni~ô.mi adıyla 
anılan eserini yazdı. 

Tabal;riit-ı Ekberi, Hindistan'ın umumi 
tarihine ait ilk kaynak olup müellifin kay
dettiği, bir kısmı günümüze ulaşmayan 
otuz civarında eserden yararlanılarak te
lif edilmiştir. Bunlar arasında Muhammed 
b . Abdülcebbfır el-Utbl'nin Taril:J.-i Yemi
ni, Gerdizi'nin Zeynü 'l-al]bar, Mlrhand'ın 

Ravzatü'ş-şafa, Hasan Nizfunl'nin Tacü'l
m e'a§ir, Minhac-ı Sirac el-CCızcani'nin Ta
bal;rat-ı Naşıri, Emir Hüsrev-i Dihlevi'nin 
Ijaza'inü'l-fütill) ve Tuglul;rname, Bere
ni'nin Taril:J.-i Fin1z Şahi, FlrGz Şah Tuğ
luk'un Fütlif:ıdt-ı Fin1z Şahi, Mlr Muham
med Ma'sGm'un Taril]-i Sind, Babür'ün 
Babürname (Vel!:ayi', Val!:ı'at-ı Babürf) ad
lı eserleri zikredilebilir. Hindistan tarihi-

nin en önemli kaynaklarından biri olan Ta
bal;riit-ı Ekberi daha sonra telif edilen 
birçok eserin kaynakları arasında yer al
mıştır. Abdülkadir el-BedaGnl'nin Mün
tel]abü't-tevdril], Pirişte'nin Gülşen-i İb
rahimi, Şeyh İlahdad Feyzl b. Ali Şlr Sir
hindi'nin Ekbemame, Muhammed Ab
dülbaki Rahlml Nihavendl'nin Me' a§ir-i 
Ral,ıimi, Hafı Han'ın Müntel]abü'l-lübdb, 
Rüstem Ali b. Muhammed Ham Şahaba
di'nin Taril:J.-i Hindi, Samsamüddevle Şah
nevaz Han'ın Me'aşirü'l-ümera' adlı eser
leri bunlardan bazılarıdır. Ekber Şah'ın sal
tanatının 37. yılında 1001 'de ( 1593) ta
mamlandığı belirtilmekle birlikte eserde 
bir sonraki yılın olayiarına da yer verilmiş
tir. Hindistan'da İslamiyet'in yayılışına ze

min hazırlayan Emir Sebük Tegin'in (977-
997) seferlerinden itibaren Ekber Şah'ın 
saltanatının 38. yılına (ı 002/1594) kadar 
Hindistan tarihini ihtiva eden eser bir mu
kaddime ile dokuz bölümden (tabakat) 
oluşmakta , sonunda Hindistan'ın topog
rafyası hakkında bilgi vermek amacıyla 
yazılmaya başlanan , ancak bitirilemediği 

anlaşılan bir hatime bulunmaktadır. Gaz
neliler tarihine dair mukaddimenin ar
dından birinci bölümde Muizzüddin (Şe
habeddin) Muhammed Gürl'den ( 1173-
1206) itibaren Delhi sultanlarından ( 1206-
1526; M em lük sultanlar, Ha ladle r, Tuğluk

lular, Seyyidler, LGdller) ve ardından Ek
ber Şah'ın otuz sekizinci saltanat yılı da
hil Babürlüler'den ( 15 26- 1594) bahsedil
mekte, eserin büyük kısmını oluşturan bu 
bölümün sonunda Ekber Şah döneminin 
ileri gelen emir, alim, şeyh, edip ve şairle
rine yer verilmektedir. İkinci bölüm Dek
ken'de hüküm süren hanedanlara ( 134 7-
1594) ayrılmış olup Behmenl, Nizamşahl, 

Adilşahl ve Kutubşahl sultanları devrini ih
tiva etmektedir. Üçüncü bölümde Guce
rat (1391-1572), dördüncü bölümde Mal
va ( 1406- ı 562), beşinci bölümde Bengal 
( 1340- ı 5 7 6) , altıncı bölümde CavnpGr Şar
kı ( 1382- 1476) ve yedinci bölümde Keşmir 
( 1338- 1586) sultanları , sekizinci bölümde 
islam fetih lerinden (86/705) 1001 (1593) 
yılına kadar Sind tarihi, dokuzuncu bölüm
de Müıtan tarihi (1444-1526) ele alınmak
tadır. Eserde olayları yorumlamadan sade 
ve kuru bir üslupla nakleden Nizameddin 
Ahmed bilhassa Ekber Şah'ın tartışmala

ra sebep olan dini İcraatıarına taraftar ol
madığı bilindiği halde onu öven Ebü'l-Fazı 

el-Allfunl ve eleştiren Abdülkadir el-Beda
Gni'nin aksine bu konuda sessiz kalmayı 

tercih etmiştir (Nizami, s . 239; Ourashi. ll, 
1204; M. Gholam Rasul, s . 104-105). Dün
ya kütüphanelerinde çeşitli yazmaları bu-


