PATRONA iSYAN!
balar ise teslim olmak zorunda kaldılar.
ikinci avludakiler katiedildL Gelişmelerden haberdar olan birinci avludakiler kaçtı. Anadolu'ya kaçanların cezalan~
dırılınası için fermanlar çıkarıldı (Destari
Salih Tarihi, s. 32) . Asi ileri gelenlerinin
öldürülmesiyle şehirde kısmen sükunet
sağlandıysa da kargaşa bir müddet daha
devam etti. Asilerin kanını dava eden bir
grup Ağakapısı'nı bastı , evleri, çarşı ve pazarları yağmaladı. Yeni sadrazam Kabakulak İbrahim Paşa'nın emriyle sancak-ı şe
rif çıkarılarak halkın sancak altında toplanması istendi. Önceki isyandan büyük
zarar gören halkın, ellerinde baltalar ve
odunlarla toplanıp Divanyolu'ndan Beyazıt'a doğru yürümesi üzerine Etmeydanı'ndaki asiler kaçtı. Böylece ikinci isyanın
da bastırılmasından sonra ayaklanmaya
sebep olan çoğu Arnavut asıllı asiler cezalandırıldı, ocaklardaki destekçileri de ihraç
edildi.
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ABDÜLKADiR ÖZCAN

PAVET de COURTEILLE,
Abei-Jean Baptiste-Marie -Michel
(1821-1889)
L

Fransız

Türkologu.

_j

23 Haziran 1821'de Paris'te doğdu. Şark
Dilleri Okulu'nda okudu. 18SO'de Dil Oğlan
ları Mektebi'nde ders müzakerecisi oldu.
18S4'te College de France'ın Türkçe kürsüsüne tayin edildi ve 1861 'de aynı yerde
Türk dili ve edebiyatı profesörlüğüne yükseldi. 18S7'de Nabl'nin Hayriyye'sini yayımladıktan sonraki mesaisini tamamen
Uygurca'ya ayırdı. Antoine Galland'ın İs
tanbul'da bir kitapçıdan satın alıp ülkesine götürdüğü Uygurca yazmanın hangi dilde ve hangi harflerle kaleme alınmış olduğu XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar Fransız
şarkiyatçıları tarafından hala anlaşılama
mıştı. Pavet de Courteille bu konuda çalışarak kendisinden önce eser üzerinde
incelemeler yapan Abel Remusat, PierreAmedee Jaubert, Arthur Lumley Davis gibi şarkiyatçıların yanlışlarını düzeltti. Yazınada yer alan Mi'racname ve Tezkire-i
Evliya'yı neşretti. İkinci eserin yayımlandı
ğını tam olarak görerneden 12 Aralık 1889'da öldü. İbranice ve Süryanlce'yi öğrendik
ten sonra kendini Türkçe, Arapça ve Farsça'ya veren, Çağatay ve Uygur lehçelerinin
Fransa'daki ilk araştırmacılarından olan
Pavet de Courteille, Societe Asiatique'in
başkan yardımcılığını yapmış, 1873'te Academie des lnscriptions üyesi olmuştu. Ayrıca Rus Bilimler Akademisi'nin yabancı
üyeleri arasındaydı. Kitaplarından başka
dergilerde ve özellikle Journal asiaüque'teki yazılarının büyük kısmı kendi sahasıyla ilgili yeni yayınların tanıtımı ve eleş
tirisine dairdir.
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Eserleri. 1. Conseils de Nabi Efendi
son fils Aboul Khair (Paris 1857). Nabi'nin Hayriyye'sinin yayımı olup, eserin Fransızca tercümesine de yer verilmiştir. Müellif, giriş bölümünde Hayriyye'nin neş
rini arkadaşı ve hacası olan Şinasi'den aldığı bir yazmaya dayanarak yaptığını belirtmiş, ancak Denis Dominique Cardonne
tarafından daha önce gerçekleştirilen Hayriyye çevirisinden söz etmemiştir. 2. Histoire de la campagne de Mohacz (Paris
1859). Kemalpaşazade'nin Tevarfh-i Al-i
Osman'ının içindeki "Mohaçname" bölümünün neşri ve nottarla Fransızca'ya çevirisidir. 3. Les prairies d'or (HX, Paris
!861-1877). Mes'Cıdl'nin Mürılcü';;:;-;;:;e
heb'inin tercümesi ve indeksH neşridir.
İlk üç cildini Barbier de Meynard ile birlik-

te hazırlamış , diğer ciltleri Barbier de Meynard tamamlamıştır. 4. Ellugat un Nevaiyye ve '1-istişhadatü '1-Çagataiyye.
Dictionnaire turc-oriental (Paris !870).
Kaçarlı Şah Abbas'ın isteği üzerine Mirza
Muhammed b. Abdüssabir-i HCıyl' nin kaleme aldığı Huldsa-i Abbdsi, Mirza Kulı
Hidayet'in Türkçe-Farsça Ferheng-i Encümenara-yı Nasirf ve Ali Şir Nevai'nin
eserlerinin okunmasını kolaylaştırmak için
yazılan Abuşka adlı Doğu Türkçesi sözlüğünden yararlanılarak hazırlanmıştır. Pavet de Courteille, Ali Şlr Nevili'nin eserlerinden. Ebülgazi Sahadır Han'ın Şecere -i
Türki'sinden , Fuzull'nin Leyld ve Mecnıln'undan örnekler vererek sözlüğünü
zenginleştirmiştir. s. Memoires du Sultan Baber (Paris 1871). Ilminski'nin 1887'deki neşrinden sonra Babür'ün hatıraları
nın Çağatayca'dan Fransızca'ya yapılan ilk
çevirisidir. 6. Etat present de l'Empire
ottoman (Paris 1876). Müellifın Ubicini ile
birlikte hazırladığı bu kitapta 1293 (1876)
salnamesine göre istatistik, hükümet, idare, maliye, ordu, gayri müslim tebaa açı 
sından Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki konumu incelenmiştir. 7. Mi'radj-nameh, recit de l'ascension de Mahomet
au ciel (Paris 1882). Antoine Galland'ın İs
tanbul'dan satın aldığı Uygurca yazmanın
içindeki iki metinden biridir. Arapça'dan
çevrilen 840 (1436) tarihli yazınada elli sekiz minyatür bulunmaktadır. Courteille,
Herat'ta Sultan Şahruh zamanında Melik
Bahşl adlı bir hattat tarafından istinsah
edilen eseri Fransızca çevirisi ve nottarla
yayımlamış, Arap harfli Türkçe metni de
buna eklemiştir. Kitabın adı Resul Aleyhisseldmnıng Mi'rac Kabarganı olarak
da geçer. 8. Tezkereh-i Evliya-Le Memorial des saints (Paris 1889-1890). Antoine Galland'ın satın aldığı Uygurca yazmanın içindeki ikinci metin olup Perldüddin Attar'ın evliya menakıbnamesinin Farsça'dan Uygurca'ya çevrilmiş şeklidir. Eserin ı. cildinde Fransızca çeviri, ll. cildinde
tezhipli Uygurca metnin tıpkıbasımı yer
alır. Pavet de Courteille'in bu son çalışma
sı şarkiyata dair çeviri ve metin neşirleri
nin en güzellerinden biridir ve 1889 Paris
Milletlerarası Sergisi için özenle basılmış
tır.
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Osmanlı lar'da
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özellikle ilmiye mensupianna verilen
rütbeyi ifade eden terim.

_j

Sözlükte "görev derecesi, rütbe, mertebe" anlamına gelen ve terim olarak ilmiye mensupianna verilen rütbeyi anlatan
Farsça paye kelimesi daha geniş manada
herhangi bir memuriyetin fiilen ifa edilmek üzere değil adının rütbe ve unvan
olarak verilmesini belirtir. Memuriyetin fiilen yapılanma ise mansı b denilir. Ancak bilfiil memuriyeti yürütenlerle bu memuriyeti veya mansıbı rütbe olarak almış kişi 
ler teşrifatta aynı hak ve yetkilere sahip
kabul edilmiştir. Osmanlı ilmiye mesleğin 
de XVI. yüzyılın sonlarından itibaren sıkça
kullanılan paye terimi hem eğitim öğretim
kuruluşları olan medreseterin müderrislerinin, hem de adiiye teşkilatının ayrılmaz
elemanları olan kadıların ve zaman zaman
askeri sınıfa mensup kişilerin tayin ve terfileri dolayısıyla kaynaklarda geçer.
Paye uygulamasının ortaya çıkışına yol
açan gelişmeleri Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar indirmek mümkündür. Fatih devlet teşkilatını yeniden düzenlerken
medrese teşkilatını da gözden geçirmiş ve
mevcut medreseleri bir tasnife ve derecelendirmeye tabi tutmuştur. Böylece isimlerini müderrislerine ödenen günlük ücretlerden alan yirmili. yirmi beşli, otuzlu,
kırklı ve eliili medreseler ortaya çıkmıştır.
Eliili medreseler hariç ve dahil olmak üzere ikiye ayrılmış olup bunlardan ilki genellikle devlet erkanı tarafından teşkil edilmiş, dahil medreseleri ise daha ziyade Osmanlı hanedan mensupları tarafından yaptırılmıştır. Fatih'in teşkilat kanunnamesinde bu medrese derecelenmesinin en üstünde dahil statüsündeki Sahn medreseleri (medaris-i aliye) yer alır. Bu dönemdeki
yegane altmışlı medrese fethin de sembolü olan Ayasofya yanındaki medreseydi. Süleymaniye medreselerinin kurulmasıyla yeni bir tasnif sistemi ortaya çıkmış
tır. Yeni tasnife göre medreseler ibtida-i
haric, hareket-i Mric. ibtida-i dahil, hare-

ket-i dahil, mCısıle-i Sahn. Sahn-ı Seman,
ibtida-i altmışlı, hareket-i altmışlı, mCısı
le-i Süleymaniyye, Süleymaniye, hamise-i
Süleymaniyye, darü'l-haöıs (-i Süleymaniyye)
olmak üzere on iki gruba ayrılmıştır. Bu
tasnif XIX. yüzyılın sonlarına kadar varlı
ğını korumuştur.

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni medreseterin tasnifi, derecelenmesi ve
paye olarak geçen yeni bir uygulamanın
ortaya çıkması medrese sayısının ve buralarda ders veren ulemanın artması ile
yakından ilgilidir. Müderris sayısındaki artışa paralel olarak gerçekleştirilen yeni uygulama, müderrislerin hareketleri (tayinleri ve yükselme seyir leri) sırasında terfi imkanının bulunmadığı durumlarda devreye
sokulan paye sistemidir (Uzunçarşılı, s.
65). Mesela Sahn müderrisliğine gelmesi
istenen birine Sahn medreselerinde münhal kadro bulunmaması durumunda, Sahn
dışındaki bir medresenin hükmen Sahn
sayılarak tevcih edilmesi yoluna gidiliyordu. Böylece bir taraftan aynı statüde kalmak, aynı maaşı almak ve önünün tıkalı
olduğunu görerek ümitsizliğe kapılmak gibi durumlar bertaraf edilmiş , diğer taraftan devlet açısından kendisini çıkmazda
gören bazı ulemanın olumsuz hareketlere
kalkışmasının önü alınmış oluyordu. Artık
ilmiye mensuplarının yükselebitmesi için
üst medreselerde münhal kadroların ortaya çıkmasını beklerneye gerek kalmıyor,
bir üst medresenin payesi daha düşük seviyedeki bir medreseye verilmek suretiyle müderrisine terfi imkanı sağlanıyordu.
Bu şekilde kendisine paye verilen kişi bir
üst medresenin müderrisiyle aynı hak ve
yetkilere kavuşmuş oluyordu. Bu uygulama, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren gittikçe artan bir şekilde medrese tasnifi içerisindeki bütün kategorilere yayılmış. bir
müderrisin yükseltilmesine lüzum görüldüğünde bulunduğu medrese hükmen bir
üst basamak medreseden sayılarak ihtiyaç karşı l anmaya baş l anmıştır (a.g.e., s.
58). Mesela 983'te ( 1575) Edirne Halebiye Medresesi müderrisi olan Mevlana Yakub bir süre sonra yerinde "paye-i Sahn-ı
i'tibar" (Ata!, s. 326). Trablusşam kadılığı 
na kadar yükselen Mevlana Abdülhamid,
993'te ( 1585) Üç Şerefeli Medrese müderrisi iken önce yerinde "Sahn-ı hükml" ve
ardından Edirne Bayezldiyyesi müderrisi
(a.g.e., s. 3ıoı. Mevlana Mustafa Efendi,
1003'te (ı 595) Manisa'da Hatuniye Medresesi müderrisi iken "paye-i Sahn-ı i'tibarl ile dahil rütbesine nail" (a.g.e., S . 525),
Mevlana İbrahim Efendi 1S9S'te Üsküdar
Mehmed Paşa Medresesi'ne tayin edildik-

ten sonra aynı yerde "paye-i Sahn ile terfi"
(a.g.e., s. 539) olmuştu.
XVII. yüzyılın başından itibaren bu tür
uygulamalar hızla artmıştır. Bununla ilgili
örneklere Ata!'nin Zeyl-i Şekaik'inde sık
ça rastlanır. Buna karşılık aynı yüzyılın ikinci yarısına ait örnekler daha azdır. Sonraki
örnekler ise bütün medrese derecelerine
teşmil edilebilecek kadar çağalır (Şeyh!, b k.
indeks) ve gitgide medrese derecelenmeIeriyle ilgili klasik tasnif altüst olur. XVI.
yüzyılda hariç medreselerinden olan medreselerin XVII ve XVIII. yüzyıllarda sık sık
hükmen Sahn, ibtida-i altmışlı, mı1sıle-i Süleymaniyye sayılmak suretiyle kendilerine
müderris tayin edilmesi, böylece medreselerin belirlenmiş derecelerinden iki üç
basamak yukarı çıkarılması bu durumun
en açık göstergeleridir. Sıradan işlerden
biri de derecesi yükseltilen bir medreseye
tayin edilen müderrisin başka bir medreseye veya kadılığa geçmesi üzerine derecesinin tekrar eski haline döndürülmesidir
(Uzunçarşılı, s. 62-63).
Buna benzer bir sistemin uzantısı katayinlerde görülür. XVII. yüzyılın
başlarında az rastlanan payeli kadı tayinleri, imparatorluğun geçirdiği genel deği 
şime paralel olarakyüzyılın ortalarına doğ
ru hızlanmış, XVIII. yüzyılda ise alışılmış
bir uygulama haline gelmiştir. Bunda, Osmanlı fetihlerinin artık durmasının ve medreselerdeki mütat hizmet sürelerini veya
kademelerini geçerek kadı olmak isteyenlerin gelebilecekleri mevkilerin yetersiz hale gelmesinin rolü vardır. Kadılıkların sayısının sınırlı, kadı olması istenenierin ise
fazlalığı talipterin ya bulundukları mevkide
bir üst kadılığın payesini almalarına veya
daha müderrisken kadılık payesi edinmelerine yol açmıştır (a.g.e., s. 87-1 03). Önceleri sadece emekli muamelelerinde rastlanan paye tevcihleri daha sonra aktif görevlere dönüşmüştür. Mesela Şeyhülislam
Hoca Sadeddin Efendi'nin oğ l u Şeyhülis
lam Esad Efendi 1004'te (ı 596) Edirne kadısı bulunduğu sırada Anadolu sactareti payesiyle emekli olmuştu (Ata!, s. 690) 1017de ( 1608) Sahn müderrisliğine ulaşan Mevlana Muslihuddin 1609'da Kudüs payesiyle emekliye ayrılınıştı (a.g.e., s. 551 ). Mevlana Ahmed, 1029'da ( 1620) çok kısa süre
Sahn müderrisliğinde bulunduktan sonra
Bağdat kadısı payesine yükselerek günlük
80 akçe ile emekli olmuştu (a .g .e., s. 661 ).
dılıklara

ilmiye zümresine mensup hatırlı kişile
rin taltif edilmesi dahil başka birtakım düşüncelerle biri paye olmak üzere iki vazifenin bir kişinin uhdesine verildiğine dair çok
sayıda örnek vardır. Özellikle kazaskerlik pa-
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