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týr (BA, Defter, nr. 9761; HH, nr. 21024-A;
ayrýca bk. Uzun, LXV/244 [2001], s. 1054
vd.). 1275’te (1858-59) yaþanan malî sýkýn-
tý esnasýnda kendisine ait emlâk içinde
vaktiyle padiþah adýna zaptedilmiþ olan
Yeniþehir çiftliklerinin satýlmasýna karar
verilmesi bunlarýn bir kýsmýnýn daha son-
raki tarihlere kadar ayakta kaldýðýna iþa-
ret etmektedir. Yapýlan bu satýþtan 200
kese gelir saðlanacaðý tahmin edilmek-
teydi (Hayreddin, II, 48). Modern Arna-
vut tarihçileri Ali Paþa’yý Ýskender Bey ile
karþýlaþtýrarak yüceltmekte ve baðýmsýz bir
Arnavutluk kurulmasýnýn öncüsü diye gös-
termektedir. Zamanýnda Avrupa’da “Yan-
ya aslaný” sýfatýyla tanýnmýþ, ismi etrafýn-
da efsaneler doðmuþ, ölümünün ardýndan
hakkýnda pek çok eser kaleme alýnmýþ, böl-
geye dair yazýlan kitaplarda (Hughes, s.
108-329) veya genel Osmanlý tarihlerinde
(Zinkeisen, VII, 253-289) kendisine geniþ
yer verilmiþtir. 1824’te Albert Lortzing onun
hayatýný “Yanyalý Ali Paþa” adýyla yazdýðý ilk
operasýnda ebedîleþtirmiþtir (Bartl, s. 80).
Kendisi ve çocuklarýyla ilgili önemli bir ev-
rak birikimi dört ciltlik bir külliyat halinde
yayýmlanmýþtýr (bk. Arkheio Ali Paþa).
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Osmanlý Devleti’nde
çeþitli idarî ve askerî görevlilere

gelirlerine ek olarak
verilen tahsisat.

˜ ™

Sözlükte “ilerleme, yükselme; artma, ço-
ðalma” anlamlarýndaki terakkî kelimesi
bazan bir görevden daha yüksek bir göre-
ve geçmeyi ifade etmek için kullanýlmýþ-
týr. Fakat daha çok bürokrasi terimi ha-
linde devlet görevlilerinin gelirlerine yapý-
lan zamlarý belirtir. Osmanlý bürokrasisi-
nin malî kayýtlarýnda izdiyâd ve ziyâde keli-
meleri terakkî ile eþ anlamlý olarak yer al-
maktadýr. Terakkî özellikle hazineden “me-
vâcib” veya “ulûfe” ismiyle maaþ alan dev-
let görevlileriyle timar ve zeâmet sahiple-
rine verilen ek tahsisatý ifade etmektedir.
Timarlarýn “kýlýç” adý verilen, eyaletlere gö-
re 2000 ile 6000 akçe arasýnda deðiþen te-
mel birimiyle zeâmetin 20.000 akçelik ký-
lýç sayýlan temel birimine zaman içinde
yapýlan zamlar terakkî veya hisse adýyla
anýlmýþtýr. Terakkî usul ve nizamlarla be-
lirlenmiþ bazý sebeplere baðlýdýr. Sefer es-
nasýnda önemli hizmetleri görülen timar
sahiplerine bu hizmetin önemine göre te-
rakkî verilirdi. Koçi Bey, seferde düþman-
dan “baþ ve dil” (bilgi verebilecek esir) geti-
ren timar sahibinin timarýnýn 10 akçesine
1 akçe olmak üzere terakkîye hak kazan-
dýðýný söyler. Eðer on beþ kadar baþ ve dil
getirirse kendisine zeâmet verilirdi (Risâ-
le, s. 25). Dirliðinden memnun kalmayan
timar sahipleri bazan hile ile veya baha-
ne bularak terakkî elde etme yoluna gi-

lebe göndermiþtir. Zosimca Rum Lisesi’n-
de 300 talebesi okumaktaydý. Ýncil’in Ge-
ga ve Toska lehçelerine çevrilmesiyle kili-
senin Arnavutça kullanýmý yasaðýna karþý
gelmiþtir. Yanya’da iki medrese ile Arap-
ça ve Türkçe öðretilen on dokuz sýnýflý bir
mektep açmýþtýr. Bu okullar yanýnda Bo-
nila’da bir askerî okul bulunmaktaydý. Or-
du masraflarý 6 milyon kuruþ (500.000 ster-
lin) tahmin edilmektedir. Çeþitli kalelerde
200 top ve askerî birlikler yerleþtirilmiþti.
Ýdaresi altýndaki bölgelerde güvenlik ön-
de gelirdi; yaygýn ve modern bir polis teþ-
kilâtý bunu saðlamaktaydý. Kendisi genel-
de hiçbir þey yazmaz, okumaz, ancak hiç-
bir þeyi unutmaz ve gözünden hiçbir þey
kaçmazdý.

Vermesini bilmeyen, hep alan bir þah-
siyet olarak tavsif edilmesi mübalaða de-
ðildir (a.g.e., s. 273, 280). Ali Paþa’nýn ida-
mýndan sonra müsadere edilen, genelde
pek temiz sayýlmayan yollardan elde etti-
ði, Güney Arnavutluk, Kuzey Yunanistan ve
Makedonya’nýn bir kýsmýný kaplayacak þe-
kilde geniþ bir bölgede yaygýnlýk arzeden,
feodal mülkiyete çevirdiði, arazinin verim-
liliðine göre geniþlikleri 80-130 dönüm ara-
sýnda deðiþen çiftliklerinin sayýsý 950’den
fazladýr. Ýdamýnýn ardýndan düzenlenen def-
terlerden zimmetindeki nakit para varlý-
ðýnýn 2,5 milyon kuruþu aþtýðý anlaþýlmýþ-
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aþlarý günlük hesaplanýr, “kýst” adý verilen
üçer aylýk dilimler halinde yýlda dört de-
fa ödenirdi. Çeþitli vesilelerle ödenen te-
rakkîler günlük ücretlerine eklenirdi. Bun-
larýn maaþ iþlemlerini deðiþik bürolar ta-
kip etmekteydi. Meselâ yeniçerilerin ma-
aþ kayýtlarý yeniçeri efendisi kalemi, si-
lâhdar ve sipahilerin sipah ve silâhdar ka-
lemi, merkez bürokrasisine baðlý kâtiple-
rin, çavuþlar, müteferrikalar vb.nin maaþ-
larý küçük rûznâmçe kalemi tarafýndan tu-
tulurdu. Ayrýca maaþ iþlemleriyle ilgilenen
kale kalemleri, Anadolu muhasebesi ka-
lemi, piyade ve süvari mukabele kalemi
gibi bürolar vardý. Maaþlarýn teslim kayýt-
larý, göreve baþlama, terakkî, görevden ay-
rýlma veya ölümle ilgili bilgilerle maaþlara
dair her türlü deðiþiklik bürolarda tutu-
lan ulûfe defterlerine iþlenirdi. Alýnan üc-
retin ayný cemaat içerisinde farklýlýk gös-
termesinin baþlýca iki sebebi vardý. Birin-
cisi ilk tayindeki ücret farkýdýr. Özellikle kâ-
tiplik ve çavuþluk gibi görevlerde babanýn
mesleðini sürdürmek için mesleðe tayin
edilmek ücret açýsýndan ilk tayin edilene
göre bir avantaj saðlardý. Ýkinci farklýlýk ký-
dem dolayýsýyla alýnan terakkîlerden kay-
naklanýyordu.

Ulûfelilere çeþitli vesilelerle terakki veri-
lirdi. Bazý zümreler padiþahlarýn tahta çýký-
þý esnasýnda cülûs bahþiþinden baþka ulû-
felerine terakkî alýrdý. Yavuz Sultan Selim
zamanýna kadar cülûs münasebetiyle ye-
niçerilere ödenen terakkî 2 akçe idi. III.
Murad’ýn cülûsunda verilecek bahþiþ mik-
tarýnda ortaya çýkan problem dolayýsýyla
Vezîriâzam Sokullu Mehmed Paþa, Fâtih
Sultan Mehmed zamanýndaki bir kanun-
nâmeye dayanarak sipah ve silâhdarlarýn
5’er akçe, sað ve sol ulûfecilerin 4’er ak-
çe, sað ve sol gariblerin 3’er akçe aldýðýný
söylemiþtir (Selânikî, I, 51, 108; Uzunçar-
þýlý, I, 337-338; II, 170). Nitekim Hezârfen
Hüseyin Efendi de silâhdarlarýn cülûsta
1000’er akçelik bahþiþleri yanýnda 5’er ak-
çe terakkî almalarýnýn kanun olduðunu be-
lirtmektedir (Telhîsü’l-beyân, s. 156-157,
246). Timarlýlarda uygulandýðý gibi ulûfe-
lilerde de sefer sýrasýnda yararlýlýk göste-
renlere terakkî verilirdi. Terakkî almaya hak
kazananlar mensup olduklarý cemaatin yö-
neticileri tarafýndan sadrazama arzedilir,
uygun görülmesi halinde terakkî sebep-
leri ve miktarlarý ruûs defterlerine kayde-
dilirdi. Sonraki aþamada reîsülküttâb bir
ruûs tezkiresi verir, terakkî sahibi elindeki
tezkire ile zamlý maaþýný büyük rûznâm-
çe kaleminden alýrdý (BA, KK, nr. 1767, vr.
18a, 21a). Ardýndan bu tezkire, baðlý bulu-
nulan kalemin ulûfe defterlerindeki yeri-

ne “ziyade þüd” baþlýðý altýnda terakkînin
sebebi ve miktarý ile iþlenir, yeni maaþ ka-
lemden alýnmaya devam edilirdi (BA, KK,
nr. 3412, vr. 29b, 30a, 47b; BA, MAD, nr. 2269,
s. 54). Mevâcib alan bir kiþi öldüðünde ma-
aþý hazineye kalýrdý; bazan da yerine baþ-
kasý tayin edilirdi. Bu durumda o kiþinin
aldýðý terakkîler hazineye kalýr, yeni baþ-
layana kendi zümresinin terakkîsiz maaþý
verilirdi. Bazan da hazineye kalmasý ge-
reken terakkîler terakkî bekleyen kiþilere
daðýtýlýrdý. Çoðu zaman ölen kiþinin ölü-
mü ilgili makama haber verilmeyip baþ-
kasý tarafýndan maaþýnýn alýnmasý þeklin-
de suistimallar ortaya çýktýðýndan ihbar
mekanizmasýna baþvurulmuþtur. Buna gö-
re zümre içerisinde bir kiþinin öldüðünü
bildiren kimseye ölenin almýþ olduðu te-
rakkînin hazineye kalmasý gereken mikta-
rýndan 2 akçesi verilirdi (BA, KK, nr. 3413,
vr. 34b).

Yeniçeriler acemi oðlaný iken ulûfesiz
göreve baþlar, ardýndan 1 akçe ulûfe ta-
yin edilir, bir müddet sonra 2 veya 3 akçe
ile kapýya çýkarlardý. Bulunduklarý görev-
lerde ulûfede yarýmþar akçe terakkî ala-
rak maaþlarý 8 akçeye kadar ulaþýr ve baþ-
ka bir göreve ya da timara çýkmaya tâlip
olurlardý. Bu üst sýnýr zamanla artarak
XVII. yüzyýlýn ortalarýnda 12 akçeye kadar
varmýþtýr. Cebeci ve saraçlar da ayný þe-
kilde her ulûfede yarýmþar akçe terakkî alýr,
ancak bunlarda üst sýnýr bulunmadýðýn-
dan ulûfeleri 20-30 akçeye ulaþýrdý. XVI.
yüzyýlýn sonlarýnda yazýldýðý tahmin edi-
len Hýrzü’l-mülûk adlý eserin müellifi bu
uygulamayý eleþtirip yeniçerilerde olduðu
gibi bu görevliler için de terakkîye bir üst
sýnýr konmasýný teklif etmektedir (s. 186).
Ýlk zamanlar ayrý bir zümre teþkil eden ser-
dengeçtiler tehlikeli görevlerden döndük-
lerinde maaþlarýna terakkî alýrlardý. Ardýn-
dan sefer için açýlan serdengeçti bayraðý
altýna gelen yeniçerilerin henüz tehlikeli
bir görev yapmadan günlük 3’er-5’er akçe
terakkî ile serdengeçti yazýlmasý uygula-
masýna baþlanmýþtýr. Yeniçeri Ocaðý’nýn bo-
zulmasýndan sonra yeniçerilikle ilgisi olan
ve olmayan her zümreden insanlar terak-
kî ile kaydedilmiþtir. Bu þekilde serden-
geçti yazýlanlara “terakkîli serdengeçti” de-
nilirdi.

Yüksek rütbeli görevlilerin terakkîleri de
yüksekti. Meselâ Kemalpaþazâde þeyhü-
lislâm olduðunda 130 akçe emekli maaþý-
na önce 70 akçe, ardýndan 50 akçe daha
terakkî verilmiþti. Bostanzâde Mehmed
Efendi’nin 1001 (1593) yýlýnda þeyhülislâm-
lýða tayininde kendisine arpalýk bedeli ola-
rak 600 akçe vazife tayin edilmiþ, III. Meh-

debiliyor, mevcut timar veya zeâmetin-
den feragat edip baþka bir timara tâlip
oluyordu. Bunu önlemek için kendisi az-
ledilip timarý baþkasýna tahsis edilmedik-
çe baþka bir timar verilmiyor ve feragati
kabul edilmiyordu. Bunlarýn dýþýnda timar
veya zeâmet gelirlerinin yetersizliðinden
dolayý verilen arzlarla da terakkî almak
mümkündü. Bu durum, daha çok timar
sahiplerinin büyük devlet adamlarýna ya-
kýnlýðý ve onlarýn himayesiyle gerçekleþirdi.
Meselâ Vezîriâzam Rüstem Paþa’nýn adam-
larýndan Kâtib Hüsrev’in timarý 7 Cemâzi-
yelevvel 960 (21 Nisan 1553) tarihli bir tez-
kire ile 806 akçe terakkî ile 17.644 akçeye
(BA, TR, nr. 5, s. 264) ve 14 Þâban 960 (26
Temmuz 1553) tarihli tezkire ile 18.492 ak-
çeye (a.g.e., s. 284-285) çýkarýlmýþtýr. 1020’-
de (1611) Reîsülküttâb Hamza Çelebi’nin
oðullarýndan Kâtib Ahmed zeâmetinin az-
lýðýndan þikâyetle “ziyadece terakkî” rica
etmiþ ve “düþen” (boþalan) bir gelir birimin-
den 7000 akçe terakkî için hüküm almýþ-
týr (BA, KK, nr. 172, vr. 10a).

Timar ve zeâmetlerde kýlýç üzerine te-
rakkî yoluyla eklenen miktar kiþiye has bir
özellik taþýrdý. Timar veya zeâmetin boþal-
masý durumunda kýlýç dýþýndaki miktar da
münhal olur, terakkîlerle teþekkül eden
kýsmý ya toplu ya da parça parça baþkasý-
na hisse þeklinde verilirdi. Kýlýç ise doðru-
dan kiþinin çocuklarýna intikal ederdi. Eðer
çocuklarý üzerinde timar veya zeâmet var-
sa o kiþinin görevine göre deðiþen bir mik-
tar bunlara terakkî olarak ödenirdi (Ak-
gündüz, III, 133-134; VI, 31, 35, 371; ÝA, XII/
1, s. 315). Timar sahibinin gizlenmiþ, ver-
gilendirilmemiþ bir kaynak bulmasý halin-
de timarýnýn ve kaynaðýn miktarýna göre
terakkî hesaplanýrdý. Ümerâ kanununa gö-
re ilk defa sancak beyi olan kiþi 200.000
akçelik has ile tayin edilir, seferlerde hiz-
meti görüldükçe binde 100 akçe terakkî
verilir, üstün bir hizmeti karþýlýðýnda bu
miktar arttýrýlýrdý. Sancak beylerinde te-
rakkînin üst sýnýrý yoktu, beylerbeyiliðe yük-
selinceye kadar kendilerine terakkî veri-
lebilirdi (Hezârfen Hüseyin Efendi, s. 115;
Akgündüz, IV, 541). Ancak zeâmette te-
rakkî sýnýrlý idi. Meselâ kâtip zeâmetinin
üst sýnýrý 50.000 akçe, çavuþ zeâmetinin
40.000 akçe idi (Lutfi Paþa, s. 78, 96). Ti-
mar sahiplerinin terakkî aldýklarýnda elle-
rindeki beratlarý merkezden yenilemeleri
gerekiyordu. Bunun için normal berat res-
mi olan 1000 akçede 25 akçenin yarýsý be-
rat resmi þeklinde verilirdi.

Arþiv kayýtlarýnda “cemaat” diye zikre-
dilen, mevâcib veya ulûfe adýyla hazine-
den maaþ alan memur ve askerlerin ma-
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ve pazar dýþýnda haftada beþ gün neþre-
dilmiþ, 23 Kasým 1868 – 3 Ekim 1870 ta-
rihleri arasýnda, büyük ve küçük ebatta,
dört veya sekiz sayfa halinde toplam 441
sayý yayýmlanmýþtýr. “Dâhiliye”, “Hâriciye”
ve “Ýlân” bölümlerinden meydana gelen
gazetede yazýlarýn çoðu baþlýksýz bentler
þeklinde çýkmýþtýr. 257. sayýsýnda yer alan
Avusturya Ýmparatoru ve Macaristan Kralý
Fransuva’nýn fotoðrafý ile de gazeteye gö-
rüntü malzemesi girmiþtir. Genellikle ya-
zýlarýn imzasýz neþredildiði gazetenin baþ-
lýca yazarlarý arasýnda Kemalpaþazâde Sa-
id (Lastik Said), Subhipaþazâde Âyetullah,
Ebüzziyâ Tevfik ve Ýsmâil Efendi ile Hay-
reddin imzasýný kullanan Leh asýllý Karski
bulunmaktadýr. Ýmzasýna sýkça rastlanan
Hayreddin’in “Hükümet ve Tebaa”, “Me-
deniyet ve Türkistan”, “Avrupa Mehâki-
minin Sûret-i Teþkîli”, “Rumeli Demiryolla-
rý”, “Asyâ-yý Vustâî”, “Me’mûrîn ve Ahâli”,
“Þeyh Þâmil”, “Mekteb-i Sultânî”, “Devle-
tin Borçlarý”, “Islahat”, “Nizâmâta Riayet”,
“Gazete”, “Gazetecilikte Maharet” gibi ma-
kaleleri çýkmýþtýr. Ebüzziyâ Tevfik’in “Adam
Yetiþtirmek”, “Hurûf-ý Osmânî’nin Islahýna
Dair Bazý Mütâlaat”, “Ýmlâ-yý Osmânî”, “So-
kak Köpekleri” ve “Ýstanbul’u Ýstilâ Eden
Köpekler” gibi bazýlarý tartýþmaya yol açan
yazýlarý yayýmlanmýþtýr. Bunlara “Ýstan-
bul’un Yangýn Belâsý ve Onun Çâre-i Ýn-
difâý”, “Süveyþ Kanalý”, “Süveyþ Cedveli”,
“Nil’e Dair”, “Hubb-i Vatan”, “Akvâm-ý Ka-
dîme-i Âlemin Mezâhib ve Âyîni”, “Cenâb-ý
Allah’ýn Varlýðýnýn Ýsbâtý Beyânýndadýr”,
“Ýlim ve Amel” baþlýklý deðiþik yazýlar da
eklenebilir.

Aslýnda meþrutiyet taraftarý olan, me-
deniyet yolunda ilerleyebilmek için mat-
buatýn serbest olmasý gerektiðinden da-
ha ilk sayýsýnda bahsedilen gazete Yeni Os-
manlýlar’ýn Londra’da çýkardýðý Hürriyet
gazetesinin dikkatini çekmiþtir. Alman-
Fransýz muharebesi süresince Terakkî’-
de gerçek anlamda haber gazeteciliði ya-
pýlmýþ, Ýstanbul halký savaþtan günü gü-
nüne haberdar edilmiþtir. Ayrýca Nâmýk Ke-
mal’in Hürriyet’ten ayrýldýðýný ilân eden
ve bu gazetede yayýmlanmadýðý için litog-
raf baský ile çoðaltýlýp daðýtýlan 7 Ocak 1870
tarihli mektubu yapýlan teblið üzerine ga-
zete sayfalarýna alýnmýþtýr (nr. 308, 8 Zil-
hicce 1286 / 11 Mart 1870).

Bazý tercümelere de yer verilen gaze-
tede Recâizâde Mahmud Ekrem’in Fran-
sýzca’dan yaptýðý Mes prisons çevirisi 202.
sayýdan, Otto Hübner’in halk için ekono-
mi bilgileri içeren ve soru-cevap þeklinde
düzenlenen el kitabý, Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî
Levâzým Dairesi muavini Midhat Bey tara-

fýndan “Avâma Dair Ekonomi-Politik Mec-
mûa-i Sagýresi” adýyla Fransýzca’dan çev-
rilerek 81. sayýdan, Ýbn Battûta’nýn Seya-
hatnâme’sinin bazý bölümleri “Anadolu’-
ya ve Dersaâdet’e Müteallik” adýyla 109.
sayýdan itibaren tefrika edilmiþtir. Ayný
þekilde Chateaubriand’ýn “Amerika’da Bir
Gece”, Victor Hugo’nun “Müstakbel”, J. J.
Rousseau’nun “Sokrat’ýn Makalât-ý Hike-
miyyesi’ne Dâir Ksenefon Nam Þakirdinin
Risâlesi” adlý yazýlarýnýn tercümesine yer
verilmiþtir. Gazetede ayrýca Dâhiliye Nâzý-
rý Rüþdü Paþa’nýn mühürdarý Sâmi Efen-
di’nin Hulâsatü’l-kelâm fî meâsiri’l-Ýs-
lâm adlý eseri tefrika halinde çýkmýþtýr. Za-
man zaman Terakkî ile Muhib gazetesi,
Mecmûa-i Maârif ve Mümeyyiz dergi-
leri gibi diðer yayýn organlarý arasýnda tar-
týþmalar cereyan etmiþ, bunlardan ilki kar-
þý tarafa hapis, Terakkî’ye de para cezasý
verilmesiyle sonuçlanmýþtýr. Terakkî, Arap-
ça el-Cevâßib gazetesinden çevrilip yayým-
lanan Mýsýr meselesiyle ilgili bir yazý sebe-
biyle (nr. 286) 13 Aralýk 1869 – 16 Þubat
1870 tarihleri arasýnda kapatýlmýþtýr. O dö-
nemde çýkan diðer gazetelere göre daha
açýk ve anlaþýlýr bir dilin kullanýldýðý Terak-
kî bu tutumuyla dilin sadeleþmesine yar-
dýmcý olmuþtur.

Türk basýn tarihinde Terakkî’yi önemli
kýlan hususlardan biri de ilk kadýn ve mi-
zah gazetelerini çýkarmýþ olmasýdýr. Te-
rakkî neþir hayatýna girdikten bir süre
sonra yayýmlanmadýðý pazar günleri ka-
dýnlar için Terakkî Muhadderât adýyla bir
ilâve neþretmiþtir. 1869-1870 yýllarýnda kýrk
sekiz sayý çýkan bu ilâvede kadýnlarýn eði-
tilmesi ve toplum içinde yeni bir kimlik ka-
zanmasýnýn gereði vurgulanmaktadýr. Ka-
dýnlarýn toplumu yüceltici rolüne iþaret
edilen gazetede kýzlarýn öðrenim görme-
sinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý is-
tenmekte, ayrýca ev idaresinden ve tutum-
lu yaþamanýn lüzumundan bahseden ya-
zýlara yer verilmektedir. 1870 yýlý içinde,
esas sayýlarla birlikte haftada bir genellik-
le arka yüzleri boþ ve birer yaprak halinde
nükte ve hikâyelerden ibaret ilâveler veren
gazete, kapatýlma cezalarý ve Filip Efen-
di’nin Ali Râþid’den ayrýlmasý yüzünden es-
ki hüviyetini koruyamamýþtýr. Yeni þartlar
altýnda boyutlarý ile içeriði deðiþen ve ye-
ni numaralar alan Terakkî bir süre Te-
rakkî Eðlence, Terakkî Eðlencesi adýyla
mizah ilâvelerinin çizgisinde yayýmýný sür-
dürmüþ, ardýndan Terakkî Eðlence, Le-
tâif-i Âsâr adýný alarak el deðiþtirmiþtir
(1871). 1908 yýlýna kadar Ýstanbul, Ýzmir,
Paris, Mýsýr ve Bakü’de ayný isimle çýkan
baþka gazeteler de bulunmaktadýr.

med’in cülûsunda (1595) 100 akçe terak-
kî almýþ, ardýndan 50 akçe daha verilerek
ücreti toplam 750 akçeye çýkmýþtýr (Selâ-
nikî, I, 59; Hezârfen Hüseyin Efendi, s.
199). Padiþahlar da çeþitli vesilelerle te-
rakkî veriyorlardý. Þehnâmeci Lokman Çe-
lebi Þehnâme’nin II. Selim dönemini yaz-
dýðýnda 1000 akçe, Þehinþâhnâme-i Hü-
mâyûn’un ilk cildini tamamlayýp ikincisi-
ne baþlayýnca 10.000 akçe terakkî almýþ,
Tomar-ý Hümâyûn’un bir cildinin min-
yatürlerle süslenmesi üzerine kendisine
10.000 akçe daha verilmiþtir (DÝA, XXVII,
208). Ebüssuûd Efendi, tefsiri Ýrþâdü’l-
£ašli’s-selîm’i bitirmeye yaklaþtýðýnda Ka-
nûnî Sultan Süleyman’dan 300 akçe, eseri
bitirip takdim edince 300 akçe daha te-
rakkî almýþtýr (Hezârfen Hüseyin Efendi,
s. 198-199). Timar sisteminin önemini kay-
betmesi ve Yeniçeri Ocaðý’nýn laðvý üzeri-
ne bu alanlardaki terakkî uygulamasý kal-
dýrýlmýþ, II. Mahmud döneminden itibaren
memurlar için düzenli maaþ sistemine ge-
çilmiþ, terakkî de ferdî olmaktan çýkarak
düzenli hale gelmiþtir.
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1868-1871 yýllarý arasýnda
Ýstanbul’da yayýmlanan siyasî gazete.
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Hükümete uyarý ve yayýmý engelleme
imkâný veren Kararnâme-i Âlî (1867) do-
layýsýyla basýn hayatýnýn sýkýntýlý bir döne-
minde Ali Râþid ve Diyarbekirli Filip Efen-
di tarafýndan çýkarýlmýþtýr. “Menâfi-i þar-
kýyye ve umûr-ý düveliyyeye dair Türk ga-
zetesi” alt baþlýðýný taþýyan Terakkî cuma

TERAKKÎ


