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miş (8 Ekim 1918) ve yerine savaşa giril
mesine taraftar olmayan Ahmed izzet Pa
şa hükümeti kurulmuştu (14 Ekim 1918). 
Böylece İttihat ve Terakki hakimiyeti so
na ermekteydi. Kısa bir müzakereden son
ra dikte ettirilen Mondros Mütarekesi (30 
Ekim 1918) Osmanlı Devleti'nin mutlakye
nilgisini belgeledi. Osmanlı Devleti'nin müs
takil bir devlet olarak artık ayakta kala
mayacağının ve yapılacak barışın da harp 
içinde müttefikler arasında yapılan bütün 
bölüşme plan ve antlaşmaianna (Sykes
Picot Antiaşması, 1916) uygun olarak ne 
kadar ağır şartlar ihtiva edeceğinin bir işa

reti oldu. 

Anadolu'daki milli direniş Mustafa Ke
mal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla beraber 
düzenli bir hale dönüşme şansına kavuş
tu. Çeşitli yerlerde toplanan kongreler bu
na katkıda bulunmaktaydı. Nihayet An
kara'da Büyük Millet Meclisi açılarak va
tanın kurtuluşuyla ilgili tarihi vazifeyi üst
Jendi. Zafer ve düşmanın yenilmesi, Mu
danya Mütarekesi ve barış görüşmeleri 
için Lozan'a yapılan çağrı saltanat ve İs
tanbul hükümetinin de sonunu getirdi. 
Müttefiklerin Lozan'da yapılacak barış gö
rüşmelerine İstanbul hükümetini de da
vet etmiş olmaları ve bunu kabul eden son 
Osmanlı sadrazamı Ahmed Tevfik Paşa'
nın bu istikametteki faaliyetleri Ankara'
da infıalle karşılandı, bazı acil ve tarihi ka
rarların alınmasını kaçınılmaz kıldı. Bu ko
nudaki tartışmalar saltanat müessesesi
nin varlığı üzerinde yoğunluk kazanarak 
nihayet 1-2 Kasım 1922'de saltanat ilga 
edildi. Tevfik Paşa istifa etti (4 Kasım 1922). 

Vahdeddin yeni bir sadrazam tayin etme
mekle Ankara hükümetinin kararına bo
yun eğmiş oldu. Şahsi kaygılara düşüp so
nunda İstanbul'dan ayrılarak İngilizler' e 
iltica etti (16 Kasım 1922). Büyük Millet 
Meclisi, kendisini hal' ederek Abdülmecid 
Efendi'yi halife seçti ( 19 Kasım 1922) Lo
zan Barış Antiaşması ile (24 Temmuz 1923) 

Kurtuluş Savaşı başarı ve zaferle sona er
dirildi. Cumhuriyet'in ilanı ve Gazi Mustafa 
Kemal Paşa'nın reisicumhur seçilmesiyle 
yeni devlet merkezi Ankara olan bir Cum
huriyet haline geldi. Hilafet müessesesi
nin ilgasının (3 Mart 1924) ardından Ab
dülmecid Efendi ve bütün Osmanlı hfı
nedanı mensupları yurdu terke mecbur 
edildi. 
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II. MEDENiYET TARİHİ 

A) Siyasi ve İdari Teşkilat. 1. Klasik Dö

nem. Osmanlı siyasi ve idari teşkilatı as
lında daha önceki Türk-İslam devletlerin
de ortaya konulan uygulamaların devamı 
olmakla birlikte ihtiyaca göre tarihi süreç
te kendine özgü bir model oluşturmuş, 
Osmanlı merkeziyetçi devlet yapısı I. Ba
yezid'den itibaren güçlenmiştir. Devletin 
başındaki padişah, aynı zamanda tek ha
nedana dayalı bir sistem içinde tartışıl
maz konumunu altı asır boyunca koru- _ 
muştur. Bu haklar 1876 anayasasında bi
le, "Zat-ı hazret-i şahane mukaddes ve 
gayr-i mes'uldür" ifadesiyle belirtilmiştir. 
Padişah bu gücünü Divan-ı Hümayun, ma
liye teşkilatı ve kul sistemi gibi kurumlar 
ve sadrazam, yeniçeri ağası, şeyhülislam, 

kazasker, nişancı gibi yetkililer vasıtasıyla 
kullanmıştır. 

Osmanlı hakimiyet ve hükümdarlık te
lakkisi esas itibariyle İslami anlayışa da
yanmakla beraber eski Oğuz töresinden 
de önemli ölçüde etkilenmiştir. Haneda
nın Kayı boyuna mensubiyeti tam anla
mıyla benimsenmiş ve genel kabul gör
müştür. İstanbul'un fethi ve Doğu Roma 
idaresinin sona ermesiyle Osmanlı Devleti 
yeni bir siyasi dönüşüm yaşamıştır. Fatih 
Sultan Mehmed daha önceki devirlerde 
örf ile gelişmiş olan siyasi, idari, askeri bir
takım uygulamaları sistemleştirerek meş

hur teşkilat ve teşrifat kanunnamesini 
meydana getirmiş, kanunnarnede yer alan 
hükümler ve uygulamalarla mutlak hü
kümdar tipi güçlenmiştir. Başlangıçta örfi 
nitelikli ve gelenek ağırlıklı hükümdarlık 
anlayışı ll. Bayezid'den itibaren şer"i yön
den de desteklenen bir yapıya dönüşmüş
tür. 

Padişahların kullandığı unvanlar Osman
lı hakimiyet anlayışı açısından önemlidir. 
Unvaniarı şer''i ve örfi menşeli olarak iki 
kısımda değerlendirmek mümkündür. Pa
dişahlar emir ve iradelerini hatt-ı hüma
yun, biti, ferman, berat, irade-i seniyye, 
ahidname, emanname ve name-i hüma
yunlarla ifade etmişler, cuma selamlığı 
vesilesiyle ve tebdilikıyafetle halkın arası
na girip duygularını öğrenme fırsatını bul
muşlardır. Geniş yetki ve mutlak otoriteye 
sahip olan padişahların şer'! ve örfi hukuk 
kuralları ile kendilerini sınırlı hissettikleri 
uygulamadan anlaşılmaktadır. Ebüssufıd 
Efendi padişah iradesiyle şer'! hukuk ara
sındaki ilgiyi, "Na-meşru nesneye emr-i 
sultani olmaz" cümlesiyle çok açık şekilde 
ifade etmiştir. Diğer taraftan saray ada
bı, toplum baskısı ve askeri grupların ta
lepleri de padişahların isteklerini sınırla
mıştır. Padişahların oturduğu saray, aynı 
zamanda İslam dünyasındaki geleneğe 
uygun biçimde devlet işlerinin idare edil
diği yerdi. 

Osmanlı padişahlarına dört asra yakın 
hizmet veren, dış görünüşü bakımından 
bir kaleyi andıran Topkapı Sarayı esas ola
rak B'irun, Enderun ve Harem'den oluş
maktaydı. XV. yüzyıl ortalarından itibaren 
medrese dışında en köklü eğitim kurumu 
Enderun'du. Hıristiyan ailelerden devşiri
len çocuklar önce müslüman Türk ailele
rin yanında Türkçe'yi, islami esasları ve 
adabı öğrendikten sonra Galata Sarayı, İb
rahim Paşa Sarayı, bir ara İskender Çelebi 
Sarayı ve nihayet Edirne Sarayı gibi ace
mi oğlanları saray ve kışialarında bedeni 
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ve ruhi kabiliyetlerini geliştirecek dersler 
ve talimler görürlerdi. Daha sonra çeşitli 
askeri birlikler içerisine dağıtılırlar, üstün 
yetenekli olanlar ise yüksek seviyede eği

tilmek üzere Enderun'a alınırlardı. Ende
run'daki eğitim Küçük ve Büyük odalar, 
Doğancı Koğuşu, Seferli Koğuşu, Kiler Oda
sı, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere 
yedi kademe üzerine kurulmuştu. Bura
daki eğitimi disiplinsizlik veya başarısızlık 
sebebiyle sonuna kadar götürerneyen iç 
oğlanlar ara sınıflardan ayrılıp çeşitli as
keri biriikiere katılırlardı. Çalışma sistemi, 
programı , işleyişi göz önünde tutulursa 
buranın bir mektepten ziyade çeşitli hü
nerlerin, sanatların , idari ve siyasi bilgile
rin uygulamalı biçimde öğretildiği, kabili
yetlerin tesbit edildiği sistemli bir kurs 
ve staj yeri olduğu görülür. Sarayın diğer 
önemli birimi olan Harem'i ve harem hal
kını padişah, valide sultan, hanım sultan
lar, sultanlar, şehzadeler gibi Harem halkı 
ile ustalar, kalfalar, cariyeler şeklinde hiz
met edenler olmak üzere iki grupta de
ğerlendirmek gerekir. Darüssaade ve Ba
büssaade ağaları sarayın iki yetkilisi olup 
Babüssaade ağası (akağa) Enderun'un, Da
rüssaade ağası (karaağa) Harem'in amiri idi. 

Merkez Teşkilatı. Osmanlı merkez teş
kilatı ve hükümeti , en güçlü olduğu dö
nemlerde Divan-ı Hümayun merkez ol
mak üzere ona doğrudan veya dalaylı bi
çimde bağlı kalemlerden oluşmaktaydı. 
Divan erkanı olan vezlriazam, vezirler, ka
zaskerler. defterdarlar ve nişancı genel
likle öğleden önce Divan - ı Hümayun'da, 
öğleden sonra kendi divanlarında ülke ida
resine ve devletler arası münasebetlere 
ait meseleleri belli program ve protokol 
içinde oldukça süratli bir şekilde görürler. 
padişahın tasdikiyle karara bağlarlardı. 
önceki İslam ve Türk devletlerinde onlar
ca divan bulunmasına karşılık Osmanlılar'

da bunun teke indirilmesi yeni bir uygula
madır. Osmanlı sistemi kararların süratle 
alındığı . defter ve evrak usulüyle kurum-

lar arasındaki irtibatın hızla sağlandığı bir 
idare tarzıydı. Bu sistemi merkezde iyi ye
tişmiş çok az sayıda kalem erbabı bürok
rat yürütmekteydi. XVL yüzyıl sonlarına 
doğru Osmanlı Devleti'nde hemen her 
alanda yetişmiş insan gücü artmıştı. Dev
let yeni makam ve memuriyetlerin oluş
turulması. görev sürelerinde kısıtlamaya 
gidilmesi. paye usulünün ihdası şeklinde 
üç yeni uygulamayla birikmiş insan gücü
nü istihdam ve değerlendirme imkanı bul
muştur. Fatih Sultan Mehmed'in saltana
tı Divan-ı Hümayun'un gelişmesi açısın
dan bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 
Kanunnamesinde divanda üyelerin otur
ma tarzı, dava dinleme, arza girme usu
lü, muamelat ve divan kitabetini ifa eden 
yardımcı kadro ile ilgili çeşitli hükümler 
yer almaktadır (bk MÜHİMME DEFTERi ). 

Divan müzakerelerinde önem sırasına 
göre harici meseleler, elçilerin teklifleri ve 
onlara verilecek cevaplar; beylerbeyilerle 
kadılardan gelen mektup ve raporlar, ara
zi ihtilaf ve davaları , devlet idaresiyle ilgi
li çeşitli konular; görevlilerin tayini, terfii, 
nakli ve azliyle ilgili arzlar ele alındıktan 
sonra şikayet ve davalar dinlenirdi. Divan 
üyeleri arasında ihtisaslarına göre bir iş 
bölümü vardı. Vezlriazam ülke idaresi ve 
tirnar meselelerine, kazaskerler dinl-şer"i 
konulara, defterdarlar mali meselelere ba
kardı. Bunlar gerek görürse konuları ken
di divanlarına intikal ettirirlerdi. Dava din
leme konusunda vezirler sadrazama yar
dımcı olurdu. Divan kararları arza girilip 
padişahın onayı alındıktan sonra kesinlik 
kazanırdı. Divan-ı Hümayun'da konuların 
ve davaların süratle görülüp neticelendi
rilmesi, cezaların padişahın tasdikinden 
sonra geciktirilmeden infazı esastı. Diplo
matik veya ticari görevle İ stanbul'da bu
lunan yabancıların dikkatini çeken bu sü
ratli işleyişin faydası caydırıcı olmasıdır. 

Sarayda mGtat günlerde toplanan divan 
dışında üç ayda bir kapıkuluna uiGfe tev
zii veya elçi kabulü münasebetiyle yahut 
fevkalade durumlarda tahtın Babüssaade 
önüne kurularak padişah dışındakilerin 
ayakta hazır olduğu ayak divanı da teşki
latın önemli kısımları idi. XVII. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren Divan-ı Hümayun 
önemini kaybetmeye başladı , hükümet 
tedricen Paşakapısı'na ve Babtali'ye kaydı. 
Bu dönemde meşveret meclisleri önem ka
zanarak ön plana çıktı. Divan-ı Hümayun 
sembolik olarak da olsa imparatorluğun 
sonuna kadar sürdü. 

Fatih Sultan Mehmed devrine kadar 
vezlriazamlar 1 sadrazamlar bir iki istisna 
dışında ilmiyeden gelmişti. Bu dönemde 

OSMANLlLAR 

medrese kökenli Çandarlı ailesinden dört 
vezlriazamın çıktığı görülür. Fatih Sultan 
Mehmed'in devşirmeleri ön plana çıkar
masıyla vezirliğe ve sadrazamlığa XVII. 
yüzyıl ortalarına kadar daha çok kul asıllı 
görevliler tayin edilmiştir. Vezlriazamlar 
geniş yetkilere sahip olup İcraatlarında sa
dece padişaha karşı sorumlu idi. Fatih 
Kanunnamesi'nde sadrazarnın "vüzera
nın ve ümeranın başı, cümle işlerin vekil-i 
mutlakı" olduğu , teşrifatta herkesten ön
de geldiği belirtilmiştir. XVII. yüzyılın ikin
ci yarısına ait Tevkif Kanunnamesi'nde 
ise din ve devlet işleri , saltanat nizarnının 
sağlanması , had, kısas. hapis, nefıy, ta'zlr. 
siyaset cezalarının icrası, dava dinleme, 
şer'! ve örfi ah karnı tatbik, zulmün berta
raf edilmesi, ülkenin idaresi, ilmiye ve sey
fiye görevlerinin ver ilmesi hususunda pa
dişahın mutlak vekili olduğu ifade edil
miştir. Sadrazamlar serdar-ı ekrem olarak 
ordunun başında sefere gittiklerinde yet
ki ve sorumlulukları artardı. Bu dönemde 
her türlü İcraatlarında nihai kararları on
lar verir. geniş yetkilerini çeşitli divanlar 
yoluyla kullanırlardı. Bunlar başta Divan-ı 
Hümayun ve ikindi divanı olmak üzere çar
şamba ve cuma divanlarıydı. Daha sonra 
Babıali olan Sadaret Dairesi'nde çok iyi ye
tişmiş personeli ve zengin kapı halkı bu
lunurdu. 

Sadrazamdan sonra vezirlerin de siyasi 
ve idari teşkilatta önemli gücü vardı. Ka
nuni Sultan Süleyman'ın saltanatı sonların
da vezir sayısının yediye çıktığı, 1 596'da 
on altı, 1 599'da yirmi üç vezirin bulundu
ğu, statü bakımından dahil ve hariç vezir
leri olarak ikiye ayrıldıkları görülmektedir. 
Enderun 'da yetişip yıllarca eyaletlerde 
beylerbeyilik yapan bu idarecilerin devleti 
ve toplumu iyi tanıdıkianna inanıldığın
dan tecrübelerinden Divan-ı Hümayun'da 
istifade edilebileceği düşünülüyordu. Di
vanda sadrazarnın sağında kıdem sırası
na göre oturan vezirlerin başta gelen gö-
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revleri sadrazama yardımcı almaktı. işle
rin yoğun olduğu zamanlarda sadrazarnın 
izniyle bilhassa tirnar davalarına bakarlar, 
nişancıya yardımcı olmak üzere tuğra çe
kerlerdi. Vezirler serdar veya serasker ola
rak ordunun başında sefere gittiklerinde 
yetkileri artardı. Vezirlerin çok sayıda kapı 
halkı olurdu. Bunlar birkaç yüzden başlayıp 
birkaç bine kadar çıkabilirdi. Kapı halkının 
zenginliği ve düzgünlüğü vezirin tercihin
de önemli bir unsur olurdu. Özellikle eya
Jetlerde bulunan vezirlerin çok zengin kapı 
halkı bulunurdu. Nitekim Derviş Mehmed 
Paşa'nın Bağdat valisi iken yanında levent, 
iç ağlam ve ağalardan oluşan 10.000 kişilik 
adamı vardı. 

Divanın dört rüknünden sonuncusu olan, 
tuğral veya mlr-tevkıl denilen nişancının 
hangi tarihten itibaren Osmanlı merkez 
teşkilatında yer aldığı kesin olarak bilin
memekle birlikte Orhan Gazi zamanında 
belgelerde tuğra kullanılması bu görevin 
XN. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mev
cut olabileceğini düşündürür. Kanunna
melerde nişancıların en önemli görevi pa
dişah adına divandan çıkan ferman, berat 
gibi belgelere tuğra çekmek olduğu belir
tilir. Nişancının asıl yetkisi "müftl-i kanun" 
olarak örfı mevzuattaki güçlükleri hallet
mek, daha önemlisi merkezi bürokrasinin 
ahenk içinde işleyişini sağlamaktı. Teşki

latta bir diğer önemli kurum klasik dö
nemde nişancıya bağlı olan, arazi tahrir
leri, tirnar kayıtları, vakıf muamelatıyla il
gili defterlerin tutulduğu, üzerinde işlem
lerin yapıldığı ve muhafaza edildiği Def
terMne'dir. Burası, Divan-ı Hümayun top
lantıları sırasında sadrazam mührüyle açı
lıp kapanan temel bir daire ve arşivdi. Di
vandaki muamelat esnasında bürokratik 
işlemler aÇısından bu defter ve evrakın da-
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ima divanın yakınında saklandığı anlaşıl
maktadır. 

Divan-ı Hümayun'a bağlı dördü asli, üçü 
tali olmak üzere yedi daire (kalem) bulu
nup bunların amiri relsülküttab idi. Rel
sülküttabın XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla ka
dar önem ve nüfuzu devamlı artmış, so
nunda kurum bir unvan değişikliğiyle Ha
riciye Nezareti'ne dönüşmüştür. Divanın 
birinci dairesi olan Beylikçi (divan) Kalemi 
daha geç tarihli bir büro niteliği taşıyor
du. Önemi bilhassa XVII. yüzyıldan itiba
ren artmıştı. Bu kalemde değişik tarihler
den başlayarak mühimme, ahkam, atik şi
kayet, mühirnme-i mektüm, Mısır mühim
mesi, name-i hümayun, mukavelename, 
imtiyaz, mukteza, tevciMt-ı mülkiyye, ki
lise, şehbender, meclis-i Tanzimat defter
leri gibi pek çok defter serisinin tutuldu
ğu bilinmektedir. Tahvil (Nişan. Kese) Kale
mi'nde mevall denilen eyaJet kadıları, ve
zir, beylerbeyi, sancak beyi heratları ile ze
amet ve tirnar kayıtları tutulurdu. Zeamet 
veya tirnar tevcih edildiğinde önce derke
nar olunmak üzere Defterhane'ye yollanır, 
oradan ilgili bilgiler yazıldıktan sonra Tah
vil Kalemi'ne gönderilirdi. Ruus Kalemi, 
vakıf personeliyle dini hizmetlerde bulu
nanların, kalemlerdeki büyük küçük katip
lerin, saray ağa ve hademelerinin, dizdar 
ve kale erlerinin berat ve fermanlarının 
ilgili dairelerden alınan tezkirelere göre 
hazırlandığı yerdi. Bu kalemde her türlü 
muamele ruus defterlerine kaydedilir ve 
şahıslara verilecek olan beratlar buradan 
verilen ruusa istinaden hazırlanırdı. Divan 
kalemleri içerisinde muamelatı en yoğun 
olanlardan biri kabul edilen bu dairede sa
yıları XVIII. asırda 150'yi bulan görevli var
dı. Amed! Kalemi, Divan-ı Hümayun ka
lemlerinin dördüncüsü olup XVIII. yüzyıl
da kurulmuştur. Sadrazarnın padişaha yaz
dığı telhis ve takrirlerle yabancı devletlere 
yazılan her çeşit yazılar bu kalemde hazır
lanır ve saklanırdı. 

Osmanlı Devleti'nde eskiden beri uygu
lanmakta olan teşrifat ve merasim usulle
ri, Kanuni Sultan Süleyman devrinde oluş
turulan ve divana bağlanan Teşrifat Kale
mi'ne havale edilmişti. Devletin resmi ta
rihçilik bürosu (vak'anüvislik) XVIII. yüzyıl 
başlarında teşkil edilmiş ve XX. yüzyıl baş
larına kadar sürmüştür. Ayrıca divana ül
ke içinden ve dışından mektup, arzuhal, 
resmi ve gayri resmi yazılar geldiğinde 
bunlar divan kalemlerinde tercüme edil
dikten sonra gereği yapılırdı . Divandan Do
ğu ve Batı dillerinde ferman, berat, na
me türü yazılar da çıkardı. Ayrıca Divan-ı 
Hümayun'a gelen elçiler için de tercüman-

lar kullanılıyordu. XV-XVI. yüzyıllarda ge
nellikle İtalyan, Macar, Alman, Leh, Rum 
asıllı mühtedllerin bu görevi ifa ettiği gö
rülür. XVII. yüzyılın ortalarından itibaren 
uygulamada önemli bir değişiklik olmuş. 
bu önemli göreve dil bilen Osmanlı teba
ası Rumlar getirilmiştir. 

Osmanlı bürokrasisinde kullanılan bel
geler diplomatik bir yaklaşımla ferman
lar, hükümler, beratlar, hatt- ı hümayun
lar, irade-i seniyyeler, şehzadelerin hüküm 
ve beratları, mektuplar (name-i hümayun), 
fetihname, ahidname, arzlar, buyuruldu
lar, telhisler, takrirler, tahriratlar, arizalar, 
tezkireler, arz-ı haller, mahzarlar, mazba
talar, antlaşmalar, muhtıralar, raporlar, la
yihalar, jurnaller, tamimler, fetvalar, vakfi
yeler, hüccet ve i 'lamlar, temessükler, se
n etler, ilmühaberler, ruuslar, makbuzlar 
tarzında bir ayınma tabi tutulmuştur. O 
dönemde yerli yerinde kullanılan bu ter
minoloji Osmanlı bürokrasinin gelişmiş ya
pısına işaret eder. 

Taşra Teşkilatı. Osmanlı taşrası esas 
itibariyle Anadolu, Rumeli, Arabistan ve 
Kuzey Afrika coğrafyasından oluşmakta
dır. Taşra idaresinde en büyük temel bi
rim eyaJet olup onun altında sancaklar, ka
zalar ve nahiyeler bulunurdu. Orhan Gazi 
ve ı. Murad zamanında Rumeli'de gerçek
leştirilen yeni fetihler üzerine ele geçirilen 
kesim, 1362'de Rumeli eyaleti (vilayet/ bey
lerbeyilik) bir idari teşkilatın bünyesi içine 
alınmış. başına da bir beylerbeyi tayin edil
mişti. 1393'te Anadolu'daki belirli şehirler 
merkez olmak üzere yeni bir idari birim 
daha ortaya çıkmıştır. Ardından fetihler 
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ilerledikçe bu ikili temel idari yapı giderek 
genişlemiş ve yeni eyaletler kurulmuştur. 

Bu süreç özellikle Fatih Sultan Mehmed 
döneminden itibaren hızlanmış, Kanuni 
Sultan Süleyman'ın saltanatı başlarında 
beş olan eyalet sayısı ölümüne yakın on 
altı olmuş, XVI. yüzyılın sonunda ise otuz 
ikiye çıkmıştır. Her eyalet çok sayıda san
caktan oluşur, beylerbeyinin oturduğu san
cağa paşa sancağı denilirdi. Osmanlı ida
resi genel olarak Anadolu ve Rumeli'de ti
marlı eyaletler halinde teşkilatlanmış, bu 
bakımdan merkeze tam anlamıyla bağlı 
idari birimleri bu eyaletler oluşturmuştur. 
Buna karşılık Arabistan ve Kuzey Afrika'
da eyaletlerde salyaneli sistem uygulan
mış, ayrıca Kırım'da hanlık, Haremeyn'de 
şeriflik, Eflak Bağdan'da voyvodalık, bazı 
Kürt aşiretlerinin bulunduğu yerlerde ha
kimlik adı altında özel statüye tabi idari 
birimler bunlara eklenmiştir. 

Osmanlı taşrasının durumunu belirleyen 
önemli unsurlardan biri XVI. yüzyılda Ana
dolu'da görülen nüfus artışıdır. Artan nü
fusu mevcut topraklar besteyemeyince bir
çok kişi bağlı olduğu toprağı bırakıp şe
hirlere göç etmiş ve tarıma dayalı Osman
lı taşra teşkilatının temel unsurları giderek 
çökmüştür. Bilhassa tirnar sistemi bun
dan çok etkilenmiş, boşalan köyterin tirnar 
gelirleri ortadan kalkınca temel askeri bi
rim olan timarlı sipahi ve buna bağlı teş
kilat ciddi bir sarsıntı geçirmiş, bunda ça
ğın değişen askeri yapısı da etkili olmuş
tur. Pek çok genç nüfus medreseye talebe 
olarak girme yolunu zorlamış, bunu başa
ramayanlar sarıca, sekban, tüfekli muha
fız olarak vezir, beylerbeyi ve sancak bey
terin kapılarına intisap etmiştir. 

1578'de başlayan Osmanlı-İran savaş
ları, 1593-1606 yılları arasındaki Osmanlı
Habsburg mücadelesi tüfek kullanan pi
yade askerine olan ihtiyacı arttırdığından 
bey ve paşa kapı halkının önemi arttığı 
gibi yeni asker grupları da ortaya çıkmış, 

bu durum Osmanlı maliyesini zora sak
muştur. Devlet bir taraftan reayaya yeni 
vergiler koyarken diğer taraftan akçenin 
içindeki gümüş miktarını azaltarak akçe
yi devalüe etmiş, değeri düşmüş olan bu 
parayı aynı miktar üzerinden kapıkuluna 
vermek isteyince birçok karışıklık ortaya 
çıkmıştır. Savaşlara katılıp daha sonra ba
şı boş kalan tüfekli asker grupları (kapısız 
levent) Anadolu'ya dağılarak eşkıyalık ha
reketlerine başlamışlardır. Bütün bu olum
suz gelişmeler Osmanlı taşra teşkilatını et
kilemiş , geleneksel yapıyı değiştirmiştir. 
XVI. yüzyıl sonları ve XVII. yüzyıl süresince 
yaşanan Celal'i isyanları da Osmanlı taşra-
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sında dengeyi bozan en önemli hareketler 
olmuştur. 

Devlet XVII. yüzyıldan itibaren çeşitli 
mlrl gelirlerini, bu arada boşalan tirnarları 
sipahilere dağıtmak yerine iltizama ver
meye başladı. Bu durum sipahiler arasın
da hoşnutsuzluk meydana getirdi. Bir sü
reden beri taşrada asli görevi olan asker
liği bırakarak ticari-iktisadi faaliyetlerde 
bulunan kapıkulları (yeniçeri ve sipahiler) nü
fuzlarını kullanarak bu nevi iltizamları el
de etmeye başladılar. Bu durum şehrin 
ileri gelen eşraf ve ayanı ile kapıkulu ara
sında bir menfaat çatışmasına yol açtı. 
Böylece merkez-taşra dengesi bozuldu. 
Eyalet ve sancak idaresinde de önemli bir 
değişim yaşandı. Genel olarak Osmanlı 
taşrasında en küçük idari birim nahiye 
olup daha çok askeri gerekçelerle ortaya 
çıkan bir özellik göstermekteydi. Başında 
bir kadının bulunduğu kaza birimi ise hu
kuki bir birimdi, askeri otoritenin dışında 
doğrudan merkeze bağlı kadının yetki ala
nını belirliyordu. Zamanla kaza ve nahiye 
birbirine bağlı alt ve üst birimler haline 
geldi. Bunların bağlı olduğu sancak biri
mi ise çeşitli kaza ve nahiyeleri bünyesin
de barındıran temel idari ünite niteliği ta
şıyordu. Bu geleneksel yapı XIX. yüzyılda 
taşra teşkilatındaki yeni arayışların orta
ya çıkışına kadar sürdü, ancak birim adı 
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olma özellikleri kaybolmadı. Osmanlı taş
rasının temel unsuru olarak köylere inen 
bir teşkilatianma şeklinde tirnar sistemi de 
XVII. yüzyılda önemini kaybettikten sonra 
küçük idari birimlerin asayişinde önemli 
sarsılmalar vuku buldu. Bu durum yerel 
idari birimlerin teşkiline yol açacak adım
ların atılmasına zemin hazırladı. 
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