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buna uyulmadýðý da olmuþtur. Yevmiyesi
XVI. yüzyýlda 23, XVII. yüzyýlda 27 akçe
idi. Ayrýca kendisinin günlük dokuz çift fo-
dula ile bir koyun, ortasýnýn ise on beþ çift
fodula tahsisatý vardý. Ayda 2 akçe “mu-
karrer”i mevcuttu. Kethüdâsýna üç, iki bö-
lükbaþýsýna dört çift fodula çýkardý. Diðer
yüksek rütbeli yeniçeri subaylarý gibi Ýstan-
bul’da turnacýbaþýya baðlý kulluk (karakol)
yoktu. Terfi edince ocak içinde sakson-
cubaþý olur, dýþ hizmete ise XVI. yüzyýlda
30.000 akçe zeâmetle çýkardý. Genellikle
Anadolu eyaletinin Ankara, Kütahya, Ka-
resi ve Muðla sancaklarýna tayin edilirdi,
fakat XVIII. yüzyýlda beylerbeyi olarak da
tayin edilmiþtir (Subhî Tarihi, s. 231). Pro-
tokolde samur ve vaþak kaplý kadife üst
elbisesiyle sarý çizme giyer; atýna zincir,
enselik, gümüþ üzengi ve topuz koyardý.
Bir rivayete göre ocak divanýnýn üyesi sa-
yýlan turnacýbaþý yeni tayin edilen yeniçeri
aðasýna teamül gereði bir üzengi hediye
ederdi. Diðer ocak aðalarý gibi bunun da
yazlýk ve kýþlýk üst elbisesi, çuha kumaþ
tahsisatý vardý.

Yeniçeri Ocaðý’nýn ocak aðalarý denilen
altý büyük aðasýnýn en küçük rütbelisi olan
turnacýbaþýnýn (D’Ohsson, VII, 315) sem-
bolik görevi padiþahla birlikte sürek avla-
rýna katýlmak, avý takip eden köpeklerle
balýkçýl ve diðer kuþlarý yakalayan tazýlara
bakmaktý. Turnacýlar hükümdarýn seyret-
mesi için besledikleri turnalarla keklik ve
balýkçýllarý da beraberlerinde götürürler-
di. Turnacýbaþýnýn asýl görevi kumandaný
olduðu ortanýn düzenini saðlamak, dev-
þirme iþlerinin Yeniçeri Ocaðý’na býrakýl-
masýndan sonra devþirme memuru sýfa-
týyla Rumeli’de ve Anadolu’da asker ada-
yý toplamaktý. Ortasýnýn yönetiminde tur-
nacýbaþýya turnacýlar kethüdâsý ile iki bö-
lük baþý yardýmcý olurdu. Yaya kapýkulu
askerleriyle çýktýðý seferlerde savaþ dýþýn-
daki baþlýca görevi maiyetine verilen ye-
niçerilerle birlikte kale muhafýzlýðý ve nö-
betçiliði yapmaktý. Bazan donanmada da
görevlendirilir, bu sýrada maiyetine yeni-

çerilerden baþka cebeci, topçu, arabacý gi-
bi askerî zümrelerden neferler verilirdi. Se-
fer zamanýnda gönüllü yeniçeriler turna-
cýlarla beraber giderdi. Turnacýbaþý padi-
þahýn katýldýðý seferlerde hep yanýnda bu-
lunur ve Dîvân-ý Hümâyun’a iþtirak eder-
di. Bazan sefere gitmeyip merkezde ka-
lan turnacýbaþýnýn merkezdeki diðer bir
görevi Ýstanbul aðasý ile birlikte yangýn
söndürme faaliyetlerini denetlemek ve þe-
hirde dolaþmaktý. Þehir muhafýzlýðý da ya-
pan turnacýlardan biri bu iþle görevlendi-
rilebilirdi. Nitekim XIX. yüzyýlda turnacý-
lardan biri Ýzmir’in, bir diðeri Üsküdar’ýn
muhafazasý için tayin edilmiþti (Taylesani-
zâde Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi, s. 194;
Þânîzâde Mehmed Ataullah Efendi, II,
1193). Taþraya gerekli durumlarda teftiþ
için mübaþir sýfatýyla gönderilebilirdi (BA,
MD, nr. 7, s. 247). XVII. yüzyýlýn baþlarýn-
dan itibaren göstermelik de olsa tazý bes-
leme görevleri devam eden turnacýlarýn
turna besleme ve padiþahla birlikte ava
gitme geleneðine son verilmiþ, turnacý-
baþýlýk Yeniçeri Ocaðý’nda yüksek rütbe-
li mansýb olarak varlýðýný sürdürmüþtür.
1826’da Eþkinci Ocaðý’nýn kurulmasýyla
turnacýbaþýya 3750 akçe maaþ baðlanma-
sý kararlaþtýrýlmýþ ve maiyetine yedi orta
verilmiþse de bu çok kýsa sürmüþ, ayný yý-
lýn haziranýnda turnacýbaþýlýk ve turnacý
ortasý Yeniçeri Ocaðý ile birlikte kaldýrýl-
mýþtýr.
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yayýmlanan tek sayýdýr. Heidelberg Üniver-
sitesi’nde 2009 yýlýnda baþlatýlan Exzel-
lenzcluster Projesi ile Turgologischer An-
zeiger’nýn bütün sayýlarý (1-26) veri taba-
ný halinde kullanýma açýlmýþtýr.
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Yeniçeri Ocaðý’nýn
yüksek rütbeli zâbitlerinden.
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Turnacýlarýn varlýðý “haseki” adý altýnda
Yýldýrým Bayezid dönemine kadar giderse
de bu adla anýlmalarý Fâtih Sultan Meh-
med devrinden itibaren baþlamýþtýr. Riva-
yete göre Fâtih Sultan Mehmed av esna-
sýnda bir tepenin arkasýndan havalanan
turnalarý görmüþ, bunlarý avlamak için þa-
hin ve doðan aranýrken 68. ortaya ait ta-
zýnýn koþup bir turnayý yakalamasý çok ho-
þuna gitmiþ, bu ortanýn hasekisinin yev-
miyesine 1 akçe zam yaparak turnacýbaþý
unvanýyla odasýný diðer hasekilerin üzeri-
ne çýkarmýþtýr.

Devþirme kanunu gereðince kapýkulu
askerleri gibi Osmanlý tebaasý hýristiyan
ailelerin çocuklarý olan turnacýlarýn mev-
cudu 1623’te 280, 1665’te 468 idi. Tima-
ra çýkan turnacýlara XVI. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda yýllýk geliri 10.000 akçeyi bulan dir-
lik tevcih edilirdi. Âmirleri olan turnacýba-
þý (serturnaî) ocak içinde rütbe bakýmýndan
hasekibaþýnýn üstünde, saksoncubaþýnýn
altýndaydý. XVIII. yüzyýla kadar terfiler ocak
kaidesine göre yapýlýrken zaman içinde
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