güvenliğini sağlayıp posta teşkilâtını ye
niden düzenledi. Çiftçilere tohum ve tarım
aletleri dağıtmak, tahıl ambarları inşa et
mek ve zaman zaman vergi borçlarını af
fetmek suretiyle ziraî faaliyetleri teşvik
etti. Bu sayede Moğol istilâsının Çin’de yol
açtığı tahribatın olumsuz izlerini kısmen
de olsa silmeyi başardı.

18 Şubat 1294 tarihinde ölen Kubilay
Kağan’ın yaptığı evliliklerden kırk yedi oğ
lu ve çok sayıda kızı dünyaya gelmişti. Re
şîdüddin Fazlullåhı Hemedânî, oğulların
dan muteber olan on ikisinin adını zikreder
(Câmi£u’ttevârîÅ,II,865-868). Ölümünden
sonra tahta torunu Temür Olcaytu geçti.
Kubilay Kağan çağdaş kaynaklarda cesur
bir savaşçı, usta bir kumandan ve bilge bir
hükümdar olarak zikredilir. Kışları umumi
yetle Hanbalık, yazları ise Kaypingfu’da
geçirir, mart başlarından mayıs ortalarına
kadar avlanır, eylül ayındaki doğum günü
nü de büyük bir törenle kutlardı. Kudret
ve ihtişamı onu bizzat gören Venedikli
seyyah Marco Polo tarafından “insan,
toprak ve hazine bakımından dünyanın
en güçlüsü” ve “Âdem’den bugüne kadar
hiç görülmedik ölçüde güçlü” şeklinde tas
vir edilmiştir (Dünyanın Hikâye Edilişi, I,
201). Kubilay Kağan, Moğol İmparatorlu
ğu’nun son büyük hükümdarıdır. Onun
ölümünün ardından İlhanlı ve Altın Orda
hükümdarlarının büyük hana olan tâbiiyet
bağları yavaş yavaş kopmuştur. Moğol İm
paratorluğu’nu Çin’den yönetme teşeb
büsü, Yüan hânedanının son hükümdarı
Togan Temür’ün Çin’i terketmek zorunda
kalmasıyla 1368 yılında son bulmuştur.
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YeniçeriOcaðý’nýn
yüksekrütbelizâbitlerinden.
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Kethüdâ bey, ocak kethüdâsı ve kâhya
olarak da anılır, ancak bu sonuncusu daha
ziyade gayri resmî görevliler için kullanı
lırdı. Ağa bölüklerinin kuruluşuna kadar
kul kethüdâsının ocak içinde belli bir odası
yoktu ve başyayabaşı denilen zâbitin oda
sında otururdu. II. Bayezid döneminde bu
bölüklerin teşkilinden sonra birinci ağa
bölüğünün çorbacısı olunca bu bölüğün
odasında ikamet etti. Ardından kul ket
hüdâlığı Şehzadebaşı’nda Acemioğlanlar
Kışlası yanındaki Eski Odalar’ın sol tarafına
taşındı ve kethüdâ dairesi de buraya nak
ledildi. On altı odadan meydana gelen ket
hüdâ bölüğündeki yeniçeri sayısı diğerleri
ne oranla çok daha kalabalık olup 700800
civarında idi. Bu durum kul kethüdâsının
yetki ve nüfuzunun bir göstergesiydi. Ağa
bölüğüne mensup yeniçeriler kethüdâ bö
lüğünde bulunmakla övünürdü. Kanûnî
Sultan Süleyman’dan itibaren padişahların
ocağı ziyaretleri sırasında padişaha verile
cek şerbeti kul kethüdâsı tutar, yeniçeri
ağası da sunardı (Şem‘dânîzâde,I,156).
Rütbe yönünden sekbanbaşının altında,
zağarcıbaşının üstünde olup terfi eder

Kul kethüdâsı
merasim
kıyafetiyle
(Mahmud
Şevket Paşa,

Osmanlı
Teşkilât
ve Kıyâfeti
Askeriyyesi,
İÜ Ktp.,
TY, nr. 9391,
ek tablo,
rs. 9)

se sekbanbaşılığa, daha sonra da yeniçeri
ağalığına yükselirdi. Ancak sekbanbaşılar
gözden düşünce kethüdânın nüfuzu art
tı ve XVII. yüzyılın ikinci yarısından sonra
işlev bakımından onu geçerek doğrudan
yeniçeri ağası yapıldı. Kul kethüdâsı mut
laka ocak içinden yetiştiğinden kurumun
usul ve kurallarını çok iyi bilir, dışarıdan
getirilen yeniçeri ağasına bu hususta yar
dımcı, hatta bazan vekil olurdu (Şânîzâde,
I,143). Yeniçeri ağası yeniçerilerin işlerini
kul kethüdâsı ile görüşüp karara bağlardı.
Ağa istemediği sürece padişah bile ket
hüdâ beyi kolayca azledemezdi. Padişaha
karşı da ocak işlerinin vekili, hatta tem
silcisi durumundaydı. Bunun sebebi belki
de ocak dahilinde yeniçeriler üzerindeki
nüfuzu idi. Kul kethüdâsı orta ve bölük ku
mandanları olan çorbacıların azil ve tayini
ni ağanın da rızasını alarak yapabilirdi.
II. Bayezid zamanına kadar padişah
la birlikte sefere giden kul kethüdâsı bu
padişah döneminde donanma ile sefere
çıkan yeniçerilere kumanda etti. XVI. yüz
yılın sonlarından itibaren padişah sefere
gitmese de diğer yeniçeri zâbitleri gibi
kethüdâlar da sefere giderdi. Kul kethüdâ
ları savaşlarda ve kale kuşatmalarında ye
niçerileri savaş nizamına sokar, hücum
ve savunma tedbirlerini alır, sınırlarda
muhafızlık yapan ocak bölüklerine gerek
li emirleri verirdi. Taşıdığı bayrak sarı ve
kırmızı renklerde olup yeniçerilerin alay
bayraklarına benzerdi. Kul kethüdâsının
merkezdeki başlıca görevleri ise ocaktaki
disiplini sağlamak ve yasaların uygulan
masına nezaret etmekti. Ağa Divanı’nın
tabii üyesi sıfatıyla yeniçeri ağasıyla görüş
mek isteyenleri görüştürmek, ocak içinde
ki davalara bakmak da onun görevleri ara
sındaydı. Bir padişahın ölümü halinde sa
raya çağrılanlar arasında kethüdâ bey de
bulunurdu. Yeniçeri ağası ve sekbanbaşı
ile birlikte ölen padişahın cesedini mu
ayene eder, tutulan raporu imzalardı. O
dönemin karakolları olan kulluklara ta
yinleri de kethüdâ bey yapardı. Bayram
ve arefe tebriklerinde selîmî kavuk giyer,
sancakı şerifin çıkarılmasında hazır bulu
nurdu. Sekbanbaşı ve yeniçeri ağası dahil
bütün ocak zâbitleri askeri kışkırtabileceği
endişesiyle kul kethüdâsından çekinirdi.
Sultan İbrâhim ve IV. Mehmed dönemle
rinde, 1703 Edirne Vak‘ası’nda İstanbul’da
çıkan ayaklanmaların bastırılmasında hep
başrollerde bulunmuş olması bu hususa
işaret eder. Ocak dahilinde tutuklamaya
yetkili tek görevli de kul kethüdâsı idi.
Diğer ocak zâbitleri gibi kul kethüdâsı
da devletten aldığı ulûfe dışında mirasçı
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sız ölen ağa bölüğü yeniçerilerinin tereke
lerinden de hisse alırdı. Kul kethüdâsının
yevmiyesi Kanûnî Sultan Süleyman zama
nında 30 akçe olup bu miktar XVII. yüz
yılda 40 akçeyi geçmişti. Bunlardan başka
kul kethüdâsının İstanbul’da ve bazı taşra
merkezlerinde bulunan karakol zâbitliğine
yapılan tayinlerden de payı vardı. Sayıları
fazla olan kullukların işleri ve gelirlerinin
tahsili kethüdâ beyin kâtibi ve saracı ta
rafından yapılırdı. XVII. yüzyıl başlarında
İstanbul kulluklarına yapılan bir tevcih
ten 85 akçe vergi tahsil edilirdi. Bunun
70 akçesi kethüdânın, 10 akçesi saracın, 5
akçesi de kulluk kâtibinindi. Taşra kulluk
larının her birinden dokuz ay için 3 kuruşla
(XVI.asırsonlarıylaXVII.asırbaşlarında
1kuruş60-80akçearasındaidi) 15 ak
çe alınır, bunun 15 akçesi kâtibin, kalanı
kethüdânın olurdu. Kul kethüdâsı da pa
dişah değişikliklerinde bahşiş alırdı. 1648
yılında tahta çıkan IV. Mehmed’in cülûsu
münasebetiyle kendisine 7000 akçe veril
mişti (Eyyûbî Efendi Kånûnnâmesi,s.58).
Azledilen kul kethüdâsına senelik geliri
3345.000 akçe olan zeâmet tevcih edilir
di. Bazı kethüdâların sancak beyi, hatta
beylerbeyi tayin edildiği de olurdu (Râşid
MehmedEfendi,I,345;SahaflarŞeyhizâde
EsadEfendi,s.67). İstanbul’da bulunan
kul kethüdâsının başyardımcısı kethüdâ
yeri denilen görevli olup önemli taşra mer
kezlerindeki yeniçerilerin başında da kul
kethüdâsıyla kethüdâ yeri vardı. Yeniçeri
Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasıyla birlikte
kul kethüdâlığı da tarihe karışmıştır.

Kethüdâ bey XVII. yüzyılda Ağa Divanı’na
giderken sorgucuna balıkçıl takar, samur
kuşak ve kadife üst elbisesi, ayağına da
sarı çizme giyerdi. Bu sırada atına gümüş
zincir ve özengiyle divan rahtı ve topuz
vururdu (Eyyûbî Efendi Kånûnnâmesi,s.
42). Daha sonraki dönemlerde resmî gün
lerde başına özel bir üsküf takardı. Bunun
alt tarafı dört parmak eninde sarı sırma ile
işlenmişti, üst tarafı da arkaya fazla sark
mayacak şekilde yatıktı. Üsküfün üstünde
geriye doğu kıvrık, sağa ve sola doğru eğik
yelpaze görünümünde tüyden iki sorguç
bulunurdu. Elbisesi yeniçeri ağasının elbi
sesine benzerse de kolsuz kürkünün kabı
kırmızı idi, bu kola takılan iğreti kollar ise
yeşil olurdu (MahmudŞevketPaşa,s.5556). Sarayda toplanan Dîvânı Hümâyun’a
gidip gelirken yeniçeri odabaşıları kethüdâ
beyi Arzhâne’de ve Süleymaniye Camii
önünde olmak üzere iki defa selâmlardı.
Ocak zâbitlerinden idam cezasına çarp
tırılanları cellâda kul kethüdâsı teslim
ederdi. Ağakapısı’ndaki dairesinden evi
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ne giderken kendisine başçavuşla birkaç
çavuş refakat ederdi. Yeniçeri ağası ve
sekbanbaşıya olduğu gibi kul kethüdâsına
da üç senede bir ıstablı âmireden devir
atı adıyla at verilirdi. Kethüdâ beyin sakal
bırakma hakkına sahip (sakallıağalar) ol
duğu bilinmektedir.
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SafevîDevleti’nde
önemligörevlerdebulunantarihçi,
münþîvetezkireyazarý.
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17 Rebîülevvel 953’te (18Mayıs1546)
Kum’da doğdu. Soyu İmam Zeynelâbidîn’e
dayanır. Hem anne hem baba tarafından
seyyid olan ataları nesiller boyu Kum şeh
rinde yaşamıştır. Babası Münşî Şerefüd
din Hüseyni Hüseynî, Şah I. Tahmasb’ın
Herat valisi olan kardeşi Sâm Mirza’nın
hizmetinde bulundu. 964’te (1557) Tah
masb’ın yeğeni ve damadı olan Meşhed
Valisi Şehzade İbrâhim Mirza’ya malî ve
idarî konularda yardım etmekle görev
lendirildi. Böylece Kådî Ahmed, on bir ya
şında iken ailesiyle birlikte yirmi yıl kadar
yaşayacağı Meşhed’e yerleşmiş oldu. Meş

hed’de İbrâhim Mirza’nın sarayındaki hat
tat ve nakkaşlardan ders aldı. 983 (1576)
yılında babasıyla birlikte Şah Tahmasb’ın
sarayında münşîlik vazifesine tayin edildi.
Hâmisi İbrâhim Mirza’nın ertesi yıl Şah II.
İsmâil tarafından öldürülmesi hayatında
derin izler bıraktı. Kummî, Şah I. Abbas’ın
tahta çıktığı (1587) ilk yılları bir felâket dö
nemi olarak tasvir eder ve bunun İbrâhim
Mirza’nın öldürülmesiyle başladığını söy
ler. Kendisi de siyasal ve sosyal kargaşanın
yaşandığı bu dönemde önemli görevlere
getirildi. Şah II. İsmâil tarafından 1576
1577’de ƒulâ½atü’ttevârîÅ adlı eserini
yazmakla görevlendirildi. Dört yıl kadar
Müstevfî Mîr Şah Gåzî’nin maiyetinde ça
lıştı. Ardından Tekelü Erdoğdu Halîfe’nin
yanında vezir sıfatıyla bulundu. Şah Mu
hammed Hudâbende tarafından 989’da
(1581) müstevfîyi mevk†fât vazifesine
getirildi. 999 (1591) yılında tamamladığı
ƒulâ½atü’ttevârîÅ’i Şah I. Abbas’a tak
dim etti. Sonraki yıllarda da çeşitli görev
lerde bulundu. GülistânıHüner’i yazar
ken devrin çalkantıları arasında pek çok
murakka‘, katı‘ ve hat ustasının, müsevvi
din yetişmesine vesile oldu. İskender Bey
Münşî de onun talebelerindendir. 1015
(1606) yılında vefat ettiği tahmin edilmek
tedir.

Eserleri. Çok sayıda eser kaleme alan
Kådî Ahmedi Kummî’nin önemli eser
leri şunlardır: 1.Mecma£u’şşu£arâyi
£Abbâsî (Te×kiretü’şşu£arâyi £Abbâsî).
Günümüze ulaşmayan bu esere müellif
diğer çalışmalarında sıkça atıfta bulun
muştur. Bu atıflardan eserin en az altı
ciltlik bir antoloji olduğu anlaşılmaktadır.
2.ƒulâ½atü’ttevârîÅ. Altı cilt halinde ya
zıldığı anlaşılmaktadır. Müellif, Gülistânı
Hüner adlı eserinde iki yerde ƒulâ½atü’t
tevârîÅ’in VI. cildinden bahseder. Günü
müze eserin sadece V. cildi ulaşmıştır. İlk
dört cildi aralarında Çağatay hanlarının
da bulunduğu genel bir İslâm tarihidir.
Muhtemelen 15871592 yılları arasında
yazılmış olan V. cilt Safevîler’in hükümdar
larından Şah I. Abbas’ın ilk yıllarına kadar
gelen dönemi içerir. Safevî tarihinin en
önemli kaynaklarından olan bu cildin beş
nüshası bilinmektedir. Şah I. Abbas’ın ilk
dönemlerini içeren bölümü, Hans Müller
tarafından Almanca tercümesiyle birlik
te 1964’te Wiesbaden’de neşredilmiştir.
Eserin bu kısmı, İskender Bey Münşî’nin
£Âlemßârâyı£Abbâsî adlı eseriyle bir
likte Şah I. Abbas devrinin en önemli iki
kaynağını oluşturmaktadır. V. cildin Safevî
hânedanının ilk dönemlerini ihtiva eden bi
rinci kısmını Erika Glassen, Almanca çevi

