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200’er, sancak beylerinin 70’er akçe emek-
lilik tahsisatýnýn olduðunu belirtir. Tekaüt-
lük için ödenen paranýn hazineden deðil
baþka kaynaklardan teminini tavsiye eder.
Haslar tahsisi yoluyla yapýlan emeklilikler-
de vezirlere 120.000, beylerbeyilere 80.000,
defterdara 60.000 ve sancak beylerine
50.000 akçelik haslarýn, zeâmetlerin tah-
sis edilmesinin kanun olduðunu, daha faz-
la verilmemesi gerektiðini yazar (s. 37-39).
Bu bilgiler, devlet görevlilerinin emeklilik
maaþlarý için ya hazine ya da timar siste-
minin devreye sokulduðuna iþaret eder.
Ancak tahsisat rakamlarý Âsafnâme’de-
ki standartlara her zaman uymamýþtýr.

Vezîriâzam Koca Dâvud Paþa yýllýk
300.000, Lutfi Paþa 200.000 akçe, Siya-
vuþ Paþa gümrük hâsýlatýndan 200.000,
Damad Ýbrâhim Paþa (Kanijeli) 100.000,
Vezir Mehmed Paþa 130.000 akçe ile te-
kaüt edilmiþtir. Sadrazam Tiryâkî Hasan
Paþa azlinden sonra çeþitli yerlerde bulun-
muþ, 6000 kuruþ emeklilikle Resmo Ka-
lesi’nde göz hapsinde tutulmuþtur. XVII.
yüzyýlýn sonlarýnda sadrazamlýktan, sa-
dâret kaymakamlýðýndan ve serdarlýktan
emekli edilenlere “on veya on iki yük” has-
lar verildiðine dair kayýtlar vardýr. Daha son-
raki tarihlerde gerek vezîriâzam gerekse
diðer vezir ve beylerbeyilere herhangi bir
mukataadan tekaüdiye olarak bir miktar
para tahsis edilmiþ veya bir mahallin hâ-
sýlatý arpalýk þeklinde verilmiþtir.

Yaþý sebebiyle iþ yapamayacak bir du-
ruma gelen, idarî ve askerî aczi anlaþýlan
veya gazaba uðrayan bir vezir tekaüt edi-
lerek kendisine geçinebileceði kadar has-
lar veya bir mahallin mukataasýndan aylýk
belli bir para ayrýlýrdý. Ancak bazý durum-
larda emekli edilen bir vezir tekrar göre-
ve tayin edilebilirdi. Vezir sayýsýnýn arttýðý
dönemlerde bir kýsmýnýn mecburi teka-
üde sevkedildiðine dair örnekler vardýr.
Netâyicü’l-vuk†ât’ta vezirlerden ve dev-
let erkânýndan emekli edilen ve nâdiren Ýs-
tanbul civarýnda, ekseri Bursa, Gelibolu ve
Tekirdað gibi mahallerde ikamet edenlere
gümrüklerden belli miktarlarda aylýk (500,
1000 kuruþ), bazý hasta, yaþlý kâtip ve ihti-
yaç sahiplerine de yine gümrüklerden “te-
kaüt ulûfesi” adýyla bir miktar ihsan olun-
duðu kaydedilir.

Emeklilik uygulamasý ilmiye mensuplarý
arasýnda yaygýndý. Þeyhülislâmlarýn XVI.
yüzyýlda günlük 200 akçe ile emekli olduk-
larý bilinmektedir. Daha sonraki dönem-
lerde bu miktar artmýþtýr. Mâzul þeyhülis-
lâmlara genellikle emekli maaþý karþýlýðýn-
da taþradaki bazý köy ve kasabalarýn ge-
lirleri arpalýk olarak tahsis edilir, ancak taþ-

raya bizzat gitmeyip kendilerini temsilen
ulemâdan bir zatý nâib gönderirlerdi. XIX.
yüzyýlda Þeyhüislâm Ârif Hikmet’in 40.000,
Mehmed Refik Efendi’nin 20.000 kuruþ
mâzuliyet maaþlarý vardý. Ölümlerinin ar-
dýndan bunun bir kýsmý ailelerine ödenir,
geri kalaný hazineye intikal ederdi. Tanzi-
mat’tan sonra þeyhülislâm ve meþihat da-
iresi ileri gelenlerine arpalýk yerine maaþ
verildiði bilinmektedir.

XVI ve XVII. yüzyýl kaynaklarýnda Ru-
meli kazaskerinin 572, Anadolu kazaske-
rinin 563 akçe yevmiye aldýklarý ve gün-
lük 250 akçe ile emekli edildikleri belirtil-
mektedir. Bunlardan tanýnmýþ âlimlere
emeklilik yanýnda Sahn-ý Semân veya dâ-
rülhadis medreselerinde müderrislik tah-
sis edilirdi. Kazasker yahut mevleviyet de-
recesini kazanan âlimlere tekaüt maaþý ye-
rine bazý köy ve kasabalarýn gelirleri arpa-
lýk þeklinde tahsis edilebilirdi. Ayrýca ilmi-
ye mensuplarýna mâzuliyetleri halinde tah-
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Osmanlýlar’da
emeklilik için kullanýlan terim.
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Sözlükte “oturmak” anlamýndaki kuûd
kökünden türeyen tekaud (teka“ud) “bir
iþle ilgilenmemek, o iþi istememek” de-
mektir; “emeklilik” anlamýný daha sonra
kazanmýþtýýr. Bugünkü Türkçe’de ise yeni
kelime olarak emekli ve emeklilik kulla-
nýlmaktadýr. Tekaüt kelimesi, Osmanlý bü-
rokrasisinde devletten maaþ alan veya ma-
aþ karþýlýðý farklý tahsisatý bulunan görev-
lilerin hizmet yapamayacak duruma gel-
mesini ifade eden bir terim anlamý kazan-
mýþtýr. Tekaüt olan kimseye mütekaid de-
nir. XV. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren belir-
gin hale gelmeye baþlayan üç temel mes-
lek olan seyfiye, ilmiye ve kalemiye saha-
larýnda devlet hizmeti ifa eden kimselerin
yaþlýlýk, hastalýk veya mâlûllük durumla-
rýnda ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere ken-
dilerine maaþ baðlanmasý uygulamasý te-
kaüt terimine malî bir anlam yüklemiþtir.
Bu çerçevedeki tekaüt uygulamasýný Tan-
zimat öncesi ve sonrasý biçiminde iki ayrý
dönemde deðerlendirmek mümkündür.

Osmanlý kaynaklarýnda tekaüt uygula-
masýna dair birçok örnek olduðu halde bu-
nun kanunu ve sistemine dair bilgiler çok
azdýr. Osmanlý Devleti’nin ilk teþkilât ve
teþrifat metni olan Fâtih Kanunnâme-
si’nde tekaütlük hakkýnda bazý hükümler
yer alýr. XVI. yüzyýlýn ilk yarýsýna ait Lutfi
Paþa’nýn Âsafnâme’sinde konunun esasý-
na dair önemli bilgiler bulunur. Vekayi‘nâ-
me ve bibliyografik kaynaklarda ise “ka-
nun mûcibince, kanûn-ý kadîm gereði” gi-
bi ifadelerle sistem hakkýnda fazla bilgi
verilmeden yapýlan atýflara rastlanýr. Baþ-
bakanlýk Osmanlý Arþivi’nde yeniçeri ocak-
larýna mensup askerlerin emeklilikleriyle
ilgili bilgiler içeren bazý defter serileri mev-
cuttur. Fâtih Sultan Mehmed’in teþkilât
kanunnâmesinde vezîriâzamla vezirlerin
tekaüt olmalarý durumunda kendilerine
ne kadar tahsisat verileceði belirlenmiþ-
ti. Buradaki rakamlar daha sonra arttýrýl-
mýþtýr. Âsafnâme’nin üçüncü bölümün-
de “Tedbîr-i Hazîne” bahsinde Lutfi Paþa
mevâcibin arttýrýlmasýnda çok dikkatli olun-
masý ve özellikle tekaüt maaþýnýn verilme-
sinde çok titiz davranýlmasý gerektiðini
vurgular. Beylerbeyilerin günlük 150’þer,
kazaskerlerin 120’þer, Ýstanbul kadýsýnýn
100’er, Edirne ve Bursa kadýlarýnýn 90’ar,
diðer baþþehir kadýlarýnýn 80’er, vezirlerin

Emekliliðe hak kazanan Kalkandelen Rüþdiye Mektebi öðret-

meni Hüseyin Efendi’ye 100 kuruþ emekli maaþý tahsis edil-
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bir ulûfe ile beraber hazineden ödenme-
ye baþlandý. Ulûfe defterlerinde her or-
tanýn ve bölüðün son kýsýmlarýna emekli
olanlarýn isimleri ve yevmiyeleri ekleniyor-
du. Emekli yeniçerilere ayrýca fiilen görev
yapanlar gibi elbise (çuha) verilmesi de
âdet olmuþtu. Ýstanbul dýþýnda bir yerde
oturmak istedikleri zaman maaþlarýný git-
tikleri yerin mukataasýndan alýrlardý. Bu-
nunla ilgili bir örnekte yaralanarak emekli
olan bir yeniçerinin esâmesinin hazinede
kaldýðý ve kendisine Diyarbekir vergi ge-
lirlerinden günde 20 akçe tekaüdiye veril-
diði dikkati çeker.

Fiilen hizmet gören yeniçerilerin ve
emekli olanlarýn sayýsýnýn artmasý üzeri-
ne 1728’de Vezîriâzam Damad Ýbrâhim Pa-
þa emekliliði yeniden bir düzen altýna al-
maya çalýþtý. Daha önce 1716’da tekaüt
ulûfesinin baþlamasý durumunda sadece
yarýsýnýn yeni emekli olanlara ayrýlacaðý
prensibi getirilmiþti. Fakat bu uygulama
sahte esâmi kayýtlarý dolayýsýyla iþlemedi.
Ýbrâhim Paþa emekliliðe sýký bir denetim
getirdiyse de problem sürdü. Fazlalýklarýn
önü bir türlü alýnamadý. 1739’da Mora’da
Anabolu Kalesi fethindeki hizmetlerinden
dolayý yaþlý yeniçerilerin emekliye ayrýlma-
sýna izin verildi. Bu þekilde emekli olanlar
ellerindeki tekaüt esâmelerini asker olma-
yan kimselere sattýlar, bu durum giderek
yaygýnlýk kazandý. Böylece kayýtlý yeniçeri-
lerle fiilen sefere gidenler arasýnda büyük
bir açýk ortaya çýktý; bunu kapatmak için
yeniden asker kaydedilmesi hazineye bü-
yük külfet getirdi. Halil Hamîd Paþa iyice
bozulan Yeniçeri Ocaðý’na nizam vermek
için gayret gösterdi. Þubat 1782 tarihli bir
hükümde Yeniçeri Ocaðý’nda 40.000 emek-
linin bulunduðu, buna karþýlýk fiilen savaþa
gidecek yeniçeri sayýsýnýn 5-10.000 kadar
olduðu bildiriliyordu. Bu problem Yeniçe-
ri Ocaðý’nýn kapatýlmasýna kadar sürdü.

Tanzimat döneminde emeklilik belirli bir
maaþla karþýlanan bir sisteme dönüþtü.
Ordu ve mülkiye mensuplarýnýn emeklile-
rine, bunlarýn dul ve yetimlerine baðlana-
cak maaþlar yeni bir nizam altýna alýndý.
Ancak bunun belirli bir düzenlemesi tam
olarak yapýlmadý. 1860’lardan sonra aske-
rî ve mülkî kurumlarda yeni düzenleme-
lere gidildiðinde emeklilik konusu da ele
alýndý. 1864’te ordu için bir nizamnâme
yayýmlandý. 16 Ocak 1865’te emeklilik ka-
nunu ile, mensuplarýnýn emekliliðini dü-
zenleyen ilk kurumlar ortaya çýktý. Orduda
ve sivil bürokraside emeklilikle ilgili kanun
lâyihalarý hazýrlandý. En önemli geliþme
emekli sandýklarýnýn kurulmasýdýr; 1880’-
de memurlar için umum tekaüt sandýðý

teþkil edildi. Yeni düzenlemeler, ordu men-
suplarýnýn ve sivil memurlarýn dul ve ye-
timlerini de kapsayacak biçimde geniþ dü-
zenlemeleri beraberinde getirdi. 8 Mart
1886 tarihli iki nizamnâme bu konuda dik-
kat çekicidir (Martal, Eskiçaðdan Modern
Çaða Ordular, s. 426-428). Tekaütlük sis-
temi, Osmanlý döneminde türlü problem-
lere raðmen geçirdiði tarihî süreç baký-
mýndan modern anlamdaki emekliliðin en
eski uygulamalarýndan biri olarak kabul
edilebilir.
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Allah’ýn 
en yüce varlýk olduðunu belirten
“Allahüekber” cümlesini söyleme 

anlamýnda terim.˜ ™

Sözlükte “yüceltmek, büyük olduðunu
kabul etmek” anlamýndaki tekbîr dinî te-
rim olarak “Allah’ýn zâtý, sýfatlarý ve fiilleri
itibariyle her þeyden yüce ve üstün oldu-
ðu” mânasýna gelen “Allahüekber” cüm-
lesini yahut bunu söylemeyi ifade eder.
Tekbir baþta namaz olmak üzere birçok
ibadetin rüknü veya tamamlayýcý öðesidir.
Allah’ýn adýný yüceltme emri peygamber-
liðin ilk günlerinde nâzil olan, “Ey örtünüp
bürünen, kalk ve uyar! Sadece rabbinin bü-
yüklüðünü dile getir” meâlindeki âyet ya-
nýnda (el-Müddessir 74/1-3) tevhid inan-
cýnýn bir parçasý olarak diðer birçok âyet-
te de geçer (meselâ bk. el-Bakara 2/185; el-
Ýsrâ 17/111; el-Hac 22/37). Tarih boyunca
insanlarýn Allah’tan baþka varlýklarý yücelt-
me, putlara tâzimde bulunma, onlara kur-
banlar sunma gibi tevhid inancýyla bað-
daþmayan tutumlar ortaya koyduðu ger-
çeði karþýsýnda Ýslâmiyet’te namaz, hac,
kurban gibi ibadetlerde tekbire yer veril-
diði gibi Allah’ýn azametinin temaþa edil-
diði her yerde ve gündelik hayatta çeþitli

sisat ayrýldýðýna dair birçok kayýt mevcut-
tur. Fakat bu durum emeklilikten farklý
bir özellik taþýr. Kesin bir rakam verilme-
mekle birlikte XV. yüzyýl sonlarý ile XVI. yüz-
yýl baþlarýnda mâzuliyet ücretinin günlük
75-100 akçe arasýnda olduðu, II. Bayezid
devrinde Bedreddin Mahmud’un Anadolu
kazaskerliðinden günde 100 akçe ile emek-
liye ayrýldýðý tesbit edilir. Ýstisnaî örnekler
arasýnda Yavuz Sultan Selim tarafýndan
1513’te 150 akçe yevmiye ile tekaüt edi-
len, ancak bunu kabul etmeyerek “mec-
cânen tekaüd”ü tercih eden, daha sonra
Rumeli kazaskeri olup 1514’te ayrýldýðýn-
da kendisine 200 akçe emekli maaþý bað-
lanan Müeyyedzâde Abdurrahman Efen-
di (Mecdî, s. 310), 1518’de Rumeli kazas-
kerliðinden yevmiye 100 akçe tahsis edil-
diði halde daha sonra maaþý 130 akçeye
çýkarýlan, ardýndan Edirne'de oturmasý ve
maaþýnýn Edirne Murâdiye evkafýndan ve-
rilmesini rica etmesi üzerine isteði kabul
edilerek Kýrkkilise kendisine arpalýk þeklin-
de verilen Rükneddin Efendi sayýlabilir. Se-
lânikî, XVI. yüzyýl sonlarýnda kazaskerlik-
ten emekli olanlarýn maaþlarýnýn 180 ak-
çeye çýkarýldýðýný, fakat Sun‘ullah Efendi’-
nin 150 akçede kaldýðýný bildirir. Diðer ta-
raftan Rumeli kazaskerliðinden emekli Da-
mad Efendi'ye 1006’da (1597) “zevâid-i
evkaf-ý selâtîn”den günde 200 akçe tekaüt
ve bir çift has ekmek ferman olunmuþtur.
Kazaskerlerin miktarlarý belirtilen emekli
maaþlarýný çok defa büyük vakýflarýn gelir
fazlalarýndan aldýklarý dikkati çeker.

Emeklilik, hazineden maaþ alan diðer
kalem erbabý yanýnda bilhassa yeniçeriler
için önemli bir meseleydi. Ulûfe defterle-
rinde mütekait, bazý belgelerde “oturak”
kelimesiyle ifade edilenler fiilî hizmetler-
den çekilerek askerlikle alâkasý kalmayan
yeniçerilerdi. Neferlikten tekaüt olan bir
yeniçerinin maaþý ilk zamanlarda Acemi
Ocaðý’na kayýt maaþý olan miktardan faz-
la olamazdý. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsý için-
de bunlarýn emeklilik maaþlarý günde 3’er
akçe idi. Daha sonra bu miktar en az 4,
en fazla 8 akçeye kadar yükseldi. Ocaðýn
büyük zâbitlerinden olup tekaüt edilenle-
rin isimleri ulûfe defterlerinin en sonuna
yazýlýr, bunlar 150 ile 200 akçe arasýnda
emeklilik alýrlardý.

Yaþlýlýk sebebiyle emekliye ayrýlan yeni-
çeriler için genelde “amelmande” tabiri
kullanýlmýþtýr. Bunlar, emeklilik maaþlarý-
ný II. Selim zamanýna kadar þehreminin-
den veya selâtin camilerinin evkafý fazla-
sýndan alýrlardý. Ancak yetersizlik sebe-
biyle II. Selim zamanýnda cülûs bahþiþiyle
birlikte yeniçeri tekaüt maaþlarý üç ayda
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