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se sek ban ba şı lı ğa, da ha son ra da ye ni çe ri ağa lı ğı na yük se lir di. An cak sek ban ba şı lar göz den dü şün ce ket hüdânın nü fu zu arttı ve XVII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan son ra iş lev ba kı mın dan onu ge çe rek doğ ru dan ye ni çe ri ağa sı ya pıl dı. Kul ket hüdâsı mutla ka ocak için den ye tiş ti ğin den ku ru mun usul ve ku ral la rı nı çok iyi bi lir, dı şa rı dan ge ti ri len ye ni çe ri ağa sı na bu hu sus ta yardım cı, hat ta ba zan ve kil olur du (Şânîzâde,
I,143). Ye ni çe ri ağa sı ye ni çe ri le rin iş le ri ni kul ket hüdâsı ile gö rü şüp ka ra ra bağ lar dı. Ağa is te me di ği sü re ce pa di şah bi le kethüdâ be yi ko lay ca az le de mez di. Pa di şa ha kar şı da ocak iş le ri nin ve ki li, hat ta temsil ci si du ru mun day dı. Bu nun se be bi bel ki de ocak da hi lin de ye ni çe ri ler üze rin de ki nü fu zu idi. Kul ket hüdâsı or ta ve bö lük kuman dan la rı olan çor ba cı la rın azil ve ta yi nini ağa nın da rı za sı nı ala rak ya pa bi lir di.II. Ba ye zid za ma nı na ka dar pa di şahla bir lik te se fe re gi den kul ket hüdâsı bu pa di şah dö ne min de do nan ma ile se fe re çı kan ye ni çe ri le re ku man da et ti. XVI. yüzyı lın son la rın dan iti ba ren pa di şah se fe re git me se de di ğer ye ni çe ri zâbit le ri gi bi ket hüdâlar da se fe re gi der di. Kul ket hüdâla rı sa vaş lar da ve ka le ku şat ma la rın da yeni çe ri le ri sa vaş ni za mı na so kar, hü cum ve sa vun ma ted bir le ri ni alır, sı nır lar da mu ha fız lık ya pan ocak bö lük le ri ne ge rekli emir le ri ve rir di. Ta şı dı ğı bay rak sa rı ve kır mı zı renk ler de olup ye ni çe ri le rin alay bay rak la rı na ben zer di. Kul ket hüdâsı nın mer kez de ki baş lı ca gö rev le ri ise ocak ta ki di sip li ni sağ la mak ve ya sa la rın uy gu lanma sı na ne za ret et mek ti. Ağa Di va nı’nın ta bii üye si sı fa tıy la ye ni çe ri ağasıy la gö rüşmek is te yen le ri gö rüş tür mek, ocak için deki da va la ra bak mak da onun gö rev le ri arasın day dı. Bir pa di şa hın ölümü ha lin de sara ya çağ rı lan lar ara sında ket hüdâ bey de bu lu nur du. Ye ni çe ri ağa sı ve sekbanba şı ile bir lik te ölen padişahın ce se di ni muaye ne eder, tu tu lan ra po ru im za lar dı. O dö ne min ka ra kol la rı olan kul luk la ra tayin le ri de ket hüdâ bey ya par dı. Bay ram ve are fe teb rik le rin de selîmî ka vuk gi yer, san cakı şe ri fin çı ka rıl ma sın da ha zır bu lunur du. Sek ban ba şı ve ye ni çe ri ağa sı da hil bü tün ocak zâbit le ri as ke ri kış kır ta bi le ce ği en di şe siy le kul ket hüdâsın dan çe ki nir di. Sul tan İbrâhim ve IV. Meh med dö nem lerin de, 1703 Edir ne Vak‘ası’nda İs tan bul’da çı kan ayak lan ma la rın bas tı rıl ma sın da hep baş rol ler de bu lun muş ol ma sı bu hu su sa işa ret eder. Ocak da hi lin de tu tuk la ma ya yet ki li tek gö rev li de kul ket hüdâsı idi.Di ğer ocak zâbit le ri gi bi kul ket hüdâsı da dev let ten al dı ğı ulûfe dı şın da mi ras çı

(ed.EmineUyumazv.dğr.), İs tan bul 2013, s. 317
328; A. Jing, “ThePortraitsofKhubilaiKhanand
ChabibyAnige(12451306),aNepaliArtistat
theYuanCourt”, Ar ti bus Asi ae, LIV/1-2, As co na 

1994, s. 40-86; Re şid Rah me ti Arat, “Kubilay”, 
İA, VI, 948-949; W. Bart hold – [J.A.Boyle],“Buråk 

Khån”, EI° (İng.), I, 1311; a.mlf., “Kubilay”, a.e., 
V, 300; Mus ta fa S. Ka ça lin, “Elifbâ”, DİA, XI, 47.
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Ket hüdâ bey, ocak ket hüdâsı ve kâhya ola rak da anı lır, an cak bu so nun cu su da ha zi ya de gay ri resmî gö rev li ler için kul la nılır dı. Ağa bö lük le ri nin ku ru lu şu na ka dar kul ket hüdâsı nın ocak için de bel li bir oda sı yok tu ve baş ya ya ba şı de ni len zâbi tin odasın da otu rur du. II. Ba ye zid dö ne min de bu bö lük le rin teş ki lin den son ra bi rin ci ağa bö lü ğü nün çor ba cı sı olun ca bu bö lü ğün oda sın da ika met et ti. Ar dın dan kul kethüdâlı ğı Şeh za de ba şı’nda Ace mi oğ lan lar Kış la sı ya nın da ki Es ki Oda lar’ın sol ta ra fı na ta şın dı ve ket hüdâ da ire si de bu ra ya nakle dil di. On al tı oda dan mey da na ge len kethüdâ bö lü ğün de ki ye ni çe ri sa yı sı di ğer le rine oran la çok da ha ka la ba lık olup 700800 ci va rın da idi. Bu du rum kul ket hüdâsı nın yet ki ve nü fu zu nun bir gös ter ge siy di. Ağa bö lü ğü ne men sup ye ni çe ri ler ket hüdâ bölü ğün de bu lun mak la övü nür dü. Kanûnî Sul tan Sü ley man’dan iti ba ren pa di şah la rın oca ğı zi ya ret le ri sı ra sın da pa di şa ha ve ri lecek şer be ti kul ket hüdâsı tu tar, ye ni çe ri ağa sı da su nar dı (Şem‘dânîzâde,I,156). Rüt be yö nün den sek ban ba şı nın al tın da, za ğar cı ba şı nın üs tün de olup ter fi eder

gü ven li ği ni sağ la yıp pos ta teş kilâtı nı yenide n dü zen le di. Çift çi le re to hum ve tarı m alet le ri da ğıt mak, ta hıl am bar la rı in şa etmek ve za man za man ver gi borç la rı nı affet mek su re tiy le zi raî fa ali yet le ri teş vik et ti. Bu sa ye de Mo ğol is tilâsı nın Çin’de yol aç tı ğı tah ri ba tın olum suz iz le ri ni kıs men de ol sa sil me yi ba şar dı.
18 Şu bat 1294 ta ri hin de ölen Ku bi lay Ka ğan’ın yap tı ğı ev li lik ler den kırk ye di oğ  lu ve çok sa yı da kı zı dün ya ya gelmiş ti. Reşîdüd din Faz lullåhı He medânî, oğullarından mu te ber olan on iki si nin adı nı zik re der 

(Câmi£u’ttevârîÅ,II,865-868). Ölü münden son ra tah ta to ru nu Temür Ol cay tu geçti . Ku bi lay Ka ğan çağ daş kay nak lar da ce sur bir sa vaş çı, us ta bir kuman dan ve bil ge bir hü küm dar ola rak zik re di lir. Kış la rı umu miyet le Han ba lık, yaz la rı ise Kaypingfu’da ge çi rir, mart baş la rın dan ma yıs or ta ları na ka dar av la nır, ey lül ayın da ki do ğum gününü de bü yük bir tö ren le kut lar dı. Kud ret ve ihtişa mı onu biz zat gö ren Ve ne dikli sey yah Mar co Po lo ta rafın dan “in san, top rak ve ha zi ne ba kı mın dan dün ya nın en güç lü sü” ve “Âdem’den bugün e ka dar hiç gö rül medik öl çü de güç lü” şeklin de tasvir edilmiş tir (Dün ya nın Hikâ ye Edilişi , I, 
201). Ku bi lay Ka ğan, Mo ğol İm paratorluğu’nun son büyük hü küm da rı dır. Onun ölü mü nün ar dın dan İl han lı ve Al tın Or da hü küm dar la rı nın bü yük ha na olan tâbii yet bağ la rı ya vaş ya vaş kop muş tur. Mo ğol İmpa ra tor lu ğu’nu Çin’den yö net me te şebbü sü, Yü an hâne da nı nın son hü küm da rı To gan Te mür’ün Çin’i ter ket mek zo run da kal ma sıy la 1368 yı lın da son bul muş tur.

BİBLİYOGRAFYA:Ebü’lFe rec, Târih, II, 577-578, 598; Re şî düddin Faz lullåhı He me danî, Câ mi£u’ttevârîÅ (nşr.
MuhammedRûşen–MustafaMûsevî), Tah ran 

1373 hş., II, 780, 863959; Mar co Po lo, Dün ya nın 
Hi kâ ye Edi li şi (trc.Z.Zühreİlkgelen), İs tan bul 
2004, I, 201-275; II, 38-100, 219-224; Nü vey rî, 
Ni hâ ye tü’lereb, XXVII, 354-356; Vassâf, Tâ rîÅ 

(nşr.Muhammedİsfahânî), Tah ran 1338 hş., s. 
16-24; S. Li an, Yu an shi, Bei jing 1976, s. 48-

128, 2354-2358, 3151-3152, 4593-4622; W. Eber hard, Çin Ta ri hi, An ka ra 1947, s. 260-268; M. Ros sa bi, Khu bi lai Khan: His Li fe and Ti mes, 
Ber ke ley 1988; a.mlf., Ku bi lay Han’ın Sey ya
hı: Rab ban Sav ma ve Do ğu dan Ba tı ya İlk Yol
cu luk (trc.EkinUşşaklı), İs tan bul 2008; a.mlf., 
“NotesonKhubilaiKhan:ReligiousToleration
orPoliticalExpediency?”, Ho ri zons of the World: 
Fests chrift for İsen bi ke To gan (ed.İlkerEvrim
Binbaş–NurtenKılıç-Schubel), İs tan bul 2011, 
s. 119-132; R. Gro us set, Boz kır İm pa ra tor lu ğu 

(trc.ReşatUzmen), İs tan bul 1993, s. 286317; M. Bi ran, Qa idu and the Ri se of the In de pen dent 
Mon gol Sta te in Cen tral Asia, Lon don 1997, s. 

37-57; Gül çin Çan dar lı oğ lu, “KubilayKaanveUl
cayTimurKaan’ınŞahsiyetleriveDevirleriMe
deniyeti”, Prof. Dr. Er do ğan Mer çil’e Ar ma ğan 
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hed’ de İbrâhim Mir za’nın sa ra yın da ki hattat ve nak kaş lar dan ders al dı. 983 (1576) yı lın da ba ba sıy la bir lik te Şah Tah masb’ın sa ra yın da münşîlik va zi fe si ne ta yin edil di. Hâ mi si İbrâhim Mir za’nın er te si yıl Şah II. İs mâil ta ra fın dan öl dü rül me si ha ya tın da de rin iz ler bı rak tı. Kummî, Şah I. Ab bas’ın tah ta çık tı ğı (1587) ilk yıl la rı bir felâket döne mi ola rak tas vir eder ve bu nun İbrâhim Mir za’nın öl dü rül me siy le baş la dı ğı nı söyler. Ken di si de si ya sal ve sos yal kar ga şa nın ya şan dı ğı bu dö nem de önem li gö rev le re ge ti ril di. Şah II. İsmâil ta ra fın dan 1576
1577’ de ƒulâ½atü’ttevârîÅ ad lı ese ri ni yaz mak la gö rev len di ril di. Dört yıl ka dar Müs tevfî Mîr Şah Gåzî’nin ma iye tin de çalış tı. Ar dın dan Te ke lü Er doğ du Halîfe’nin ya nın da ve zir sıfatıyla bu lun du. Şah Muham med Hudâben de ta ra fın dan 989’da 

(1581) müs tevfîyi mevk†fât va zi fe si ne ge ti ril di. 999 (1591) yı lın da ta mam la dığı 
ƒulâ½atü’ttevârîÅ’i Şah I. Ab bas’a takdim et ti. Son ra ki yıl lar da da çe şit li gö revler de bu lun du. GülistânıHüner’i ya zarken dev rin çal kan tı la rı ara sın da pek çok mu rak ka‘, ka tı‘ ve hat us ta sı nın, mü sev vidin ye tiş me si ne ve si le ol du. İs ken der Bey Münşî de onun ta le be le rin den dir. 1015 

(1606) yı lın da ve fat et ti ği tah min edilmekte dir.
Eserleri. Çok sa yı da eser ka le me alan Kådî Ah medi Kummî’nin önem li eserle ri şun lar dır: 1.Mecma£u’şşu£arâyi

£Abbâsî(Te×ki re tü’şşu£arâyi £Abbâsî). Gü nü mü ze ulaş ma yan bu ese re mü el lif di ğer ça lış ma la rın da sık ça atıf ta bu lunmuş tur. Bu atıf lar dan ese rin en az al tı cilt lik bir an to lo ji ol du ğu an la şıl mak ta dır. 
2.ƒulâ½atü’ttevârîÅ. Al tı cilt ha lin de yazıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Mü el lif, Gülistânı
Hüner ad lı ese rin de iki yer de ƒulâ½atü’t
tevârîÅ’in VI. cil din den bah se der. Gü nümü ze ese rin sa de ce V. cil di ulaş mış tır. İlk dört cil di ara la rın da Ça ğa tay han la rı nın da bu lun du ğu ge nel bir İslâm ta ri hi dir. Muh te me len 15871592 yıl la rı ara sın da ya zıl mış olan V. cilt Sa fevîler’in hükümdarla rın dan Şah I. Ab bas’ın ilk yıl la rı na ka dar ge len dö ne mi içe rir. Sa fevî ta ri hi nin en önem li kay nak la rın dan olan bu cil din beş nüs ha sı bi lin mek te dir. Şah I. Ab bas’ın ilk dö nem le ri ni içe ren bö lü mü, Hans Mül ler ta ra fın dan Al man ca ter cü me siy le bir likte 1964’te Wi es ba den’de neş re dil miş tir. Ese rin bu kıs mı, İs ken der Bey Münşî’nin 
£Âlemßârâyı£Abbâsî ad lı ese riy le birlik te Şah I. Ab bas dev ri nin en önem li iki kay na ğı nı oluş tur mak ta dır. V. cil din Sa fevî hâne da nı nın ilk dö nem le ri ni ih ti va eden birin ci kıs mı nı Eri ka Glas sen, Al man ca çe vi

ne gi der ken ken di si ne baş ça vuş la bir kaç ça vuş re fa kat eder di. Ye ni çe ri ağa sı ve sek ban ba şı ya ol du ğu gi bi kul ket hüdâsı na da üç se ne de bir ıs tablı âmi re den de vir atı adıy la at ve ri lir di. Ket hüdâ be yin sa kal bı rak ma hak kı na sa hip (sakallıağalar) oldu ğu bi lin mek te dir.
BİBLİYOGRAFYA:Selânikî, Târih (İpşirli), I, 101, 199, 247, 414; II, 

845; Top çu lar Kâti bi Ab dül ka dir (Kadrî) Efen di 
Ta ri hi (haz.ZiyaYılmazer), An ka ra 2003, I-II, tür.

yer.; Eyyûbî Efen di Kånûnnâme si (haz.Abdül-
kadirÖzcan), İs tan bul 1994, s. 42, 44, 45, 58; Naîmâ, Târih (haz.Mehmetİpşirli), An ka ra 2007, 

I-IV, tür.yer.; Silâhdar Meh med Ağa, Zeyli Fez le ke 

(haz.NazireKaraçayTürkal,doktoratezi,2012), 
MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, tür.yer.; Râ şid Meh med Efen di – Çe le bizâde Âsım Efen
di, Târihi Râşid ve Zey li (haz.AbdülkadirÖzcan
v.dğr.), İs tan bul 2013, IIII, tür.yer.; Şem‘dânîzâde, 
Mü ri’ttevârîh (Aktepe), I, 156; II, 41; Tay le sa ni
zâ de Hâfız Ab dul lah Efen di Ta ri hi: İs tan bul’un 
Uzun Dört Yı lı: 17851789 (haz.FeridunM.Eme-
cen), İs tan bul 2003, I, 65, 68, 86, 251; Şânîzâde Meh med Ata ul lah Efen di, Târih (haz.ZiyaYılma-
zer), İs tan bul 2008, I, 143, 660; II, 774; ay rı ca 
bk. tür.yer.; Ye ni çe ri Oca ğı nın Kal dı rı lı şı ve II. 
Mah mud’un Edir ne Se ya ha ti: Meh med Dâniş 
ve Eser le ri (haz.ŞamilMutlu), İs tan bul 1994, s. 
56, 63; Sa haf lar Şey hizâde Esad Efen di, Târih 
(haz.ZiyaYılmazer), İs tan bul 2000, s. 67, ay rı
ca bk. tür.yer.; D’Ohs son, Tab le au général, VII, 

315; Ce vad Pa şa, Târîhi As kerîi Osmânî, İs tan
bul 1299, s. 21, 123; Mah mud Şev ket Pa şa, Os
man lı Teş kilât ve Kıyâfeti As ke riy ye si, İs tan bul 
1325, s. 3, 55-56; Mar sig li, Os man lı İm pa ra tor
lu ğu nun As ke ri Va zi ye ti, s. 76, 85; Uzun çar şı lı, 
Ka pu ku lu Ocak la rı, I, 195199; ay rı ca bk. tür.
yer.; Pa ka lın, II, 317-319; Meb dei Kånûnı Ye
ni çe ri, tür.yer.; Kavânîni Ye ni çe riyân: Ye ni çe ri 
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17 Rebîülev vel 953’te (18Mayıs1546) Kum’ da doğ du. So yu İmam Zey nelâbidîn’e da ya nır. Hem an ne hem ba ba ta ra fın dan sey yid olan ata la rı ne sil ler bo yu Kum şehrin de ya şa mış tır. Ba ba sı Münşî Şe re füddin Hü seyni Hü seynî, Şah I. Tah masb’ın He rat va li si olan kar de şi Sâm Mir za’nın hiz me tin de bu lun du. 964’te (1557) Tahmasb’ın ye ğe ni ve da ma dı olan Meş hed Va li si Şeh za de İbrâhim Mir za’ya malî ve ida rî ko nu lar da yar dım et mek le gö revlen di ril di. Böy le ce Kådî Ah med, on bir yaşın da iken ai le siy le bir lik te yir mi yıl ka dar ya şa ya ca ğı Meş hed’e yer leş miş ol du. Meş

sız ölen ağa bö lü ğü ye ni çe ri le ri nin te re kele rin den de his se alır dı. Kul ket hüdâsı nın yev mi ye si Kanûnî Sul tan Sü ley man za manın da 30 ak çe olup bu mik tar XVII. yüzyıl da 40 ak çe yi geç miş ti. Bun lar dan baş ka kul ket hüdâsı nın İs tan bul’da ve ba zı taş ra mer kez le rin de bu lu nan ka ra kol zâbit li ği ne ya pı lan ta yin ler den de pa yı var dı. Sa yı la rı faz la olan kul luk la rın iş le ri ve ge lir le ri nin tah si li ket hüdâ be yin kâti bi ve sa ra cı tara fın dan ya pı lır dı. XVII. yüz yıl baş la rın da İs tan bul kul luk la rı na ya pı lan bir tev cihten 85 ak çe ver gi tah sil edi lir di. Bu nun 
70 ak çe si ket hüdânın, 10 ak çe si sa racın, 5 ak çe si de kul luk kâti bi nin di. Taş ra kullukla rı nın her bi rin den do kuz ay için 3 kuruş la 
(XVI.asırsonlarıylaXVII.asırbaşlarında
1kuruş60-80akçearasındaidi) 15 ak  çe alı nır, bu nun 15 ak çe si kâti bin, ka la nı ket hüdânın olur du. Kul ket hüdâsı da padi şah de ği şik lik le rin de bah şiş alır dı. 1648 yı lın da tah ta çı kan IV. Meh med’in cülûsu mü na se be tiy le ken di si ne 7000 ak çe verilmiş ti (Eyyûbî Efen di Kånûnnâme si,s.58). Az le di len kul ket hüdâsı na se ne lik ge li ri 3345.000 ak çe olan zeâmet tev cih edi lirdi. Ba zı ket hüdâla rın san cak be yi, hat ta bey ler be yi ta yin edil di ği de olur du (Râşid
MehmedEfendi,I,345;SahaflarŞeyhizâde
EsadEfendi,s.67). İs tan bul’da bu lu nan kul ket hüdâsı nın baş yar dım cı sı ket hüdâ ye ri de ni len gö rev li olup önem li taş ra merkez le rin de ki ye ni çe ri le rin ba şın da da kul ket hüdâsıy la ket hüdâ ye ri var dı. Ye ni çe ri Oca ğı’nın 1826’da kal dı rıl ma sıy la bir lik te kul ket hüdâlı ğı da ta ri he ka rış mış tır.Ket hüdâ bey XVII. yüz yıl da Ağa Di va nı’na gi der ken sor gu cu na ba lık çıl ta kar, sa mur ku şak ve ka di fe üst el bi se si, aya ğı na da sa rı çiz me gi yer di. Bu sı ra da atı na gü müş zin cir ve özen giy le di van rah tı ve to puz vu rur du (Eyyûbî Efen di Kånûnnâme si,s.
42). Da ha son ra ki dö nem ler de resmî günler de ba şı na özel bir üs küf ta kar dı. Bu nun alt ta ra fı dört par mak enin de sa rı sır ma ile iş len miş ti, üst ta ra fı da ar ka ya fazla sarkma ya cak şe kil de ya tık tı. Üsküfün üs tün de ge ri ye do ğu kıv rık, sa ğa ve so la doğ ru eğik yel pa ze gö rü nü mün de tüyden iki sor guç bu lu nur du. El bi se si yeni çeri ağa sı nın el bise si ne ben zer se de kol suz kür kü nün ka bı kır mı zı idi, bu ko la ta kılan iğ re ti kol lar ise ye şil olur du (MahmudŞevketPaşa,s.55-
56). Sa ray da top la nan Dîvânı Hümâyun’a gi dip ge lir ken ye ni çe ri oda ba şı la rı ket hüdâ be yi Arzhâne’de ve Sü ley ma ni ye Ca mii önün de ol mak üze re iki de fa selâmlar dı. Ocak zâbit le rin den idam ce za sı na çarptı rı lan la rı cellâda kul ket hüdâsı tes lim eder di. Ağa ka pı sı’nda ki da ire sin den evi


