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Ö NSÖ Z 

 

Edward Hallett Carr’ın ‘Tarih Nedir?’ kitabında geçen “Tarih, geçmiş ve 

günümüz arasında bitmek bilmeyen bir diyalogdur.” sözünden etkilenerek bu sözü 

araştırma sürecimde amaç olarak aldım. Tarih, günümüzün toplum, kültür ve ekonomi 

gibi bütün alanlarını konu alabilen önemli bir kaynaktır. Ben de bu sebeple tarih üzerine 

çalışmalar yaptım ve halen de yapmaktayım. 

Osmanlı tarihi ile ilk tanışmam üniversite yıllarında olmuştur. 14.yüzyılda kurulan 

bir devletin nasıl 20.yüzyıla kadar taşındığı ve geniş topraklara hükmettiği konusunda 

merakım artmıştı. Ancak Güney Kore’de İslam dünyası tarihi hakkında detaylı bir eğitim 

bulunmuyordu. Bu sebeple bu konuda yüksek lisans yaparak sonrasında Türkiye’ye 

eğitim için gelmeyi planladım. Yüksek lisans eğitimimde Osmanlı’nın büyüme süreci ve 

bu büyüme sürecinde büyük bir etkisi olduğunu düşündüğüm devşirme sistemi hakkında 

çalışmalar yaptım. Ancak Güney Kore’nin coğrafi konumu sebebiyle yeterli kaynağa 

ulaşılamamasından dolayı düzenli bir araştırmanın yürütülemediğini düşünmekteyim. 

Daha sonrasında YTB’nin burs programından haberdar olarak doktora eğitimi için 

başvuruda bulundum ve Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimime başladım. 

Bir yabancı olarak Türk kültürü, dili ve yaşantısını öğrenmenin kolay bir süreç 

olmadığını düşünmekteyim. Ancak Türkiye’de Osmanlı tarihini çalışmak, çok çeşitli 

belgelere, verilere, kitaplara ve önemli tarihçilerin araştırmalarına ulaşma açısından kendi 

çalışmamı yürütme sürecinde oldukça avantajlı ve faydalı oldu. Doktora eğitimi 

sürecimde Osmanlı tarihi hakkındaki eksiklerimi de tamamlama fırsatı buldum. Osmanlı 

Devleti’nin devşirme sistemi hakkındaki tezimi yazma sürecinde büyük yardımları 

dokunan İlhan Erdem ve Cihat Aydoğmuşoğlu hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. 



v 

 

Ayrıca doktora tezimi yazmamda bana yardımcı olan Zeynep Oruç’a teşekkür ederim. 

Türkiye’de eğitimimi sürdürmemi sağlayan YTB’ye de ayriyeten teşekkürlerimi iletmek 

istiyorum. Özellikle de güvenip beni destekleyen aileme teşekkür ederim.  

 

Ankara, 2019 

Young Hee LEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

KISALTMALAR 

 

 

AÜİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

BAO : Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

İ.A. : İslam Ansiklopedisi 

İÜ : İstanbul Üniversitesi 

MÜ : Marmara Ü niversitesi  

MÜİFAV : Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 

S. : Derginin sayısı 

s. : sayfa 

TED : Tarih Enstitüsü Dergisi 

TİD: Tarih İncelemeleri Dergisi 

TTK : Türk Tarih Kurumu 

Yay. : Yayınları 



1 

 

GİRİŞ 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu 14.yüzyılda kurulmuş ve 20.yüzyıla kadar uzun yıllar 

boyunca varlığını sürdürmüştür.1 Osman Gazi(1302-1324) tarafından kurulan Osmanlı, 

Anadolu sınırında küçük bir beylik olarak yolculuğuna başlamıştır. Osmanlı, Orhan 

Gazi(1324-1362) döneminde Rumeli bölgesine doğru genişlemiş ve hızlı bir şekilde 

çevresindeki diğer Anadolu beyliklerini de bünyesine katarak büyümüştür. Osmanlı, 

Rumeli ve Anadolu’nun hâkimi olarak büyümeye devam etmiştir.2 Osmanlı’nın Rumeli 

bölgesine doğru açılmasını engellemek için Avrupa’daki çeşitli devletler Haçlı 

askerlerinden birlikler kurmuşlardır. 3  I. Murad(1362-1389)’ın Birinci Kosova 

Muharebesi’nde Haçlıları geri püskürtmesiyle birlikte Osmanlı, Rumeli bölgesindeki 

hakimiyetini kesinleştirmiştir.4  Ancak bu şekilde gelişmekte olan Osmanlı, Yıldırım 

Bayezid(1389-1403) döneminde bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı, Doğu 

Anadolu Bölgesi üzerindeki hakimiyet konusunda Timurlu Emîri Timur ile karşı karşıya 

gelmiş ve sonunda savaşa girilmiştir. Osmanlı, Timurlular ile Ankara Muharebesi’ne 

girişmiş ancak mağlup olmuştur.5 Yıldırım Bayezid esir düşmüş, Timur Anadolu’daki 

Osmanlı hakimiyetini yıkarak kendi düzenini kurmuş ve birliklerini geri çekmiştir. 6 

 
1 Aydın TANERİ, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun Gelişmesi ve Saray Hayatı-

Teşkilatı, Mehmet Akif ERDOĞRU, TTK, Ankara, 2019, s.79. 
2 Colin Imber, The Ottoman Empire, Palgrave Macmillan, 2009, s.12-13. 

3 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, Sabah Gazetesi, 1993, s.189. 

4 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK, Ankara, 2015, c.1, s.259. 

5 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yenitepe, 2012, s.289. 

6 Young Hee Lee, “The Battle of Ankara and the Change of the Anatolia Region”, Journal of History and Culture, 

2019, s.251-288. 
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Ankara Muharebesi’nin ardından Osmanlı’da Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında 

hükümdarlık tahtı üzerinden iç savaş çıkmıştır. Çelebi Mehmed(1413-1421) tarafından iç 

savaşa son verilmiş ve Osmanlı yavaş yavaş gücünü geri toplamaya başlamıştır. 

Çelebi Mehmed Osmanlı’daki bölünmeleri engelleyerek devletin istikrarı ve 

huzurunu sağlamaya çalışmıştır. II. Murad(1421-1444, 1446-1451) dönemine 

gelinmesiyle Osmanlı tekrardan gelişmeye başlamıştır. Osmanlı’nın gelişmesinden 

korkan Avrupa ülkeleri tekrardan Haçlı birlikleri ile Osmanlı’nın karşısında durmaya 

çalışmıştır ancak Varna Muharebesi’nden de Osmanlı galibiyetle ayrılmıştır.7 Osmanlı, 

Rumeli üzerindeki hakimiyetini tekrardan kesinleştirmiştir.8 Daha sonra Fâtih Sultan 

Mehmed(1444-1446, 1451-1481)’in tahta çıkmasıyla birlikte Osmanlı, tarihinde önemli 

bir dönüm noktası yaşamaya başlamıştır. Fâtih Sultan Mehmed, bir “fatih”tir ve 

Osmanlı’yı küresel bir imparatorluk olarak büyütüp geliştiren padişahtır.9 Fâtih Sultan 

Mehmed, İstanbul’u fethederek Osmanlı’nın yeni başkenti ilan etmiş ve Mora, Trabzon, 

Kırım Yarımadası gibi bölgelere yaptığı birçok askeri seferi başarıyla tamamlayarak 

Osmanlı’nın topraklarını genişletmiştir. 10  Fâtih Sultan Mehmed dönemi Osmanlı’sı, 

artık sadece Anadolu ve Rumeli’nin hâkimi olmakla kalmayıp küresel bir imparatorluk 

olarak gelişme göstermiştir. Fâtih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı’nın büyümesini 

mümkün kılan itici gücün ne olduğunu anlamak bu tez çalışmasının ana amaçlarındandır. 

Devletin gelişmesi ve büyümesi için devleti yöneten hükümdarın çabası gerekmektedir. 

Ayrıca hükümdara önerilerde bulunabilecek ve onun vizyon ve ideallerini 

gerçekleştirebilecek üstün yetenekli devlet yetkililerinin bulunması da devletin gelişmesi 

 
7 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.435-436. 

8 Feridun Emecen, “Kosova Savaşları”, İA, 2002, c.26, s.221-224. 

9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.490. 

10 Halil İnalcık, “Mehmed ⅠⅠ”, İA, 2003, c.28, s.395-407. 
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açısından önemlidir. Bunun yanında, düzenli işleyen bir sistem ile devletin idare edilmesi 

gerekmektedir. Osmanlı’nın büyük bir imparatorluk olarak büyümesini sağlayan birçok 

itici güç arasından özellikle de devşirme sistemi ve devşirme kökenli devlet yetkililerine 

dikkat çekmek gerektiği söylenebilir. Bu sebeple devşirme kökenli vezir ve vezir-i 

a’zamlara odaklanmak gerekmektedir. 

Devşirme sistemi bir kul sistemidir. İslam dünyası, Avrasya’nın mâiyet geleneğini 

alarak kendi bölgesel özelliklerine uygun şekilde değiştirmiş ve kul sistemini yürütmeye 

geçirmiştir. İslam dünyasında “gulâm” ve “memlûk” olarak bilinen kullardan askere alım 

yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra gulâm ve memlûk sistemleri, İslam dünyasında daha 

da yayılmış ve geniş bir şekilde yürütülmüştür. Kul sistemi Osmanlı’da da kullanılmıştır. 

Osmanlı’da ilk başta pençik sistemi sonrasında ise devşirme sistemi yürütülmüştür. 

Osmanlı, devşirme sistemi ile yeniçerilerin yanında elit devlet memurları da 

yetiştirmiştir. 11  Fâtih Sultan Mehmed, aktif bir şekilde devşirme kökenli devlet 

yetkililerinden faydalanmış ve devşirme kökenli devlet yetkilileri de Fâtih Sultan 

Mehmed’e hizmet ederek Osmanlı’nın büyümesine katkı sağlamışlardır. Bu şekilde, 

devşirme sisteminin Osmanlı’nın gelişmesinde önemli bir rol oynadığı görülmüştür ve bu 

durumun sebeplerini anlamak için devşirme sistemi, devşirme kökenli vezir ve vezir-i 

a’zamlar araştırılacaktır. Özellikle de ilk devşirme kökenli vezir-i a’zam olan Zağanos 

Paşa’nın hayatı üzerinde durulacaktır. 

Osmanlı’nın devşirme sistemi, devşirme kökenli devlet yetkilileri ve Zağanos 

Paşa hakkındaki araştırmanın yürütülebilmesi için öncelikle devşirme sistemi ile benzer 

olan kul sistemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Birinci bölümde bunun için kul 

sisteminin kökeni incelenecektir. İslam dünyasının kul sistemi, Avrasya’nın mâiyet 

 
11 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I, TTK, Ankara, 1988c, s.13-14. 
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geleneğinden gelmektedir. 12  Mâiyet geleneği, lideri korumak amacıyla oluşturulan 

silahlı muhafız birlikleri anlamına gelmektedir. Bu birliklere özellikle Tacitus’un 

Germania eserinde geçen ‘comitatus’ bir örnek olarak gösterilebilir.13 Mâiyet geleneği, 

Avrasya’yı aşarak dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış ve bölgelerin kültürlerine uygun 

şekilde değişim göstererek bu kültürlere yerleşmiştir. İslam dünyası da mâiyet geleneğini 

kabul ederek bu gelenek ile ‘gulâm’ ve ‘memlûk’ askerlerini toplamıştır. Ayrıca İslam 

dünyasına kabul edilen mâiyet geleneği, ‘atabeglik’ ile bir kat daha geliştirilmiştir.14 Bu 

gelişme süreci de daha detaylı bir şekilde incelenmelidir. Kul sisteminin kökeni hakkında 

yapılan incelemenin amacı, mâiyet geleneğinin nasıl İslam dünyasına kabul edildiği, 

İslam dünyasında kul sisteminin yürütülmesi, kul sisteminin atabeglik olarak değişme 

sürecinin incelenip anlaşılmasıdır. Böyle bir değişim süreci üzerinden Osmanlı ile 

devşirme sisteminin birbiriyle bağlantısını ve birbirlerine etki edip etmediklerini 

inceleyip anlamak amaçlanmaktadır. 

İkinci bölümde, Osmanlı’nın devşirme sistemini nasıl yürüttüğünü incelenmek ve 

anlamak hedeflenmektedir. Osmanlı devşirme sistemini uygulamaya başlamadan önce 

Osmanlı’da I. Murad döneminde Karamanlı Rüstem ve Çandarlı Kara Halil Paşa’nın 

önerisiyle pençik sistemi uygulanmıştır.15 Savaş ganimeti olan esirlerin 5’te 1’inin devlet 

tarafından alındığı pençik sistemi ile Osmanlı, yeniçeri askerleri yetiştirmiş ve üstün 

nitelikli ordusunu genişletmiştir. 16  Bu sebeple devşirme sisteminden önce pençik 

sisteminin araştırılması gerekmektedir. Ancak pençik sisteminin kullanıldığı döneme 

 
12 Peter B. Golden, “Some Notes on the “Comitatus” in Medieval Eurasia with Special Reference to The Khazars”, 

Russian History, Brill, 2001, c.28, s.153-170. 

13 Tacitus, Germania, Hâmit DERLİ, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1962, s.13-15. 

14 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK, Ankara, 1988b, s.47. 

15 Abdülkadir Özcan, “Pençik”, İA, 2007, c.34, s.226-228. 

16 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, Fey Vakfı, İstanbul, 1990, c.2, s.128-134. 
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bakıldığında, savaşların sayısı ve büyüklüğü arttıkça daha fazla vasıflı askere ihtiyaç 

duyulması ve uzun zaman süren iç savaşlar sebebiyle artık pençik sistemi yeterli 

gelmemeye başlamıştır. Bu sebeple Osmanlı’da Çelebi Mehmed döneminden itibaren 

Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin bünyesine alındığı devşirme sistemi 

yürütülmeye başlamıştır. Daha sonra devşirme sistemi kanunlaştırılmış ve devlet 

tarafından sistemli bir şekilde idare edilmeye başlamıştır.17 Bu araştırmada aynı zamanda 

devşirme sistemi kanunu, çeşitli tarihi belgeler ve yapılmış araştırmalar üzerinden 

devşirme sisteminin nasıl yürütüldüğü anlaşılmaya çalışılacaktır. Devşirme sistemi ile 

toplanan oğlanlar Türk olmayan gayrimüslimlerdi. Bu sebeple, öncelikle temel 

eğitimlerini almaları için Türk ailelerin yanlarına verilmişlerdir. Temel olarak gereken 

Türkçe, kültür gibi konularda eğitildikten sonra ise saraya gönderilmişlerdir. Devşirilen 

oğlanlar, Edirne Sarayı, Galata Sarayı ve İbrahim Paşa Sarayı’nda eğitim almışlardır.18 

Daha sonra saraya gönderilerek Büyük Oda, Küçük Oda, Has Oda, Hazine Odası, Kiler 

Odası ve Seferli Oda’da vazifelerini yerine getirerek eğitimlerine devam etmişler ve 

ardından bu oğlanlar yeteneklerine göre üst birimlere terfi etmişlerdir.19 Bu bahsedilen 

saray eğitim birimlerini birleştiren kurum olan Enderûn da tez çalışmasında incelemeye 

alınacak olan ayrı bir konudur. 

Üçüncü bölümde, devşirme kökenli devlet yetkililerinin yükselişini anlamak için 

Zağanoş Paşa’nın hayatının araştırılması planlanmaktadır. Zağanos Paşa, II. Murad 

döneminde hazinedarbaşılık görevine atanmıştır. 20  Daha sonra II. Murad ile birlikte 

birçok askeri sefere katılarak kabiliyetleri ile takdir görmüş ve II. Murad’ın kızıyla 

 
17 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-125. 

18 Ülker Akkutay, “Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderûn Mektebi”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., c.5, s.187-193. 

19 Halil İnalcık, The Ottoman Empire the Classical Age 1300-1600, Phoenix Press, London, 1973, s.82. 

20 Halil İnalcık, Fetih Devri üzerinde Tetkikler ve Vesikalar Ⅰ, TTK, Ankara, 2014, s.86. 
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evlenmiştir.21 Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed’in hocası olmuştur. Sonrasında Fâtih 

Sultan Mehmed tahta çıkıp da İstanbul fethedilince Zağanos Paşa vezir-i a’zam olarak 

atanmıştır.22 Daha sonra vezir-i a’zamlıktan azledilmiş ancak Fâtih Sultan Mehmed ile 

birlikte birçok askere sefere katılmaya devam etmiş ve başarılı bir şekilde görevlerini 

yerine getirmiştir. Zağanos Paşa’nın hayatı, devşirme kökenli devlet yetkililerinin nasıl 

ilerleme kaydettiğinin ve nasıl faaliyetlerde bulunduklarının anlaşılması açısından bir 

örnek teşkil etmektedir. 

Bu araştırmanın amacı devşirme sistemi ile devşirme kökenli vezir ve vezir-i 

a’zamlar üzerinden Osmanlı’nın nasıl gelişip değiştiğini anlamaktır. Fâtih Sultan 

Mehmed döneminde Osmanlı’nın, 16.yüzyıl Avrupası’nın mutlakiyetçi kraliyet rejimi ile 

karşılaştırılabilecek kadar, tarihi bir gelişme ve büyüme gösterdiği söylenebilir. Bu 

şekilde tarihi bir gelişmenin gerçekleşmesine, devşirme kökenli vezir ve vezir-i 

a’zamlardan faydalanarak otoritelerini sağlamlaştıran ve yıkılmaz kılan Osmanlı 

padişahlarının vesile olduğu söylenebilir. Bu sebeple devşirme sistemi ile devşirme 

kökenli vezir ve vezir-i a’zamların bu konudaki rolüne dikkat çekmek gerekmektedir. 

Ayrıca Osmanlı’da birçok farklı dini ve etnik grup birlikte yaşıyordu. Osmanlı, devşirme 

sistemini kullanarak bu farklı grupları Türkleştirip Müslümanlaştırmıştır. 23  Bu 

Türkleşme ve Müslümanlaşma ile Osmanlı’da ikamet eden ve Türk olmayan 

gayrimüslimlerin tek bir kimlik olan ‘Osmanlı’ adı altında toplandığı söylenebilir. Türk-

İslam devleti olan Osmanlı’nın daha da gelişip büyümesini sağlayan devşirme sistemi ile 

devşirme kökenli vezir ve vezir-i a’zamlar, yeni bir bakış açısıyla odak alınarak 

incelenmelidir. 

 
21 Laonikos Chalkokondyles, The Histories, Anthony Kaldrellis, Harvard University Press, 2014, c.2, s. 173. 

22 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 

23 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki 

Durumları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, s.42-43. 
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1. Araştırma Yöntemi 

 

Osmanlı İmparatorluğu, Fâtih Sultan Mehmed döneminde padişahı odak alan 

merkeziyetçi bir devlet olarak gelişim göstermiştir. Osmanlı rejimindeki bu değişim, 16-

18.yüzyılları arasında Avrupa’da görülen mutlakiyetçi kraliyet rejimine göre daha hızlı 

bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı, böyle bir değişimi 

mümkün kılan sebeplerden biri olduğu söylenebilecek olan devşirme kökenli vezir-i 

a’zamları incelemektir. Bu araştırmayı yürütmek amacıyla öncelikle literatür taraması 

yapılması ve bu verilerin incelenerek kullanılması planlanmaktadır.  

Öncelikle Osmanlı’da kullanılan devşirme sisteminin kökeni üzerinde 

durulacaktır. Avrasya’da görülen mâiyet geleneğinin ne olduğu, mâiyet geleneğinin İslam 

toplumuna nasıl tanıtıldığı ve İslam toplumunda kabul görme süreci incelenecektir.24 

Ayrıca Avrasya kültürünün etkisinde kalan çeşitli bölgeler üzerinde durularak mâiyet 

geleneğinin hangi şekillerde kullanıldığına bakılacaktır. Bunun yanında mâiyet 

geleneğinin kul sisteminden atabegliğe doğru değişimi ve Osmanlı’da görülen devşirme 

sistemi ile bağlantısı üzerinde durulacaktır. 

İslam toplumunda mâiyet geleneğinin kabul edilmesiyle oluşturulan kul sistemi 

hakkında da inceleme yapılacaktır. İslam toplumunda görülen en tipik kul sistemleri olan 

gulâm ve memlûk üzerinde durulacaktır. Gulâm ve memlûk hakkındaki yazılı kaynaklar 

üzerinden İslam toplumunda kulların nasıl görüldüğü ve onlardan nasıl faydalanıldığı 

incelenecektir.25 Ayrıca İslam dünyasındaki gulâm ve memlûk sistemlerinin devşirme 

 
24 Tacitus, 1962.; Peter B. Golden, 2001, c.28, s.153-170.; Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road- A History 

of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, The Turks in the Early Islamic World, Routledge, 2017. 

25 Nizamü’l Mülk, Siyasetname, Mehmet Taha Ayar, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2018.; el-Mâverdi, el-

Ahkamu’s-Sultaniyye(İslam Hilafet ve Devlet Hukuku), Bedir Yay., İstanbul, 1994.; Keykâvus, Kabusnâme, Mercimek 

Ahmed, Orhan Şaik Gökyay, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006. 
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sistemi olarak nasıl değişim gösterdiği ve bu sistemler arasında nasıl bir bağlantı olduğu 

araştırılacaktır. 

Yapılan araştırmalar üzerinden Osmanlı’nın devşirme sistemini inceleyip 

anlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca Osmanlı’da devşirme sisteminden önce yürütülen 

pençik sistemi de incelenecektir. Pençik sisteminin uygulanma sebebi, yöntemi ve süreci 

üzerinde durulacaktır. Bu konudaki incelemeyi gerçekleştirmek için pençik kanunnamesi 

temel alınacaktır.26 Bunun yanında pençik sisteminin yetersizliği üzerinde durulacaktır. 

Sonrasında ise devşirme sistemi incelenecektir. Devşirme sisteminin uygulanma yöntemi 

ve uygulanma süreci üzerinde durulacaktır. Bu konudaki araştırmayı sürdürmek için 

devşirme kanunnamesi incelenecektir.27 Ayrıca devşirme sistemi ile toplanan oğlanların 

eğitimleri için kullanılan Enderûn Mektebi hakkında da inceleme yapılacaktır. Enderûn 

Mektebi hakkındaki araştırma için birer eğitim kurumu olan Edirne Sarayı, Galata Sarayı 

ve İbrahim Paşa Sarayı incelenecektir. 28  Bunun yanında eğitim kurumu Enderûn-ı 

Hümâyûn üzerinde de durulacaktır.29 Bu şekilde devşirme sistemi ile devşirilen devlet 

yetkililerinin nasıl yetiştikleri ve nasıl Osmanlı’nın birer üyesi oldukları araştırılacaktır. 

Bu çalışmada devşirme kökenli vezir ve vezir-i a’zamlar hakkında inceleme 

yapılacaktır. Devşirme kökenli vezir ve vezir-i a’zamlar hakkındaki incelemeler için 

öncelikle vezirliğin kökeni araştırılacaktır.30 Bunun yanında Osmanlı vezirleri ile de 

karşılaştırma yapılacaktır. Araştırmanın yürütülmesi için Osmanlı tarihinin yazıldığı 

 
26 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.128-134. 

27 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-125. 

28 Fethi İsfendiyaroğlu, Galatasaray Tarihi, Doğan Kardeş Yay., 1954.; Rifat Osman, Edirne Sarayı, Süheyl Ü nver, 

TTK, Ankara, 1989.; Sedat Çetintaş, Saray ve Kervansaraylarımız Arasında İbrahim Paşa Sarayı, Cumhuriyet 

Matbaası, İstanbul, 1939. 

29 Ü lke AKKUTAY, Enderûn Mektebi, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1984.; İsmail Hakkı Baykal, Enderun Mektebi, 

İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, 1953.; Barnette Miller, Beyond the Sublime Porte: the Grand Seraglio of Stambul, 

New Heven: Yale University Press, 1931. 

30 S. D. Goitenin, Vezir Teriminin Kökeni Ü zerine, Kazım UZUN, Tarih Okulu, 5-8 2010, S.7, s.161-163. 
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kayıtlar incelenecektir.31 Ayrıca vezir-i a’zamlığın da kökeni araştırılacaktır. Devşirme 

kökenli vezir-i a’zamların incelenmesinde Fâtih Sultan Mehmed baz alınacaktır. 

Öncelikle Fâtih Sultan Mehmed’in tahta çıkmasından önce hizmet etmiş olan vezir ve 

vezir-i a’zamlar üzerinde durulacaktır. Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım 

Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemlerinde göreve atanmış vezir ve vezir-i 

a’zamlar incelenecektir. Bu kişilerin öncelikle kökenleri araştırılacak ve sonrasında 

Osmanlı’da nasıl bir rol oynadıkları, üstlendikleri vazifeler üzerinde durulacaktır. Daha 

sonrasında ise Fâtih Sultan Mehmed döneminde atanmış vezir-i a’zamlar araştırılacaktır. 

Devşirme kökenli vezir-i a’zamlar olan Zağanos Paşa, Mahmud Paşa, Rum Mehmed Paşa, 

İshak Paşa ve Gedik Ahmed Paşa üzerine araştırma yapılacaktır. Bu kişilerin kökenleri 

ve yetişme süreçleri üzerinden Fâtih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı’nın nasıl bir 

değişim geçirdiğini incelemek amaçlanmaktadır. 

Yapılan bu araştırmalar ile ilk devşirme kökenli vezir-i a’zam olan Zağanos Paşa 

incelenecektir. Fâtih Sultan Mehmed döneminde faaliyet gösteren Zağanos Paşa’nın 

hayatı üzerinden devşirme kökenli devlet yetkililerinin nasıl üst düzey makamlara 

atandıkları incelenecektir. Ayrıca devşirme kökenli devlet yetkililerinin nasıl yetki 

gücünü elinde tutan bir kesim olarak ilerleme gösterdiği de Zağanos Paşa ve Fâtih Sultan 

Mehmed arasındaki ilişki üzerinden incelenecektir. 

 
31 Ahmet Âşıkî, Âşik Paşazade/Osmanoğulları’nın Tarihi/Tevârîh-i Âl-î Osmân, Kemal Yavuz, Gökkubbe Yay., 2010.; 

Tursun Beg, The History of Mehmed The Conqueror, Halil İnalcık, Rhoads Murphey, Bibliotheca Islamica, 

Minneapolis&Chicago, 1978.; İbn Kemal, Tevârih-i Â l-i Osman, Şerafettin Turan, TTK, Ankara, 1991.; Oruç Beğ, 

Oruç Beğ Tarihi Osmanlı Tarihi 1288-1502, Necdet ÖZTÜRK, Çamlıca Yayın Kitapları, İstanbul, 2008.; Mevlâna 

Mehmed Neşrî, Cihânnümâ (Osmanlı Tarihi 1288-1485), Necdet ÖZTÜRK, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2013.; 

Anonim Tevârih-i Â l-i Osman, Anonim Osmanlı Kroniği (Osmanlı Tarihi 1299-1512), Necdet Ö ztürk, Bilge Kültür 

Sanat, 2015.; İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt VIL. Ketîbe, Muhammed İbrahim Yıldırım, TTK, Ankara, 2019.; Konstantin 

Mihailović, Memoirs of a Janissary, Markus Wiener Publishers edition, 2011.; Michael Doukas, Tarih Anadolu ve 

Rumeli 1326-1462, Bilge UMAR, Arkeoloji Sanat Yay., İstanbul, 2008.; Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-

Tarîh-i Enderûn, Mehmet Arslan, Kitabevi, İstanbul, 2010.; Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, Zurhuri Danışman, Türk 

Kaynak Eserleri Dizisi, M.E.B Kitapları, İstanbul, 1972. 
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Yapılan bu çalışmaya bakılarak devşirme kökenli vezir ve vezir-i a’zamların 

Osmanlı’yı nasıl geliştirdiklerini ve nasıl Osmanlı’nın padişah odaklı merkeziyetçi bir 

devlet olarak değişmesine katkıda bulunduklarını görmek mümkündür. Bu çalışma 

üzerinden Osmanlı’nın, 16-18.yüzyıl Avrupa’sında olduğundan daha hızlı bir şekilde 

gerçekleşen, mutlakiyetçi bir devlet olarak değişimini gözlemlemek amaçlanmaktadır.32 

Ayrıca bu süreçte devşirme kökenli vezir ve vezir-i a’zamların nasıl bir rol oynadıklarını 

ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 

 

 

1.1. Devşirme Sistemi Konusunda Literatür Taraması 

 

Mâiyet geleneği ile alakalı olarak Tacitus’un “Germania” kayıtları göz önünde 

tutulabilir.33 Ayrıca Kore’nin “壬申誓記石” kayıtlarında da mâiyet geleneğini görmek 

mümkündür. Bunun yanında Çin’in “遼史” kayıtlarında da mâiyet geleneği hakkında 

bilgiler geçmektedir. Kul sistemi hakkında ise Nizamü’l Mülk’in yazdığı kayıtlar 

bulunmaktadır.34 İbn Bibî’nin yazdığı “Selçukname” eserinden de gulâmlar hakkında 

bilgi edinilebilir. Ayrıca gulâm ile alakalı hukukii veriler de bulunmaktadır. Bunun 

yanında esirlerle alakalı da çeşitli kayıtlar vardır.35 

 

 
32 Machiavelli, Hükümdar, Necdet Adabağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2019. 

33 Tacitus, Germania, Hâmit DERLİ, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1962. 

34 Nizamü’l Mülk, 2018. 

35 el-Mâverdi, 1994.; Keykâvus, 2006. 
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- Tacitus – Germania 

- 壬申誓記石 

- 遼史, 卷十一, 本紀 第 十一 

- Nizamü’l Mülk – Siyasetname 

- İbn Bibî – Selçukname 

- el-Mâverdi - el-Ahkamu’s-Sultaniyye 

- Keykâvus – Kabusnâme 

 

Mâiyet geleneği ile alakalı olarak ayrıca Christopher I. Beckwith’in araştırması da 

özellikle incelenmelidir.36 

 

- Christopher I. Beckwith - Empires of the Silk Road- A History of Central Eurasia 

from the Bronze Age to the Present 

 

Osmanlı’nın kuruluş dönemi hakkındaki kayıtların eksikliği sebebiyle bazı 

bilgileri doğrulamak zordur. Ancak Âşıkpaşazâde, Tursun Beğ ve Oruç Beğ gibi kişiler 

tarafından yazılan çeşitli tarihi kayıtlar bulunmaktadır ve bu kayıtlar aracılığıyla Osmanlı 

tarihindeki eksik parçalar yerine oturtulabilir.37 Ayrıca Evliya Çelebi’nin yazdığı kayıtlar 

 
36 Christopher I. Beckwith, 2017. 

37 Ahmet Âşıkî, 2010.; Tursun Beg, 1978.; İbn Kemal, 1991.; Oruç Beğ, 2008. 
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da oldukça önem arz etmektedir.38 Bu kaynakların yanında başka birçok kayıt üzerinden 

de Osmanlı’nın kuruluş dönemi hakkında bilgi edinmek mümkündür.39 

 

- Âşıkpaşazâde - Tevârîh-i Â l-i Osman 

- Tursun Beğ - Tarih-i Ebü'l- Feth 

- Oruç Beğ - Oruç Beğ Tarihi 

- İbn Kemal - Tevarih-i Al-i Osman 

- Evliya Ç elebi – Seyahatname 

- Mevlâna Mehmed Neşrî – Cihânnümâ 

- Anonim - Tevârih-i Â l-i Osman 

- İbris-i Bitlisî – Heşt Behişt 

 

Ayrıca Avrupa’dan da Laonikos Chalkokondyles ve Kritovulos’un yazdığı 

kayıtlar bulunmaktadır. 40  Hristiyan kökenli olup da sonrasında savaş esiri düşerek 

yeniçeri olan Konstantin Mihailović’in yazdığı kayıtlar da vardır. 41  Başka yabancı 

kişilerin yazdığı çeşitli kayıtlara da bakıldığında Osmanlı tarihinde eksik kalan noktalar 

tamamlanmaktadır.42 

 

- Laonikos Chalkokondyles - The Histories 

 
38 Evliya Ç elebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, 1. 

Kitap 1. Cilt, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2014. 

39 Mevlâna Mehmed Neşrî, 2013.; Anonim Tevârih-i Âl-i Osman, 2015.; İdris-i Bitlisî, 2019. 

40 Laonikos Chalkokondyles, 2014.; Kritovulos, Kritovulos Tarihi(1451-1467), Ari Ç okona, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yay., İstanbul, 2018. 

41 Konstantin Mihailović, 2011. 

42 Michael Doukas, 2008.; Niccolò Machiavelli, 2019. 
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- Kitovulos - Kritovulos Tarihi(1451-1467) 

- Konstantin Mihailović - Memoirs of a Janissary 

- Michael Doukas - Tarih Anadolu ve Rumeli 

- Niccolò Machiavelli – Hükümdar 

 

Osmanlı Sarayı hakkında Tayyâr-zâde Atâ’nın yazdığı kayıtlar bulunmaktadır.43 

Ayrıca Koçi Bey’in yazdığı kayıtlarda da devşirme sisteminin uygulanışı hakkında 

bilgilere rastlanılmaktadır.44 

 

- Tayyâr-zâde Atâ - Tarîh-i Enderûn 

- Koçi Bey - Koçi Bey Risalesi 

 

Osmanlı’da pençik sistemi ve devşirme sistemi kanun olarak kanunnâmede 

geçmektedir. 45  Ayrıca devşirme kökenli devlet görevlilerinin yazdığı kayıtlar da 

bulunmaktadır. 46  Bunun yanında Edirne Sarayı hakkında kayıtlar da vardır. 47   Vezir-i 

a’zamlık ve Dîvân-ı Hümâyun hakkında da kanunnâme bulunmaktadır.48 

 

- Fatih Sultan Mehmed - Kanunnâme-i Â li 

 
43 Tayyâr-zâde Atâ, 2010. 

44 Koçi Bey, 1972. 

45 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, Fey Vakfı Yay., İstanbul, 1990, c.2, s.123-125, 128-

132. 

46 BAO(Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Mühimme Defterleri(MD), nr:7, s.336. 

47 Anonim, Enderûn Tarihi, İstanbul Belediye Kütüphanesi, K 470 Müallim Cevdet Yazmaları, Rıka’, s.1.z. 

48 Abdükadir Ö ZCAN, Fatih Sultan Mehmed Kannunâme-i Â li-i Osman(Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin), Kitabevi, 

İstanbul, 2007. 
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- Pençik Kanunnâmesi, Topkapı R. 1935 vrk. 108-b, 109-a 

- Âtıf Efendi, No: 1734, Vrk. 36/a – 37/a 

- Devşirme Kanunnâmesi, Topkapı R. 1935, vrk. 87/b-88/b 

- Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defterleri(MD), nr:7, s.336 

- Anonim - Enderûn Tarihi, İstanbul Belediye Kütüphanesi, K 470 Müallim Cevdet 

Yazmaları, Rıka’, s.1, 22 

- Fatih Sultan Mehmed - Kanunnâme-i Â li-i Osman 

 

Ayrıca devşirme sistemi hakkında yapılan araştırmalar arasından İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın yaptığı araştırmalar önem arz etmektedir. Osmanlı’dan önce ve Osmanlı 

dönemindeki birçok sistem hakkında çalışmalar yürütmüştür.49 

 

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Osmanlı Tarihi 

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu 

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Çandarlı Vezir Ailesi 

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları 

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı 

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal 

 

Enderûn Mektebi ve Enderûn-i Hümâyûn hakkında Ülke AKKUTAY, İsmail 

Hakkı Baykal, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Barnette Miller tarafından çok sayıda 

 
49 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK, Ankara, 2015.; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 

Devletleri, TTK, Ankara, 2011.; Çandarlı Vezir Ailesi, TTK, Ankara, 1988a.; Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, 

TTK, Ankara, 1988b.; Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I, Ankara, 1988c.; Osmanlı Devletinin Saray 

Teşkilâtı, TTK, Ankara, 2014.  
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araştırma yürütülmüştür.50  Eğitimlerin gerçekleştiği saraylar ve Enderûn-i Hümâyûn 

hakkında ise Rıfat Osman, Sedat Çetintaş, Fethi İsfendiyaroğlu’nun araştırmaları 

mevcuttur. 51  Ayrıca İsmail Hami Danişmend’in yaptığı araştırmaları da incelemek 

gerekmektedir.52 

 

- Ü lke AKKUTAY - Enderûn Mektebi  

- İsmail Hakkı Baykal - Enderun Mektebi  

- Barnette Miller - Beyond the Sublime Porte : the Grand Seraglio of Stambul 

- Rıfat Osman - Edirne Sarayı 

- Fethi İsfendiyaroğlu - Galatasaray Tarihi 

- Sedat Çetintaş - Saray ve Kervansaraylarımız Arasında İbrahim Paşa Sarayı 

 

Osmanlı vezir ve vezir-i a’zamları hakkında Hadîkatü’l-Vüzerâ kayıtları 

incelenecektir. Hadîkatü’l-Vüzerâ, 1718 yılında Osmanzâde Ta’ib Efendi tarafından 

yazılmıştır. Bu kayıtlar Osmanlı’nın ilk dönem vezirlerinden Alaeddin Paşa’dan 

başlayarak Râmi Mehmed Paşa’ya kadar toplam 93 vezir-i a’zam hakkındaki bilgileri 

içermektedir.53 

 

- Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Zeylleri 

 

 
50 Ü lke AKKUTAY, 1984.; İsmail Hakkı Baykal, 1953.; Barnette Miller, 1931. 

51 Rıfat Osman, 1989.; Fethi İsfendiyaroğlu, 1954.; Sedat Çetintaş, 1939. 

52 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2011. 

53  Osmanzâde Ta’ib Efendi, Osmanlı Sadrazamları Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Zeylleri, Mehmet ARSLAN, Kitabevi, 

İstanbul, 2013. 
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Bu araştırmalar dışında Osmanlı hakkında araştırma yapan diğer tarihçilerin 

çalışmaları üzerinden de vezir ve vezir-i a’zamların nasıl icraatlarda bulundukları 

incelenecektir. Ö ncelikle Nicolae Jorga ve Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın 

araştırmalarına bakılacaktır. 54  Bu araştırmada incelenen dönem olan Fatih Sultan 

Mehmed dönemi için Franz Babinger’in araştırmaları kaynak alınacaktır. 55  Ayrıca 

Theoharis Stavrides’in Osmanlı vezir-i a’zamları ve Mahmud Paşa hakkında yürüttüğü 

bir çalışma da bulunmaktadır.56 Zağanos Paşa hakkında ise diğerlerine göre oldukça az 

çalışma bulunmaktadır.57 

 

- Nicolae Jorga - Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 

- Baron Joseph Von Hammer Purgstall - Büyük Osmanlı Tarihi 

- Franz Babinger - Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı 

- Theoharis Stavrides - The Sultan of Vezirs the Life and Times of The Ottoman 

Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovic(1453-1474) 

- Muharrem Eren - Zağanos Paşa 

 

Bahsi geçen kaynaklar üzerinden devşirme sistemi ve devşirme kökenli vezir-i 

a’zamlar hakkında incelemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma aracılığıyla 

devşirme sistemi ve devşirme kökenli vezir-i a’zamlar hakkındaki çalışmaların daha da 

artması ve araştırmanın Osmanlı tarihi çalışmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. 

 
54  Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yenitepe, 2012.; Baron Joseph Von Hammer Purgstall, Büyük 

Osmanlı Tarihi, Sabah Gazetesi, 1993. 

55 Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, Oğlak Bilimsel Kitaplar, İstanbul, 2002. 

56  Theoharis Stavrides, The Sultan of Vezirs the Life and Times of The Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha 

Angelovic(1453-1474), Brill, Boston, 2001. 

57 Muharrem Eren, Zağanos Paşa, Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, Balıkesir, 1994. 
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1. BÖLÜM: İSLAM DÜNYASINDA KUL SİSTEMİ 

 

 

Kul sistemi İslam dünyasında çok uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Kul 

sisteminin kökeni mâiyet(comitatus) geleneğine dayandırılabilir. Mâiyet geleneği, 

Avrasya’daki yoldaşlık ve kardeşlik ilkesini temel alan silahlı birlik geleneğidir. Mâiyet 

geleneğini sürdüren birlikler, devlet gelişme gösterirse devlet lideri için savaşan askeri 

birlikler olarak değişim göstermiştir. 58  Bu özellikleriyle birlikte mâiyet geleneğinin 

geçmişi, İskitler dönemine kadar uzanmaktadır ve genellikle Avrasya devletlerinde 

görülen bir gelenektir. Bunun yanında, daha uzak bir coğrafyada bulunan Kore’de de 

buna benzer askeri gelenekler gözlemlenmiştir. Mâiyet geleneği yayıldığı bölgelerin 

kültürleriyle kaynaşarak o bölgelerin özelliklerine göre çeşitli şekillerde değişim ve 

gelişim göstermiştir.59 

İslam dünyasında da mâiyet geleneğinin askeri sistemler ile bütünleştirildiği 

görülmektedir. İslam dünyasında görülen kul sistemlerinin, gulâm ve memlûk 

sistemlerinin, mâiyet geleneğinden geliştirilerek kullanılmaya başlandığı 

düşünülmektedir. Köle pazarlarından toplanan gulâm ve memlûkler, askeri eğitimlerden 

geçirilerek seçkin askerler olarak yetiştirilmişlerdir. Daha sonra devlet önderleri için 

çalışan muhafız birlikleri olarak görev yapmışlardır.60 Bu gibi özelliklere bakıldığına 

gulâm ve memlûk sistemlerinin kökenini mâiyet geleneğinde aramanın doğru olacağı 

 
58 Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road- A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, 

Princeton University Press, 2009, s.12. 

59  Thomas T. Allsen, Commodity and Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of Islamic 

Textiles Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, s.79. 

60 Erdoğan Merçil, “Gulâm”, İA, 2016, c.14, s.180-184.; Süleyman Kızıltoprak, “Memlük”, İA, 2004, c.29, s.87-90. 
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söylenebilir. Ancak devlet liderlerinin kendi güvenliklerini sağlamak ve otoritelerini 

korumak amacıyla muhafız birlikleri oluşturması birçok farklı kültürde de 

gözlemlenmiştir. Bu gibi birliklere sembolik birer örnek olarak, Roma İmparatorluğu’nun 

muhafız birlikleri, Silla Krallığı’nın Hwarang birliği, Japonya’nın samurayları 

gösterilebilir. İslam dünyasında da mâiyet geleneği kabul görmüş ve değiştirip 

geliştirilerek kullanılmıştır.61 İslam dünyasındaki kul sisteminin sadece Avrasya’daki 

mâiyet geleneğine dayandığı söylenemez ancak aralarında birçok benzerlik bulunduğu da 

yadsınamaz.62 

Osmanlı’nın devşirme sistemini anlayabilmek için bu bölümde mâiyet 

geleneğinin ne olduğu incelenecektir. Ayrıca İslam dünyasının kul sistemleri olan gulâm 

ve memlûk üzerinde durulacaktır. Birçok İslam devleti gulâm ve memlûk sistemlerini 

kullanarak askeri kuvvetlerini genişletmiş ve devletler arası savaşlarda da bu birliklerden 

yararlanmışlardır. Araştırmanın bu bölümünde ayrıca İslam dünyasındaki kul sisteminin 

nasıl yürütüldüğü ve bu sistemin önemi incelenecektir. İslam dünyasındaki kul sistemleri 

incelenerek Osmanlı’nın devşirme sistemi ile aralarındaki ilişkinin bulunması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 
61 Christopher I. Beckwith, 2009, s.23-24. 

62 Christopher I. Beckwith, 2009, s.12. 
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1.1. Mâiyet(Comitatus) Geleneği 

 

Kul sistemleri olan gulâm, memlûk ve devşirme sistemlerini anlamak için bu 

sistemlerin temelini ele almak gerekmektedir. Bu kul sistemlerinin temelini ararken 

Avrasya’nın eski zamanlara dayanan bir geleneği olan mâiyeti ele almak doğru bir 

yaklaşım olacaktır. Mâiyet geleneği, farklı bir isimle comitatus olarak da geçmektedir. 

Tacitus’un ‘Germania’ eserinde, lideri için savaşan yakın muhafız birliğine ilk olarak 

‘comitatus’ denilmesiyle bu ismi almıştır.63 Tacitus, comitatustan Cermen savaşçı sınıfı 

olarak bahsetmiştir. Ayrıca bu eserde, comitatusun hükümdarını korumakla görevli 

olduğu ve devlet önderlerinin çok sayıda comitatus askerine sahip olmak için 

çabaladıkları geçmektedir. 

 

Tacitus - Germania 

“Nihil autem neque publicae neque privatae rei nişi armati agunt. Sed 

arma sumera non ante euiquam moris, quam civias suffecturum probaverit. 

tum in ipso concilio vel principum aliquis vel pater vel propinqui scuto 

frameaqui scuto frameaque invenem ornant:haec apud illos toga hic 

primus iuventae honos; ante hoc domus pars videntur, mox rei publicae. 

İnsignis nobilitas aut magna paturm merita principis dignationem etiam 

adulescentulis adsignant: ceteris robustioribus ac iam pridem probatis 

adgregantur, nec rubor inter comites adspici. gradus quin etiam ipse 

comitatus habet, iudicio eius quem esctantur; magnaque et comitum 

aemulatio, quibus primus apud principem suum locus, et principum, cui 

plurimi et acerrimi comites. haec dignitas, hae vires, magn semper 

electorum iuvenum globo circumdari, in pace ducus, in bello praesidium. 

nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque civitates id 

nomen, ea gloria est, si numero ac virture comitatus emineat; expetuntur 

 
63 Tacitus’un Germania eserinde lideri için savaşan yakın askeri birlik olarak geçmektedir ve hükümdarların çok sayıda 

comitatus askeri edinmek için çabaladıkları geçmektedir. Tacitus, Germania, Hâmit DERLİ, Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul, 1962, s.13-15. 



20 

 

enim legationibus et muneribus ornantur et ipsa plerumque fama bella 

profligant.” 64  

 

Mâiyet geleneği aslında İskitler dönemine kadar uzanmaktadır.65 Ayrıca birçok 

Avrasya devletinde de bu sistemin kullanıldığı görülmüştür ve çok daha uzak 

coğrafyalarda bulanan Kore’de de bu geleneğin varlığına rastlanmıştır.
66 Mâiyet, canları 

pahasına liderlerini korumaya yemin eden kişilerin oluşturduğu birliklere verilen 

isimdir. 67  İlk dönemlerde mâiyetin yapısı, lidere bağlılık, kan bağı ve yoldaşlık 

zihniyetini temel alan savaşçı topluluk olarak gelişim göstermiştir. Mâiyet birliğine tipik 

bir örnek olarak, Cengiz Han’a itaat eden ve yoldaşlığı temel almış kişiler olan Kubilay, 

Jelme, Sübedey ve Jebe gösterilebilir.68 Bu savaşçılar Cengiz Han’a hizmet ederek onun 

Moğol İmparatorluğu’nu inşa etme sürecinde aktif bir çalışma göstermişlerdir. Antik Ç ağ 

dönemi mâiyet geleneği, çeşitli edebiyat eserlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Kral 

Arthur Efsanesi, Beowulf gibi kahramanlık destanlarında kahramana yardım eden 

 
64 Tacitus, Dialogus, Agricola, Germania, The Loeb Classical Library, T.E.Page, Litt.D, W.H.D.Rouse, Litt.D, s.282. 

65 Peter B. Golden, Some Notes on the “Comitatus” in Medieval Eurasia with Special Reference to The Khazars, 

Russian History, Brill, 2001, c.28, s.153-170. 

66 Hwarang(花郞), Silla döneminde görülen bir muhafız birliğidir ve bu birliğin beş kaidesi vardır. 事君以忠: Sadakat 

ile krala hizmet etmek; 事親以孝: Hayırlı bir evlat olarak ana babaya hizmet etmek; 交友以信: Güven ve itimat ile 

dostluk kurmak; 臨戰無退: Savaşmaktan kaçmamak; 殺生有擇: Öldürmek ve yaşatmak konusunda ayrımı iyi 

yapmak. Hwarang(花郞), kral için savaşan muhafız birliği olarak Silla’nın Kore Üç Krallığı’nı birleştirme savaşında 

önemli bir rol almıştır. 

壬申年六月十六日 二人幷誓記 天前誓 今自三年以後 忠道執持 過失无誓 若此事失 天大罪得誓 

若國不安大亂世 可容行誓之 又別先辛末年 七月卄二日 大誓 詩尙書禮傳倫得誓三年 - 壬申誓記石 

67 Christopher I. Beckwith, 2009, s.12. 

68 Moğol İmparatorluğu tarihinin kaydedildiği ‘蒙古秘史’da Cengiz Han ile birlikte çalışmış olan ve kan kardeşi 

olarak görülen kişilerden bahsedilmektedir. Kubilay, Jelme, Sübedey ve Jebe, bu kişilere temel olarak örnek 

gösterilebilecek kişilerdir. Bu kişiler, Cengiz Han’ın zorlu dönemlerinde de yanında bulunmuşlar ve Cengiz Han ile 

birlikte çok sayıda askeri seferi başarılı bir şekilde tamamlayarak Moğol İmparatorluğu’nu evrensel bir imparatorluk 

haline getirmişlerdir. 
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karakterlerin tipik birer mâiyet askerini temsil ettikleri söylenebilir. 69  Ayrıca 

Avrasya’nın çeşitli bölgelerinde de mâiyet veya benzer biçimdeki askeri topluluklar 

vardı.70 

Mâiyet geleneğinin İslam dünyasında yayılmaya başlaması, Emevî Ubeydullah b. 

Ziyad’ın Asya’da yaptığı Buhara Seferi sonrası Buhara’da ele geçirdiği askerlerle birlikte 

geri dönmesi ile başlamıştır.71  Bu şekilde İslam tarzı mâiyet ortaya çıkmıştır. İslam 

dünyasında mâiyet geleneğinin kabul edilmesiyle yapılandırılan kul sistemlerinde kullar, 

‘gulâm’ ve ‘memlûk’ olarak adlandırılmıştır. Abbâsî Halifesi Abdullâh Mansûr(754-778), 

çok sayıda gulâm askerini hizmetinde tutmuştur. 72  Abbâsî halifelerinin gulâm 

sisteminden aktif bir şekilde faydalanması ile bölge valileri, komutanlar da emirleri altına 

gulâmlar almaya başlamışlardır ve bu şekilde gulâm sistemi İslam dünyasında daha da 

yayılma göstermiştir. 73  Daha sonra Abbâsîler’in zayıflamasıyla bölge valileri ve 

komutanlar emirleri altındaki gulâmlarını kullanarak kendi bağımsız iktidarlıklarını 

kurmuşlardır. Horasan bölgesinde Tâhirîler(821-873), Sâmânîler(819-1005), 

 
69  Kral Arthur Efsanesi ve Beowulf Efsanesi üzerinden Orta Çağ Avrupası’nda görülen mâiyet geleneği 

gözlemlenebilmektedir. Kral Arthur Efsanesi’nde görülen yuvarlak masa şövalyeleri de tipik bir mâiyet örneğidir. Bu 

şövalyelerin Kral Arthur ile birlikte zorluk ve engelleri aştıkları, iyi ve kötü günleri birlikte geçirdikleri görülmüştür. 

Bu örneklere de bakarak mâiyet askerlerinin nasıl liderleri ile birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Arthuion Legend, 

Encyclopiaedia Britannica, 2018; Beowulf Efsanesi’nde Beowulf’un canavar Grendel’i öldürmeye çalıştığı süreçte 14 

donanımlı askerden bahsedilmektedir. Bu askerler Beowulf ile ölümde de birlikte olan tipik bir mâiyet birliği şeklinde 

betimlenmiştir. Beowulf, Encyclopiaedia Britannica, 2019. 

70 Ahameniş İmparatorluğu’nda elit muhafız birlikleri bulunuyordu. Bu askerlere genel olarak ‘Immortal/Ö lümsüzler’ 

denirdi. Bu askerler diğer askerlere göre ayrı bir muamele görürdü. Örneğin altın iple donatılmış giysiler verilirdi. 

Hükümdarın Immortal askerlerinden faydalanarak otoritesini güçlendirdiği söylenebilir. Thomas T. Allsen, 1997, s.79. 

71 Christopher I. Beckwith, 2009, s.23.  

İslam dünyası Ubeydullah b. Ziyad sayesinde Orta Avrasya’ya açılmıştır. Ubeydullah b. Ziyad, Buhara Seferi’ni 

tamamlayıp dönerken kendi mâiyet askerleri olarak 2000 Buharalı okçu askeri de beraberinde getirmiştir. Bu şekilde 

İslam dünyasında mâiyet geleneği ilk defa görülmüştür. Christopher I. Beckwith, 2009, s.23.; Aspects of the Early 

History of the Central Asian Guard Corps in Islam, The Turks in the Early Islamic World, Routledge, 2017, s.275-289. 

72 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK, Ankara, 1988b, s.13. 

73  Abbâsî hükümdarı Mu’tasım(833-842) döneminde Arap ve Fars kökenli komutanlar, Türk gulâm kökenli 

komutanlarla değiştirilmeye başlamıştır. Ayrıca Mu’tasım’ın kendi korumasını sağlaması için çok sayıda Türk gulâm 

kullanması ile Türk gulâmların sayısı yaklaşık 70 bin kişiye kadar çıkmıştır. H. İbrahim HASAN, İslâm Tarihi, Kayıhan 

Yay., İstanbul, 1997, c.3, s.95. 
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Gazneliler(963-1186); Mısır bölgesinde Tolunoğulları(868-905), İhşîdîler(935-946), 

Fâtımîler(909-1171) kurulmuştur. 74  İslam dünyasında birçok hükümdar gulâmlardan 

faydalanarak kendi iktidarlarını kurmuş ve askeri kuvvetlerini güçlendirmiştir.  

Daha sonra Büyük Selçuklu dönemine gelindiğinde İslam tarzı mâiyet, başka bir 

dönüm noktası geçirmiştir. Selçuklular da gulâmlardan faydalanmıştır. 75  Büyük 

Selçuklular gulaman-ı saray ile sarayı korumuştur.76 Ancak Büyük Selçuklular dönemine 

gelinmesiyle değişen bir nokta, “atabeg” unvanının kullanılmaya başlanmasıdır.77 İslam 

dünyasında mâiyet geleneği kul sistemi ile sınırlıydı. Ancak Büyük Selçuklular dönemine 

gelinmesiyle mâiyet geleneğinin kapsamının atabeglik geleneği ile daha da genişlediği 

söylenebilir. Türkçedeki ata ve beg(bey) sözcüklerinden gelen atabeg, sultan olacak 

şehzadelerin vasisi ve hocası olarak faaliyet gösteren kişilere verilen unvandır.78 Bu 

şekilde, sadece hükümdar için çalışan muhafız birlikleri değil aynı zamanda hükümdar 

olacak şehzadelerin vasisi ve hocası olarak da hizmet eden mâiyet askerlerinin 

üstlendikleri görevler artmıştır. 

 
74 Tâhirîler(821-873)’i kuran Tâhir b. Hüseyin, Abbâsîler döneminde Horasan valisi olarak atanmıştır. Hasan Kurt, 

“Tâhirîler”, İA, 2010, c.39, s.403-404.; Sâmânîler(819-1005), Ahmed b. Esed b. Sâmân tarafından Belh merkezli olarak 

kurulmuş bir devlettir. Ahmed b. Esed b. Sâmân da Horasan valisi olmuş bir kişidir. Hasan Kurt, Devlet Kurma 

Sürecinde Sâmânoğlulları, AÜİFD, 2003, c.44, S.2, s.109-129.; Gazneliler(963-1186) ise başkent Gazne merkezli 

olarak kurulmuş bir devlettir. Devlet kurucusu Sebük Tegin, Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname eserinde üstün yetenekli 

bir Türk gulâm olarak geçmektedir. Nizamü’l-Mülk, Siyasetname, Mehmet Taha Ayar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayı., 

İstanbul, 2009, s.152.; Tolunoğulları(868-905)’nı kuran Ahmed b. Tolun, Abbâsî hükümdarı Me’mûn döneminde üstün 

kabiliyetli bir komutan olarak aktif faaliyet göstermiş bir kişidir. Mısır valisi olduktan sonra bağımsızlığını ilan etmiş 

ve Mısır’da özerk bir bölge devleti kurmuştur. Nadir Özkuyumcu, “Tolunoğulları”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 

2014, c.5, s.15-38.; İhşîdîler(935-946)’i kuran Muhammed b. Tuğç, Dımaşk ve Taberiye bölgesinin valiliğini üstlenmiş 

bir aileden gelmektedir. Daha sonra Mısır’da ordusunu toplamış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Asri Çubukcu, 

“Muhamed b. Tuğç”, İA, 2019, c.30, s.584-585.; Fâtımîler(909-1171)’, Ubeydullah el-MEHDÎ tarafında kurulmuştur. 

Muiz-Lidînillâh döneminde Mısır’ı fethederek bağımsız bir devlet kurmuştur. Aydın ÇELİK, Fatımîler Devletinin 

Kuruluşu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.15, s.433-453. 

75 Ali SEVİM, Erdoğan MERÇİL, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, TTK, Ankara, 2014, s.630. 

76 Ali SEVİM, Erdoğan MERÇİL, 2014, s.629-630. 

77 Coşkun Alptekin, “Atabeg”, İA, 1991, c.4, s.38-40. 

78 Atabeg, ata( آتا) ve bey(بك) sözcüklerinden gelmektedir. Selçuklu vezirlerine verilen bir unvandır. Büyük Selçuklular 

döneminde ilk olarak kullanılmış bir unvandır. Devlette önemli görevleri yerine getiren ve şehzadelerin eğitimi ve 

yaşantısı gibi birçok konuyla ilgilenen kişilere verilmiş bir unvandır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 
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Selçuklularda atabeg unvanını ilk alan kişi, Nizamü’l-Mülk(1018-1092)’tür. 

Sultan Alparslan(1032-2017)’ın Nizamü’l-Mülk’ü atabeg olarak atamasının sebebi,  

oğlu Melikşah(1072-1092)’a ülke siyasetinde yardım etmesi içindir. Bu atama ile 

Nizamü’l-Mülk’e atabeg ve ata hoca unvanları verilmiştir. 79  Nizamü’l-Mülk, üstün 

yetenekli bir vezir olarak yeni bir imparatorluk olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 

adalet, idare ve siyasal sistemlerini tanzim eden kişidir. Yeni büyümekte olan bir 

imparatorluk olan Büyük Selçukluların idari altyapısını kuran kişi olması sebebiyle 

Nizamü’l-Mülk Büyük Selçukluların ilk dönem tarihinde oldukça önemli bir yere 

sahiptir.80 Nizamü’l-Mülk, atabeg unvanıyla Sultan’a yardım ve destekte bulunarak bir 

nevi vasi rolü üstlenmiştir. Daha sonra birçok bölgedeki soylu aileler de çocuklarının 

eğitilmesi için yaygın bir şekilde atabeg istihdam etmişlerdir.81 Bu şekilde atabeg unvanı 

Osmanlı’ya kadar ulaşmış ve uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. 

Atabeglik ile benzer bir makam Çin’de de bulunuyordu. Büyük Selçuklular ile 

yakın bir tarihte varlığını sürdürmüş olan Liao Hanedanlığı’nda faaliyet göstermiş olan  

Handerang(韓德讓:941-1011), Nizamü’l-Mülk ile mukayese edilebilecek bir kişidir. 

Liao Hanedanlığı, Karahitaylar(Qidan:契丹)’ın kurduğu bir devlettir. Liao Hanedanlığı 

tarihinin kayıt edildiği Liaoshi(遼史) tarih kitabındaki Handerang Liezhuan(韓德讓 

列傳)’ında Handerang’ın hayatıyla ilgili kayıtlar geçmektedir. 

 

Liaoshi(遼史) Handerang(韓德讓) Liezhuan(列傳) 

 

 
79 Coşkun Alptekin, 1991, c.4, s.38-40. 

80 Abdülkerim Özaydın, “Nizâmülmülk”, İA, 2018, c.33, s.194-196. 

81 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 
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耶律隆運，本姓韓，名德讓，西南面招討使匡嗣之子也。統和十九

年，賜名德昌；二十二年，賜姓耶律；二十八年，復賜名隆運。重

厚有智略，明治體，喜建功立事。侍景宗，以謹飭聞，加東頭承奉

官，補樞密院通事，轉上京皇城使，遙授彰德軍節度使，代其父匡

嗣為上京留守，權知京事，甚有聲。尋復代父守南京，時人榮之。

宋兵取河東，侵燕，五院糺詳穩奚底、統軍蕭討古等敗歸，宋兵圍

城，招脅甚急，人懷二心。隆運登城，日夜守禦。援軍至，圍解。

及戰高梁河，宋兵敗走，隆運邀擊，又破之。以功拜遼興軍節度使

，徵為南院樞密使。景宗疾大漸，與耶律斜軫俱受顧命，立梁王為

帝，皇后為皇太后，稱制。隆運總宿衛事，太后益寵任之。統和元

年，加開府儀同三司，兼政事令。四年，宋遣曹彬、米信將十萬眾

來侵，隆運從太后出師敗之，加守司空，封楚國公。師還，與北府

宰相室昉共執國政。上言山西四州數被兵，加以歲饑，宜輕稅賦以

來流民，從之。六年，太后觀擊鞠，胡裏室突隆運墜馬，命立斬之

。詔率師伐宋，圍沙堆，敵乘夜來襲，隆運嚴軍以待，敗走之，封

楚王。九年，復言燕人挾奸，茍免賦役，貴族因為囊橐，可遣北院

宣徽使趙智戒諭，從之。十一年，丁母憂，詔強起之。明年，室昉

致政，以隆運代為北府宰相，仍領樞密使，監修國史，賜興化功臣

。十二年六月，奏三京諸鞫獄官吏，多因請托，曲加寬貸，或妄行

搒掠，乞行禁止。上可其奏。又表請任賢去邪，太后喜曰：「進賢

輔政，真大臣之職。」優加賜賚。服闋，加守太保、兼政事令。會

北院樞密使耶律斜軫薨，詔隆運兼之。久之，拜大丞相，進王齊，

總二樞府事。以南京、平州歲不登，奏免百姓農器錢，及請平諸郡

商賈價，並從之。82 

 

 
82 LS. 82, 12. 
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Kayıtlara göre Handerang, Liao Hanedanlığı hükümdarı Shengzong(聖宗) 

döneminde çalışmış Çinli(漢族) kökenli bir vezirdir. Shengzong(聖宗) küçük yaşta tahta 

çıktığında ona destek olarak ülkeyi birlikte idare etmiş ve Song Hanedanlığı(宋)’nı Liao 

Hanedanlığı’na karşı hücuma geçince orduya önderlik ederek savaşa çıkmış ve Song(宋) 

ordusunu geri püskürtmüştür.83  Ayrıca Chanyuanzhimeng Antlaşması(澶淵之盟)’nın 

imzalanmasını sağlayarak Liao Hanedanlığı’nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Handerang, Shengzong(聖宗) döneminde Guofu(國父: devletin babası) olarak 

görülmüştür. Bu sebeple atabeglik geleneğinin birbirinden uzak coğrafyalarda var olmuş 

olan Büyük Selçuklular ve Uzakdoğu Asya’daki Liao Hanedanlığı’nda da bulunduğu 

gözlemlenmiştir. 

Atabegliğin mâiyet geleneğinin yeni bir biçimi olduğu söylenebilir. Bunun sebebi, 

temeline bakıldığında mâiyet geleneğiyle oluşan toplulukların, kendilerini hükümdarı 

korumaya adamış muhafız birlikleri olmalarıdır. Abbâsîler döneminde kul sistemi ile 

hükümdarı koruyan muhafız birlikleri teşkilatlandırılmış ve bu birlikler ordu sistemin bir 

bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca Büyük Selçuklular dönemine gelinmesiyle mâiyet 

geleneği, hükümdarı koruyan muhafız birlikleri olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak 

atabeglik makamı ile bu gelenek yeni bir boyut kazanmıştır. Atabeglik makamına 

getirilen devlet yetkilileri, hükümdarın vârisi olan şehzadenin eğitmenliğini ve vasiliğini 

üstlenmişlerdir. Bu şekilde mâiyet geleneğinin kapsamının, sadece hükümdarı koruyan 

muhafız birliği olmakla bırakılmadığı ve şehzadenin eğitmenliğine kadar genişletildiği 

 
83 LS. 82, 12. 
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görülmektedir. Daha sonra Osmanlı dönemine gelinmesiyle mâiyet geleneği bir adım 

daha gelişme göstermiştir. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu dağıldıktan sonra da kul sistemleri olan gulâm-

memlûk ve atabeg unvanı kullanılmaya devam edilmiştir. Ayrıca Anadolu beyliklerinden 

biri olan Osmanlı’nın büyümesiyle mâiyet bir adım daha gelişme göstermiştir. Mâiyet 

geleneği, Osmanlı kul sistemi olan devşirme sistemi olarak devam etmiştir. Osmanlı, 

devşirme sistemi ile padişahın silahlı muhafız birliği olan yeniçeri sınıfını kurmuş ve 

yeniçeriler ile birlikte devlet idaresinde görevli olacak elit devlet memurlarını da bu 

sistem ile teşkilatlandırmıştır.84 Bu durum, diğer İslam devletlerindeki kul sistemi ile 

Osmanlı kul sistemi arasındaki belirgin farklardan birisidir. Ayrıca bazı devşirme kökenli 

devlet memurları, şehzadelerin saraylarında atabeglik makamlarına getirilmiştir. Bu 

kişilere önemli bir örnek olarak II. Murad tarafından Fâtih Sultan Mehmed’in vâsisi ve 

eğitmenliğini yapması için hoca olarak atanan Zağanos Paşa gösterilebilir.85 Devşirme 

kökenli yetkililer, şehzadelerin eğitimlerinden sorumlu olmalarının yanında siyasi 

destekçi rolünü de üstlenmişlerdir.86 Bu araştırmanın ileriki bölümlerinde bahsedilecek 

olan Zağanos Paşa da Fâtih Sultan Mehmed’in atabegi olarak ona sağlam ve güvenilir 

siyasi destekçisi olarak hizmet etmiştir.87  

Avrasya’da mâiyet geleneği, liderini korumak için yemin etmiş silahlı birlikler 

olarak ortaya çıkmıştır. Mâiyet geleneği, Avrasya’dan Avrupa, Orta Asya, Kuzeydoğu 

 
84 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocaklar I, TTK, Ankara, 1988c, s.13-15. 

85 Muharrem Eren, Zağanos Paşa, Zağanos Kültür ve Eğitim Vakfı, Balıkesir, 1994, s.22. 

86 Zağanos Paşa, Fatih Sultan Mehmed’in hocalığını yapmıştır. Ayrıca genç yaşta Fatih Sultan Mehmed ilk tahta 

çıktığında onu desteklemiş ve siyasi destekçiliğini yapmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmed daha sonra tahttan indirilmiş 

ve Zağanos Paşa da Manisa Sarayı’na Fatih Sultan Mehmed ile birlikte giderek onun sağlam siyasi yoldaşı olarak 

kalmaya devam etmiştir. II. Murad vefat ettikten sonra tekrar Fatih Sultan Mehmed tahta çıkınca Zağanos Paşa onun 

politikalarını desteklemiş ve İstanbul’un Fethi’nde önemli bir rol üstlenmiştir. Halil İnalcık, Fetih Devri üzerinde 

Tetkikler ve Vesikalar I, TTK, Ankara, 2014, s.87. 

87 Muharrem Eren, 1994, s.22. 
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Asya’ya kadar uzanmış ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Mâiyet geleneği, Orta 

Avrasya’da bulunan farklı kültürlerle birleşerek bölgenin özelliklerine uyum sağlayacak 

şekilde değişim göstermiş ve bu kültürlerde de yer tutmayı başarmıştır. 88  İslam 

dünyasında mâiyet geleneği, kul sistemi şeklinde değiştirilerek kabul görmüştür. 89 

Emevîler döneminde ilk olarak kendini göstermiştir ve mâiyet geleneği, Abbâsî halifeleri 

döneminde kul sistemleri olan gulâm ve memlûk aracılığıyla İslam dünyasına girmiştir.90 

Abbâsî halifeleri gulâm sisteminden aktif bir şekilde faydalanmışlardır ve gulâmın İslam 

dünyasında yayılmasıyla birlikte bölge valileri, komutanlar da kendileri için gulâm 

askerleri edinmeye başlamışlardır.91  Daha sonra Abbâsîler’in zayıflaması sonucunda 

valiler ve komutanlar emirleri altındaki gulâmları kullanarak kendi bağımsızlıklarını ilan 

etmişlerdir.92 Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na gelindiğinde de kul sistemi yürütülmeye 

devam edilmiştir. Ancak mâiyet geleneği bir kat daha geliştirilmiş biçimde atabeglik 

olarak değişim göstermiştir.  

Hükümdarın en yakın askeri gücü olan mâiyet, Büyük Selçuklu döneminde 

başlayan atabeglik geleneği ile artık liderin vârislerinin siyasi vasiliğini ve eğitmenliğini 

de yapan atabegler olarak gelişim göstermiştir. Daha sonra Büyük Selçukluların 

dağılmasının ardından kurulan birçok devlette de atabeglik unvanı sürdürülmüştür. 

Osmanlı dönemine gelindiğinde kul sistemi daha da geliştirilmiştir. Osmanlı, pençik 

 
88 Mâiyet geleneği, bölge kültürleri ile birleşerek yeni biçimlerde değişim göstermiştir. Avrupa’da comitatus, İran 

bölgesinde Immortal, Uzakdoğu Asya’da ise Kore’de Hwarang; Japonya’da Samuray olarak değişik biçimlerde ortaya 

çıkmıştır. Bu şekilde mâiyet geleneği, Avrasya’da yakın askeri birlik olarak yoluna başlamış ve gelişim göstermiştir. 

Daha sonra İslam dünyasına mâiyet geleneğinin kabul edilmesi ile gulâm ve memlûk birlikleri oluşturulmuş ve 

sonrasında daha da geliştirilmiştir. Christopher I. Beckwith, 2009, s.12-23. 

89 Christopher I. Beckwith, 2009, s.23-25. 

90 H. İbrahim HASAN, 1997, c.3, s.94-95. 

91 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.12-13. 

92 Carl Brockelmann, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, Neşet ÇAĞATAY, TTK, Ankara, 2018, s.108-110. 
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sisteminden sonra devşirme sistemini yapılandırmış ve yürütmeye geçirmiştir.93 Osmanlı 

Devleti, devşirme sistemi ile padişahın muhafız birliği olan yeniçerileri yetiştirmiştir. 

Ayrıca kulların bir kısmı eğitimden geçirilerek idare memuru olarak yetiştirilmiştir.94 Bu 

sebeple Osmanlı’nın kul sistemi, sadece askeri alanla sınırlı kalmamış, idari alanlarda da 

kullanılarak kapsamını genişletmiştir. Ayrıca devşirme kökenli yetkililer, atabeg olarak 

atanarak şehzadelerin eğitmeni ve vasisi olmuşlardır.95 Bunun yanında bazı devşirme 

kökenli yetkililer, devlette önemli vazifeleri yerine getiren vezir ve vezir-i a’zam olarak 

da atanmışlardır. 

Araştırmanın bu kısmında mâiyet geleneği üzerinde durulmuştur. Ayrıca İslam 

dünyasında mâiyet geleneğinin nasıl değişim ve gelişme gösterdiği incelenmiştir. Bu 

gelişim sürecinde lidere itaat ve sadakat göstermeyi temel alan mâiyetin itaat ve 

sadakatinin sahibi olan hedef kitlenin kapsamı, zamanla devrin değişmesi ve yaşanan 

gelişmelerle birlikte, genişlemeye başlamıştır. Lidere gösterilen itaat ve sadakat, liderin 

mensup olduğu ailenin bireylerine de gösterilmeye başlanmış ve son olarak bu itaat ve 

sadakatin kapsamı devlete kadar genişletilmiştir. Böyle döneme uygun şekilde gelişme 

gösteren mâiyet geleneği ve kul sistemi, Osmanlı’ya gelinmesiyle birlikte devşirme 

sistemi olarak son halini almıştır.  

 

 

 

 
93 Osmanlı’da I. Murad döneminde Karamanlı Rüstem ve Çandarlı Kara Halil Paşa’nın önerisi ile pençik sistemi 

oluşturulmuş ve I. Mehmed dönemine gelindiğinde ise devşirme sistemi uygulanmıştır. Ahmet Âşıkî, Âşik 

Paşazade/Osmanoğulları’nın Tarihi/Tevârîh-i Âl-î Osmân, Kemal Yavuz, Gökkubbe Yay., 2010, s.95.; Abdulkadir 

Özcan, “Pençik”, İA, 2018, c.34, s.226-228.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.6-7. 

94 Halil İnalcık, The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600, Phoenix Press, London, 1973, s.82. 

95 Muharrem Eren, 1994, s.21. 
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1. 2. Gulâm Sistemi 

 

Mâiyet geleneği, Avrasya’dan İslam dünyasına yayılmıştır. Bir önder ve ona itaat 

eden silahlı askerler birliğinden oluşan mâiyet, İslam dünyasında kabul görerek yeni bir 

biçimde ortaya çıkmıştır. Bu değişimden sonra ortaya çıkan sistem ise kul sistemidir. 

İslam dünyasında kul sisteminin yapılandırılmasından sonra mâiyet askerleri gulâm(الغالم) 

olarak adlandırılmıştır. Gulâmın sözlükteki anlamı genç, özgür köle, efendisine bağlı 

muhafız olarak geçmektedir. Gulâmlar genellikle Fars, Türk, Slav, Berberi, Siyahilerden 

oluşurdu ve özellikle de Türk kökenli olanlar daha özel bir muamele görürlerdi. 96 

Gulâmlar ilk topladıkları sırada esir veya köle sınıfından olsalar da askeri eğitimler ile 

yetiştirildikten sonra maaşlı asker sınıfına yükselmişlerdir. Gulâm, Emevîler(661-750) 

dönemiyle birlikte İslam tarihinde yer tutmaya başlamıştır. 

 

 

1.2.1. Emevîler Dönemi 

 

Emevîler döneminde İslam dünyası Orta Asya’ya doğru açılmıştır. Muâviye b. 

Ebû Süfyân döneminde Basra valisi ve komutan olan Ubeydullah b. Ziyad, Orta Asya’ya 

yapılan seferi komuta etmiştir. 97  Ubeydullah b. Ziyad, 674 yılında yapılan Buhara 

Seferi’nden dönerken yanında 2000 Buharalı okçu askeri de getirmiştir. Daha sonra 

Ubeydullah b. Ziyad’ın bu esirleri Basra’ya yerleştirmesi ile birlikte gulâm, İslam 

 
96 Mustafa Zeki Terzi, “Gulâm”, İA, 2016, c.14, s.178-180. 

97 Ahmet Turan Yüksel, “Ubeydullah b. Ziyad”, İA, 2012, c.42, s.29-30. 
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dünyasında ilk defa ortaya çıkmıştır.98  Ayrıca Horasan valisi Kuteybe b. Müslim’in 

Basra’dan getirdiği 4000 askerin yaklaşık 700’ü gayrimüslimlerden oluşuyordu. Bu 

duruma bakıldığında kul sistemi olan gulâmın Emevîler döneminin başlarında, ana askeri 

kuvveti oluşturmak amacıyla kullanılmadığı görülmektedir. Bu gulâmların takviye ve 

destek kuvvet olarak kullanıldığı görülmektedir.99 Emevîler dönemi, İslam dünyasının 

Kuzey Afrika, İran, Endülüs gibi çeşitli coğrafyalara yayıldığı bir dönem olmuştur. Bu 

sebeple, fethedilen bölgelerden toplanan Arap olmayan askerler ile oluşturulan gulâm 

birliklerinden takviye askeri kuvvet olarak yararlanılmıştır. 100  Ancak daha sonra 

gulâmların sayısı artmıştır ve yerine getirdikleri rollerde değişiklikler görülmüştür. 

Gulâmlar gitgide devlet merkezine doğru yükselmişler ve halifeyi koruma görevini 

üstlenmeye başlamışlardır. 

Emevîler dönemi, kul sisteminin İslam dünyasına ilk tanıtıldığı dönemdir. Bu 

sebeple Emevîler döneminde bu sistem henüz tam yerleşmediği için kullar bu sistem ile 

bir düzen içerisinde kolayca teşkilatlandırılamamıştır. İslam dünyasının Basra, Buhara ile 

birlikte Orta Asya, Endülüs gibi bölgelere açılmasıyla bu bölgelerden toplanan 

askerlerden kullar temin edilmiştir. Ayrıca bu kullar genellikle ana askeri güç olarak değil 

takviye güç olarak kullanılmıştır. Ancak Emevîlerden sonra Abbâsîler dönemine 

gelindiğinde kul sistemi İslam dünyasına yayılmıştır ve gulâm birlikleri 

teşkilatlandırılmıştır. 

 

 
98 Christopher I. Beckwith, 2017, s.23-25. 

99 Emeviler dönemi, İslam dininin daha geniş bir şekilde yayıldığı bir dönemdir. Yapılan cihadlar( الجهاد) sırasında çok 

sayıda asker seferber edilmiştir. Ancak yetersiz kalan asker gücünün tamamlanması ve destek birlik olarak kullanılması 

için bölge halkından kişiler seçilmiştir. Halktan sağlanan kişilerle takviye birlikler oluşturulmuştur. H. İbrahim HASAN, 

1997, c.1, s.185-187. 

100 Mustafa Zeki Terzi, 2016, c.14, s.178-180. 



31 

 

1.2.2. Abbâsîler Dönemi 

 

Abbâsîler döneminden itibaren gulâmlar askeri yapının önemli bir parçası olarak 

gelişme göstermiştir. Abbâsî halifelerinin Türk gulâmlardan birçok alanda aktif bir 

şekilde yararlanması ile Türk gulâmlar siyasi ve askeri alanlarda öne çıkmaya 

başlamıştır.101 Emevîler yıkılıp da Abbâsîler kurulduktan sonra ikinci Abbâsî halifesi 

olan Abdullâh Mansûr, çok sayıda Türk gulâm edinmiştir ve aktif bir şekilde Türk 

gulâmlardan faydalanmıştır. 102  Bu durumu Abbâsîlerin süreğen bir sorunu olarak 

görmek de mümkündür. Emevî Devleti’nin büyümesiyle Arap kökenli olmayan 

Müslümanların sayısı da artmıştır. O dönemde Emevî Devleti’nin gösterdiği Arap 

milliyetçiliği, Arap olmayan Müslüman toplulukların tepkisini çekmiştir. Özellikle de 

Farsların tepkisi oldukça sert olmuştur. Sonunda ise Farsların da desteği ile Abbâsîler, 

Emevî Devleti’ni yıkmıştır. 103  Abbâsî Devleti’nin kurulması ile Farslar, devlet 

siyasetinin üst konumlarında hizmet etmeye başlamışlardır. Abbâsî halifelerinin Farsların 

gücünü kontrol altında tutabilmek için aktif bir şekilde Türk gulâmları kullandıkları 

düşünülmektedir.104  Halifeler, Türk gulâmlardan saray muhafızı olarak faydalanarak 

kendi siyasi otoritelerini güçlendirmek için çabalamışlardır. Bu sebeple Abbâsîler 

döneminde Türk gulâmların sayısı artış göstermiştir.105 

 
101 H. İbrahim HASAN, c.3, s.94-95. 

102 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.13. 

103 D. Sourdel, “The ‘Abbasid Caliphate”, The Cambridge History of Islam, Cambridge University Press, 2008, c.1A, 

s.104-106. 

104 İra M. Lapidus’un yaptığı araştırmaya göre Abbâsîler’in kurulması ile Emevîler’in Arap milliyetçiliği politikası 

yıkılmış ve bu şekilde İslam dünyası daha da gelişme gösterebilmiştir. Ayrıca Abbâsîler’in halifenin otoritesini 

güçlendirme konusunda Türk gulâmlardan aktif bir şekilde faydalandığı da belirtilmiştir. Abbâsî halifelerinin 

otoritelerini güçlendirmek için Türk gulâmlardan faydalanması sonucunda çok sayıda gulâm birliği oluşturulmuştur. 

İra M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002, c.1, s.124-130. 

105 H. İbrahim HASAN, 1991, c.2, s.509-510. 
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 Abbâsîler’in Türk gulâmlardan aktif bir şekilde faydalanması sebebiyle gulâm 

kökenli seçkin komutanlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gulâm kökenli komutanlar, halife 

ile birlikte askeri seferlere çıkmış, çıkan isyanları bastırmışlardır. Bu komutanlar 

arasından en öne çıkan örneklerden birisi de Haydar b. Kavüs Afşin’dir.106 Haydar b. 

Kavüs Afşin, Abbâsî halifeleri Me’mûn ve Mu’tasım’a hizmet etmiş Türk gulâm olan bir 

komutandır. 107  Halife Me’mûn’un son devirlerinde yaşanan Mısır ayaklanmasının 

bastırılması sürecinde başkomutan olarak görevlendirilmiş ve ilk aktif çalışması bu 

dönemde olmuştur. 108  Daha sonra Me’mûn vefat edince onun yerine halifeliğe 

Mu’tasım’ın gelmesinde Haydar b. Kavüş Afşin’in etkisi büyüktür. Halife Mu’tasım’ın 

saltanat devrinde Afşin, üstün bir komutan olarak ününü artırmıştır. Azerbaycan valiliği 

yapmış, Bizans saldırılarını geri püskürtmüş ve orduyu komuta ederek Bizans’a akınlar 

gerçekleştirmiştir. 838 yılında Anadolu’daki Ammûriye bölgesini fethetmiştir. Bu gibi 

üstün askeri yetenekleri ile birçok insanın haset ve kıskançlığının hedefi olmuştur. 

Sonunda Afşin, çevresindekilerinin asılsız suçlamaları ile kâfir ilan edilmiş ve 841 yılında 

zindanda vefat etmiştir.109  

Afşin’in hayatına bakılarak gulâmların yükseliş süreci hakkında bilgi edinilebilir. 

Afşin, Türk bir gulâm olarak üstün askeri yeteneklere sahipti ve bir komutan olarak ün 

kazanmıştı. Ayrıca Mu’tasım’ın halifeliğe geçmesinde rolü olacak kadar siyaset alanında 

da oldukça etkili olmuş bir isimdi. Mu’tasım’ın halife olduğu dönemde ayaklanmaları 

bastırmış ve Bizans ile mücadele ederek başarılı bir askeri sefer gerçekleştirmiştir.110 Bu 

 
106 Hakkı Dursun Yıldız, “Afşin, Haydar b. Kâvûs”, İA, 2007, c.1, s.441-442. 

107 Sait UYLAŞ, “Ebû Temmâm’ın Şiirlerinde bir Türk Komutan Afşin”, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 

Atatürk Ü niversitesi, 2005, c.28, s.91-101. 

108 Hakkı Dursun Yıldız, “Abbasîler Devrinde Türk Kumandanları EL- AFŞİN HAYDAR b. KÂVÛS”, TED, İÜ 

Edebiyat Fakültesi, 1974, s.1-22. 

109 Hakkı Dursun Yıldız, 2007, c.1, s.441-442. 

110 Sait UYLAŞ, 2005, c.28, s.91-101. 
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sebeple Afşin’in hayatı üzerinden gulâmların yükselişini gözlemlemek mümkündür. Bu 

gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda Abbâsîler dönemine gelinmesiyle 

gulâmların askeri yönden etki gücünün artmasının yanında bu etki gücünün siyasi 

alanlara kadar genişlediği görülmektedir. Bu durum, özünde askeri bir birlik olan 

gulâmların giderek siyaset alanında da söz sahibi olmaya başladıkları anlamına 

gelmektedir. Bu duruma verilebilecek en temsili örnek Afşin’dir ve Afşin’in Mu’tasım’ın 

tahta çıkmasında oldukça etkili olmasının bu durumu kanıtlayan noktalardan birisi olduğu 

söylenebilir. Abbâsî halifeleri gulâmları kendi otoritelerini güçlendirmek için bir yol 

olarak da kullanmışlardır. 

 Mu’tasım-Billâh(833-842), halife olunca Arap ve Farsların gücünü kontrol altına 

almak ve otoritesini güçlendirmek için devamlı ve aktif bir şekilde Türk gulâmları 

kullanmıştır.111 Mu’tasım-Billâh, özellikle birçok Arap ve Fars kökenli komutanı Türk 

kökenli olanlar ile değiştirmiştir.112  Ancak gulâmlar maaş ve ekonomik destek alan 

maaşlı askerlerdi ve sayılarının artması ile birlikte Abbâsî Devleti için ekonomik olarak 

yük oluşturmaya başlamıştı. Mu’tasım-Billâh gulâmları yanında tutup onlardan 

faydalanmaya devam etmek için 836 yılında Bağdat’ın kuzey tarafında Dicle Nehri’nin 

kıyısında Samerrâ şehrini kurmuş ve gulâm askerlerini burada mevkilendirmiştir.113 Ç ok 

sayıda gulâm Samerrâ şehrine yerleştirilmiştir ancak bu bölgedeki İslam toplumu gulâm 

askerleri ile kaynaşma gösterememiştir. Gulâmların Samerrâ şehrinde halktan bağımsız 

bir şekilde yaşamalarının bu bölgedeki İslam toplumu ile kaynaşamamalarına sebep 

olduğu söylenebilir. 114  Ayrıca gulâmların evlenmesi de belli kısıtlamalar altında 

 
111 Casim Avcı, “Mu’tasım-Billâh”, İA, 2016, c.31, s.380-382. 

112 H. İbrahim HASAN, 1991, c.2, s.374-375. 

113 Carl Brockelmann, 2018, s.106-107. 

114 Mustafa Demirci, “Sâmerrâ”, İA, 2009, c.36, s.70-71. 
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gerçekleştiği için gulâmlar İslam dünyasında birer yabancı gibi kalmıştır.115 Samerrâ 

şehrinin kurulmasıyla gulâmlar devlette önemli görevlere getirilmişlerdir ancak köle 

kimliğinden tamamen sıyrılamamışlardır. Fakat gulâmların sayısı devamlı olarak artmış 

ve askeri, siyasi nüfuzları da gittikçe güçlenmiştir. Sonunda Mu’tasım-Billâh kendi gulâm 

askerleri tarafından öldürülmüştür.116  

Gulâmlar sadık muhafız birlikleri olarak görülebilirler ancak giderek kendi 

menfaatleri için hükümdarı öldürebilecek bir topluluk olarak bozulma göstermeye 

başlamıştır. Zaman geçtikçe gulâmlar, devlete sadakatlerinden çok kendi işverenlerine 

veya komutanlarına sadakat göstermeye başlamış ve bu sebeple Abbâsî halifelerinin 

otoritesi azalmaya başlamıştır. Gulâmların sapmaya başlaması ile Abbâsî halifelerinin 

otoriteleri düşüş göstermeye başlayınca bölge komutanları ile valiler, emirleri altında 

çalışan gulâmlardan faydalanarak bağımsızlaşma hareketlerine başlamışlar ve 

Abbâsîlerin hakimiyetinden çıkarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu gelişmeler 

sonucunda komutanlar ve valiler kendi bölgesel otoritelerini kurmuşlar ve Abbâsî 

Devleti’ni bölerek çöküşüne sebep olmuşlardır.117 Bölge vali ve komutanlarının bölgesel 

otoriteler kurmasını mümkün kılan sebep ise kendi emirleri altında gulâm birlikleri 

oluşturmalarıdır. Bu durum gulâmların giderek özelleştiğini göstermektedir. Gulâmları 

kullanarak bölge valileri ve komutanları, Abbâsî halifesinin otoritesine karşı durmaya 

başlamışlar ve sonunda ülkeyi parçalara bölerek karmaşa yaratmışlardır. 

 
115 Mu’tasım-Billâh’ın öne sürdüğü Sâmerrâ şehrinin inşası, o dönem bulunan Basra, Medine ve Bağdat ile birlikte 

büyük şehir inşa projelerinden biridir. Mu’tasım-Billâh, bu şehre kendi yakın muhafız birlikleri olan gulâmları 

mevkilendirerek kendi korumasını sağlamak ve yeni bir şehrin sahibi olup otoritesini güçlendirmek için çabalamıştır. 

Ancak büyük çapta yapılan imar çalışmaları sonucunda Abbâsîler, ekonomik zorluk çekmeye başlamıştır. Ayrıca 

gulâmların oldukça ayrı ve bağımsız olmaları sebebiyle İslam toplumuna adaptasyon sağlayamamışlar ve toplumda 

yabancı bir unsur olarak kalmışlardır. Bahattin KÖK, “Samerra’nın Kuruluşu”, AÜİFD, 2003, s.7-48. 

116 Murat AKKUŞ, “Abbâsî Halîfelerinin Ölüm Sebepleri”, İstem, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2013, 

s.195-227. 

117 Carl Brockelmann, 2018, s.108-110. 
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 Abbâsîlerin zayıflamaya başladığı 9.yüzyıldan itibaren İran’da da vali ve 

komutanlar gulâmları kullanarak kendi bölgesel otoritelerini kurmaya başlamışlardır.118 

Horasan bölgesinde Tâhirîler(821-873), Sâmânîler(819-1005) kurulmuştur. Abbâsîler ile 

aynı şekilde Tâhirîler ve Sâmânîlerde de çok sayıda Türk gulâm faaliyet göstermiştir.119 

O dönemde İran bölgesi, coğrafi özellikleri sebebiyle köle ticareti için yoğun bir şekilde 

kullanılıyordu.120 Köle ticaretinin yapıldığı yollar üzerinde olan Tâhirîler ve Sâmânîler, 

kolay bir şekilde köle satın alabiliyorlardı ve satın aldıkları Türk köleleri askeri eğitimden 

geçirerek kolayca Türk gulâm birlikleri kurabiliyorlardı. Nizamü’l-Mülk’ün 

Siyasetname’sinde Sâmânîlerin gulâm askerleri hakkında kayıtlar geçmektedir. Kayıtlara 

bakıldığında gulâmların köle pazarlarından satın alındığı ve gulâmların alınmasında 

oldukça katı kriterlerin uygulandığı görülmektedir. 

 

Nizamü’l-Mülk - Siyasetname 

Yirmi Sekizinci Fasıl  

“İmdi, Sâmânîyîn zamanında gulamlarla ilgili olarak uygulanmakta olan 

güzel bir âdet var idi. Gulamın bulunduğu hizmetin ölçüsü, Kabiliyet ve 

liyakati nispetince tedricen payesi yükseltilmekteydi. Örneğin bir gulam 

satın aldıklarında bir yıl boyunca zendenicî kaftan ve yeğni bir çizmeyle 

kuşanıp piyade olarak rikâb için istihdam edilirdi. Bu süre zarfında bu 

gulamın gizliden yahut açıktan at binmesine müsaade edilmez; şayet 

bindiği ortaya çıkarsa cezalandırılırdı. Çizmeyle bulunduğu bir yıllık 

hizmet süresi dolunca otağbaşı hacibe, hacib de durumu padişahın 

bilgisine are ederdi. Ardından altına işlenmemiş deriden bir eyer vurulmuş, 

sade deriden yularlı bir Türk tayı verilirdi. At ve kamçıyla yerine getirdiği 

bir yıllık hizmet süresi dolunca ikinci sene ona beline kullanması için 

kalaçûr adı verilen kılıç; üçüncü sene huzurda kuşanmak üzere sadak ve 

 
118 Carl Brockelmann, 2018, 111-112. 

119  Abbâsîler’in yıkılması ile kurulan birçok bölge devleti, Abbâsîler’de kullanılan birçok sistemi miras alarak 

yürütmeye devam etmiştir. Tâhirîler ve Sâmânîler de Abbâsîler ile benzer sistemleri kullanmıştır. Özellikle de çok 

sayıda gulâmı sarayda teşkilatlandırmışlardır. Richard. N. Frye, The Golden Age of Persia, London 1988, s. 188-193; 

Nesimi YAZIZI, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara, 1992, s.118. 

120 Erman Şan, “Abbâsî Devleti Döneminde Avrasya’yla Gerçekleştirilen Uluslararası Köle Ticareti”, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2016. 
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kırbân; dördüncü senesinde daha has bir eyer, yıldızlı bir gem, bir kaftan, 

halkalı bir çomak; beşinci senesinde kendisine belinde asılı bir kadeh ile 

sakilik ve âbdârlık buyrulur; altınc sene camedârlık vazifesini üstlenir; 

yedinci sene tek kişilik çadır buyrularak siyah ipliklerle örülmüş keçe bir 

külah başında, Gence işi bir kaftan sırtında, visakbaşı unvanıyla bir tepeli 

ve 16 kazıkla kurulan çadırdan sorumlu tutulup emrine yeni satın alınmış 

üç gulam verilirdi. İşte böyle her sene makam ve mevkii, emrindekilerin 

sayısı ve derecesi hayl-başı olana dek yükseltilirdi. Liyakat, maharet ve 

cesareti, önemli meselelerin üstesinden gelişi, hamiyeti ve hünkâra 

bağlılığı herkesçe tasdik olunsa bile otuz, otuz beş, kırklarına varmadıkça 

kendisine vilayet idaresi yahut başka devlet işi verilmezdi….” 121 

 

Ayrıca Sâmânîler seçtiği gulâmları sistemli bir eğitimden geçiriyordu. 122 

Ö ncelikle gulâmlar seçilirken görünüşlerinin düzgün olmasına, çelimli ve kabiliyetli 

olmalarına dikkat edilirdi. Ayrıca en az 1 yıl civarında askerlik tecrübesi olanlar öncelikli 

olarak seçilirdi. İstihdam edilen gulâmlar ilk başta düşük rütbeli görevlere verilirlerdi.123 

Otağbaşı yardımcısı, padişahın uşaklığı gibi görevleri yaparlardı. Daha sonrasında ise her 

yıl sistemli bir şekilde maaş almışlar ve belli bir zaman sonra rütbeleri de 

yükseltilmiştir.124 Gulâmlar en son olarak emir veya komutanlığa da terfi edebilmişlerdir. 

Nizamü’l-Mülk, o dönem Sâmânîlerin Türk gulâm kökenli ve ünlü bir komutanı olan 

Alptigin’den de kayıtlarında bahsetmiştir. Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname’sinde Gazneli 

Devleti(963-1186)’ni kuran iki kahraman olan Alptigin ve Sebük Tegin hakkında kayıtlar 

geçmektedir. 

 

Nizamü’l-Mülk - Siyasetname 

 
121  Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname eserine bakıldığında gulâmların eğitim ve yaşantısı hakkında bilgi edinmek 

mümkündür. Kayıtlara göre, gulâmlar zaman geçtikçe terfi etmişler, ödeme almışlar ve belirli unvanlar almışlardır. 

Nizamü’l-Mülk, 2009. s.151-152. 

122 Nizamü’l-Mülk, 2009. s.151. 

123 Nizamü’l-Mülk, 2009. s.151. 

124 Nizamü’l-Mülk, 2009. s.151-152. 
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Yirmi Sekizinci Fasıl  

“Günlerden bir gün Sultan Mahmud’un babası, Sebüktigin’in de arasında 

bulunduğu Türk soyundan 30 gulam satın aldı. Sebüktigin’in ikbal ve 

talihinin yaver gitmesinin yegâne sebeplerinden birisi işte bu Alptigin’in 

onu satın almasıdır. Alptigin’e “visakbaşlık yapan falanca gulamın 

öldüğü’nün haberi verildiği vakit, Sebüktigin’in satın alındığının henüz 

üçüncü günü idi, işte o, Alptigin’in huzurundaki bu 30 gulam arasında 

kendisi de bulunuyordu. Alptigin’e ölen gulamın visâkının, techiztının, 

hayl ve rütbesinin hangi gulama teslim etmelerini emretmesi talep edilince 

onun gözü Sebüktigin’e ilişerek, “Şu gulamcağıza bağışladım.” sözünü 

söylemiş bulundu. 

Hacip: “Efendimiz, bu gulamcağızı alalı daha üç gün olmadı; bu 

mertebeye erişmesi için 7 yıl hizmet etmesi gerekmez mi, kendisine bu 

durumda bunların sunulması münasip düşer mi?” dedi. 

Alptigin: “Söz ağzımdan çıkmış ve bu gulamcağız onu işitmiş ve itibar 

etmiştir. İhsanım ihsandır. Bundan özge işlerde gelenek her ne idiyse 

sürdürülsün” dedi.  

Sonrasında ona ancak 7yıl hizmet neticesinde hâsıl olabilecek o visak 

takdim edildi. Alptigin kendi kendine: “Ancak yedi yıllık hizmetin getirisi 

olacak bir rütbenin çiçeği henüz burunda, toy bir gulamcağıza nasip 

olmasının hikmeti ne ola? Belki de kişizade ve istikbal vaat eden, ikbal 

basamaklarını tırmanacak birisidir.” Diye düşündükten sonra onu imtihan 

etmeye koyuldu. Her baptan mevzu bahse konu edip ona: “Söz konusu 

ettiğim şeye mukabelede bulun.” derdi. Sebüktiğin her şeyi hatasız bir 

şekilde tastamam beyan ederdi. Ardından Alptigin ona, “Var cevabı getir.” 

der; Sebüktigin de cevabı, götürdüğünden daha yaraşır bir şekilde geri 

getirirdi. Sınamaları neticesinde onu günbegün daha mükemmel bulan 

Alptigin’in gönlünde Sebüktigin’e karşı bir muhabbet oluşunca, ona 

âbdârlık takdim ederek huzurunda hizmet fırsatı verip 10 yeni gulamı 

hayline kattı. Sebüktigin’in günden güne terfi etmesini sağlıyordu. 

Sebüktigin 18’in basınca haylindeki gulamların sayısı 200’e ulaştı. Oturup 

kalkması, söyleşmesi, kâse ve sofra adabı, av ve şarap meclisi, ok atışı ve 

gûy vuruşu, halkı ve hayli idare edişi hep Alptigin’e benziyordu. 

Haylindekilerle kardeşler gibi geçinip giderdi. Elinde bir elma olsa onu 

on kişiyle birlikte yemeyi arzu ederdi. Huyunun hoşluğu ve ahlakının 

paklığından ötürü herkesin sevgisini kazanmıştı.”125 

 

 
125 Nizamü’l-Mülk, 2009, s.152-153. 
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Alptigin, Sâmânî Emîri Ahmed b. İsmâil tarafından alınan Türk bir gulâmdır.126 

Kayıtlarda oldukça akıllı, makul ve inançlı bir kişi olarak geçmektedir. 127  Yıllarca 

Horasan ve Irak bölgesinde vali olarak çalıştığı ve emri altında 1700’e yakın Türk gulâm 

olduğu da kayıtlarda geçmektedir. Yine bu kayıtlarda Alptigin’in zekâsı ile yüksek itibar 

gördüğü ve olağandışı bir kademe ilerlemesi yaşadığı söylenmektedir.128 Bu söylemlere 

bakıldığında, gulâmların sistemli bir eğitim sonucunda terfilerinin de sistemli olarak 

gerçekleştirildiği görülmektedir ancak kabiliyete göre olağandışı bir kademe atlamasının 

da mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Alptigin, becerileri ile kabul görmüş ve Horasan 

valiliğine tayin edilmiştir.129 Daha sonra Sâmânî Emîri Nasr b. Ahmed tarafından azat 

edilerek hâcibü’l-hüccâblık(hassa askerleri kumandanlığı) görevine tayin edilmiştir. 

Ancak zamanla Alptigin’in otoritesi güçlenmeye başlamış ve sonunda Sâmânîler, 

Alptigin tarafından yıkılarak yerine Gazneliler kurulmuştur.130  

Gazneliler sonrasında da devamlı olarak İslam dünyasında gulâmlardan 

yararlanılmaya devam edilmiştir. Askeri gücü arttırmak için birçok devlet gulâmlardan 

faydalanmıştır. Ancak gulâm sistemi doğru bir şekilde yürütülemediğinde gulâmlar 

dejenere olup sapabiliyor ve bağımsız güç grupları oluşturabiliyor veya hükümdarı tehdit 

edecek siyasi güç grupları olarak değişim gösterebiliyorlardı. 131  Gulâmlar, en 

nihayetinde egemenliği ele geçirebilecek ve devletin sonunu getirebilecek bir oluşumdu. 

 
126 Erdoğan Merçil, “Alp Tegin”, İA, 1989, c.2, s.525-526. 

127  Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname eserinde Sâmânîler döneminde faaliyet göstermiş Alp Tegin ve Sebük Tegin 

hakkında kayıtlar geçmektedir. Gulâmların her yıl sistemli olarak terfi ettikleri de geçmektedir ancak kabiliyeti ile 

kabul görmüş kişilerin olağandışı bir kademe atlaması yaşadığı da kayıtlarda görülmektedir. Nizamü’l-Mülk, 2009, 

s.152. 

128 Nizamü’l-Mülk, 2009, s.152. 

129 Nesimi YAZIZI, 1992, s.108-109. 

130 Erdoğan Merçil, “Emir Savtegin, Gazneliler”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2014, c.4, s.479-508. 

131 Erdoğan Merçil, 2016, c.14, s.180-184. 



39 

 

1.2.3. Selçuklu Dönemi 

 

 Büyük Selçuklu Devleti(1037-1194) de çok sayıda gulâm askeriyle birlikler 

kurmuş ve kul sistemini bünyesinde yürütmüştür. Büyük Selçuklular, gulâmlardan 

sarayın korunmasında faydalanmak amacıyla gulâman-ı sarayı kurmuş ve bu birliğin 

başına ‘Sâları Gulâmanı Saray’ olarak isimlendirilen bir komutan getirmiştir.132 Büyük 

Selçuklu Devleti’nin gulâmları, Türk, Arap, Kürt, Deylemli gibi çeşitli etnik grupların 

genç yaştaki erkek çocuklarından seçilerek saraya toplanıp eğitildikten sonra saray 

muhafızı olarak görevlendirilirlerdi. 133  Gulâmlar bir yılda dört defa maaş alırdı ve 

gulâmların sayısı en fazla 4000 olurdu.134 Alp Arslan döneminde yapılan Anadolu’nun 

Fethi sürecinde İbn Han’ın emri altında 500’e yakın Oğuz gulâm vardı ve bu Oğuz 

gulâmları için aylık 11,000 dinar ödenirdi.135 Ayrıca Nizamü’l-Mülk’ün emri altında da 

gulâmlar vardı ve Nizamü’l-Mülk, emrindeki gulâmların sürekliliğini sağlamak için 

200,000 dinar harcama yapmıştır.136 Bu durumlara bakıldığında Büyük Selçukluların da 

çok sayıda gulâm askeri teşkilatlandırdığı ve kul sistemini yürüttüğü görülmektedir. 

Ö zellikle de Selçuklular döneminde yürütülen kul sisteminin Osmanlı’nın devşirme 

sistemi üzerinde etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir.137 

 
132 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.53. 

133 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, TTK, Ankara, 2016, c.3, s.241-242. 

134 Erdoğan Merçil, “Selçuklular’da Devlet Teşkilâtı”, İA, 2009, c.36, s.389-392. 

135 Mehmet Altay Köymen, 2016, c.3, s.246. 

136 Mehmet Altay Köymen, 2016, c.3, s.246. 

137 Speros Vryonis’in yaptığı araştırmaya göre Selçuklu döneminde iktayı temel alan ve geleneksel İslam tarzında 

askeri bir birliğin olduğu ve idari alanlarda gulâmların çalışmaya başladığı geçmektedir. Ayrıca Speros Vryonis 

araştırmasında, Selçuklular’ın idari sistemlerinde gulâmların etki alanının giderek genişlediğini ve bu durumun 

Osmanlı’nın yeniçeri sistemi ile oldukça benzediğini belirtmiştir. Speros Vryonis, “Seljuk Gulams and Ottoman 

Devshirmes”, Der Islam journal of the history and Culture of the Middle East, Berlin, XLI, 1965, s.224-252. 
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 Büyük Selçuklular döneminde gulâmlar yükseliş göstererek devletin önemli 

kademelerinde de görev almaya başlamışlardır. Tuğrul Bey(995-1063)’in gulâm askeri 

olan Sav-Tegin de bu gulâmlara bir örnektir. Sav-Tegin, Alp Arslan(1032-1072) ve 

Melikşah(1055-1092) dönemlerinde aktif faaliyet göstermiştir. 138  Sav-Tegin, Tuğrul 

Bey döneminde ‘hâdinmü’l-hâss’ ve ‘serheng(سرهنگ)’ makamlarına getirilmiş ve 

Melikşah döneminde ise ‘hâcib(الحاجب)’ unvanını alarak ‘Serheng Sâv-Tekin el-hâcib’ 

şeklinde çağrılmaya başlamıştır.139 Daha sonra Sav-Tegin’e hükümdar tarafından emir 

unvanı verilmiştir.140 Daha sonrasında ise atabeglik makamına getirilmiştir.141  

Atabeglik unvanı, Büyük Selçuklulardan başlayarak devamında Osmanlı 

döneminde de kullanılan bir unvandır.142 Atabeg unvanını ilk olarak alan kişi Nizamü’l-

Mülk’tür.143 Nizamü’l-Mülk, Melikşah’a hizmet edip ülke siyasetini yürüterek ata hoca 

ve atabeg unvanlarını almıştır. Nizamü’l-Mülk’ün, atabeg unvanının verilmesiyle birlikte 

padişah olacak şehzadenin eğitiminden sorumlu tutulduğu ve bunun yanında şehzadenin 

destekçi ve yardımcılığını yapacak olan siyasi vasisi olarak faaliyet gösterdiği 

görülmektedir. Gulâmlar da aynı şekilde atabeg olduktan sonra padişah olacak 

şehzadenin vasisi olarak faaliyet göstermişlerdir.144 Büyük Selçuklu Devleti’nin büyük 

ümerası ve şehzadeler de gulâm askerleri edinmiş, atabeg ve emirler gibi birçok yönetici 

sınıfı mensubu da kendilerine özel olarak gulâm askerleri edinerek onlardan 

faydalanmıştır. 145  Bu şekilde birçok yetkili gulâmlardan faydalanmaya başlamıştır. 

 
138 Erdoğan Merçil, Emir Savtegin, TED, İÜ Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1975. 

139 Erdoğan Merçil, 1975. 

140 Mehmet Altay Köymen, 2016, c.3, s.251. 

141 Erdoğan Merçil, 1975. 

142 Coşkun Alptekin, 1991, c.4, s.38-40. 

143 Abdülkerim Özaydın, 2018, c.33, s.194-196. 

144 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 

145 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.55. 
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Ancak gulâmların liderleri için tehdit oluşturduğu veya şiddete kalkıştıkları durumlar da 

olmuştur. Bu konuyla alakalı olarak Maverdi’nin yazdığı kayıtlar bulunmaktadır. 

el-Mâverdi - el-Ahkamu’s-Sultaniyye 

“Köle, Efendisinin elbise ve yiyecek vermediğini iddia ederse, muhtesib 

elbise ve yiyecek vermesini emreder, vermezse zorla alır. Efendisinin, 

yiyecek ve giyeceği noksan verdiğini iddia ve şikâyet ederse muhtesib o 

zaman bu işe bakamaz. Efendiyi köleye karşı borçlu duruma düşüremez. 

Çünkü bunların takdiri hukukî bir esasa ve bir karâra ihtiyaç gösterir. Ona 

da muhtesib salahiyetli değildir. Ama asılda bunlar hiç verilmezse, 

verilmesini temin içtihada lüzum göstermez. Bir ictihâd ve hüküm olmasa 

da aklen kölenin yiyecek ve giyeceğini vermek efendinin borcudur. Ne 

kadar verileceğinin tespiti ise içtihada bağlıdır.” 146 

 

Maverdi’nin yazdığı kayıtlara bakıldığında İslam toplumunda gulâmların 

yayılması ve sayılarının artmaya başlaması ile çok sayıda toplumsal sorunun da ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bu sebeple çeşitli hukukî tetkiklerin gerçekleştirildiği 

düşünülmektedir. Bu kayıtlara bakıldığında efendinin efendi olarak üstlendiği 

sorumlulukları yerine getirmesi gerekirken gulâmların da efendilerine itaat etmeleri ve 

saygıda kusur etmemeleri gerektiği görülmektedir. 

 Büyük Selçuklu Devleti’nin çökmesiyle ayrı ayrı bölgelerdeki liderler kendi 

gulâmlarını ve birliklerini kullanarak kendi özerk bölge otoritelerini kurmuşlardır. Bu 

duruma örnek olarak, Azerbaycan bölgesinin atabegliğini yapan Şemseddin İldeniz’in 

İldenizliler(1148-1225)’i kurması gösterilebilir. 147 Suriye ve Irak bölgesinde ise 

İmâdüddin Zengî tarafından Zengîler(1127-1233) kurulmuştur. 148Ayrıca Sökmen el-

Kutbî tarafından Ahlatşahlar(1100-1208) kurulmuştur. 149  İran bölgesinde kurulan 

 
146 el-Mâverdi, el-Ahkamu’s-Sultaniyye(İslam Hilafet ve Devlet Hukuku), Bedir Yay., İstanbul, 1994, s.225. 

147 Gülay Öğün Bezer, “İldenizliler”, İA, 2018, c.22, s.82-84. 

148 Gülay Öğün Bezer, “Zengîler”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2014, c.4, s.803-813. 

149 Faruk Sümer, “Ahlatşahlar”, İA, 1989, c.2, s.24-29. 
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Harezmşahlar Devleti(1077-1231)’nde de gulâm birlikleri vardı. Saray muhafızları 

arasına gulâmlar da giriyordu ve bu gulâmlara ‘havass-ı gulâman’ deniliyordu.150 

  Anadolu Selçukluları, Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları gibi devletler de 

sürekli olarak gulâmlardan faydalanmaya devam etmiştir. İbn Bibi’nin yazdığı kayıtlarda 

o dönemde hükümdarı korumak için çalışan 4 ayrı birliğin olduğu geçmektedir. 151 

Özellikle de Kirman Selçuklularının askeri yapıları arasındaki ikinci en büyük teşkilatı 

gulâmlar oluşturuyordu.152 Kirman Selçukluları, köle ticaretinin merkezi olan Horasan 

bölgesinde yani Orta Asya’da bulunduğu için köle ticaretinin merkez bölgesinde bulunma 

avantajından faydalanarak çok sayıda gulâm askeri edinmiş ve kullanmıştır. 153 

Keykâvus’un yazdığı Kabusnâme’de geçen kayıtlara bakıldığında esirlerin satın 

alınmasında üç önemli kriterin olduğu görülmektedir. 

 

Keykâvus - Kabusnâme 

“Şöyle bilmiş ol ey oğul, kul almakta üç şart vardır. Birisi oldur ki aybun 

ve hünerin deneyesin, zâhirinde ve bâtınında var mıdır, ya yok mudur, 

firasetle bilesin bilensin. Ve ikinci, sağlığı ve sayruluğu va mıdır, yok 

mudur, uğurlayın ve aşilere bilesin. Ve üçüncü, oldur ki ne cinstir ve aslı 

neredendir ve kıngın cins eydir ve yatlıdır, bilesin.” 154 

 

 Gulâm sistemi, İslam dünyasında askeri bir teşkilat olarak uzun zaman boyunca 

varlığını sürdürmüştür. Gulâmlar, köle pazarlarından alınarak sistemli bir eğitimden 

 
150 Ali Sevim, Erdoğan MERÇİL, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, TTK, Ankara, 2014, s.630. 

151 İbn Bibi’nin yazdığı kayıtlara göre ordu 4 ayrı birliğe ayrılıyordu. Birincisi müfred veya müfarede; ikincisi Halka-

i has; üçüncüsü Gulema-i dergah, dördüncüsü Mülazimani yayak olarak adlandırılmıştır. İbn Bibi, Selçukname, M. 

Nuri Gençosman, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, Ankara, 1941, s.38, 182. 

152 Ali Sevim, Erdoğan MERÇİL, 2014, s.630. 

153 Ali Ö NGÜ L, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2018, s.47. 

154 Keykâvus oğluna kul alırken dikkat etmesi gereken 3 şart olduğunu belirtmiştir. Kul alırken hem iç özelliklerine 

hem de dış özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştir. Keykâvus, Kabusnâme, Mercimek Ahmed, Orhan Şaik 

Gökyay, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, s.116. 
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geçirilip kul olarak yetiştirilmişlerdir. Gulâmlar maaş alan profesyonel silahlı 

birliklerdir. 155  Saray muhafızı olarak çalışarak padişahın otoritesini korumuşlardır. 

Ayrıca devletin ana askeri gücünü oluşturmuşlardır. Gulâmlar yeteneklerine göre 

kölelikten azat edilebiliyorlardı ve önemli bir memuriyet olan atabegliğe 

atanabiliyorlardı. 156  Ancak gulâm birlikleri zaman geçtikçe işverenlerinin, 

komutanlarının emrine geçmeye başlayarak isyan çıkarmaya veya rejimin çökmesine 

sebep olmaya başlamışlardır.157 Gulâm sistemi bu gibi iyi ve kötü yönlere sahipti. Bir 

kul sistemi olan gulâm bu şekilde uzun yıllar boyunca sürdürülerek İslam devletlerinde 

askeri sistemin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. 158  Daha sonra Osmanlı 

İmparatorluğu dönemine gelinmesiyle gulâm sistemi, pençik sistemi ve devşirme sistemi 

olarak değişim göstererek varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 

 

 

1.3. Memlûk Sistemi 

 

 Sözlüğe bakıldığında “memlûk” sözcüğünün “mâlik olmak” ve “mâlik veya 

sahip olunan şey” gibi anlamlara geldiği görülmektedir.159 Arapça olan ‘meleke(ملكة)’ 

sözcüğünden gelmektedir.160 Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de de geçtiği söylenmektedir.161 

 
155 Mehmet Altay Köymen, 2016, c.3, s.246. 

156 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 

157 Erdoğan Merçil, 2014, c.4, s.479-508. 

158 H. İbrahim HASAN, 1997, c.3. 213-214. 

159 Süleyman Kızıltoprak, 2004, c.29, s.87-90. 

160 H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, s.9. 

161 Nahl suresi (16), 75. “Allah hiçbir şey yapmaya gücü yetmeyen el altındaki bir köle “abd memluk” ile güzel rızık 

verdiği kendisine verilen o rızıktan gizli aşikar sarfeden bir insanı misal ver…” 
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Memlûk, daha önce açıklanan gulâm ile birlikte kul sisteminin bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Birçok bölgede ‘memlûk’ sözcüğü özel muhafız anlamında da 

kullanılmıştır. 162  Gulâm ile aynı şekilde memlûkler de saray muhafızı sıfatıyla 

profesyonel askerler olarak İslam dünyasına tanıtılmıştır. 163  Memlûkler, gulâmlarla 

birlikte hükümdarı koruma görevini yürütmüşlerdir ve birçok konuda gulâmlar ile ortak 

noktalara sahip olmaları sebebiyle birbirlerine karıştırıldıkları durumlar da olmuştur.164 

İslam dünyasında memlûklerin çoğunlukla faaliyet gösterdiği bölge Mısır bölgesiydi. 

Mu’tasım döneminde Türk kökenli olan Eşnas, 834 yılında Mısır valisi olarak atanmış ve 

bu bölge merkezli olarak memlûkler teşkilatlandırılmıştır.165 Abbâsîler yıkıldıktan sonra 

gulâm ile aynı şekilde memlûkler arasından da kendi bağımsız otoritesini kuran 

topluluklar olmuştur. En temsili örneklerinden birisi de ilk Türk-İslam devleti olarak 

kurulan Tolunoğulları(868-905)’dır.166 

 Tolunoğulları’nın kurucusu Ahmed b. Tolun, Buharalı bir Türk’tür. Abbâsî 

halifesi Me’mun döneminde Bağdat’a gelmiş ve saray muhafızı olarak çalışmıştır.167 

Daha sonra Sâmerrâ şehri kurulunca orada ikamet etmeye başlamıştır. Ahmed b. Tolun, 

gençlik döneminde Sâmerrâ’da komutanlık yapmıştır. Bizans İmparatorluğu ile mücadele 

etmek için yapılan askeri seferlere katılmıştır. Sonrasında da önemli vazifeleri üstlenmiş 

ve zaman geçtikçe gücünü artırmıştır. Mısır’a gönderildikten sonra 868 yılında kendi 

bağımsız kuvvetlerini oluşturmuş ve Tolunoğulları’nı kurmuştur. Tolunoğulları, Mısır ve 

 
162  İslam devletlerinde köle pazarından alınarak eyalet işleri ve saray işlerini birlikte yürüten kullara ‘memlûk’ 

denmiştir. H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, s.9. 

163 Christopher I. Beckwith, 2009, s.23-25. 

164  Abdullah Mesut AĞİR, “Memlûk Askerî Teşkilatıyla İlgili Yapılmış Bazı Araştırmalara Dair”, Gaziantep 

University Journal of Social Sciences, 2015, 14(2), s.447-457. 

165 H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, s.13. 

166 Nadir Ö zkuyumcu, 2014, c.5, s.15-38. 

167 Hakkı Dursun Yıldız, “Ahmed b. Tolun”, İA, 1989, c.2, s.141-143. 
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Suriye bölgelerini hakimiyeti altına almıştır. Ancak Tolunoğulları da iç savaş sonucu 

çökmüş ve Abbâsî kökenli Türk memlûk Muhammed b. Tuğc tarafından Mısır’da 

İhşîdîler(935-946) kurulmuştur. 168  Muhammed b. Tuğc’un dedesi Cuf da memlûk 

kökenlidir.169  İhşîdîler de iç savaş sonucu yıkılmış ve Mısır’da Fâtımîler(909-1171) 

kurulmuştur.170 Fâtımîler, memlûk sistemini koruyup sürdürmek için çabalamıştır ancak 

memlûklerin sürüp giden ayaklanmaları sonucunda yıkılmıştır.171 

 Aynı gulâm gibi memlûk de saray muhafızlarını oluşturan elit askerler birliği 

anlamına gelmektedir. İslam dünyasının ilk dönemlerinden itibaren birçok bölgede 

memlûk sisteminin de gulâmla birlikte kullanıldığı görülmektedir.172 Ancak memlûk, 

Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinden gelen Türk kulları isimlendirmek için sınırlı 

biçimde kullanılan bir unvandır.173  Memlûk sistemi de aynı gulâm gibi askeri gücü 

artırmak için kullanılan etkili bir yöntemdir ancak memlûk sisteminin her zaman, gulâm 

sistemi için de geçerli olduğu gibi, kendi bağımsız otoritesini oluşturma ve bağımsız 

bölge devletleri kurma olasılığını barından bir oluşum olduğu söylenebilir.174 Ancak yine 

de Mısır’da memlûklerden yararlanılmaya devam edilmiştir. Bu durumun sebebi ise, daha 

 
168 Nadir Özkuyumcu, “İhşîdîler”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2014, c.5, s.39-59. 

169 Asri Ç ubukcu, 2005, c.30, s.584-585. 

170 Nilhat YAZILITAŞ, “Fâtımî Ordusunu Meydana Getiren Etnik Unsurlar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk 

Ü niversitesi, 2005, s.189-210.; Eymen Fuâd Seyyid, “Fâtımîler”, İA, 2016, c.12, s.228-237. 

171 Fâtımîler, memlûk sistemini ıslah etmek için bazı tedbirler almıştır. Çok sayıda komutan ve orduyu ayrı ayrı 

birliklere ayırarak komutanların memlûkleri kendi otoriteleri altına almalarını engellemiştir. Ayrıca Mağripliler, 

Türkler, Kürtler, Oğuz Türkleri, Deylemliler ve Sudanlılar gibi çeşitli milletlerden askerlerle birlikleri kurarak aynı 

milletten kişilerin birleşmesini engellemiştir. H. İbrahim HASAN, 1992, c.4, s.220-221.; Nilhat YAZILITAŞ, 2005, 

s.189-210. 

172 Mustafa Zeki Terzi, 2016, c.14, s.178-180. 

173 Süleyman Kızıltoprak, 2004, c.29, s.87-90. 

174 Memlûkler, genellikle Mısır bölgesinde faaliyet göstermişlerdir. Türk kökenli bir komutan olan Ahmed b. Tolun 

tarafından Tolunoğulları kurulmuş ve daha sonra memlûklerin ayaklanmaları ile Muhammed b. Tunç tarafından 

İhşîdîler(935-946) kurulmuş ve daha sonrasında bu şekilde Fâtımîler de kurulmuştur. Tolunoğulları hakkında geniş 

bilgi için: H. İbrahim HASAN, 1992, c.4, s.26-27. İhşîdîler hakkında geniş bilgi için: H. İbrahim HASAN, 1992, c.4, 

s.37-45. 
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önce gulâm için de söylenildiği gibi, memlûk sisteminin de kolayca askeri gücü 

artırılabilecek bir yöntem olması ve yerini doldurabilecek başka bir sistemin bulunmuyor 

olmasıydı. Bu sebeple birçok İslam devleti, mücadelelerde hayatta kalabilmek için gulâm 

ve memlûklerin sayısını artırmış ve onlardan faydalanarak devletlerinin devamlılığını 

sağlamıştır. Ancak memlûk birlikleri her zaman hükümdara ihanet etme ve ülkeyi 

yıkabilme potansiyeline sahip bir oluşum olmuştur. Daha sonra Eyyûbîler(1171-1252) 

dönemine gelinmesinden itibaren memlûklerin sayısı büyük bir artış göstermiştir. 

 Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafından kurulan Eyyûbîler, Kudüs’ü geri almak için 

Haçlılarla savaşa girmiş ve sonunda Kudüs’ü geri alarak büyüme göstermiştir. 175 

Eyyûbîler, her zaman Haçlı saldırılarına karşı ülkeyi korumak zorunda olduğu için çok 

sayıda askere ihtiyaç duyuyordu ve bu askerlerin sayısını koruması gerekiyordu.176 Bu 

sebeple memlûk sistemini aktif bir şekilde kullanmışlardır.177 Köle pazarından alınan 

memlûkler genellikle Rusya ve Kafkasya kökenliydi. 178  Süvariler ‘tavâşî’ denilen 

memlûk askerleri ve ‘kara gulâmlar’ olarak ayrılırdı. 179  Süvari olan memlûkler, 

Eyyûbîlerin ana askeri kuvvetini oluşturuyordu. Ancak memlûkler, giderek siyasi ve 

askeri alanlarda güçlü bir yetkiye sahip olmuş ve Eyyûbî sultanının kararlarına da 

karışmaya başlamışlardır.  

 
175 Ziya POLAT, “Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs Haçlı Krallığıyla yaptığı 581/1185 yılı Antlaşması”, Journal of 

Islamic Jerusalem Studies, 2016, 16(1), s.1-22.; Abdulhalim Oflaz, “Eyyûbî Ailesinin İlk Dönem Tarihleri”, Iğdır 

Ü niversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.7, s.37-60.; Ramazan Şeşen, “Eyyûbîler”, İA, 1995, c.12, s.20-31. 

176 David Ayalon’un yaptığı araştırmaya göre Selâhaddîn-i Eyyûbî, Hıttin Muharebesi’nde çok sayıda memlûk seferber 

etmesi sonucunda muharebeden galibiyetle ayrılmıştır. David Ayalon, “Aspects of the Mamlūk Phenomenon”, Journal 

of the History and Culture of the Middle East, London, 1976, s.196-225. 

177 Ziya POLAT, 2016, 16(1), s.1-22. 

178 Carl Brockelmann, 2018, s.195. 

179 Süleyman Kızıltoprak, 2004, c.29, s.87-90. 
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O dönemde memlûklerin Fransa Kralı IX. Louis’in istilâlarını geri püskürtmesiyle 

yetkileri daha da güçlenmiştir.180 Necmeddin Eyyûd(1240-1249) vefat edip de Turan 

Şah(1249-1250) tahta çıktıktan sonra ciddi olaylar ortaya çıkmıştır. Turan Şah, 

büyümekte olan memlûklerin yetki gücünü zayıflatmaya çalışmış ve bunun sonucunda 

memlûkler tarafından öldürülmüştür.181 Sonunda Eyyûbîler yok edilmiş ve memlûkler 

ülkeye hakim olarak Memlük Devleti(1250-1517)’ni kurmuştur. 

 Memlüklerin Eyyûbîleri yıkarak Memlûk Sultanlığını kurmasıyla memlûk 

sistemi hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Memlüklere gelinmesiyle birlikte memlûk 

sistemi daha da hatasız ve iyi bir hale getirilmiştir.182 Memlüklerin ordusu genel olarak 

Türk, Çerkes, Kürt, Rum, Ruslardan oluşuyordu.183 Memlüklerde askeri sınıflar 3 ayrı 

gruptan oluşuyordu. 184  El-Memâliku’s-sultaniyye, saray ve sultanı korumakla 

görevliydi. 185  El-Memâliku’s-sultaniyye, Osmanlı’nın kapıkulu askerleri ile 

kıyaslanabilir. Bu askeri sınıf, sultanın yakın muhafız birliği idi ve maaş olarak para veya 

ikta alırlardı. Bu askerler hizmet ettikleri sultanın adını alarak özel bir isimle de 

çağırılmışlardır. Sultan Zahir Berkuk’un memlüklerine ‘Zahiriyye’ denirken Sultan Nasır 

Ferec’inkilere ‘Nasıriyye’, Sultan Şeyh Müeyyed’inkilere ise ‘Müeyyediyye’ denilmiştir. 

 
180 David Ayalon, 1976, s.196-225. 

181 Memlûkler, Haçlı Savaşı’nda önemli bir rol yerine getirerek yetki gücünü arttırmıştır. Ancak Turan Şah’ın tahta 

çıkmasının ardından memlûklerin yetki gücünü bastırmak için çabalamıştır. Buna karşılık olarak memlûkler o dönemde 

Turan Şah’a kafa kaldıran Şecerüddür ile birlik olarak Turan Şah’ı öldürmüştür. Turan Şah’ın öldürülmesi ile birlikte 

Eyyûbîler resmen yıkılmıştır. H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, s.18.; Süleyman Kızıltoprak, 2004, c.29, s.87-90.; Cengiz 

Tomar, “Şecerüddür”, İA, 2010, c.38, s.404-405. 

182 İra M. Lapidus’un araştırmasına göre Memlükler döneminde kul sistemi hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Memlükler 

döneminde hükümdar, elit devlet yetkilileri ve askerlerin hepsi memlük kökenli idi. Memlük olmak için köle olarak 

satın alınarak profesyonel bir eğitimden geçmek gerekiyordu. Ayrıca elit yetkili sınıfına girmek memlük olunmadığında 

imkansızdı. Mısır ve Suriye’de ikamet eden kişiler, köleler ve hükümdar oğulları da elit sınıfına girememiştir. İra M. 

Lapidus, 2002, c.1, s.492-493. 

183 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.414. 

184 el-Memâliku’s-sultaniyye, sarayı ve hükümdarı korumakla görevliydi. el-Memâliku’s-sultaniyye, iktalı askerler 

olan ecnadu’l-halka ve emirlerin sahip olduğu Memalîkü’l-Ümerâ’dan oluşuyordu. H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, 

s.211-218. 

185 H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, s.211-212. 
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Ayrıca bu askerlere çeşitli imtiyazlar da verilirdi. Berkuk(1390-1399) döneminde sultan 

memlûkleri, Kahire’de ikamet edebiliyorlar ve Mısırlı kadınlarla evlenebiliyorlardı. Bu 

şekilde el-Memâliku’s-sultaniyye, diğer memlûklere göre daha fazla ödeme alıyordu.186 

 Memlükler, ordusuna kulları seçerken oldukça katı kriterler sunmuştur ve 

seçimlerinde oldukça özenli davranmıştır. Öncelikle akıl, vücut, görünüşe dikkat edilmiş 

ve İslami değerleri koruyabilecek dindar kullar seçilip profesyonel bir eğitimden 

geçirilerek yetiştirilmişlerdir.187  Memlûklerin İslami değerleri bu kadar önemsemesi, 

uzun süre boyunca Haçlılar ile mücadele ettiği ve Moğolların saldırılarına karşı direndiği 

süreç içerisinde İslam ideolojisinin güçlenmesi sebebi ile oluşmuş bir durum olarak 

görülebilir. 188  Ayrıca daha sonraki bölümlerde konusu geçecek olan, Osmanlı’nın 

devşirme sisteminde de kullar toplanırken oldukça katı kriterler uygulanmıştır.189  

Memlükler ve Osmanlı’nın saray muhafızı olarak hizmet edecek kulları seçme 

biçimleri, üstün bir ordu oluşturmak için çabalarının bir göstergesidir.190 Memlükler, bu 

şekilde bir kul teşkilatı kurabilmek için büyük miktarda paralar harcamaktan 

çekinmemiştir ve bu sebeple birçok aile çocuklarını kendi istekleriyle köle tüccarlarına 

satmıştır.191 Memlükler, ihtiyaç duyduğu devlet memuru ve askerleri köle tüccarlarından 

temin ettikten sonra eğitimden geçirerek asker açıklarını kapattığı için köle tüccarlarının 

 
186 H. İbrahim HASAN, 1991, c.7, s.211-212. 

187 David Ayalon’un araştırmasına göre Sultan tarafından alınan genç memlûkler, özel eğitim kurumlarında eğitilirdi. 

Bu eğitim kurumunda askeri ve dini eğitimler yapılırdı ve bu eğitim tesisleri Kahire Kalesi’nde bulunuyordu. David 

Ayalon, “Memlük Devletinde Kölelik sistemi”, TİD, 1989, c.4(1), s.211-247. 

188 David Ayalon, 1989, c.4(1), s.211-247. 

189 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

190 Memlükler ile aynı şekilde Osmanlı’da da devşirme sistemi ile oğlanların toplanması konusunda oldukça katı 

kriterler uygulanıyordu. Örnek verilecek olursa, görünüş, aile, yaşantı vs. gibi birçok konu göz önünde bulundurulur 

ve özenle seçimler yapılırdı. Ayrıca Türkçe, Farsça, Arapça ve askeri beceriler gibi çeşitli alanlarda yapılan eğitimlerle 

elit asker ve devlet yetkilileri yetiştirmek için çaba sarf edilmiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.17.; Abdülkadir 

Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

191 Süleyman Kızıltoprak, 2004, c.29, s.87-90. 



49 

 

rolü oldukça önemliydi. 192  Bu yüzden, Memlükler istikrarlı bir şekilde kul temin 

edebilmek için köle tüccarlarına vergi indirimi de sağlayabiliyordu.193 Memlükler, uzun 

yıllar boyunca kul sistemini kullanarak istikrarlı bir şekilde hakimiyetini sürdürmüştür. 

Ancak Memlükler, 1517 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim(1512-1520) 

tarafından fethedilmiş ve yıkılmıştır.194 Buna rağmen Memlükler, Mısır valiliği olarak 

nüfuzunu sürdürmeye devam etmiştir. 

 Bu süreçlere bakıldığında görüldüğü üzere memlûkler kul olarak toplandıktan 

sonra hükümdarı koruyan yakın muhafız birliği olarak yapılandırılmış ve hizmet etmiştir. 

Eyyûbîler, Haçlılarla yapılan savaşlar sebebiyle çok sayıda memlûk askeri 

teşkilatlandırarak Haçlılarla girişilen savaşlardan başarılı bir şekilde çıkmıştır.195 Ancak 

gulâm ile aynı şekilde memlûkler de siyasi ve askeri yetkilerinin güçlenmesiyle 

hükümdarı öldürmek veya isyanlar çıkarmak gibi durumlar içine girmişlerdir. Sonunda 

memlûkler, Eyyûbîleri yıkarak Mısır’da, kendi bağımsız devletlerini, Memlük Devleti’ni 

kurmuştur. Daha sonra Osmanlı Devleti Mısır’ı ele geçirmiştir ancak Memlüklerin 

Mısır’daki nüfuzu devam etmiştir. Bu şekilde kul olan memlûkler Osmanlı dönemine 

gelinene kadar uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. 

 

 

 

 

 
192 David Ayalon, 1989, c.4(1), s.211-247. 

193 Süleyman Kızıltoprak, 2004, c.29, s.87-90. 

194 Feridun Emecen, “Selim I”, İA, 2009, c.36, s.407-414. 

195 Ziya POLAT, 2016, 16(1), s.1-22. 
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1.4. Kul Sisteminin Ö nemi  

 

Mâiyet geleneği, liderine sadık olan ve itaat eden silahlı muhafız birliklerinden 

ortaya çıkmıştır. İslam dünyasının Orta Asya’ya açılması ile mâiyet geleneği İslam 

dünyasına girmiş ve kul sistemleri olan gulâm ve memlûk olarak değişim göstermiştir.196 

İslam dünyasında, köle pazarlarından toplanan kullar profesyonel bir askeri eğitimden 

geçirilip gulâm ve memlûk askerleri olarak teşkilatlandırılmıştır. İslam devletlerinin 

hükümdarları bu askerleri yakın muhafız birlikleri olarak kullanıyordu. Gulâm ve 

memlûk askerleri, hükümdarların güvenliğini sağlamak ve otoritesini korumakla 

görevlilerdi.197  

Emevîler ile birlikte başlayan kul sistemi, Abbâsîler dönemine gelinmesiyle 

kapsamı genişletilerek yürütülmüş ve bu sistem ile çok sayıda üstün yetenekli gulâm ve 

memlûk kökenli komutanlar da yetiştirilmiştir.198  Bu şekilde gulâm ve memlûklerin 

sayısının artması ve bölge valileri ile komutanların da kendi emirleri altında gulâm 

askerleri toplaması sonucunda kul sistemi İslam dünyasında tamamen yer edinmiştir. 

Ancak kulların zaman geçtikçe kendilerini istihdam eden kişilere, komutanlara itaat 

etmeye başlamasıyla bu sistem bazı kötü etkiler de ortaya çıkarmıştır.199  

İyi yanları olmasının yanında kötü yanları da olan kul sisteminin İslam dünyasında 

uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam edilmesinin sebebi, kolay bir şekilde askeri 

kuvvetlerin genişletilebilmesi olarak görülebilir.200 İktayı temel alan askeri birliklere 

 
196 Christopher I. Beckwith, 2009, s.23. 

197 Erdoğan Merçil, 2016, c.14, s.180-184. 

198 H. İbrahim HASAN, 1991, c.2, s.374-375.; Hakkı Dursun Yıldız, 1974, s.1-22. 

199 Erdoğan Merçil, 2016, c.14, s.180-184. 

200 H. İbrahim HASAN, 1991, c.2, s.374-375. 
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sahip olmanın hem zaman hem de ekonomi açısından zararı vardı. Köle pazarından satın 

alınarak profesyonel bir eğitimle yetiştirildikleri için gulâm ve memlûklerin var olan 

orduya göre daha savaşçı ve güçlü oldukları ve kullanılan bu sistemin oldukça etkili sonuç 

verdiği düşünülmektedir.201 Bu sebeple Abbâsîlerin çöküşü ile kurulan birçok devlette 

de gulâm ve memlûk sistemleri kullanılmaya devam etmiştir. 

Kul sistemi sayesinde Türk milleti de İslam dünyasının yeni bir üyesi olarak kabul 

görmüştür.202 Hz. Peygamber ile birlikte İslam dini ve İslam devleti dünyaya yayılmış 

ve Araplar, Farslar gibi birçok millet İslam dinini kabul etmiştir. Emevîler döneminde 

Orta Asya bölgesine doğru ilerlenmesiyle birlikte Türk gulâmlar alınmaya 

başlanmıştır.203 Sonrasında Abbâsîler dönemine gelindiğinde Türk gulâmlardan geniş 

ölçüde yararlanılmaya başlanmasıyla Türk milletleri de İslam dünyası mensubu olarak 

kabul görmüştür.204 Daha sonra ilk Türk-İslam devleti olan Tolunoğulları kurulmuştur. 

Büyük Selçuklular kurulduğunda ise Türk milletleri İslam dünyasının başrolleri olarak 

sahneye çıkmaya başlamıştır. Böylece kul sistemi aracılığı ile Türk milletleri İslam 

dünyasının yeni üyesi olarak kabul görmüştür. Bu şekilde Abbâsîlerden sonra İslam 

dünyasında yeni dinamik bir gücün ortaya çıktığı söylenebilir. 

Büyük Selçuklular kurulduktan sonra da gulâm ve memlûk sistemleri 

kullanılmaya devam edilmiştir. 205  Büyük Selçuklular döneminde atabeg unvanının 

kullanılmasıyla mâiyet geleneği bir adım daha gelişme göstermiştir.206 Başlarda gulâm 

ve memlûkler, sadık, itaatkâr, hükümdarı koruyan ve otoriteyi temsil eden belirgin bir 

 
201 H. İbrahim HASAN, 1991, c.2, s.374-375. 

202 Abdülkerim Özaydın, “Türklerin İslâmiyeti Kabulü”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2014, c.4, s.239-262. 

203 Christopher I. Beckwith, 2017, s.23-25. 

204 Abdülkerim Özaydın, 2014, c.4, s.239-262. 

205 Mehmet Altay Köymen, 2016, c.3, s.241-242. 

206 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 
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karaktere sahipti. Ancak atabeg unvanının kullanılmaya başlaması ile birlikte sadakat ve 

itaatin sahibi olan kitle hükümdardan hükümdarın ailesine kadar genişlemiştir. Atabeg 

unvanı alan komutanlar veya devlet yetkilileri, hükümdarın oğullarını eğiten hocalar ve 

tahtın vârisi olan şehzadeyi korumakla görevli siyasi destekçiler olarak değişim 

göstermişlerdir. 207  Büyük Selçukluların ünlü bir veziri olan Nizamü’l-Mülk de bu 

kişilere bir örnektir. Ayrıca Osmanlı’dan da Fatih Sultan Mehmed’in atabegi olarak 

hizmet etmiş olan Zağanos Paşa bu kişilere bir örnek olarak gösterilebilir. Bu kişiler, 

şehzadelerin hocası olarak onları eğitmiş ve sonrasında şehzadeler tahta çıkınca onlara 

siyasi konularda öneri ve destekte bulunan kişiler olarak kalmaya devam etmişlerdir.208 

Bu şekilde mâiyet geleneği İslam dünyasına girmiş ve Abbâsîler döneminde hükümdara 

itaat eden gulâm ve memlûkler olarak oluşum göstermişlerdir. Büyük Selçuklular 

dönemine gelindiğinde ise gulâm ve memlûklerin itaatinin sahibi olan kitle hükümdardan 

hanedana kadar genişleme göstermiştir. 

Osmanlı dönemine gelinmesiyle birlikte mâiyet geleneği daha da gelişme 

göstermiştir. Osmanlı’da kullar devşirme sistemi ile toplanmıştır.209 Osmanlı, devşirme 

sistemi ile elit askerler olan yeniçerileri ve elit bir yönetici sınıfı yetiştirmiştir. Speros 

Vryonis’in yaptığı araştırmaya göre Selçukluların kul sisteminin Osmanlı’nın devşirme 

sistemi üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.210  Kul sisteminin devamlılığı ve gelişim 

sürecine bakıldığında da Speros Vryonis’in doğru bir tespitte bulunduğu görülmektedir. 

Osmanlı, var olan kul sistemini sadece askeri alanlarla sınırlı bırakmayarak bu sistemin 

kapsamını idari alana kadar genişletmiştir.211 Bu şekilde bir Orta Asya kültürü olan 

 
207 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 

208 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988b, s.47. 

209 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.6-7. 

210 Speros Vryonis, 1965, s.224-252. 

211 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 
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mâiyet geleneği İslam dünyasına girmiş ve Osmanlı dönemine gelinmesiyle devşirme 

sistemi olarak son halini almıştır. Böylece gelişmiş bir yapıya sahip kul birlikleri olan 

yeniçeri ve kapıkulu birlikleri teşkilatlandırılmıştır.212 

 Mâiyet geleneği, geçirdiği gelişim süreci içerisinde İslam dünyasında yayılmış 

ve bu gelenek ile kul sistemleri olan gulâm ve memlûk kurulmuştur. Daha sonra Abbâsîler 

döneminden geçilmiş ve Büyük Selçuklular dönemine gelindiğinde mâiyet geleneği 

atabeglik ile bir kat daha geliştirilmiştir. Son olarak Osmanlı dönemine gelindiğinde ise 

bu sistemin devşirme sistemi olarak devam ettiği söylenebilir. Bu sebeple devşirme 

sisteminin kökenini anlamak için araştırmanın bu bölümünde mâiyet geleneği ve kul 

sistemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca kul sistemi ile Osmanlı’nın devşirme sistemi 

arasındaki bağlantıyı çözmek amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
212 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.16-17. 

Yeniçeriler hakkında Isenbike Togan’ın yaptığı bir araştırma da bulunmaktadır. Bu araştırmaya göre yeniçeri 

sözcüğünde geçen ‘çeri’, Moğolca ‘cherig’ sözcüğünden gelmektedir ve Osmanlı’da yönetim merkezi tarafından 

askerler toplanarak ordu oluşturulduğu için Moğolların ordusu ile yeniçeriler birbirinden farklıdır. Bu duruma 

bakıldığında Osmanlı’da devşirme ile toplanan ordunun devlet ve padişah için var olduğu söylenebilir. Bu sebeple 

yeniçeriler, hükümdar için hizmet eden bir birlik ve mâiyet olarak görülebilir. Ayrıca bir Orta Avrasya kültürünün bu 

şekilde Osmanlı’ya kadar taşındığı düşünülmektedir. Isenbike Togan, “Ottoman History by Inner Asian Norms”, The 

Journal of Peasant Studies, 2016, s.185-210. 
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2. BÖLÜM: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DEVŞİRME 

SİSTEMİ 

 

 

Osmanlı İmpartorluğu’nun ilk dönemlerinde birçok sistem yapılandırılmış ve 

mevcut olan sistemler geliştirilmiştir. Özellikle istikrarlı fetih savaşları için yeni bir askeri 

sistem ve teşkilatlanmaya ihtiyaç duyuluyordu. 213  Bu ihtiyaçlar sonucunda, I. 

Murad(1362-1389) döneminde pençik sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Pençik sistemi, 

savaş ganimeti olan esirlerin 5’te 1’ine devletin el koyduğu sistemdir.214 Bu sistemin 

getirilmesinden sonra birçok kapıkulu ve yeniçeri askeri yetiştirilmiştir. Ancak Ankara 

Savaşı’nda 1402 yılında Yıldırım Bayezid(1389-1403) vefat etmiş ve Fetret Devri’ne 

girilmesi ile birlikte karışık bir döneme girmiştir. Bu sebeple uzun zaman boyunca pençik 

sistemi düzgün bir şekilde uygulanamamıştır. Daha sonra, Çelebi Mehmed(1413-1421) 

döneminde, pençik sistemi ıslah edilerek yerine devşirme sistemi getirilmiştir.215  II. 

Murad(1421-1444, 1446-1451) döneminde devşirme sistemi kanunlaştırılarak daha 

sistemli bir biçimde yürütülmüştür. Bu tez çalışmasında, öncelikle devşirme sisteminden 

önce uygulanan pençik sistemi, sonrasında ise devşirme sisteminin uygulanış yöntemi ve 

Osmanlı’nın eğitim sistemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca devşirme sisteminin Osmanlı 

üzerinde ne tür etkiler bıraktığı incelenecektir. 

 

 
213 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetimine Gayrimüslimler Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki 

Durumları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, s.161. 

214 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I, TTK, Ankara, 1988c, s.6-7. 

215 Abdülkadir Özcan, “Devşirme”, İA, 1994, c.9, s.254-257. 
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2.1. Pençik Sistemi 

 

 Pençik sisteminin ne olduğunu incelemeden önce ‘pençik’ kelimesinin 

etimolojisine bakıldığında Farsçada 5’te 1 anlamına geldiği görülmektedir.216 Burada 

söylenilen 5’te 1, savaşla kazanılan ganimetlerin 5’te 1’inin devlet tarafından vergi olarak 

alınması anlamına gelmektedir. Osmanlı, kuruluş döneminde Türk boyları arası birliğin 

güçlü olduğu bir devlet karakterine sahipti ve bu sebeple savaş ganimetlerinin bir kısmı 

vergi olarak alınamıyordu. Ancak Karamanlı Rüstem ve Çandarlı Kara Halil Hayreddin 

Paşa tarafından pençik sistemi oluşturulmuş ve pençik sistemi sayesinde ganimet sayılan 

esirlerin 5’te 1’ine devletin el koyabilmesi mümkün hale gelmiştir.217 

 Pençik sistemi I. Murad döneminde yürütülmeye başlamıştır. I. Murad, 1369 

yılında Edirne’yi fethettikten sonra geri dönerken Kara Rüstem ve Çandarlı Kara Halil 

Hayreddin Paşa’nın önerisini almış ve pençik sistemini yürütmeye geçirmiştir.218 

 

Âşıkpaşazâde 

Bâb 45. 

“Baht açıklığıyla Edirne’de tahtına oturunca lalası Şahin’i Zagra ve 

Filibe tarafına akına gönderdi. Ervrenoz Gazi de İpsala’yı fethetti. Bunlar 

bulundukları yerlerde uçbeyi oldular. 

Çandarlı Halil’in kadıasker olduğu zamanda bir gün Karaman ülkesinden 

Kara Rüstem denen bilgili bir kişi gelip; “Efendi hana verilmesi gereken 

bu kadar malı neden yok yere harcarsınız?” dedi. Kadıasker bunun 

üzerine: “O nasıl bir maldır ki boşuna harcanır?” deyince Rüstem: “Bu 

gazilerin alıp tutup sattıkları esirlerin beşte biri Tanrı emrine göre 

 
216 Abdülkadir Özcan, “Pençik”, İA, 2018, c.34, s.226-228. 

217 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, Fey Vakfı Yay., İstanbul, 1990, c.2, s.128-134. 

218  Mesut Uyar, Edward J. Erickson, A Military History of the Ottomans from Osman to Ataturk, Praeger Security 

International, 2009, s.18. 
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padişahındır” cevabını verdi. Sonra da “Niçin almıyorsunuz?” dedi. 

Kadıasker bu sözü işitince gidip Padişah’a arzetti. Hükümdar bunun 

üzerine: “Eğer Tanrı buyruğu ise öyle edin” dedi. Sonra Kara Rüstem’i 

çağırdılar ve: “Efendimiz! Padişah Tanrı buyruğu ise öyle yapın dedi.” 

diye söylediler. Kendisi gidip Gelibolu’da oturdu. Her esirden yirmi beş 

akça aldı. İşte bu şekildeki âdet o iki bilgin kişin tedbiri idi. Bunların biri 

Çandarlı Halil, biri de Karamanlı Kara Rüstem’dir. 

Ayıca beri tarafta Gazi Evrenoz’a de; “Akınından çıkan esirin beşte 

birisini padişah için al; eğer esir beş olmazsa her bir esirden yirmi beş 

akça al” diye haber gönderdiler. İşte bu düzen üzerine Evrenoz da bir 

hâkim tayin etti. Böylece bir hayli oğlan toplandı, sonra bunları padişaha 

götürdüler. 

Halil Paşa bunları görünce: “Bunları Türk’e verelim, Türkçe öğrensinler, 

Türkçeyi biline getirip yeniçeri yapalım.” dedi. Söylediği gibi yaptılar. 

Müslüman oldular. Yeniçeri günden güne fazlalaşmaya başladı. Türkler 

bunları pek çok yıl hizmete aldı, sonra da kapıya getirdiler ve mühim 

giydirdiler. Adını, “ezel çeri” iken, “yeni çeri” koydular, böylece bu 

padişah zamanında yeniçeri kuruldu.” 219  

  

Ayrıca pençik sistemi ve pençik sisteminin kökeni ile alakalı kayıtlar anonim bir 

eser olan Anonim Tevarih-i Ali Osman’da da geçmektedir. 

 

Anonim: Tevarih-i Ali Osman 

“Hicretin 761 yılında vaki oldu. Murad Gâzi lalası Şahin’e Zağra’yı ve 

Filibe’ye akın virdi, ana gönderdi. Ol tarafı varup feth itdiler. Ve Evrenos 

Beğ’e dahi varup İpsala’yı feth itdi. Andan bunlar yirlü yirinde uç beği 

oldular. Bir gün Kara Rüstem dirlerdi, bir danişmend var idi, Karaman 

vilayetinden gelmişti. Ol Kara Rüstem, Cenderlü Kara Halil kim kadıasker 

idi, ana geldi, eyitdi: “Bunca beğlik malı zayi idersin?”. Kadıasker Kara 

Halil eydür: “Zayi olacak nice mal vardur eyidivir” didi. Kara Rüstem 

 
219 Âşıkpaşazâde’nin yazdığı kayıtlara bakıldığında I. Murad’ın Kara Rüstem ve Çandarlı Kara Halil Paşa’nın önerisi 

ile pençik sistemini uygulama süreci görülmektedir. Osmanlı, pençik sistemi ile elit askerler olan yeniçeriler toplamış 

ve Yeniçeri Ocağını kurmuştur. Ahmet Âşıkî, Âşık Paşazade/Osmanoğulları’nın Tarihi/Tevârîh-i Âl-î Osmân, Kemal 

Yavuz, Gökkubbe Yay., 2010, s.98. 

Bu kayıtlar üzerinden diğer birçok tarihçi de pençik sisteminin bu dönemde uygulandığını ve yeniçeri ocağının 

kurulduğunu öğrenmiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988, s.6-7.; Baron Joseph Von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı 

Tarihi, Sabah Gazetesi, 1993, c.1, s.98-99.; Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Nilüfer Epçeli, Yeditepe 

Yayınevi, İstanbul, 2012, s.413.  
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eydür: “İş bu esirlerden kim gazadan Gâziler getürürler, Tanrı 

buyruğunda bişde biri padişahundur” didi. “Niçin anu almazsın” didi. 

Kadıasker Kara Halil eydür: “Bu kaziyyeyi padişaha arz ideyin” didi. 

Andan Gâzi Murad’a arz itdi. Gâzi Murad eytdi: “Tanrı buyrıgında var 

ise alun” didi. Vardılar Kara Rüstem’i okıdılar. Eyitdiler: “Ya Mevlana” 

Tanrı buyrugı neyise it” didiler. Vardılar Kara Rüstem vardı, Kara Rüstem 

Gelibolu’da oturdu. Her esirden yiğirmibeş akça aldı. Bu ihdas bu iki 

kişiden kaldı Gelibolu’da. Esirden bac almak Cendereli Kara Halil’dan ve 

Kara Rüstem’den kaldı. Andan hem Gâzi Evrenos Beğ’e dahi ısmarladı 

kim akından çıkan esirlerden bişde birin alalar. Dört esiri olanun 

yiğirmibeş akçasın alalar. Bu tertib üzerine vardılar, oğlanlar divşürdiler. 

Andan akından çıkan esirden bişde birin aldılar. Getürüp kapuda bu 

oğlanları taşra illerde Türklere virdiler, “Türkçe öğrensin” didiler. Andan 

Anatolı’ya bu oğlanları göndürdiler. Türkler bu oğlanlara çift sürdürdiler. 

Bir nice zaman bunları Türkçe öğrneice, kullandılar. Andan birkac yıldan 

sonra getürüp kapuda yeniçeri eylediler. Ve hem adını yeniçeri kodılar. 

Bunların aslı ol vakitden berü oldı.” 220 

 

Oruç Beğ Tarihi 

“Vardılar Kara Rüstem’i akıncı üzerine kodılar. Eyitdiler: “Mevlânâ! 

Tanrı buyrugı neyse it didiler. Vardı Kara Rüstem Gelibolı’da oturdı. Her 

esîrden yigirmi beşer akça resm kodı. Gelibolu’da esîrden pençik almak 

bu ikiden olup, bu iki kişiden oldı bu ihdâs, biri Kara Rüstem biri Cenderlü 

Halîl. Ve hem Gâzî Evrenos Beg’e ısmarladılar. Her akında çıkan esîrden 

yigirmi beşer akça alalar. Dört esîri olandan yigirmi beşer akça alalar. 

Beş esîri olandan bir esîri alalar. Bu tertîb üzerine vardılar oğlanlar 

devşürdiler. Anatolu’da getürüp Türk Kavmine üleşdürdiler, çift 

sürdürdiler. Hem Türkçe öğrenürler. Üç dört yıl Türkçe dahı öğrendükden 

sonra getürüp kapuda yençeri eylediler. Bu veçhile oğlanlar cem’ idüp 

getürp kapuda mühim geydürdiler. Adını yeniçeri kodılar. Asılda 

yeniçerinün aslı bünyâdı budur. Ol vakitden berü adı yeniçeridür.” 221 

 

Âşıkpaşazâde, Anonim Tevarih-i Ali Osman, Oruç Beğ Tarihi kayıtlarına 

bakıldığında I. Murad döneminde Kara Rüstem ve Çandarlı Kara Halil Hayreddin 

 
220 Anonim Tevarih-i Ali Osman, F. Giese, N. Azamat, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1992, s.24-25.  

221 Oruç Beğ, Oruç Beğ Tarihi, Necdet ÖZTÜRK, Çamlıca Basım Yayın, 2007, s.25. 
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Paşa’nın önerisi ile pençik sisteminin oluşturulduğu görülmektedir. Osmanlı, pençik 

sistemi ile istikrarlı bir şekilde yeniçerileri teşkilatlandırabilmiştir. Ayrıca pençik 

kanunnâmesi ile kanunlaştırılarak sistemli bir şekilde yürütülmüştür.222 

 

KANUNNÂME-İ PENÇİK 

“1. Uç beğleri, akıncı ve sâir yiğit ve yeğil cem’ edüb gazâ niyetine Dâr’ül-

harb’e seğirtmek akındır. 

Ve uç beğleri, kendüler eşmeyüb adamlarına akıncı ve sâir yiğit ve yeğil 

koşub göndermek, eğer eşen kimlesneler yüz ve yüzden ziyâde olursa, 

harâmilikdir. Bu iki kısımdan penç-yek alınur. 

Ve eğer uç beğleri, kendüler eşmeyüb adam gönderüb eşen adam yüzden 

eksük olursa çetedür; penç-yek alınmaz. 

2. Ve uç beğlerinin ve pençikçilerin ve toycaların ağırlığı bâbında dahi 

kanun budur ki; şol vakit ki, emir ile akın ve harâmilik ola, ol akından ve 

harâmilikden çıkan oğlanlardan akın beğlerinde ve toycalarda ve 

akıncılarda ve sâir yiğit ve yeğilde ne mikdâr oğlan varsa, cem’ olub dahi 

pençikçi ma’rifetiyle yazılub defter olub dahi akın beği ol akında kendü 

kisbi ile çıkarduğı oğlandan yirmi oğlanla ağırlana. Ve pençikçiler, kendü 

kazancı ile çıkarduğı oğlandan beşer oğlanla ağırlana. Ve toyvalarun 

ma’ayyenleri kendü kisbleriyle çıkarduğı oğlandan birer oğlanla ağırlana. 

Ve alçak hâllü toycalar dahi iki kişi bir oğlana ağırlana. 

3. Ve ağırlıkdan ziyâde gelen oğlan, on yaşından on yedi yaşına varınca 

alına. Ve eğer on yedi yaşından tecâvüz edenlerün dahi ba’zında kâbiliyet 

olursa, ol dahi alınub esîr sâhibine her oğlan için Hizâne-i Âmireden üç 

yüz akçe verile. 

4. Alınacak oğlan ma’lûl ve ma’zûr ve marîz olmaya ve oğlanlık âsârı 

gâlib olub mültehî olmaya. 

5. Ve pençik oğlanı alınmalu olıcak, sancak beği ve toycalar mu’âvenet 

edeler, kimesne mâni’ olmaya. 

6. Akından ve harâmilikden alınan oğlanlarun beğliğe alınacağı alınub 

tamam oldukdan sonra il beği çıkub gelice mu’âvenet edüb bekleyecek 

yerde bekleyeler ve götürecek yerde götüreler. Ve toycalar yağıda oğlan 

kaçurmak vâki’ olursa, arz edeler; ne emr olursa anunla âmil olalar. 

 
222 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.6-7. 
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7. Ve her kişi ne vechile ağırlanmalu işe kendü kazancı ve kisbi ile ağırlana, 

âher kimesnenin esirin kendü adına edüb anunla ağırlanmaya. 

8. Ve pençikçiler pençik oğlanın cem’ etmelü olıcak, akında olan akın beği 

cem’ ede. Ve ne kadar oğlan cem’ olursa, bir defter pençikçi ve bir defter 

dahi akıncı beği yazub pençik oğlanı Dergâh-ı mu’allâya gelicek ikisinin 

dahi defteri ve adamı bile gele. Ve eğer akın beği hâzır olmazsa, yerine 

duran adamı ma’rifetiyle cem’ olub ve anun ma’rifetiyle yazılub pençik 

oğlanı gelicek hem anun defteri ve adamı ve hem pençikinin defteri ve 

adamı gelüb bile getüre. 

9. Ve akında vâki’ olan davar armağanı bâbında kadîmden kanun âdet ne 

veçhile cârî olı-gelmiş ise, gerü eyle ola. 

Şöyle bilerler.” 223 

 

Pençik sisteminin yürütülmesi için savaş ganimeti olan esirler alınırdı.224 Erkek, 

kadın ve çocukların 5’te 1’i savaş esiri olarak alınıyordu.225 Askerliğe alınma sürecinde 

oğlanlar yaşa göre sınıflandırılmaktaydı. 10-17 yaş arası ve 17 yaş üstü olarak 

ayrılırlardı.226 Ayrıca kanunlara bakıldığında görüldüğü üzere erkek esirler, şirhar, beççe, 

gulâmçe, gulâm, sakallı ve pir olarak ayrı gruplara ayrılırlardı ve kalanlar kanuna göre 

vergi ödemekle yükümlü olurlardı.227 Osmanlı Devleti, savaş esirlerinden askere alım 

yaptığı süreçte esir sahibine belli miktarda bir para ödemesi yapıyordu.228 Askere alınan 

erkek ve erkek çocuk esirlerin kişisel bilgileri eşkâl defterine yazılarak kaydedilmiş ve 

 
223 Pençik Kanunnâmesi, Topkapı 1935, Vrk. 108/b-109/b.; Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.129-130. 

224 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.6. 

225 Ahmed Akgündüzİstanbul, 1990, c.2, s.128-132. 

226 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.9. 

227  Pençik Kanunnâmesi ve Reşad Ekrem Koçu’nun yaptığı araştırmaya bakıldığında toplanan oğlanların önce 

yaşlarına göre ayrıştırıldığı görülmektedir. Şirhar: Süt çocuğu, en çok 3 yaşına kadar olanlar; Beççe: Yavru, 3-8 yaş 

arasında olanlar.; Gulamçe: Oğlancık, 8 yaşından 14-15 yaşına buluğ çağna kadar olanlar.; Gulam: Oğlan, tüysüz erkek, 

buluğ çağından 18 yaşına kadar olanlar.; Sakallı: Tüylenmiş gençler ile olgun erkekler.; Pir: İhtiyarlar olarak ayrılanlar 

vergiye tabi tutulmuşlardır. Reşad Ekrem Koçu, Yeniçeri, Doğan Kitap, 2004, s.22.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, 

s.9-10. 

228 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.128-132. 
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bu esirlerin hepsi ‘pençik oğlanı’ olarak adlandırılmıştır.229 Yaşa göre sınıflandırılan 

pençik oğlanları, Gelibolu Acemi Ocağı’na gönderilerek orada sistemli bir şekilde 

eğitilirlerdi. Pençik sistemine dahil edilen erkek ve erkek çocukların çoğunluğu Türk 

olmayan gayrimüslim kişilerden oluştuğundan dolayı öncelikle bu oğlanlar Türkçe, Türk-

İslam kültürü ve gelenekleri konusunda eğitim görmeleri için köylere gönderilirlerdi ve 

daha sonra yeterli eğitimi alanlar seçilerek askeri alanlarda görevlendirilirlerdi.230 

 Pençik sisteminin Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişme döneminde ortaya çıkan 

bir sistem olduğu söylenebilir. Bu sistem, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş 

dönemlerinde boylar birliği düşüncesinin hâkim olduğu devlet yapısını değiştirmek 

amacıyla uygulanmaya başlanan bir kanun olarak da düşünülebilir. Bu sistemin 

uygulanmaya başlamasına sebep olan durum ise Osmanlı’nın ilk dönemlerinde yapılan 

fetih savaşları sürecinde elde edilen savaş ganimetlerinin gaziler tarafından kişisel mal 

olarak alınmasıydı. Ancak I. Murad dönemine gelinmesiyle savaş ganimetlerinin ve savaş 

esirlerinin bir kısmı devlet tarafından vergi olarak alınmaya başlanmıştır. Osmanlı 

Devleti, bu şekilde pençik sistemi aracılığıyla padişaha hizmet eden bir ordu oluşturmuş 

ve yeniçeri askerleri yetiştirmiştir. 231  Daha sonra pençik kanunnâmesinde bazı 

düzenlemelere gidilmiştir. Başta askere alma yöntemi ve asker olarak alınan esirlerin 

idaresi gibi konulara odaklanılmışken sonrasında yaş aralıklarının daha da daraltılarak 

pençik oğlanlarının yaşa göre daha fazla gruba ayrıştırılması ve sistemli bir idarenin 

oluşturulması için kanunnâme yeniden düzenlenmiştir.232  

 
229 Pençik Kanunnâmesi kayıtlarına bakıldığında görülmektedir ki pençik oğlanlarının 2 ayrı eşkal defteri bulunuyordu. 

Biri pençikçide kalırken, diğeri oğlanları idare eden akıncı beğde kalırdı. Aynı şekilde devşirme sisteminde de 

oğlanların 2 ayrı eşkal defteri bulunuyordu. Ahmet Akgündüz, 1990, c.2, s.129-130. 

230 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.11. 

231 Ahmet Âşıkî, 2010, s.98. 

232 Ahmet Akgündüz, 1990, c.2, s.131-132. 
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Süret-i KANUNNÂME-İ PENÇİK 

“Kudvet’ül-uelmâ’il-izâm, üsvet’ül-fudalâ’il-fîhâm, mübeyyin’üş-şerâyi’ 

ve’l-ahkâm, el-mahsûs bi-inâyct’il-Melik’il-Allâm İstanbul Kadısı 

Mevlâna Seydi -Dâmet fedâilühû- ve İftihâr’ül-ümenâ’il-muharrirîn 

Pençik Emini Muhyiddin-Zîde kadruhû-tevkî-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma’lûm ola ki; Sen ki eminsin. Hâliyâ kapuma gönderüb iskeleye gelen 

üserânın pençiki husûsunda Kanunnâme taleb etmişsin. İmdi bundan evvel 

İnebolu İskelesinde Kanunnâmeye ihtiyâç olub kanunnâme olub tezkire 

gönderilüb İstanbul Pençiğinin kanunnâmesi sûreti taleb olundu. Ol dahi 

sûreti gönderüb ana göre İnebolu İskelesine Pençik Kanunnâmesi yazılub 

gönderilüb sûret-i ahkâmda kayd olunmuş idi. Asıl İstanbul 

Kanunnâmesinden müstahrac olduğu sebebden Anadolu ahkâmında 

bulunub yazılub gönderildi. İmdi pençik husûsunda olan kanun-ı kadîm 

budur ki: 

1. Şîr-hor beççeden üç yaşına değin onar akçeden otuz akçeye varınca 

alınur. Ve üç yaşından sekiz varınca yüz akçe alınur. Bunun gibilere beççe 

derler. 

2. Ve sekiz yaşından on iki yaşına varınca yüz yirmi akçeden ikiyüz akçeye 

varınca alınur. Bunun gibilere gulâmçe derler. Ve bâliğ olmuş gulâmdan 

ikiyüz elli akçeden ikiyüz seksen akçeye değin alınur. 

3. Ve sakallu kâfirden dahi ikiyüz elli akçeden ikiyüz yetmiş akçeye değin 

alınur. Ve pîr kâfirden yüz elli akçeden ikiyüz akçeye değin alınur. 

4. Ve mezkûr kâfir pîr veya fertûte olacak olursa, yüz otuz akçeden yüz elli 

akçeye değin alınur. Ve dahi gulâm veya kâfir yek-çeşm veya yek-dest 

olursa, yüz otuz akçeden yüz elli akçeye değin alınur. 

5. Ve dahi ümm’ül-veled câriyeye yüz yirmi akçeden yüz elli akçeye değin 

alınur. Ve dahi mâriye ve acûze ve duhter ve ma’yûbe ve bîmâre ve fertûte 

veyahud yek-dest ve yek-çeşm olacak olursa, bu zikrolunanı emsâli 

mûcibince alınur. 

6. İmdi buyurdum ki, hükm-i hümâyûnum varduğı gibi siz dahi bu 

zikrolunan Kanunnâme mûcebince amel edüb üslû-ı mezbûr muktezâsınca 

pençik alub her birin ayru ayru cins cins müfredâtiyle yazub alınan akçeyi 

her neferin altına kayd edüb mufassal defter edesin. Hâric-i defter nesne 

komayasın. Bu bâbda tamam ihtimâm edüb mal-i pâdişahîyi tahsîl edesin. 

7. Ve sen ki, kadısın, bu Kanunnâmenin sûretin sicillâta kayd edesin. Zayi’ 

olmayub dâima mûcebiyle amel oluna. Ve ba’d’en-nazar bu hükmi emîrı-

i mezbûrun elinde ibkâ edesin. Her kim emîn olursa, anlar hıfz edeler. 

Şöyle bileler, alâmet-i şerife i’timâd kılalar.” 
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Tahrîren fil-yevm’is-sâdis şehri Şevval’il-mükerrem sene sitte-aşere ve 

tis’a-miete (916) 233 

 

Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesi ile pençik sisteminde bazı 

yetersizlikler ortaya çıkmıştır. Savaş esirlerinin 5’te 1’inin vergi olarak alınması ile 

birlikte çok sayıda gazinin bu durumdan hoşnutsuzluk duyduğu düşünülmektedir. 

Shohistahon ULYEVA’nın yaptığı araştırmaya göre gaziler Yıldırım Bayezid’e karşı 

öfke beslemeye başlamıştır. Savaşlarda bulunan gazilerin zaman geçtikçe artan bu 

öfkesinin sebebi ise savaştan kazanılanların giderek padişahın tekeline girmesi olarak 

görülmektedir ve bu öfke, Ankara Savaşı’nın kaybedilme sebeplerinden biri olarak 

belirtilmiştir.234 Ayrıca savaşların sayısının artması ve boyutlarının büyümesi sonucunda 

çok sayıda askeri kuvvete ve daha istikrarlı bir askere alma sistemine ihtiyaç duyulduğu 

düşünülmektedir.235 Bunun yanı sıra Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı bir karmaşa 

içine düşünce pençik sistemi düzgün bir şekilde yürütülememiş ve pençik sistemin 

yetersiz yönleri daha net açığa çıkmıştır. Pençik sisteminin bu yetersizliklerini ortadan 

kaldırmak ve ıslah etmek için devşirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır.  

 

 

 

 

 
233 916/1510 Tarihli PENÇİK KANUNNÂMESİNİN METNİ SÛRET-İ KANUNNÂME-İ PENÇİK(Topkapı Sarayı 

Arşivi, R. 1935 vrk. 108-b, 109-a.).; Ahmet Akgündüz, 1990, c.2, s.131-132. 

234  Shohistahon ULYEVA, “Emir Timur’un Ankara Savaşı Organizasyonu”, 1402 Ankara Savaşı Uluslararası 

Kongresi(Yıldırım-Timur) Bildiri Kitabı, TTK, Ankara, 2014, s.211-216. 

235 Yavuz Ercan, 2001, s.161. 
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2.2. Devşirme Sistemi 

 

 Osmanlı’da pençik sisteminin yetersizlik ve sorunlarının çözülmesi için Çelebi 

Mehmed döneminde devşirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Devşirme kelimesinin 

kökenine bakıldığında ‘toplanmak’ anlamına geldiği görülmektedir.236 Devşirme sistemi, 

Osmanlı’da yaşayan ve Türk olmayan gayrimüslim ailelerden erkek çocukların toplandığı 

bir sistemdir. Bu bölümde, pençik sisteminden devşirme sistemine geçişteki sebepler, 

devşirme sisteminin nasıl uygulandığı, bu sistemin idare yöntemi ve eğitim sistemi 

üzerinde durulacaktır. Ayrıca devşirme sisteminin tarihi yönden taşıdığı anlam 

tartışılacaktır. 

 

  

2.2.1. Sorunlar ve Devşirme Sisteminin Yürütülmeye Başlaması 

 

Pençik sisteminin yürütülmesi, I. Murad döneminde kapıkulu ve yeniçeri 

askerlerinin yetiştirilebilmesine olanak sağlamıştır.237 Ancak daha sonra Osmanlı’nın 

savaş esirlerini tabi tuttuğu pençik sistemi kendi sınırlarını ve yetersizliklerini belli 

etmeye başlamıştır. Ayrıca Ankara Savaşı sonucunda Fetret Devri’nin başlaması ve 

devletin bir kriz içine girmesi ile birlikte pençik sistemi düzgün bir şekilde 

yürütülememiştir. Bu sebeple yeni bir sisteme ihtiyaç doğduğu söylenebilir. 

 
236 Abdülkadir Ö zcan, c.9, s.254-257. 

237 Ahmet Âşıkî, 2010, s.98. 



64 

 

1402 yılında yaşanan Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemi 

tarihinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.238 Yıldırım Bayezid ve Timur arasında 

Doğu Anadolu üzerinde hakimiyet sağlama amacıyla Ankara Savaşı yapılmıştır. Yıldırım 

Bayezid’in Ankara Savaşı’nı kaybederek esir düşmesiyle Osmanlı İmparatorluğu büyük 

bir krizle karşı karşıya gelmiştir.239 Timur tarafından Anadolu beylikleri dağıtılmış ve 

Timur bu savaştan sonra Semerkand’a geri çekilmiştir. Yıldırım Bayezid’in oğulları 

arasında padişahlık tahtı üzerinden iç savaş çıkmış ve Osmanlı, kuruluşundan sonra en 

büyük krizle karşı karşıya gelmiştir.240 Fetret Devri Çelebi Mehmed’in galibiyeti ile 

sonuçlanmış ve Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş gücünü geri kazanmaya başlamıştır. 

Ancak çöken devleti yeniden yapılandırmak uzun zaman almıştır. Çelebi Mehmed, ülkeyi 

yeniden yapılandırmak ve fetih savaşları açmak için üstün bir orduya ihtiyaç duymuştur. 

Çelebi Mehmed özellikle de Ankara Savaşı’nın doğurduğu karmaşık ortamda düzgün bir 

şekilde yürütülemeyen pençik sistemini ıslah etmeye çalışmıştır. 241  Bu çalışmalar 

sonucunda Osmanlı’da pençik sisteminden daha gelişmiş yapıda bir asker toplama sistemi 

olan devşirme sistemi getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Devşirme sistemi, 

Osmanlı’da yaşayan ve Türk olmayan gayrimüslim kişiler arasından asker ve devlet 

memuru olarak yetiştirilebilecek erkek çocukların seçildiği bir sistemdir.242 Daha sonra 

II. Murad döneminde bu sistem kanunlaştırılarak daha düzenli ve sistemli bir şekilde 

uygulanmıştır.243 

 
238 Yusuf Halaçoğlu, “Ankara Savaşı”, İA, 2016, c.3, s. 210-211. 

239 Halil Ç etin, Timur’un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı, Yeditepe, İstanbul, 2012, s.164. 

240 Dibitris J. Kastritsis, The Sons of Bayezid Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-

13, Brill, Leiden-Boston, 2007, s.50-51. 

241 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.13. 

242 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.13-14. 

243 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-127. 
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Pençik sisteminin devşirme sistemi olarak değiştirilmesindeki sebeplerin neler 

olduğuna bakılacak olursa bunlar 3 sebep olarak ayrılabilir. Birinci sebep olarak, Ankara 

Savaşı sonrasında Osmanlı’da pençik sisteminin düzgün bir şekilde yürütülememesi 

gösterilebilir. Pençik sisteminin düzgün yürütülememesinin sebebi, Fetret Devri’nden 

galip ayrılmak için gazilerin desteğine ihtiyaç duyulmasıdır. Yıldırım Bayezid’in 

hükümdarlık döneminde çok fazla vergi alması sonucunda gaziler onun hükmünü 

reddetmiş ve Ankara Savaşı’nın mağlubiyetle sonuçlanmasına sebep olmuşlardır.244 Bu 

yüzden devşirme sistemine geçilmesinin bir sebebi de gazilere imtiyaz sağlamak ve Fetret 

Devri başlayınca devletin kriz içine girmesi sonucunda pençik sisteminin düzgün 

yürütülememesidir. 

İkinci sebep olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesi ile birlikte fetih 

savaşlarının sayısının artması ve savaşların boyutlarının büyümesi gösterilebilir. Her 

Osmanlı padişahı tahta çıktığında ortaya çıkan Anadolu beyliklerinin ayaklanmaları ve 

Haçlıların saldırıları sebebiyle oluşan Rumeli bölgesindeki hareketlenmeleri bastırarak 

istikrarı sağlamak için fetih savaşları yapılmaya devam edilmiştir.245 Ayrıca Osmanlı’nın 

topraklarının genişlemesi sonucunda artık Avrupa’nın küçük ve güçsüz devletlerine karşı 

savaşlar değil birçok devletin birleşerek kurduğu ordularla savaşlar yapılmıştır. Örneğin, 

Avrupalı Haçlılarla girilen savaşlar ve Doğu Anadolu üzerindeki hakimiyet konusunda 

Timur ile yapılan savaşlar ile birlikte Osmanlı’da savaşların boyutları gittikçe arttığı 

görülmektedir. Bu şekilde savaşların boyutları, küçük devletlere karşı yapılan savaşlar 

değil de ülkenin kaderini belirleyebilecek savaşlar olarak büyümeye başlayınca çok 

 
244 Shohistahon ULYEVA, 2014, s.211-216. 

245 Bu duruma örnek olarak Haçlıların saldırıları ile başlayan Kosova savaşı, Ankara savaşı ve Fâtih Sultan Mehmed’in 

tahta çıkmasından sonra ortaya çıkan Karamanoğulları ayaklanması gösterilebilir. Ahmet Âşıkî, 2010, s.106-107, 118-

125, 186-187. 
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sayıda askere ihtiyaç duyulmuştur.246 Ayrıca padişah için hizmet eden bir orduya daha 

çok ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Üçüncü sebep olarak, pençik sistemine tabi tutulanların savaş esirlerinin 5’te 1’i 

ile sınırlı olması ve geri kalan askeri güç eksiğinin esir pazarlarından toplanan insan gücü 

ile doldurulmaya çalışılması sonucunda pençik sisteminin yetersizliğinin kısa sürede 

ortaya çıkmaya başlaması gösterilebilir. 247  Bu gibi sebepler sonucunda Osmanlı’da, 

pençik sisteminin ıslah edilmesiyle oluşturulan devşirme sistemi yürütmeye geçirilmiştir. 

  Devşirme sistemi, savaş esirleri değil Osmanlı’da yaşayan ve Türk olmayan 

gayrimüslim halk üzerinden yürütülmüştür ve bu şekilde sisteme tabi tutulan kitlenin 

kapsamı genişletilmiştir. 248  Orhan Gazi(1324-1362) döneminde Süleyman Paşa 

tarafından Osmanlı’nın Rumeli’ye açılması ve I. Murad döneminde Edirne’nin 

fethedilmesi sebebiyle zaten Osmanlı’da çok sayıda Türk olmayan gayrimüslim ikamet 

etmekteydi. 249  Osmanlı’da devşirme sisteminin uygulanmaya başlamasının 

sebeplerinden biri de bu insan gücünden askeri kuvvet olarak faydalanmaktır. 

 
246 Osmanlı’nın büyük bir kriz içine girmesine sebep olan Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusunun yaklaşık 300.000-

90.000 kişi olduğu düşünülürken, Timurlular ordusunun 850.000-200.000 kişi olduğu düşünülmektedir. Osmanlı’nın 

büyümesi ile birlikte savaşların boyutları da devletin kaderini belirleyecek savaşlar olarak büyümüş ve bu sebeple 

Osmanlı’da pençik sisteminin yetersizliği hissedilmeye başlamıştır. Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi Resimli-

Haritalı, TTK, Ankara, 2010, c.1, s.197.; Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, Necati Lugal, TTK, Ankara, 1987s.304-305. 

247 Yavuz Ercan, 2001, s.160. 

248 Yavuz Ercan, 2001, s.160. 

249 Âşıkpaşazâde’nin yazdığı kayıtlara göre Süleyman Paşa döneminde Osmanlı Rumeli bölgesine açılmış ve birçok 

insan bu sebeple göç etmiştir. Osmanlı, bu durumdan faydalanarak Rumeli bölgesini fethetmiş ve çok sayıdaki 

Hristiyan halkı hakimiyeti altına almıştır. 

“Beri yanda babası Orhan Gazi’ye: “Kutluklarla dolu padişahımın himmeti, yüce Allah’ın yardım ve Muhammed 

aleyhisselamın mucizeleri Rumeli’nin fethedilmesine yol açtı. Kâfirler ziyadesiyle perişan düşmüşlerdir. Şimdi yüce 

şahsınıza şöyle malum ola ki, bu tarafta fetholunan hisar ve vilayetlere yerleştirmek ve buraları güzelleştirip mamur 

etmek için pek çok Müslümanın gönderilmesi gerekir. Onları fethedilen bu yerlere koyalım. Ayrıca seçkin gazilerden 

de yoldaş olarak gönderiniz” dedi. Orhan gazi bu habere çok sevindi. Karasi vilayetine pek çok göçer Arap evleri 

gelmişti. Onun emriyle hepsini Rumeli’ne göçürdüler. Bir zaman Gelibolu bölgesinde yerleştiler. Süleyman Paşa 

fetihlerine devam etti ve Tekirdağı’nın kenarına ulaştı. Aradaki hisarların kimisini iyilikle, kimisini de savaşarak aldı. 

Odgönlek hisarını uç edindi. Sonra Hayrabolu’ya yürüdüler. Fakat bu arada günden güne Karasi vilayetinin insanları 

da sürekli gelmeye başladılar. Gelenleri yurt tutup Allah yolunda savaş başladılar. Sözün kısası Tanrı’nın yardımıyla 
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 Pençik sisteminden sonra geçilen devşirme sistemi belli başlı avantajlara sahipti. 

Bu avantajlar 4 ayrı başlık altında toplanabilir. Birinci olarak devşirme sistemi, pençik 

sistemine göre daha fazla sayıda askeri daha düzenli ve istikrarlı bir şekilde sağlaması 

yönünden avantajlıydı. Pençik sisteminde savaş ganimetlerinin ve savaş esirlerinin 5’te 

1’i vergi olarak alınmıştır.250 Ancak devşirme sisteminde sisteme tabi tutulan kitlenin 

kapsamı, Osmanlı’da ikamet eden gayrimüslim ailelere kadar genişletilmiştir. Kitlenin 

genişletilmesi sonucunda devşirme sistemiyle, pençik sistemine göre, daha çok sayıda 

askeri düzenli ve istikrarlı bir şekilde toplamak mümkün olmuştur.  

İkinci olarak, devşirme sistemi, Osmanlı’da yaşayan gayrimüslim ailelerden 

alınan erkek çocukların devşirilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun bir üyesi olarak kabul 

görebilmelerini sağlamıştır. Gayrimüslim aileler, Osmanlı toplumunda farklı ve yabancı 

bir oluşumdu. Ancak devşirme sisteminin yürütmeye geçirilmesi ile gayrimüslim ailelerin 

oğlanları devşirilerek Türk-İslam tarzı eğitimlerden geçirilip yetiştirilmişler ve 

sonrasında yeniçeri ve devşirme kökenli memurlar olmuşlardır. Bu sürecin sonucunda 

devşirmeler, Osmanlı’nın birer üyesi olarak kabul görmeye başlamışlardır. Ayrıca 

Osmanlı’nın fethettiği bölgeleri Türkleştirmesi ve Müslümanlaştırması konusunda da 

devşirme sisteminin fazlasıyla katkısı olmuştur. 251  Ö zellikle de Rumeli bölgesinde 

Osmanlı’nın Türk-İslam politikasını güçlendirmesinde devşirme sisteminin oldukça 

yardımı olmuştur. 252  Bu şekilde Osmanlı, devşirme sistemi ile bu oğlanları 

imparatorluğun birer üyesi olarak kabul etmiş ve imparatorluğun daha da gelişip 

ilerlemesini sağlayacak bir itici güç elde etmiştir. 

 
Müslümanlar arkalanıp güçlendiler. Her ne tarafa yürüyüp gitseler kâfirler önlerine çıkamaz oldu. İslam askeri fetihten 

fetihte yürüdü.” Ahmet Âşıkî, 2010, s.93. 

250 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.129-132. 

251 Yavuz Ercan, 2001, s.148-149. 

252 Yavuz Ercan, 2001, s.154-155. 
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Ayrıca üçüncü olarak, yeteneklerine göre terfi edebilmeleri sonucunda 

devşirmeler, Fâtih Sultan Mehmed döneminde imparatorlukta ikinci en yetkili makam 

olan vezir-i a’zamlığa kadar yükselme gösterebilmişlerdir. Bu şekilde devşirme sistemi, 

devşirmelerin statülerini yükseltebilmeleri için bir merdiven rolü görmüştür. Bu kişilere 

bir örnek olarak Zağanos Paşa gösterilebilir.253 Zağanos Paşa, Fâtih Sultan Mehmed 

döneminde önce vezir sonrasında vezir-i a’zam olarak atanmıştır.254 Zağanos Paşa için 

de geçerli olduğu gibi, devşirme kökenli devlet yetkilileri kabiliyetleri olduğu sürece her 

zaman yüksek makamlara atanabiliyorlardı. Bu sebeple Rumeli’nin belirli bölgelerinde 

ikamet eden bazı gayrimüslim aileler, kendi erkek çocuklarının da devşirilmesi için 

istekte bulunmuşlardır. 255  Bu şekilde yetenek odaklı bir terfi sisteminin ve statü 

yükseltme şansının olması, devşirme kökenlilerin aktif bir çalışma ve devlete karşı büyük 

bir sadakat göstermelerini sağlamıştır. 

Dördüncü olarak, Osmanlı’nın giderek büyümesi sebebiyle daha da genişleyen 

toprakları idare etmek için çok sayıda devlet görevlisine ihtiyaç vardı ve devşirme sistemi 

ile çok sayıda devlet görevlisi yetiştirilebiliyordu.256 Halil İnalcık’ın yaptığı araştırmaya 

göre devşirme sistemi ile devşirilen oğlanlar, sistemli bir eğitimden geçerek yüksek 

makamlara terfi edebiliyorlardı. Örneğin, Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınan oğlanlar 

sonrasında Has Oda, Hazine Odası, Kiler Koğuşu veya Seferli Koğuşu’na alınabiliyordu 

ve daha sonrasında ise saray ağası, ak hadım, hâs odabaşı, silahdâr, cuhadâr, rikâbdâr 

veya dülbend oğlanı olarak atanabiliyorlardı. Ayrıca devşirmelerin bir kısmı yeniçeri 

veya komutan olarak; arabacıbaşı, topçubaşı, cebecibaşı veya bostancıbaşı olarak 

 
253 Zağanos Paşa devşirme kökenlidir. Hazinedarbaşı olarak atanmış ve sonra II. Murad’ın kızı ile evlenmiştir. Ayrıca 

Fâtih Sultan Mehmed’in lalası olmuş ve daha sonrasında vezir-i a’zam olarak atanmıştır. Feridun Emecen, “Zağanos 

Paşa”, İA, 2013, c.44, s.72-73. 

254 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 

255 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

256 Halil İnalcık, The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600, Phoenix Press, London, 1973, s.82. 
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atanabiliyorlardı. 257  Bunun yanında bazıları beylerbeyi veya sancakbeyi olarak 

hakimiyet altındaki bölgelere gönderilmiş ve bu bölgelerde faaliyet göstermişlerdir.258 

Ayrıca Fâtih Sultan Mehmed dönemine gelindiğinde en üst kademe olarak vezir-i 

a’zamlığa kadar yükselmişlerdir. Devşirme kökenli ilk vezir-i a’zam olan kişi Zağanos 

Paşa’dır ve sonrasında vezir-i a’zamlığa getirilen kişiler de onun gibi devşirme 

kökenlidir. 259  Devşirme sisteminin Osmanlı’nın idaresi için gereken seçkin devlet 

görevlilerini yetiştirmek konusunda oldukça büyük bir rol üstlendiği düşünülmektedir. 

Bu gibi sebeplerle Osmanlı’da pençik sisteminin sorunlarının ıslah edilerek yerine 

devşirme sisteminin getirildiği ve uygulanmaya başlandığı düşünülmektedir.  

 

 

2.2.2. Devşirme Sisteminin Yönetimi 

 

Osmanlı, devşirme sistemini devşirme kanunnâmesi ile kanunlaştırarak sistemli 

bir şekilde yürütmüştür. 

 

KANUNNÂME Kİ YENİÇERİ OĞLANIN CEM’ EYLEMEK İÇÜN NİŞÂN-

I HÜMÂYÛN VERİLÜR 

“Nişân-ı şerif-i âlîşan hükmi oldur ki: Kadîm’ül-eyyâmdan Memâlik-i 

Mahrûsemde yeniçeri içün oğlan almak kanun ve âdet-i mu’tâd olduğu 

ecilen filân kadılık ki, bu kadar hâne ve filân kadılık ki, bu kadar hânedir 

ilh. kırk hâneye bir oğlan hesâbınca bu kadar nefer ve bu kadar nefer 

cem’an bu kadar nefer oğlan cem’ olmasın emr edüb Kudvet’ül-emâcid 

 
257 Halil İnalcık, 1973, s.82 

258 Halil İnalcık, 1973, s.82 

259 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2011, s.10. 
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ve’l-ekârim, hâv’il-mehâmid ve’l-mekârim filân-Zîde kadrühû- nun kemâl-

i emânetine ve vüfûr-i istikâmetine i’tikâd ve i’timâd eyleyüb emîn ta’yîn 

eyleyüb ve Dergâh-ı mu’allâm yayabaşlarından Kudvet’ül-emâsil ve’l-

akrân filân -zîde kadrühü- yu dahi bile koşub ellerine işbu hüküm-i cihân-

mutâ’ ve lâzım’ul-ittibâ’ımı verdim ve buyurdum ki: 

1. Te’hîr etmeyüb zirkrolunan kadılıklara varub her kadılıkda ili ve güni 

tenbîh edüb çağırdub te’kîd eyleyüb kurâda ve bilâdda hâslarda ve 

evkâfda velhâsıl hiç bir karyeyi aparlamayub kefere-i re’âyânın ne kadar 

oğlanı varsa babaları ile cem’ edüb yanıma getürdüb ve bizzât nazar edüb 

görüb kangı kâfirin ki, müte’addid oğulları ola, içinden bir yararın kişinde 

on dört on beş yaşında nihâyet on yedi on sekiz yaşında ola, yeniçerilik 

içün yazub alub zabt ve hıfz eyleye. Ammâ müte’addid oğlu olmayanın 

oğlın almaya ve müte’addindin birin aldıktan sonra bâkîsin babasına 

göndere, ziyâde hayf ve ta’arruz eylenmeye. 

2. Ve emrim üzere bir oğlanı alub yazdıktan sonra tebdîl etmeye. Ve her 

oğlan ki, alınur, kendü adın ve atası adın ve köyi ve sipah adın ve oğlanın 

hilyesin ve evsâfını mufassalan deftere bile kayd eyleye. Gaybet edecek 

olursa, deftere rücû’ olunub kim idüği ve kandan idüği ma’lûm olub 

suhûletle gerü ala getürile. Ve anun gibi cem’ olunduğu esnâde telbîsle 

hâricden levend dahi katarlar imiş. Key ihtiyât edüb kat’â levendden 

kimesne katılmayub yerlü raiyyet kâfir oğlanlarından cem’ ede; hileden ve 

telbîsden ihtirâz eyleye. 

3. Ve buyurdum ki, yeniçeri oğlanı cem’ olub yüz ve yüz ellişer nefere 

yetişdükçe defter ile mu’temed adamına koşub ve kadılar dahi bile 

mu’temed adam koşub ve ol vilâyetlerde ve voynuk olan yerlerde voynuk; 

voynuk olmayan yerlerde müsellemden ve sipahi adamlarından anların 

maksûduna kifâyet edecek mikdârı kimesneleri bile koşub İstanbul’da 

Yeniçeri Ağasına göndereler ki, yolda ve izde tamam mahfûz ve mazbût 

olub kimsenesi gitmek ve gaybet eylemek ihtimâli olmaya. 

4. Ve hem yeniçeri oğlanı yazıldıkda iki defter yazub biri kendüde durub 

ve biri karşu yeniçeri oğlanını gönderdüği adamla bile göndereler ki, 

yeniçeri oğlanın yeniçeri ağasında defter ile teslim ede. Sonra defterleri 

birbiriyle mukâbele olunb görilüb yeniçeri oğlanı tebdîle ve tağyîre mecâl 

ve ihtimâl olmaya. 

5. Ve buyurdum ki, oğlan koşub gönderdüği adamına te’kîb eyleyüb 

ısmarlaya ki, oğlanları İstanbul’a getürürken eğlemeyüb ve kimeneden bir 

akçe ve bir habbe nesne almayub ve ta’arruz etdirmeyüb doğru yoldan 

getüre ve yolda konakların şaşırmayub bir köye tekrâr koymayalar ki, köy 

halkına yeniçeri oğlanına etmek vermekde ve evine iledüb zabt etmekde 

ziyâde muzâyaka lâzım gelmeye. 
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6. Ve ol kadılıkların kadıları ve nâibleri ve subaşıları ve yerlerine duran 

adamları ve köy kethüdâları, bu bâbda kemâl-i mu’âvenet ve müzâheret 

edüb taht-ı hükûmetlerinde olan re’âyâde ne mikdâr oğlan var ise, 

cemî’isin bîkusûr mezkûrun yanına ihzâr eyleyüb göstereler. 

7. Hiç bir ehadin oğlu evinde alıkonmak ve gizlenmek ve kaçurmak ve sâir 

vechile telbîs ve tedlîs etmek olmaya ve gereği gibi sakınalar ki, bu 

husûsda müşarün ileyh veya adamları velhâsıl bu maslahata mübâşeret 

eden kimesneler, aslâ ve kat’â bir ehadden bir akçe ve bir habbe nesne 

almayalar. Emr-i şerifime muhâlif her kim tımarında veya köyünde bir 

oğlan gizleyüb müşârün ileyhe göstermemiş ola veya kaçurmuş veya hile 

edüb hâricden levend katmış veyahud nev’ân ihmâl ve müsâhele etmiş 

olursa her kim ise kat’â mecâl vermeyüb siyâset etdüririn, bilmiş olalar. 

8. Ve bu husus emr-i hatîr ve mahall-i ihtimâm ve hüsn-i tedbîr olmağın 

gerekdir ki, mezkûrlara ol vilâyetde olan kadılar ve subaşılar ve yerlerine 

duran adamları ve köy kethüdâları, bi-enfüsihim hâzırûn olub oğlanı 

görmesinde ve almasında ve kimin oğlu alınduğında ve evsâf ve hilyesinde 

anların dahi vukûfî ola, nev’an hile ve tezvîr karışmaya. Bu dahi şol ki, 

câdde-i emânet ve taîk-i istikâmetdir, sülûk edüb hilâf-ı me’mûr nesne 

zuhûr bulursa, mûcib-i itâb ve ikâbdır. Ana göre ihtiyât edüb emr-i 

şerifimle amel edeler. 

Şöyle bileler, alâmet-i şerif-i âlem-ârâya i’timâd kılalar. 

Tahrîren fî…” 260 

 

Osmanlı Devleti’nin devşirme kanunnâmesine bakıldığında oğlanları ocağa almak 

konusunda oldukça katı prosedürlerin uygulandığı görülmektedir.261 Devşirmeler ocağa 

alınırken, padişahtan emir alan devşirme memurlarından önce ilk başta dellallar 

kağnılarla giderek devşirme için gelindiğini çevre bölgelere ilan ederlerdi. Sonrasında 8-

18 yaş aralığındaki gayrimüslim, Hristiyan oğlanlar yörenin merkezine toplanırdı. 

Bilgileri inceleyen devşirme memurları oğlanları görünüşleri ve eğitim seviyelerine göre 

ayırırdı.262 Genellikle her 40 haneden bir oğlan alınmasıyla birlikte ihtiyaca göre alımlar 

 
260 Devşirme Kanunnâmesi, Topkapı R. 1935, Vrk. 87/b-88/b.; Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-125. 

261 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-127. 

262 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-127. 
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değişebiliyordu.263 Devşirilecek çocuklar, kişisel bilgilerinin yazıldığı “eşkâl defteri”ne 

kaydedilerek sürücü tarafından İstanbul’a götürülürdü.264 

 Osmanlı Devleti devşirme sistemini uygularken ocağa alınacak oğlanlar için çok 

katı hükümlere sahipti. Öncelikle yaş kriteri vardı. Ocağa gayrimüslim ailelerin 18-20 

yaşlarındaki genç oğulları alınırdı.265  Ayrıca çocuğu alınacak ailelere bakılacak olursa, 

soylu ailelerden, papazlardan, 3 ve 3’ten fazla erkek çocuğu olan ailelerden en sağlıklı ve 

kuvvetli olan 1 erkek çocuğu alınırdı. 2 erkek çocuğu olan ailelerden sağlıklı ve kuvvetli 

olan 1 erkek çocuğu alınırken tek çocuğu olanlar ise devşirmeden muaf tutuluyordu.266 

Devşirme sisteminin, devşirmeye tabi tutulan kitleye sınıfsal ayrım yapılmadan kapsamlı 

bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Ancak devşirmeden muaf tutulan aile ve oğlanlar 

da vardı. Devşirmeden muaf tutulan ailelere bakılacak olursa, köy kethüdasının oğlu ve 

şehir çocukları devşirilmezdi. Görmüş geçirmiş ve gözleri açık olur düşüncesiyle bu 

oğlanlar devşirmeden muaf tutulurdu.267 Ayrıca dış görünüş de oldukça önemli olarak 

görülüyordu. Görünüşü düzgün olmayan oğlanlar devşirmeden muaf tutulmaktaydı. Aynı 

zamanda kel, kibirli, köse veya sünnet edilemeyecek doğuştan sünnetli çocuklar da 

devşirmeden muaf olurdu. Ayrıca sanatkâr, maden işçisi, zanaatkâr ailelerin çocukları, 

evlenmiş oğlanlar ve boyu çok fazla uzun olan oğlanlar da devşirmeden muaf 

tutuluyordu.268 Genellikle mesleki uzmanlığı olan kişilerin devşirmeden muaf tutulduğu 

söylenebilir. Yahudiler de devşirmeden muaf olurlardı. Bu muafiyetin sebebi ise 

 
263 Yavuz Ercan, 2001, s.164. 

264 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-127. 

265 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.14. 

266 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.17. 

267 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

268 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.17. 
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Yahudilerin genellikle ticaretle uğraşmasından kaynaklıdır.269 Ermeniler de aynı şekilde 

devşirmeden muaf tutulurdu ancak bazen devşirildikleri de olurdu.  

Bu gibi durumlara bakıldığında, Osmanlı Devleti’nin devşirme sistemini ile 

devşireceği oğlanları katı kriterleri baz alarak özenli bir şekilde seçtiği anlaşılmaktadır. 

Devşirildikten sonra bir topluluk içinde yaşam sürdürecek olmaları ve asker veya devlet 

memuru olarak devlette insan gücünün önemli bir bölümünü oluşturacakları için 

aralarındaki farklılıkları azaltıp birliklerini güçlendirmek amacıyla oğlanların böyle 

özenli bir şekilde seçilerek devşirildikleri söylenebilir.  

 Devşirme sistemi, Osmanlı topraklarının hepsinde birden uygulanmamıştır. En 

başta Rumeli bölgesinde uygulanıp daha sonra imparatorluğun geneline yayılmıştır.270 

Başlarda Rumeli bölgesine odaklanılarak devşirmeler yapılmıştır. Kosova’da Prizren ve 

İpek; Arnavutluk’da Görice, İşkodra, Ergirikasrı ve Dukakin; Sırbistan’da Samakov ve 

Böğürdelen; Bulgaristan’da Köstendil; Yunanistan’da Yanya; Kuzey Makedonya’da 

Pirlepe, Ohri, Üsküp, İştip, Manastır ve Horpeşte; Ege Bölgesi’nde Prebol; Karadağ’da 

Taşlıca; Bosna Hersek’te Mostar gibi Rumeli’nin her bölgesinden devşirme yapıldığı 

görülmektedir. Daha sonra 15.yüzyılın sonlarından itibaren Erzurum, Harput, Diyarbakır 

ve Bursa’da da uygulanmaya başlayarak devşirme sisteminin uygulanma alanı 

Anadolu’ya genişletilmiştir. 271  Osmanlı Devleti, devşirme için özellikle Arnavut, 

Boşnak, Rum, Bulgar, Sırp ve Hırvat çocukları tercih etmekteydi ve Ermenilerden ise 

saray için az sayıda devşirme yapılmaktaydı. Türk, Kürt, Farslar, Rus, Gürcü, Musevi ve 

 
269 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.17. 

270 Yavuz Ercan, 2001, s.164. 

271 Yavuz Ercan, 2001, s.164. 
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Çingene çocukları devşirilmezdi. Bu şekilde çeşitli bölgelerden alınarak devşirilen 

oğlanlara “devşirme oğlanı” denirdi ve saraya gönderilirlerdi.272 

 İstanbul’a götürülen devşirme oğlanları Ağakapısı’nda yeniçeri memuru 

tarafından kontrol edilirdi.273 Ağakapısı’nda ayrıştırılan devşirme oğlanları Rumeli ve 

Anadolu ağaları tarafından Anadolu ve Rumeli bölgelerinde bulunan köylerdeki 

Müslüman ve Türk ailelerin yanına gönderilirdi. 274  Bu oğlanlar Türk olmayan 

gayrimüslim ailelerde büyümüş çocuklardı. Devşirme oğlanları, temel gelenek ve 

görenekleri öğrenmeleri için Türk-Müslüman ailelerin yanlarına gönderilirlerdi. Türk-

Müslüman ailelerin yanında oğlanlar öncelikle İslami kültür ve gelenekler, Türk yaşam 

tarzı konularında eğitiliyorlardı.275  

Oğlanların köyde yanında kaldıkları ailenin işlerine yardım edip onlarla birlikte 

yaşamlarını sürdürerek doğal bir şekilde Türk-İslam adetlerine adapte oldukları 

düşünülmektedir. Ayrıca oğlanların bu yaşantı içerisinde doğal bir şekilde İslam dinini 

kabul ettikleri söylenebilir. Ancak bazı batılı araştırmacılar, bu oğlanların zorla 

Müslüman yapıldığını söylemektedir. 276  Osmanlı Devleti, oğlanların bakımı ve 

yetiştirilmesi için oldukça çaba sarf etmiştir ve oğlanları yetiştiren ailelere vergi indirimi 

sağlamıştır. Ayrıca ailelerin çocukları saklamaları veya düzgün şekilde yetiştirmemeleri 

durumunda ağır cezalar uygulanırdı. 277  Müslüman ailelerde yetişen 100-150 kişi 

 
272 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

273 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-127. 

274 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.17. 

275 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.17. 

276 V. L. Ménage, Some Notes on the Devshirme, Cambridge University Press, 1966. 

277 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 
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civarındaki oğlanlar, saraydan talep olduğunda eşkâl defterinin bir nüshası ile birlikte 

saraya gönderilirdi.278 

 Bu şekilde Osmanlı, devşirme sistemi aracılığıyla asker ve devlet memurları 

olarak yetiştirilecek oğlanları devşirmiştir. Osmanlı, devşirme sistemini devşirme 

kanunnâmesi ile kanunlaştırarak düzenli bir şekilde yürütmüştür. Devşirme sistemi ile 

oğlanlar toplanırken oldukça katı kriterlerin uygulandığı ve devşirme sonrasında da 

sistemli bir idarenin sağlandığı görülmektedir. 

 

 

2.2.3. Devşirme Sistemi ile Alakalı Kaynaklar 

 

 Devşirme sistemi ile alakalı olarak hukuki kaynaklar ve kişilerin yazdığı 

kaynaklar incelenecektir. 

 

2.2.3.1. Hukuki Kaynaklar 

 

Devşirme sistemi ile oğlanların toplanması sürecinde görülen hukuki sorunlar 

üzerinde durulacaktır. Toplama sürecindeki sorunlar, İslam dinine geçilmesi konusundaki 

sorunlar incelenecektir. 

 
278 Ahmed Akgündüz, 1990, c.2, s.123-125. 
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Devşirme sistemi ile alakalı olarak birçok araştırma yürütmüş olan Abdülkadir 

Özcan, devşirme sisteminin hukuki yönü üzerine incelemeler yapmıştır. Özellikle de 

devşirme sistemi ile oğlanların toplanması için sunulan hukuki dayanakları 

açıklamıştır. 279  Abdülkadir Özcan’a göre devşirme sisteminde 2 önemli sorun 

bulunmaktadır. Birincisi, Hristiyan ailelerin oğullarının toplanmasıdır. İkincisi ise 

oğlanların İslam’ı kabul etmesi konusudur.280 Abdülkadir Ö zcan, birinci sorun olarak 

belirttiği konunun İslam hukuku üzerinden açıklanabileceğini belirtmiştir. Abdülkadir 

Özcan’ın söylemine göre Osmanlı, gayrimüslimlerin yaşam ve mülklerini korumak 

konusunda sorumlu iken bunun karşılığı olarak gayrimüslimlerden cizye almıştır ve cizye 

ödeyemeyen gayrimüslim ailelerden ise devşirme sistemi üzerinden vergi alınması 

sağlanmıştır. Bu sebeple devşirme sistemi, cizye yerine kullanılabilecek alternatif bir 

vergi toplama yolu olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, Osmanlı’nın devşirmeleri zorla 

devşirdiği düşünülmektedir. Bazı batılı araştırmacıların devşirmeyi ‘kan vergisi’ olarak 

eleştirmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı söylenebilir. 281  Bu bakış açısının hatalı 

görülmesinin sebebi, devşirmenin günümüz bakış açısıyla yorumlanmaya çalışılmasıdır. 

O dönemde Osmanlı’da yaşayan gayrimüslimlerin kendi oğullarının da devşirme olarak 

alınması için istekte bulunmasına bakıldığında devşirmelerin zorla devşirilmediği ve 

gönüllü bir katılımın da olduğu görülmektedir.282 

Abdülkadir Ö zcan’a göre ikinci sorun olarak görülen konu ise devşirme oğlanların 

İslam’ı kabul etmesi sorunudur. Batılı araştırmacılar, devşirilen oğlanların zorla 

 
279 Abdülkadir Ö zcan, Devşirme, Tarih ve Düşünce, 2000, c.7, s.12. 

280 Abdülkadir Ö zcan, 2000, c.7, s.12. 

281 V. L. Ménage, 1966. 

282 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 
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Müslüman yapıldığını öne sürmektedir.283 Ancak Abdülkadir Özcan, bu görüşe karşı 

çıkmaktadır. Bu görüşünü de Hadis-i Şerif üzerinden açıklamıştır. 

 

Hadis-i Şerif 

 

ْهِرى ِ  َعنِ  ِذئْب   أَبِى اْبن   َحدَّثََنا  آدَم   َحدَّثَنَا  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَِبى َعنْ  الزُّ أَبِ  َعنْ  الرَّ   

َعلَ  ي ولَد   ْول ود  مَ  ك لُّ  » وسلم عليه هللا صلى النَِّبىُّ  َقالَ  قَالَ  - عنه هللا رضى - ه َرْيَرةَ    

دَانِهِ  فَأَبََواه   ، اْلِفْطَرةِ  ِ َرانِهِ  أَوْ  ي َهو  َسانِهِ  أَوْ  ي نَص ِ هَلْ  ، اْلبَِهيَمةَ  ت ْنتَج   اْلبَِهيَمةِ  َكَمثَلِ  ،  ي َمج ِ    

. َجدَْعاءَ  فِيَها  تََرى     

 

“Bu doğrultuda meşhur sahâbî Ebu Hüreyre’nin rivayet ettiği bir hadiste 

ifade edildiği üzere, Allah Resülü insanın yaratılışından bahsederken, 

“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, 

Hıristiyan veya Mecûsî yapar. Nitekim hayvan da kusursuz olarak 

dünyaya gelir. Sen onda bir eksiklik görüyor musun?” 284 

 

 Burada önemli olarak görülen şey herkesin fıtrata sahip olmasıdır. Bu sebeple bir 

dini kabul etmede aile ortamının oldukça büyük etkisinin bulunduğu söylenebilir. Çünkü 

bir insanın yaşantısı dini hayatı da kapsamaktadır. Devşirme oğlanların devşirildikten 

sonra Türk-İslam kültürüne sahip aileler ile birlikte yaşamlarını sürdürerek doğal bir 

şekilde İslam’ı kabul ettikleri düşünülmektedir. Bu yüzden, batılı araştırmacıların öne 

sürdüğü şekilde zorunlu bir din değiştirmenin olmadığı söylenebilir. 

 Ayrıca Osmanlı bir Türk-İslam devleti idi. Devlette memur olarak veya asker 

olarak çalışmak için Türk-İslam değerlerini öğrenmek önemli bir husustu. Bu sebeple 

Osmanlı’nın devşirme sistemi ile devşirdiği oğlanları Türk ve Müslüman ailelerin 

 
283 V. L. Ménage, 1966. 

284 Hadislerle İslam I, Diyanet İşleri Başkanlığı, s.240.  
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yanlarına göndererek onların doğal bir şekilde Türk-İslam değerlerini özümsemesini 

sağladığı söylenebilir. 

 

 

 2.2.3.2. Kişisel Kaynaklar 

 

 Devşirme sistemi ile alakalı olarak çeşitli kişilerin yazdığı kayıtlar incelenecektir. 

Devşirme sistemi, Osmanlı’da yaşayan gayrimüslimler üzerinden yürütülmüştür ve bu 

konu hakkında yazılan kayıtlar üzerinde durulacaktır. Öncelikle Koçi Bey’in yazdığı 

kayıtlar üzerinden bu konu incelenecektir. 

 

Koçi Bey Risalesi 

“Dilsizler ve diğer pâdişâh nedimleri kimler olursa olsun ulûfeli olup 

Zeâmet ve tiımar onlara yasaktı. Pâdişâhın muhterem haremine Arnavut, 

Bosna devşirmesi ve serhad Beylerbeyinin hediye olarak gönderdiği 

oğlanlar, ve ölen vezirlerin satın alınmış kullaları alınıp, herbiri Pâdişâh 

sarayında uzun müddet hizmet edip tamamen olgunlaştıktan sonra 

kıdemlerine göre saraydan dışarı çıkıp edeb ve usul dışı bir halde 

bulunmazlardı. Tâlim ve tahsilleri en yüksek bir derecede idi. Yetiştikleri 

Osmanlı devletinde, Pâdişâh uğruna şirin canlarını fedâ 'derlerdi. 

Geçmişteki Hükümdârlar zamanında böyle idi.” 285 

“Dergâh-ı âli yeniçerileri, cebecileri, topçuları ve diğer ocaklarda olan 

kullar genellikle devşirmeden olup, başka tâifeden olması yasak idi. 

Devşirme dahi Arnavud, Bosna, Rum, Bulgar ve Ermenilerden olup. başka 

tâifelerden alınması yasaktı. Devşirmelerden evvelâ kızıl aba ile gelen 

acemileri islâm âyinini ve Türkçeyi öğretmek için ağaları olan kimseler, 

ikişer filûriye Türkistan’a satarlardı. İstanbul’da bunlar için yapılmış olan 

saraylara korlardı. Dört-beş sene sonra deftere göre, bulundulları 

yerlerden toplanıp, ocaklardan herbirine isteklerine ve istidatlarına göre 

 
285 Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, Zurhuri Danışman, Türk Kaynak Eserleri Dizisi, M.E.B Kitapları, İstanbul, 1972, s.10.   
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dağıtılırdı. Yedi yılda bir, yeniçeri kapısı olup, ölenlerin yerine onbes, 

yirmi çuhalı eski oğlanlar kapıya çıkarlardı. Fazla bir oğlan çıkmazdı. 

Yeniçeri tâifesi genellikle erginler olup, hepsi odalarında mevcut idi. 

İstanbul’dan dışarıda bir tek yeniçeri olmazdı. Sefere niyâmetten veya 

sakavetten birinin ulûfesi kesilse artık onun düzeltilme ihtimali olmazdı.” 
286 

 

Koçi Bey’in yazdığı kayıtlara bakıldığında devşirmelerin yapıldığı bölgeler 

hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu kayıtlara bakıldığında görülmektedir ki Arnavutlar, 

Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler ve Bosnalılar devşirme olarak alınmıştır. Bu şekilde Rumeli 

bölgesinde yaşayan birçok halkın devşirme sistemine tabi tutulduğu görülmektedir. 

Ancak devşirme sistemi Anadolu’da da uygulanmıştır. 

 

“Yeniçeri Ağasına Hüküm ki,  

Edirne’de bostancılarım başı olan Hızır zîde mecdülû südde-i saâdetime 

mektup gönderüp mahmiye-i mezbûrde vâki olan bağçe-i âmiremde hizmet 

iden bostancıların bazı fevt olup yetmiş iki nefer olan eksük olup hâliya 

hizmet zamanı olmağın bostancıya ihtiyaç vardır deyu bildirmeğin vilâyet-

i Anadolu’dan hâliya cem’ olunan oğlanların acemilerinden yetmiş iki 

nefer tâyin olunup virilmesin emr idüp buyurdum ki, vusul buldukda emrim 

üzre hâliya vilâyet-i Anadolu’dan cem’ olunan oğlanların acemilerinden 

zikrolunan bağçe-i âmirem hizmeti içüm yetmiş iki nefer oğlan tâyin idüp 

ve tâyin olunan oğlanları defter idüp defteriyle mişarünileyh 

bostancılarım başına irsâl eyleyesin. Sene 975 Ramazan/ 1568 Mart.”287 

 

Bu kayıtlara bakıldığında Ahmet Refik’in nasıl bir vazife üstlendiği görülmektedir. 

O dönemde 1568 yılında İstanbul ve Anadolu’da da devşirme sisteminin uygulandığı 

görülmektedir. Ayrıca bu kayıtlar, yeniçeri ağasının nasıl bir vazifesi olduğu anlamak 

 
286 Koçi Bey, 1972, s.18 

287 BAO(Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Mühimme Defterleri(MD), nr:7, s.336. 
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açısından da önemli olan kayıtlardan biridir. Bu şekilde devşirme sisteminin sadece 

Rumeli bölgesi ile sınırlı bırakılmadığı ve 1568 yılında uygulanma alanının Anadolu’ya 

kadar genişletildiği görülmektedir. Bu gibi bilgilerin edinilmesi açısından bu kayıtlar 

oldukça önem arz etmektedir. 

 Şimdiye kadar çeşitli kayıtlar üzerinden devşirme sisteminin nasıl yürütüldüğü 

incelenmiştir. Bu kayıtlara bakıldığında devşirme sisteminde zorla bir toplamanın 

gerçekleştirilmediği ve zorla din değiştirme gibi durumların da yaşanmadığı 

düşünülmektedir. Bir sonraki kısımda devşirilen oğlanların Enderûn Mektebi’ne 

gönderildikten sonra nasıl bir eğitim aldıkları üzerinde durulacaktır. 

 

 

 2.2.4. Osmanlı’da Saray Eğitim Kurumları 

 

 Osmanlı döneminde 2 büyük eğitim kurumu bulunuyordu. Bu kurumlar, uzun bir 

tarihe sahip İslam eğitim kurumu olan Medrese ve sarayın eğitim kurumu olan Enderûn 

Mektebi idi. Medrese eğitimi alan kişilerin oluşturduğu gruba ilmiye sınıfı denirdi. 

Devşirme olarak alınan oğlanlar, saraya gönderilerek Enderûn ve Bîrûn için 

ayrıştırılırlardı.288 Görünüşü düzgün olan ve iyi eğitim almış olan iç oğlanlar Enderûn’a 

alınırdı. Enderûn’a alınan iç oğlanlar, saray işleri ve padişahın hizmetlerinde 

görevlendirilirlerdi. Enderûn’a alınmayan iç oğlanlar ise Bîrûn’a alınarak kapıkulu ve 

yeniçeri askeri olarak yetiştirilirdi. Devşirme sisteminin temel amacı yeniçeri 

yetiştirmekti ancak becerileri üstün olan oğlanlar seçilerek saray idaresinde 

 
288 Halil İnalcık, 1973, s.82. 
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görevlendirildi. Bu durum, gulâm ve memlûk sistemleri ile devşirme sistemini ayıran 

belirgin bir farktır. Araştırmanın bu bölümünde Enderûn Mektebi üzerinde durulacaktır. 

  

 

 2.2.4.1. Enderûn Mektebi 

 

 Enderûn Mektebi, Osmanlı’nın hakimiyet ideolojisi ve devletin idari-askeri 

yönetici sınıfını oluşturacak devlet görevlilerini yetiştirme ihtiyacı sebebiyle kurulan bir 

eğitim kurumudur.289  II. Murad döneminde saray bünyesinde kurularak kapıkulu ve 

yeniçeri askerleri yetiştirilmiştir. Sonrasında Fâtih Sultan Mehmed dönemine 

gelindiğinde daha sistemli olacak şekilde geliştirilmiştir.290 Fâtih Sultan Mehmed, seçkin 

âlimler seçerek onları Enderûn Mektebi’ne hoca olarak atamış ve devşirme oğlanların 

eğitimleriyle görevlendirmiştir. Osmanlı, devşirme oğlanların eğitimi konusuna oldukça 

özen göstermiştir. Devşirme oğlanları sarayda iki ayrı grup olarak sınıflandırılırlardı. 

Devşirme oğlanları yeniçeri ocağına alınırken aralarından becerikli ve akıllı olanlar ise 

saray hizmetleri için seçilebiliyor ve sarayda görevlendirilebiliyordu. 

  

“Ebü’l-feth Sultan Mehmed Hân Gâzi Hazretleri İstanbul’u fetih 

buyurduklarından bir müddet sonra Edirne’deki dâ’ire-i Hümâyünlarını 

Dersaâdete nakl ile zât-ı şâhâneleri ikametine tahsîs olunan Eski Sarayda 

mahall-i mahsusda ikâme buyurmuşlardır. Muahharen Dâ’ire-i 

Hümâyûnun tevsi ve tanzimi için sekizyüz elli sekiz seneninde bahriyede 

nezâreti kâmilesiyle ruy-u arzın en dilnişîn ve güzel bir nokta-i 

mühimmesinde müceddeden binalar inşasıyla Yeni Saray vücuda 

 
289 Mehmet İpşirli, “Enderûn”, İA, 2017, c.11, s.185-187. 

290 Yusuf Halaçoğlu, XⅣ- ⅩⅦ. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara, 2014, s.39. 
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getirildikte Enderûn-i Hümâyûn ağavatının bir kısmı nakl olunub ve bir 

kısm-ı küllisi Eski Sarayda bırakılıb Fâtih Sultan Mehmed Hân Hazretleri 

dahi mevsim-i sayfda Yeni Sarayda ikâmet buyurur idi” 291  

 

Fâtih Sultan Mehmed döneminde sistemli bir şekilde düzeni oturtulan Enderûn 

Mektebi, II. Bayezid(1481-1512), Yavuz Sultan Selim(1512-1520) ve Kanunî Sultan 

Süleyman(1520-1566) dönemlerinde de sürekli olarak tesisleri arttırılmış ve bu şekilde 

daha da genişletilmiştir. Osmanlı, Enderûn Mektebi ile devşirme oğlanların eğitimlerini 

yürütmüş ve elit devlet yetkilileri yetiştirerek onların Osmanlı’nın birer üyesi olmasını 

sağlamıştır. 

 

 

2.2.4.1.1. Hazırlık Sarayları 

 

Osmanlı, devşirme oğlanların eğitimi için birçok eğitim kurumu kurmuştur. 

Edirne Sarayı, Galata Sarayı ve İbrahim Paşa Sarayı’nda oluşturulan eğitim kurumlarında 

devşirme oğlanları eğitilmiştir. 

 

 

 

 

 
291 Anonim: Enderûn Tarihi, İstanbul Belediye Kütübbânesi, K 470 Müallim Cevdet Yazmaları, Rıka’, s.1.z 
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2.2.4.1.1.1. Edirne Sarayı 

 

Edirne Sarayı, Eski Saray ve Yeni Saray olmak üzere ikiye ayrılıyordu.292 Yeni 

Saray, padişahların kullandığı saray iken Eski Saray ise devşirme oğlanlar için 

kullanılıyordu. 293  I. Murad döneminde Edirne’nin fethedilip Osmanlı’nın başkenti 

yapılmasından sonra Eski Saray’da devşirme oğlanlarının eğitimi için tesisler 

kurulmuştur.294   

Burada devşirme oğlanlarının temel eğitimleri yapılırdı. Özellikle de okuma-

yazma eğitimi ve savaş için gerekli askeri eğitimler yapılırdı. Fâtih Sultan Mehmed 

döneminde İstanbul fethedildikten sonra inşa edilen İstanbul Sarayı’nın mimarisi, temel 

olarak Edirne Sarayı’ndaki birçok yapıdan esinlenilerek yapılmıştır.295 Edirne Sarayı’nın 

Eski Saray ve Yeni Saray olarak ayrılması, II. Murad’ın verdiği emir ile 1450 yılında yeni 

bir sarayın inşa ettirilmesi sonucunda olmuştur.296 Ancak inşanın tamamlanmasından 

önce II. Murad vefat etmiş ve inşa 1452 yılında Fâtih Sultan Mehmed döneminde 

tamamlanabilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed, yeni inşa edilen saraya ‘Yeni Saray’ ismini 

vermiş ve Eski Saray ile bu şekilde ayrıştırılmıştır.297 Fâtih Sultan Mehmed döneminde 

Edirne Sarayı’nın büyüklüğü genişletilmiştir. Edirne’nin Osmanlı için ikinci en önemli 

devlet merkezi olması sebebiyle burada birçok tesis inşa edilmiştir. 298  Fâtih Sultan 

 
292 Ü lke AKKUTAY, Enderûn Mektebi, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1984, s.71. 

293 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, TTK, Ankara, 2014, s.291. 

294 İsmail Hakkı Baykal, Enderun Mektebi, İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, 1953, s. 11. 

295 Rifat Osman, Edirne Sarayı, Süheyl Ü nver, TTK, Ankara, 1989, s.17. 

296 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s. 17. 

297 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s. 26. 

298 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s. 25. 
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Mehmed döneminde Edirne Sarayı’nın büyüklüğünün artması ile birlikte yaklaşık 12 bin 

kişi saraydaki ocaklarda kalmış ve eğitim almıştır.299 

Ancak İstanbul fethedilip de Osmanlı’nın yeni başkenti olarak ilan edilince Edirne 

Sarayı, birçok işlevini kaybetmiş ve İstanbul Sarayı’nın yanında ek saray olarak 

kullanılmıştır.300 Fakat Edirne Sarayı’nın Eski Sarayı ve Bostancı Ocağı kullanılmaya 

devam edilmiştir.301 Edirne Sarayı’nda acemiler, saray hocalarından temel eğitimlerini 

almışlardır. Acemiler, silah talimi ve binicilik de öğrenmiştir. Daha sonra saraydan 

istenmesi durumunda 3-7 yıl arasında eğitim almış olan oğlanlar Kapıkulu Süvari 

Ocağı’na alınırlardı.302 

Bu şekilde Edirne Sarayı’nın Enderûn Mektebi’nin temel yapısını sunduğu 

söylenebilir. Bu düşüncenin sebebi ise daha sonra inşa edilen Galata Sarayı ve İbrahim 

Paşa Sarayı gibi sarayların mimari yapısının temelde Edirne Sarayı’nın yapısı ile oldukça 

benzer olmasıdır. Bu sebeple Edirne Sarayı’nın Enderûn Mektebi için önemli bir yere 

sahip olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 
299 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.72. 

300 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.290. 

301 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.72. 

302 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.291. 
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2.2.4.1.1.2. Galata Sarayı 

 

Devşirme oğlanları Galata Sarayı’nda da eğitim görmüştür.303 Galata Sarayı, II. 

Bayezid tarafından yaptırılmıştır.304 Bu sarayın inşa edilme sebebi diğerlerine göre biraz 

daha farklıdır. Çünkü II. Bayezid’in Galata Sarayı’nı Gülbaba adında bir velinin önerisi 

üzerine 1481 yılında inşa ettirdiği hakkında kayıtlar bulunmaktadır. Bu konu hakkında 

Tayyâr-zâde Atâ’nın Tarîh-i Enderûn kayıtlarında bilgiler geçmektedir. 

 

Tayyâr-zâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Tarîh-i Enderûn 

“Asr-ı Bâyezîd Hân-ı Sânî’ye kadar Galata Penç-şenbe Pâzârı’nın 

Voyvoda Konagı’ndan yukarusı sayd u şıkâra çesbân cebel-i cengelistân 

olmasıyla Bâyezîd Hân-ı Sânî hazretlerleri âvân-ı cüvânîde mevsim-i 

şitâda bu şâh-sâr-ı vahal-zârda bir gün tasayyüde taşaddî 

buyurduklarında esnâ-yı tek ü pûda te’sîr-i şiddet-i bâd u bürûddan bî-

huzûr olarak teshîn-i vücûd idecek bir mahal cüst-cûsında iken Top-

hâne’den Begoglı’na togrı çıkan be Galata Sarayı’nın cenbinde Bogaz-

kesen şâh-sârında bulunan bir külbeden rû-nümâ olan duman üzerine 

varup külbe derûnında tâze tâze gül fidânları içinde bir ‘azîz-i 

müte’abbidin ârâmı meşhûd-ı hümâyûnları olmasıyla külbeye dâhil ve 

tarik-ş takvâya olan meyl ü mahabbet-i hümâyûnları cihetiyle ülfet-i 

‘azîzden mahzûziyyet hâsıl olarak ‘azîz-i müşârün-ileyhe “Gül Baba, bir 

dil-hâhınız var mıdır” buyurduklarına cevâben “Padişâhım şu zirvecige 

bir mekteb-i ‘iftân te’sîs ü tertîb buyur da orada okuyup yazanları hıdmet-

i hümâyûnunda isthdâm eyle, vakten-mine’l-evkât lâzım olur” cevâbıyla 

eliyle gösterdiği otuz bin zirâ’dan ziyâde olan ‘arsanın etrâfına dîvâr 

çekilerek bir câmi’-i şerîf ile ikişer yüz âdemi istî’âb ider üç koğuş ve her 

koğuşa birer hammâm ve zâbit dâ’iresi ve matbah inşâ ve ak ağalara bir 

mansıb ‘ilâvesiyle kapu ağalığının altı râdde altında köşebaşıların emek-

dâr ve eskilerinden mücerreb ü dirâyet-kâr bir ak ağayı zâbit olmak üzere 

Galata Sarâyı ağası nasb u ta’yîn ve hıtâm-ı ebniyede devşirmeden güzîde 

ve matbû’u’l-endâm birkaç yüz müsta’id ağa intihâb ve tefrîk ile tahrîr ve 

bidâyet dersleri hâceligine müşârün-ileyh Gül Baba’yı ta’yîn ve ‘Arabî ve 

 
303 Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, İA, 2018, c.13, s.322-323. 

304 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.291. 
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Fârisî ve kırâ’at ve yazu ve mûsikî hâceleri tertîb ve senede bir def’a beher 

ağaya yirmi beşer guruş haftân akçesi vazîfe ve me’kûlât tahsîs ve 

arkalarına ‘anteri ve haftân geymek ve bellerine kemer kuşanmak ve 

başlarına kırmızı çukadan hilâl resminde şeb-külâh ta’bîr olunur kisve 

iksâ eylemek nizâmının vaz’ı ve ağaların en eskisi ota kethudâsı alt tarafı 

otabaşı, nevbetçi başı, hammâmcı başı ve başeski ta’bîriyle her koguşda 

silsile tarîkiyle derece derece beşer zâbit tahsîs ile bu sırada enderûn-ı 

hümâyûn derslerine dahi nizâm virerek yeniden hâceler intihâb ve Galata 

Sarâyı enderûn-ı hümayuna ikinci ve sarây-ı hümâyûndaki küçük ota 

birinci mekteb-ı ‘idâdı ittihâz ve bakiyye-i kânunlarının ‘asr-ı Süleymân 

Hânî’de ikmâline ağaz olunmuşdur.” 305 

 

Yukarıda geçen kayıtlara göre Gülbaba’nın önerisi ile surlarla çevrilen araziye 3 

cami ve birçok bina inşa edilmiştir. Burası 3 koğuş olarak ayrıştırılarak her koğuşa 

hamam yaptırılmış ve birçok askeri tesis de inşa edilerek saray genişletilmiştir.306 Ayrıca 

sonra mutfak ve çamaşırhane de ek olarak inşa edilmiş ve bu şekilde büyük bir eğitim 

kurumu kurulmuştur. Daha sonrasında Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan 

Süleyman’ın hükümdarlık dönemlerinde de sistemli bir eğitim tesisi olarak 

kullanılmıştır.307 Devşirilen oğlanlar Galata Sarayı’na da gönderilmeye başlanmış ve 

burada eğitimlerini almışlardır. Ülke AKKUTAY’ın yaptığı araştırmaya göre 1715-1833 

yılları arasında yaklaşık 180-600 arasında kişi Galata Sarayı’nda eğitim almıştır.308 

 

 

 

 
305 Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi - Tarîh-i Enderûn, Mehmet Arslan, Kitabevi, İstanbul, 2010, c.1, s.167-

168. 

306 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.72. 

307 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.82. 

308 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.76. 
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Yıl Küçük 

Oda 

Orta Oda Büyük 

Oda 

Toplam 

1715 60 60 60 180 

1757 117 152 154 423 

1760 85 100 106 291 

1794 144 192 184 520 

1800 245 178 193 647 

1802 - 209 - 503 

1814 178 92 206 562 

1820 - - - 490 

1831 89 72 93 274 

1833 63 - 68 203 

 

Galata Sarayı, Kanunî Sultan Süleyman döneminde büyük kapsamlı bir tesis 

olarak genişletilmiştir. 309  Galata Sarayı bu dönem içerisinde Galata Saray Mektebi 

ismiyle çok dallı bir üniversite olarak gelişim göstermiştir. Devşirme oğlanlarının eğitimi 

için yeni dersler açılmış ve eğitim süreci yeniden programlanmıştır. Ayrıca çok sayıda 

bilim insanı ve alim çağrılarak eğitimler yapılmıştır. Bunun yanında okul yönetmeliğine 

benzer kuralların oluşturulmasıyla birlikte daha sistemli bir eğitim kurumu olarak 

geliştirilmiştir.310 Bu şekilde Galata Sarayı’nın boyutu genişletilmiştir ancak yine de çok 

sayıda öğrenci alınmamıştır. Bu durumun sebebi, çok fazla öğrenci alınırsa idarenin 

zorlaşacak olması ve eğitim kalitesinin düşecek olması olarak düşünülmektedir. 311 

Kanunî Sultan Süleyman’dan sonra da birçok padişah Galata Saray Mektebi’nin tesisleri 

 
309 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.82. 

310 Fethi İsfendiyaroğlu, Galatasaray Tarihi, Doğan Kardeş Yay., 1954, s.175. 

311 Fethi İsfendiyaroğlu, 1954, s.180. 



88 

 

üzerinde düzeltmeler yapmaya devam etmiş ve bazı yeni ek tesisler de inşa ettirerek 

mektebin daha da gelişerek büyümesini sağlamıştır.312 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ülke AKKUTAY ve Fethi İsfendiyaroğlu’nun yaptığı 

araştırmalara bakıldığında görülmektedir ki Galata Saray Mektebi, çok dallı bir üniversite 

olarak gelişim göstermiştir. Galata Saray Mektebi daha da genişletilmiş ve birçok hoca 

davet edilerek eğitimin kalitesi arttırılmıştır. Bu mektebin gelişmesi için çabalayan 

padişahların icraatlarına bakıldığında anlaşılmaktadır ki Osmanlı, devşirme oğlanlarının 

eğitimi konusunda oldukça özenli davranmış ve bu kaliteli eğitim ile devşirme oğlanları 

elit devlet yetkilileri olarak yetiştirilebilmiştir.313 

 

 

2.2.4.1.1.3. İbrahim Paşa Sarayı 

 

İbrahim Paşa Sarayı, I. Süleyman’ın vezir-i a’zamı İbrahim Paşa tarafından 

yaptırılmıştır.314 Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde İbrahim Paşa Sarayı hakkında 

kayıtlar geçmektedir. 

 

Evliya Ç elebi - Seyahatname 

“Önce hepsinden büyük saray; Atmeydanı'nda İbrahim Paşa Sarayı, 

Süleyman Han veziridir. Bu sarayın yarısı bölünüp padişahlara özgü 

 
312 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.83. 

313 Fethi İsfendiyaroğlu, 1954, s.180; Ülke AKKUTAY, 1984, s.82-83.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.292-293.; 

İsmail Hakkı Baykal, 1953, s. 98-100. 

314 Semavi Eyice, “İbrâhim Paşa Sarayı”, İA, 2000, c.21, s.345-347. 
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saray-ı has etmiştir ki, hâssa kölelerinden 2.000 zülüflü padişah kölesi 

vardır ve padişah sarayından sonra bundan büyük saray yoktur.” 315 

 

“Recep Paşa sipahi zorbalarına katlettirdi. Musa'nın na'şını parça parça 

ederek İbrahim Paşa Sarayı'ndan Atmeydanı'na bıraktılar.” 316 

 

Evliya Çelebi’nin yazdığı kayıtlara göre İbrahim Paşa Sarayı, o dönemde 

İstanbul’da bulunan çok sayıda saray arasından en büyüğü idi.317 Bu yapının ne zaman 

inşa edildiği tam olarak bilinememektedir ancak Kanunî Sultan Süleyman’ın, kızı ile 

İbrahim Paşa’yı evlendirdikten sonra bu sarayı İbrahim Paşa’ya hediye ettiği ve saraya 

da İbrahim Paşa’nın adının verildiği bilinmektedir.318 Daha sonra İbrahim Paşa 1536 

yılında vefat edince bu sarayda ordugâh ile okul kurulmuş ve devşirme oğlanlarının 

eğitiminin yapıldığı bir tesis olarak kullanılmıştır.319 İbrahim Paşa Sarayı’nda acemi 

oğlanlar, okuma-yazma ve Türk-İslam gelenekleri hakkındaki eğitimlerini 

tamamladıktan sonra seçilerek Topkapı Sarayı’ndaki Enderûn’a alınırlardı.320 İbrahim 

Paşa Sarayı, Galata Sarayı Enderûn Mektebi’nin yanında ek bir tesis olarak 

kullanılmıştır.321 

Yukarıda görülen Edirne Sarayı, Galata Sarayı ve İbrahim Paşa Sarayı dışında bir 

de İskender Çelebi Sarayı bulunuyordu. İskender Çelebi Sarayı, Kanunî Sultan Süleyman 

 
315 Evliya Ç elebi, Gününüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, 1. 

Kitap 1. Cilt, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2014, s.277. 

316 Evliya Ç elebi, 2014, s.369. 

317 Evliya Ç elebi, 2014, s.277. 

318 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.84. 

319 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.295. 

320 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.84. 

321 İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul Abidelerinden - İstanbul Sarayları, Bürhanettin Matbaası Kitapları, İstanbul, 1943, 

c.1, s.158. 
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döneminde inşa edilmiştir. İskender Çelebi Sarayı, defterdar İskender Çelebi tarafından 

yaptırılmıştır ve günümüzde Küçükçekmece’nin bulunduğu bölgeye inşa edilmiştir.322 

İskender Çelebi 1536’da vefat ettikten sonra eğitim kurumu olarak kullanılmıştır. 323 

Topkapı Sarayı’ndaki Enderûn-i Hümâyûn’a girilmesinden önce, diğer hazırlık sarayları 

ile aynı şekilde, İskender Çelebi Sarayı’nda da devşirme oğlanlarının ön eğitimi 

yapılmıştır. 

Araştırmanın bu kısmında hazırlık sarayları üzerinde durulmuştur. Hazırlık 

sarayları, devşirme oğlanlarının eğitimleri için kurulmuş kurumlardır. Bu saraylarda 

eğitim alan devşirme oğlanları seçilerek Enderûn-i Hümâyûn’un çeşitli odalarında 

mesleki eğitimlerini almışlardır. Hazırlık sarayları ile Osmanlı, vasıflı devlet memurları 

ve askerler yetiştirebilmiştir. Bu sarayların bir nevi üniversite ve harp okulu görevi 

gördüğü söylenebilir. 

 

 

2.2.4.1.2. Enderûn-i Hümâyûn 

 

Hazırlık saraylarında temel eğitimlerini alan devşirme oğlanları seçilerek 

Enderûn-i Hümâyûn’a gönderilir ve burada mesleki eğitimlerden geçirilirlerdi. İlk başta 

Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınan oğlanlar daha sonra kabiliyetlerine göre daha üst 

kademede bulunan Seferli Koğuşu, Kiler Koğuşu, Hazine Odası ve Has Oda’ya 

gönderilirdi. Enderûn’a alınan oğlanlar ilk başta Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınırdı. 

 
322 Fethi İsfendiyaroğlu, 1954, s.88. 

323 Fethi İsfendiyaroğlu, 1954, s.88. 
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Enderûn’a alınmayan oğlanlar ise yeniçeri olur ve elit askerler olarak yetiştirilirlerdi. 

Burada oğlanlar saray hizmetlerini öğrenirlerdi.324 

 

 

2.2.4.1.2.1. Büyük Oda ve Küçük Oda 

 

Bâb-üs-saâdeden’in içinde sağ tarafta Büyük Oda, sol tarafta ise Has Oda ile 

Kuşhâne arasında Küçük Oda bulunuyordu. Büyük Oda, Fâtih Sultan Mehmed tarafından 

kurulmuşken Küçük Oda ise Kanunî Sultan Süleyman tarafından kurulmuştur. 325 

Odalara alınan acemiler, Edirne Sarayı, Galata Sarayı ve İbrahim Paşa Sarayı’ndan 

seçilerek getirilen oğlanlardı ve oğlanlar bu odalarda yaşamlarını sürdürürdü.326 Yeni 

gelen öğrencilere 30 akçe verme adeti vardı. 327  Büyük Oda ve Küçük Oda olarak 

ayrıştırma yapılmasının sebebi odaların büyüklüğü ile alakalıdır.328 Barnette Miller’in 

yaptığı araştırmada 17.yüzyılda Büyük Oda’ya 100-200 kişi civarında elemanın kabul 

edildiği ve 17.yüzyılda Büyük Oda ile Küçük Oda’ya toplam 600 kişi civarında elemanın 

kabul edildiği belirtilmiştir.329 İsmail Hakkı Baykal’ın yaptığı araştırmaya göre Büyük 

Oda ve Küçük Oda’da Fâtih Sultan Mehmed döneminde 340 kişi, II. Bayezid ve Yavuz 

Sultan Selim dönemlerinde ise yaklaşık 300 kişi eğitim almıştır ve 1715-1833 yılları 

 
324 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.68. 

325 Barnette Miller, Beyond the Sublime Porte: the Grand Seraglio of Stambul, New Haven: Yale University Press, 

1931, s.62. 

326 Fethi İsfendiyaroğlu, 1954, s.88. 

327 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.69. 

328 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.84. 

329 Barnette Miller, 1931, s.62. 
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arasında 180 ila 600 kişi arasında oğlan Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınarak 

eğitilmiştir.330 

Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınan oğlanlar saray tarafından seçilen hocalardan 

din ve temel bilim dersleri alırlardı.331 Eğitim müfredatına bakılacak olursa Kur'ân, ilm-

i hâl, tecvîd, Arapça, Farsça yazı, cild, tezhîb, oymacılık, ressamlık, kırâat, meşk, hattatlık, 

musıkî gibi derslerin verildiği görülmektedir.332 Ayrıca Arapça ve Farsça yazı dersleri 

ile birlikte bedensel kabiliyetlerini geliştirmek için temel spor eğitimleri de alırlardı.333 

Güreş, atlama, koşu, meç, ok çekme, tomak talimleri gibi temel beden geliştirme 

sporlarını öğrenirlerdi.334 

Büyük Oda’yı idare etmekle Seferli Koğuşu’nun amiri olan saray kethüdası 

görevli idi. Küçük Oda’da ise oda kethüdası denilen bir amir bulunurdu ve Küçük Oda’ya 

odabaşı ile simitçibaşı atanırdı. 

 

 

2.2.4.1.2.2. Seferli Koğuşu 

 

Seferli Koğuşu’na Hane-i Seferli denirdi. Seferli Koğuşu, 1635 yılında IV. 

Murad(1623-1640) tarafından kurulmuştur.335 Burada çalışan oğlanlar Büyük Oda ve 

 
330 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.76, 87.  

331 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.68. 

332 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.87-88.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.298. 

333 Ülker Akkutay, “Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderûn Mektebi”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., c.5, s.187-193. 

334 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.298. 

335 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.300. 
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Küçük Oda’dan seçilerek Seferli Koğuşu’na alınırdı. 336  Seferli Koğuşu, hamam ile 

Ağalar Odası arasında bulunuyordu, yaklaşık 70 kişiden oluşurdu ve 17.yüzyıla 

gelinmesiyle birlikte burada çalışan kişi sayısı 100’e kadar çıkartılmıştır.337 

Seferli Koğuşu, sarayda çıkan çamaşırları yıkama görevini yerine getiriyordu. 

Ancak daha sonraları musikişinaslar, hanendeler, kemankeşler, pehlivanlar, berberler, 

hamamcılar, tellâklar ve soytarılar olarak bilinen dilsizler ile cüceler de Seferli Koğuşu’na 

bağlanmışlar ve bu şekilde Seferli Koğuşu kompleks bir sanat-kültür birimi haline 

gelmiştir.338 Tayyâr-zâde Atâ’nın Tarîh-i Enderûn eserinde cüceler hakkında kayıtlar 

geçmektedir. 

 

Tayyâr-zâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Tarîh-i Enderûn 

Cücelerin Hıdmeti 

“Cücelerin hıdmet ve mesleklari dahi dilsizlere yakın olup bunlar 

başlarına koğuş ağaları gibi kalıb işi kavuk ve arkalarına kabûr yenlü 

istofa haftan geyerler fakat rikâb-ı hümâyûn günlerinde rikâb-ı hümâyûna 

dahil olamazlar. Bunların okur yazarları hâfız-ı kütüb ve dirâyetlüleri 

pars kethudâlığı ve sâ’ire gibi hıdmetlerde istihdâm olunurlar ise de hâne-

i hâssaya dâhil olamazlar. Nân-pâreler ile çerâğ olanların hafîfü‘r-rûh ve 

tuhaflarından musâhiblik şerefini ihrâz idenleri mesbûkdur.” 339 

 

 II. Mustafa(1695-1703) döneminde baş dilsiz ve baş cücenin Hazine Odası’na 

alındıkları da görülmüştür. Ayrıca haremdeki kadınlar, cüceler ile padişaha haber 

göndermişlerdir ve bu şekilde cüceler sarayda haberci rolünü üstlenmiştir. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre 1679 yılında 134 kişi, 1684 yılında 81 kişi ve 1772 

 
336 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.90. 

337 Barnette Miller, 1931, s.56. 

338 Ü lker Akkutay, 1999-2014, c.5, s.187-193. 

339 Tayyâr-zâde Atâ, 2010, c.1, s.273. 
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yılında 149 kişi Seferli Koğuşu’na alınmıştır.340 Bu şekilde Seferli Koğuşu, kompleks bir 

sanat-kültür birimi olarak yürütülmüştür. Seferli Koğuşu’nda çalışan devşirme oğlanları, 

daha üst birimlere de terfi edebiliyorlardı. 

 

 

 2.2.4.1.2.3. Kiler Koğuşu 

 

 Kiler Koğuşu, Fâtih Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur. Kiler Koğuşu, İç 

Hazine ile Hazine Odası arasında bulunuyordu. 341  Oğlanlar, Büyük Oda ve Küçük 

Oda’da temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Kiler Koğuşu’na alınırlardı. Bu koğuş, 

padişahın yemeklerini hazırlamakla, bulaşıklarla, kahve pişirme, sofra kurma, salataları 

hazırlama, çeşitli şurup ve reçelleri yapma ile görevliydi. 342  Ayrıca hükümdarın ve 

harem-i hümâyûnun ekmek, et, şerbet, yemiş, tatlı gibi bütün yemek ve içeceklerini 

hazırlamak ve sunmakla görevliydi. Özetlenecek olursa Kiler Koğuşu, padişahın 

yemekleriyle ilgilenme görevini yerine getiriyordu.343 

 Barnette Miller’in araştırmasına göre Kiler Koğuşu’na alınan ve çalışan kişi 

sayısı ortalama 70-100 kişi arasındaydı. 16.yüzyılda bu koğuşun eleman sayısı ortalama 

40 idi.344 Ayrıca Kiler Koğuşu, Kanunî Sultan Süleyman döneminde 40 kişiden, IV. 

 
340 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.303. 

341 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.94. 

342 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.94. 

343 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.56. 

344 Barnette Miller, 1931, s.56. 
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Mehmed döneminde ise ortalama 70 kişiden oluşuyordu.345 Kiler Koğuşu’nun idaresinin 

başında kilercibaşı ve kiler kethüdası bulunuyordu ve bunların yanında 12 kişi daha bu 

koğuşun idaresinden sorumluydu. 346  Kilercibaşının görevi sarayda kullanılan 

yiyeceklerin kalite kontrolünü yapmak ve yiyeceklerin hijyen durumunun kontrolünü 

yapmaktı.347 Kiler Koğuşu’na bağlı olan oğlanlar daha üst birimler olan Has Oda ve 

Hazine Odası’na terfi edebiliyorlardı. 

  

 

2.2.4.1.2.4. Hazine Odası 

 

Hazine Odası, Kiler Koğuşu’ndan daha üst bir birim, Has Oda’dan ise daha alt bir 

birim idi. Hazine Odası, Fâtih Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur.348 Yavuz Sultan 

Selim döneminde daha da büyütülmüş ve sistemli bir şekilde geliştirilmiştir.349 Hazine 

Odası hakkında yazılmış anonim kayıtlar bulunmaktadır. 

 

Anonim: Enderûn Tarihi, İstanbul Belediye Kütübhânesi, K 470 Muallim 

Cevdet Yazmaları, Rıka’, s.22. 

“İstanbul’un fethinden mukaddem mevcud olduğu rivâyet olunan veya 

bâlâda zikr olunduğu üzere (875) senesinde inşası hitam bulan kasrı alidir 

 
345 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.94. 

346 İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre peşkirbaşı, mumbaşı, peşkir şâkirdi, tütüncübaşı, bülbülcübaşı, 

tebsicibaşı, yemişci, turşucu gibi çalışanlar Kiler Odası’nın idaresini yürütmüştür. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, 

s.302. 

347 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.57-58. 

348 İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre Hazine Odası Fâtih Sultan Mehmed döneminde kurulmuştur. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.304.; İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.49. 

349 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.97. 
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ki muahharen Hazîne-i Hümâyûn ittihaz olunmuştur. Hazine-i Hümâyûna 

mevcud eşya muntazam defterlerde mukayyed olduğu gibi 1084 tarihinden 

1901 senesine kadar Hazîne-i Hümâyûnun irad ve masarıfı rü’yet 

olunduğu sırada bilcümle nukud-u cevâhir ve ahcâr-ı zi kıymet ve saire 

evsâf ve ecnâsıyla mufassalan deftere kayıd u tahrir olunub muahharen 

mezkûr defter tekrar ıslâh olunarak kayıtları dahi tashih olunmuştur” 350   

 

 Hazine Odası’nı oluşturan çalışanlar hakkında Barnette Miller’in yaptığı bir 

araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaya göre Hazine Odası yaklaşık olarak 50 kişiden 

oluşuyordu.351 Fâtih Sultan Mehmed ve IV. Mehmed dönemlerinde bu sayı 100’lere 

kadar çıkmıştır. Hazine Odası, sarayın mali işleri ve hazinesinden sorumluydu.352 

  Hazine Odası’nın amiri hazinedarbaşı ve hazine kethüdası idi.353 Hazinedarbaşı 

hakkında Tayyâr-zâde Atâ’nın Tarîh-i Enderûn eserinde kayıtlar bulunmaktadır. 

 

Tayyâr-zâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Tarîh-i Enderûn. 

Hazînedâr Ağa: 

“İç ağalığı kanunında çukadâr ağalık silahdâr ağalığa zi’l-yed oldığı gibi 

hazînedâr ağalar da dârüs’s-sa’âde ağalığının mülâzımıdır. İç ağalarında 

çukadâr ağaların mâ-dûnından silahdâr nasbı mesbûk oldığı gibi dâr’s-

sa’âde takımından dahi ba’zen hazîne vekillerinden ve birkaç kere de baş 

kapu gulâmlarından dârü’s-sa’âde ağası nasbı sebkat itdiği mervîdir.”354 

 

 
350 Anonim: Enderûn Tarihi, İstanbul Belediye Kütübhânesi, K 470 Muallim Cevdet Yazmaları, Rıka’, s.22. 

351 Barnette Miller, 1931, s.56. 

Hazine Odası’nı oluşturan kişi sayısı hakkında bazı tarihçilerin farklı görüşleri vardır. Barnette Miller bu sayının 50 

olduğunu ve Fâtih Sultan Mehmed ile IV. Mehmed dönemlerinde yaklaşık 100 kişinin çalıştığını söylemiştir. İsmail 

Hakkı Uzunçarşılı’nın yaptığı araştırmaya göre bu sayı 60 kişiden az iken 1772 yılından sonra bu sayı yaklaşık olarak 

150 kişiye kadar yükselmiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.304. 

352 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.304. 

353 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.304. 

354 Tayyâr-zâde Atâ, 2010, c.1, s.365. 
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Sarayın mali işlerini yürütmekle görevli olan hazinedarbaşı her zaman padişahın 

yanında görevini yürütmesi sebebiyle saraydaki en nüfuzlu makamlardan biri idi. Hazîne-

i Hümâyûn kethüdası, oda başkanıydı ve sarayın ekonomi işlerinden sorumluydu. Hazîne-

i Hümâyûn kethüdası, her ayın sonunda sarayın mali durumunu rapor etmekle 

sorumluydu.355 Hazine Odası’na bağlı olan oğlanlar üst bir birim olan Has Odası’na terfi 

edebiliyorlardı. 

 

 

2.2.4.1.2.5. Has Oda 

 

Has Oda, Enderûn Mektebi birimleri arasındaki en yüksek birimlerden 

birisiydi.356 Has Oda, Enderûn-i Hümâyûn’un Büyük Oda, Küçük Oda, Seferli Koğuşu, 

Kiler Koğuşu, Hazine Odası gibi birimleri arasında en yüksek eğitimin gerçekleştiği 

birimdi.357 Enderûn-i Hümâyûn Fâtih Sultan Mehmed tarafından oluşturulurken en son 

oluşturulan birim Has Oda’dır.358 Has Oda’ya bağlı 32 iç oğlanı bulunuyordu. Has Oda, 

Yavuz Sultan Selim döneminde Seferli Koğuşu, Kiler Koğuşu ve Hazine Odası’nın üst 

birimi olarak yapılandırılmıştır. Has Oda yaklaşık olarak 40 kişiden oluşuyordu.359 Daha 

 
355 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.100. 

356 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.310. 

357 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.104. 

358 Ü lker Akkutay, 1999-2014, c.5, s.187-193. 

359 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2014, s.310. 
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sonra IV. Murad döneminde Hırka-i Saâdet’in karşısına yeni bir binanın inşa edilmesi ile 

birlikte Has Oda daha da genişletilmiştir.360 

Has Oda’nın görevi ise Hırka-i Saâdet Dairesi ve mukaddes emanetler ile 

ilgilenmekti. 361  Ayrıca bu oda, sarayda önemli vazifedeki kişileri bünyesinde 

bulundurduğu için sarayın önemli işlerinin yerine getirildiği yer idi. Buranın önemli 

olmasının sebebi ise padişaha hizmet edecek hünkâr müezzini, sır kâtibi, sarıkçıbaşı, 

kahvecibaşı, başçavuş gibi kişilerin Has Oda’dan seçilerek atanmasıdır. Bu durumla 

alakalı olarak kahvecibaşı hakkında Tayyâr-zâde Atâ’nın Tarîh-i Enderûn eserinde 

kayıtlar geçmektedir. 

 

Tayyâr-zâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Tarîh-i Enderûn. 

Hâne-i Hâssa Ağavâtının Menâsıb-ı Mu’teberesinden Ma’dûd Olup 

Ahyânen Mâ-beyncilikle Berâber ve Ba’zen Yalnız Mansıb Olarak Hâs 

Otalılar Müsta’iddânına Tevcîh Olunan Kahveci Başılığın Hıdmeti: 

“Ma-beyn-i hümâyûn hırka-i sa’âdet civâr-ı ‘âlîsinde olan Revân ve 

Sünnet otalarıyla Murâd Hân-ı Râdi’ hazretlerinin Bağdad Köşki ve 

sonraları Mustafa Paşa Kasrı ve Mehmed Hân-ı Râbi’in üçünci yerindeki 

Çadır Kasr-ı hümâyûnı dâ’ireleri iken sabâh namâzından sonra bu 

mahalleri teşrîf-i hümâyûn vukû’ında ve kuşluk ve ahşâm ta’âmları 

‘akîbinde irâde buyuruldukça kahveci başılar kahve tabh u takdîm ve 

saltanat binişleriyle rikâb-ı resmîlerde bulunacak sadr-ı a’zam ve şeyhu’l-

islâm ve Kırım hânlar ve vüzera ve kâdî-‘askerler rikâb hıdmetinde 

bulunmaları mu’tâd olan ağavât vâsıtasıyla tatlı ve kahve ikrâmını îfâ 

itmek ve Topkapu mâ-beyn-i hümâyûnına nakl-i hümâyûndan sonra 

kahveci başılar mâ-beynci ise ol veçhile icrâ, değil ise yalnız eyyâm-ı 

resmiyyede edâ-yı hıdmete i’tinâ ider ve bu hâlde kahvecilik hıdmeti mâ-

beyncilere îfa itdirilüp bunlar saltanatla teşrîf bulunulacak mahallerde 

edâ-yı hıdmet eylemek üzere dâ’ire-i mahsûsalarında ârâm iderler. 

Kahve takımına müte’allik olan murassa’ât, zurûf ve hokka ve ibrîk ve sitîl 

ve her zamân kullanılan ‘âdî evânî-i zer ve pûşîde-i pür-gevher hazîne-i 

 
360 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.104. 

361 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.115. 
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hümâyûna virdigi senedle kahveci başıların yed-i hıfzında bulunacağından 

bunlardan bir şey noksân ve sikest oldukda der-hâl kîselerinden ta’mîr ü 

tekmîl itmek ve hîn-i infisâllerinde hazîne-i hümâyûn kethudâsı huzûrında 

baş ve ikinci yazıcılarla haftâncı ve baş kullukçı hazir oldukları hâlde yed-

i vedî’atında bulunan kâffe-i eşyâyı selefi halefine devr ile hazînedeki 

senedini ahz iderek halef hazîneye sened virmek usûldendir. 

Kahveci başlık mu’tenâ ve mu’teber hıdmetlerden olmağla bunların mâ-

beynci olmayanlarından ocak yolınca rikâbdâr ve çukadâr ağalığa kadar 

beklemeyüp de çerâğ olmak arzû idenler olur ise ikinci derecede olan 

nemâluca nân-pâreler ihsânıyla çerâğ olarak bakiyye-i ‘ömr-i 

zindegânîsini müreffehen imrâr iderler. Ve bîrûnda istihdâma kâbiliyetleri 

olup da ‘arz arzû idenleri olur ise kapucı başılık ve silahşorlık ve dîvân-ı 

hümâyûn hâceliği ile taltîf ü tesrîr olunurlar.” 362 

 

 Has Oda, Enderûn-i Hümâyûn’un ana birimi olarak çalışmıştır. Daha sonrasında 

16-17.yüzyılların sonlarına kadar da Enderûn-i Hümâyûn’un en önemli birimi olarak 

faaliyet göstermeye devam etmiştir.363 

 Osmanlı, Enderûn Mektebi ile devşirme olarak alınan oğlanların eğitimlerini 

gerçekleştirmiş ve bunlar arasından başarılı olanlarını seçip Enderûn-i Hümâyûn’a 

göndererek saray vazifelerini öğrenmelerini sağlamıştır. Ayrıca bu oğlanlar 

kabiliyetlerine göre daha üst birimlere de terfi edebiliyorlardı. Özetlenecek olursa, 

hazırlık sarayları olan Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı ve İskender 

Çelebi Sarayı’nda temel eğitimler gerçekleştirilmiş; eğitim seviyesi yüksek ve başarılı 

olan oğlanlar Enderûn-i Hümâyûn’un Büyük Oda, Küçük Oda, Seferli Koğuşu, Kiler 

Koğuşu, Hazine Odası ve Has Oda gibi odalarına gönderilmişlerdir. 364  Enderûn-i 

Hümâyûn içerisinde de oğlanlar ilk başta Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınmış ve daha 

sonrasında kabiliyetlerine göre sırasıyla Seferli Koğuşu’na, Kiler Koğuşu’na, Hazine 

 
362 Tayyâr-zâde Atâ, 2010, c.1, s.297-298. 

363 Ü lke AKKUTAY, 1984, s.104. 

364 Ü lker Akkutay, 1999-2014, c.5, s.187-193. 
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Odası’na ve Has Oda’ya terfi etmişlerdir.365 Ayrıca her oda ve koğuşta çalışan kişilerin 

bir kısmının Bîrûn’a geçiş yaptığı da görülmektedir.366 Kabiliyetli olanlardan bazıları 

sonrasında Eyâletlere vali olarak gönderilebiliyordu. Bu şekildeki bir terfi sisteminin 

devşirme sistemi ile devşirilen oğlanlara statü atlama fırsatı sunduğu söylenebilir. 

Osmanlı’nın beceri odaklı bürokrasi politikası sonucunda devşirme oğlanları, 

Osmanlı’nın kuruluş dönemindeki gelişimine katkı sağlayıcı bir rol oynamıştır.  

 Devşirme sistemi ile devşirilen oğlanların eğitim süreçlerini tamamladıktan 

sonra önemli memuriyetlere gelerek ilerleme göstermeleri, birçok vezir ve vezir-i a’zama 

bakıldığında da anlaşılmaktadır. Devşirmelerin devlet yönetimindeki ilerleyişini 

göstermek açısından Zağanos Paşa, verilebilecek en net örneklerden birisidir. Zağanos 

Paşa, ilk başta devşirme olarak alınmıştır.367 II. Murad döneminde hazinedarbaşı olarak 

görevlendirilmiştir.368  Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed’in hocalığını yapmış ve Fâtih 

Sultan Mehmed tahta çıkınca vezir olmuştur. Ayrıca İstanbul Kuşatması’ndaki 

görevlerini başarılı bir şekilde yürüterek vezir-i a’zamlığa getirilmiştir. 369  Vezir-i 

a’zamlıktan azledildikten sonra Balıkesir’de kaldığı sürede de Fâtih Sultan Mehmed’in 

emri ile birçok askeri sefere katılmıştır ve Gelibolu sancakbeyliğine atanmıştır. 370 

Devşirme kökenli devlet yetkilileri, Enderûn, Bîrûn ve Eyâletlere kadar girerek her alanda 

aktif bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. Devşirmeler, bu şekilde birçok alanda çalışıp 

tecrübe edinmeleri sebebiyle seçkin devlet yetkilileri olarak ilerleme gösterebilmişlerdir. 

 
365 Halil İnalcık, 1973, s.82. 

366 Halil İnalcık, 1973, s.82. 

367 Halil İnalcık, 2014, s.86. 

368 Muharrem Eren, 1994, s.17. 

369 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 

370 Muharrem Eren, 1994, s.35. 
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Sonuç olarak, hazırlık sarayları ve Enderûn-i Hümâyûn aracılığıyla Osmanlı’da vasıflı ve 

seçkin insan gücünün yetiştirilebildiği söylenebilir. 

 

 

2.2.5. Devşirme Sisteminin Önemi 

 

 İslam tarihinde, kul sistemi uzun yıllar boyunca sürdürülmüştür. Gulâm ve 

memlûk sistemlerinin bir örneği olduğu kul sistemi, İslam dünyasında uzun yıllar 

boyunca sürdürülmüş bir asker toplama sistemidir. Osmanlı’da da bir kul sistemi olan 

devşirme sistemi uygulanmıştır. Osmanlı’nın devşirme sistemi ile mevcut olan kul 

sistemini yenileyip geliştirdiği söylenebilir.  

 Devşirme sistemindeki ilk yenilik, asker olarak toplanacak kitlenin değiştirilmesi 

ve istikrarlı bir şekilde insan gücünün sağlanmasıdır. Başta mevcut olan kul sisteminde 

köle pazarlarından insan gücü sağlanırken pençik sisteminde ise savaş esirlerinden asker 

toplanıyordu. Ancak devşirme sisteminin yürütülmesiyle birlikte imparatorluk 

topraklarında ikamet eden gayrimüslim aileler de dahil edilerek devşirmeye tabi tutulan 

kitle genişletilmiştir. 371  Bu sebeple temelde mevcut olan kul sistemi veya pençik 

sisteminden daha istikrarlı bir şekilde insan gücü arttırılabilmiştir.  

İkinci yenilik ise yeteneğe göre seçkin devlet yetkililerinin yetiştirilmesidir. 

Osmanlı, devşirmelerden elit askerler olan yeniçeriler olarak faydalanmış ve 

devşirmelerin bir kısmını ise saray için elit devlet memurları olarak yetiştirmiştir.372 Bu 

 
371 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

372 Halil İnalcık, 1973, s.82. 
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durum, temelde mevcut olan kul sistemi ile Osmanlı’nın devşirme sistemi arasındaki en 

belirgin farklardan biridir. Sistemli bir eğitim alan devşirmeler, elit devlet görevlileri 

olarak yetiştirilmişler ve ilk olarak Fâtih Sultan Mehmed döneminde vezir-i a’zamlığa 

atanmışlardır. Fâtih Sultan Mehmed tahta çıktığında vezir-i a’zamlık makamında olan 

Çandarlı Halil Paşa azledildikten sonra onun yerine Zağanos Paşa atanmıştır. Zağanos 

Paşa dahil olmak üzere ondan sonra vezir-i a’zamlığa getirilen Mahmud Paşa, Rum 

Mehmed Paşa, İshak Paşa, Gedik Ahmed Paşa gibi devlet yetkililerinin hepsi devşirme 

kökenli idi.373 Daha sonrasında da devamlı olarak devşirme kökenli devlet yöneticileri 

vezir-i a’zamlığa getirilmiştir.374 

 Devşirme sisteminin üçüncü farklı ve avantajlı yönü ise Osmanlı’da yaşayan ve 

Türk olmayan gayrimüslimleri tek bir kimlik altında toplamayı sağlaması olarak 

görülebilir. Devşirme kökenli vezir-i a’zamlar Türk değillerdi ve en başından itibaren 

İslam dinine inanan kişiler değillerdi. Bu vezir-i a’zamların kökenlerine bakıldığında 

çoğunun Rum, Arnavut ve Sırplar gibi Balkanlar’da yaşayan etnik gruplardan ve 

Hristiyan ailelerden geldikleri görülmektedir.375 Ancak bu kişiler devşirme sistemi ile 

devşirilip sistemli bir eğitimden geçirildikten sonra İslam dinine inanmışlar ve Türk 

geleneklerini özümsemişlerdir. Yetiştirildikten sonra Osmanlı’nın fetih savaşlarını 

başarılı bir şekilde yürütmüş ve imparatorluğun ana insan gücü olarak gelişme 

göstermişlerdir.  

Bu şekilde bir kimlik değişimini, Müslümanlaştırma ve Türkleştirmeyi mümkün 

kılan olgunun devşirme sistemi olduğu söylenebilir. Devşirme sistemi, Osmanlı’nın 

 
373 İsmail Hami Danişmend, 2011, c.5, s.10. 

374 İsmail Hami Danişmend, 2011, c.5, s.10. 

375 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988c, s.13-14. 
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içerisindeki yabancı unsurları doğal bir şekilde kendi bünyesiyle bütünleştirmesini ve bir 

Türk-İslam imparatorluğu olarak gelişme göstermesini mümkün kılan itici güç olmuştur. 

Devşirme sisteminin dördüncü farklı ve avantajlı yönü ise Türk olmayan 

gayrimüslimlere statülerini yükseltme imkânı sunmasıdır. Devşirme sistemi ile bu kişiler 

imparatorlukta önemli noktalara gelebilmişlerdir. Kabiliyeti olan herkes terfi etme ve 

vezir-i a’zam olma şansına sahipti. Böyle bir statü yükseltme imkânının olması, bazı 

bölge vatandaşlarının kendi oğullarının da devşirme olarak alınması için padişaha istekte 

bulunmasına sebep olmuştur.376 Bu şekilde devşirme sistemi, Osmanlı’nın gelişmesinde 

büyük bir rol oynamıştır. 

Devşirme kökenli devlet yöneticilerinin başarılı olmasının sebepleri, şimdiye 

kadar bahsedilmiş olan sistemli eğitim modeli ve terfi sistemine bakıldığında kolayca 

anlaşılmaktadır. Devşirme kökenli devlet görevlileri, becerilerine göre üst mevkilere terfi 

edebilmişler ve birimlerinde amir olabilmişlerdir. 377  Ayrıca devşirme kökenli devlet 

yöneticileri, bölge valiliklerine de atanmışlardır. 378  Bunun yanında, devşirmelerin 

görevleri sadece saray hizmetleri ve askeri hizmetlerle sınırlandırılmamış ve bu kişiler 

kapsamlı bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. Eğer kabiliyetleri var ise her ne mevkiye 

olursa olsun gelebilmeleri mümkün olduğu için devlet idaresinin birçok biriminde 

bulunabilmişlerdir. Bunun yanında, Osmanlı padişahları otoritelerini daha da 

güçlendirmek için devşirme kökenlilerden faydalanmışlardır. Devşirmeler, padişah için 

bulunuyordu ve padişah için kurulan askeri gücü oluşturuyorlardı. Örneğin, Zağanos Paşa 

Fâtih Sultan Mehmed’in yanında bulunarak onun politikalarını destekliyordu ve onun için 

 
376 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

377 Halil İnalcık, 1973, s.82. 

378 Halil İnalcık, 1973, s.82. 
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kendisini adamıştı.379 Osmanlı padişahları otoritelerini güçlendirmek için devşirmelere 

ihtiyaç duyuyordu. Devşirmeler ise statülerini yükseltmek için padişahın desteğine 

ihtiyaç duyuyordu. Bu şekilde devşirmeler ve Osmanlı padişahları arasında bir güç 

ortaklığının oluştuğu ve Osmanlı’nın bu güç ortaklığını kendine dayanaklarından biri 

olarak alıp padişah merkezli bir devlet olarak değiştiği söylenebilir. 

 Ancak devşirme sistemini eleştiren kişiler de vardır. Bazı batılı araştırmacılar 

devşirme sistemini ‘kan vergisi’ olarak adlandırıp bu sisteme karşı olumsuz bir yaklaşım 

göstermişlerdir. 380  Ancak devşirmeye tabi tutulan gayrimüslimler ve Hristiyanların 

devşirme sistemine daha pozitif bir şekilde yaklaşım gösterdiği düşünülmektedir. 

Devşirme sisteminin gayrimüslimlere üst düzey devlet yetkilisi olabilmeleri için bir yol 

açmış olması bu pozitif yaklaşımın sebebidir. Örneğin Fâtih Sultan Mehmed döneminde 

Bosna bölgesindeki gayrimüslimler, kendi oğullarının da devşirilmesi için padişaha 

talepte bulunmuştur.381 Dahası, devşirilen oğlanlar aileleri ile iletişimde kalmaya devam 

edebilmişlerdir. 1459 senesinde, Fâtih Sultan Mehmed döneminde Sokullu Mehmed Paşa, 

kardeşi Makarios’un Sırp Patrikhanesi’ne atanmasında etkili olmuştur. 382  Bu gibi 

durumlara bakıldığında görülmektedir ki devşirme sistemi, Osmanlı topraklarında 

yaşayan gayrimüslimler ve Hristiyanlar açısından statülerini yükseltebilecekleri iyi bir 

yöntem olmuştur. Bu sebeple devşirme sistemine sadece bir kan vergisi ve devşirmelerin 

zorla din değiştirmesi gibi olumsuz bir bakış açısıyla bakmak doğru olmayacaktır.  

Ayrıca devşirme sisteminin, Osmanlı’nın Türk-İslam imparatorluğu kimliğini 

sağlamlaştırması konusunda oldukça etkili olduğu söylenebilir. Devşirme kökenli devlet 

 
379 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 

380 V. L. Ménage, 1966. 

381 Abdülkadir Ö zcan, 1994, c.9, s.254-257. 

382 Yavuz Ercan, 2001, s.166-167. 
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yetkililerinin küçük yaşlardan itibaren Türk ailelerin yanlarında yaşamlarını sürdürerek 

Türk geleneklerini özümsemeleri ve İslami değerleri öğrenmeleri sağlanmıştır. Bunun 

yanında devşirme sisteminin, hazırlık sarayları ve Enderûn-i Hümâyûn’da alınan 

eğitimler sonucunda farklı etnik kökene ve dine sahip Osmanlı halkının da tek bir 

Osmanlı kimliği altında toplanmasını sağlaması açısından büyük yardımı olduğu 

söylenebilir. 

 Osmanlı Devleti, devşirme sistemi ve devşirme kökenli vezir-i a’zamlardan da 

faydalanarak merkezi otoriteye sahip bir ülkeyi daha rahatça kurabilmiş ve mutlak 

monarşiye sahip bir devlet olarak gelişim göstermiştir. Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u 

fethederek “Fatih” unvanını almıştır ve mutlak otoritesini yıkılmaz kılmıştır. Zağanos 

Paşa gibi devşirme kökenli devlet yetkilileri, padişahın otoritesini sağlamlaştırmasında 

ve ülkenin topraklarının genişletilmesinde oldukça önemli rol oynamışlardır. Bununla 

alakalı olarak Niccolò Machiavelli’nin ‘Hükümdar’ isimli eserinde kayıtlar 

bulunmaktadır.383 

 Niccolò Machiavelli(1469-1527), Floransa’da doğmuştur ve yaşadığı dönem, 

Osmanlı’da Fâtih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleridir. Niccolò 

Machiavelli’nin yaşadığı dönemin, Osmanlı padişahlarının otoritesinin zirveye ulaştığı 

dönem olduğu düşünülmektedir. Niccolò Machiavelli, karmaşa içerisindeki İtalya’da 

bölünmüş birçok küçük devleti birleştirmek için güçlü bir hükümdar otoritesine ihtiyaç 

olduğunu öne sürmüş ve Hükümdar’ı yazarak bu eseri Medici Hanedanı’na takdim 

etmiştir. Hükümdar, 1513 yılında birçok kişi tarafından okunmaya başlayarak yayılmıştır. 

Ayrıca Niccolò Machiavelli vefat ettikten sonra 1532 yılında Hükümdar’ın kopyaları 

basılmış ve bu şekilde daha fazla insan tarafından okunmuştur. Niccolò Machiavelli, 

 
383 Niccolò Machiavelli, Hükümdar, Necdet Adabağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2019, s.7-8. 
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Hükümdar’da devlet kavramını açıklanmış, güçlü bir devlet kurabilmek için hükümdarın 

becerilerinin de önemli olduğundan ve devleti nasıl yönetmek gerektiğinden bahsetmiştir. 

Hükümdar eserinde birçok sefer Türk devletinden, yani Osmanlı’dan bahsedilmiştir.384 

Niccolò Machiavelli, fethedilen bölgelerin yönetilmesi konusunda Türklerin 

Yunanistan’ı yönetmesini örnek olarak göstermiştir. Niccolò Machiavelli, fethedilen 

bölgelerin düzgün yönetilebilmesi için bu bölgelere insanların göç ettirilerek fiili bir 

idarenin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Osmanlı’nın fetihten sonra insanları bu 

bölgelere göç ettirerek bölge idaresini sağlamasını örnek göstererek bunun en ideal işgal 

bölgesi yönetim şekli olduğunu anlatmaya çalıştığı düşünülmektedir. Ayrıca en ideal 

hükümdar özelliklerinden Türk ve Fransızları karşılaştırarak bahsetmiştir.385 

Niccolò Machiavelli, Türk sultanların hükümdarlığı ile Fransızları 

karşılaştırmıştır. Türklerde ve Osmanlı’da devletin sultan merkezli olarak 

yönetildiğinden ve idare organındaki bütün yetkililerin sultanın kulu olduğundan 

 
384 Niccolò Machiavelli – Hükümdar III. 4. 

“Ama işgal edilen topraklarda yaşayan insanların farklı dil, yaşam biçimi ve düzeni varsa orada sorun var demektir. 

Böylesi bir durumda orada egemenliğinizi sürdürebilmek için yazgıya çok iş düşer ve çok becerikli olmak gerekir. En 

etkin ve en geçerli çare o toprakları işgal eden kişinin gidip oraya yerleşmesidir. Böylesi bir yol, egemenliği daha 

güvenli ve daha sürekli kılar: Türklerin Yunanistan’da yaptığı gibi. Türkler egemenliklerini sürdürebilmek için her 

türlü yolu denemelerine karşın söz konusu yola başvurmamış olsalardı, o toprakları yitirirlerdi. Çünkü orada yaşadıkça 

doğacak başkaldırı ve isyanları yerinde saptamak ve anında üzerine gidebilmek olanaklıdır. Oysa orada yerleşilmemiş 

olunursa olaylar bastırılamayacak düzeye geldiğinde ancak ayrımına varılacak ve geç kalınacaktır. Bunun dışında 

işgal edilmiş topraklar görevlendirdiğin kişilerce soyulup soğana çevrilmez ve o toprağın insanları da yakınlarında 

buldukları hükümdara başvurabilmenin mutluluğunu yaşarlar. Böylece iyi bir yurttaş olmak isteyenlerin, hükümdarı 

sevmek için, istemeyenlerin de hükümdardan korkmak için bir nedenleri daha olacaktır. Hükümdarın orada bulunduğu 

için dışarıdan saldıracak olanlar da bin kere düşüneceklerdir. Hükümdarın o topraklarda yaşaması söz konusu 

toprakları çok daha zor yitirmesi anlamına gelmektedir.” Niccolò Machiavelli, 2019, s.7-8. 

385 Niccolò Machiavelli – Hükümdar IV. 2. 

“Bu iki ayrı yönetim biçimine vereceğimiz örneklerden biri Türklerin, diğer Fransızların yönetim biçimidir. Türklerin 

yönetim biçimi monarşidir ve başında bir sultan bulunmaktadır. Yönetimdeki diğer görevliler onun kullarıdır. 

İmparatorluğu sancaklara bölmüş ve oralara yöneticiler göndermiştir. İstediği kişiyi sancaklarda görevlendirmiş ve 

istediği zaman onları geri çağırıp, yerlerine başkalarını görevlendirebilmiştir. Ama Fransa kalıtsal yolla unvan 

kazanmış bir yığın derebeyinin ortasında kendisini bulmuştur. Derebeyleri kendi kullarınca sevilen, sayılan kişilerdir 

ve saygıda öncelikleri vardır. Bu nedenle kral onlarla oyun oynayamaz, oynarsa kendini tehlikeye atar. Bu iki yönetim 

biçimine bakacak olursak, Türk topraklarını işgal etmenin zor, ama ele geçirildiğini varsaydığımızda yönetiminin kolay 

olduğunu; tersine Fransız topraklarını ele geçirmenin daha kolay, ele geçirildikten sonra yönetiminin daha zor 

olduğunu söyleyebiliriz.” Niccolò Machiavelli, 2019, s.16. 
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bahsetmiştir. Ancak Fransa’da Osmanlı ile farklı olarak derebeylik bulunduğundan dolayı 

devlet Osmanlı’daki gibi etkili bir şekilde yönetilememiştir. Niccolò Machiavelli’nin 

yaşadığı dönemdeki Avrupalılar, Osmanlı’da padişah merkezli bir devlet sistemi 

olduğunu ve padişah merkezli olduğu için devletin daha etkili bir şekilde yönetildiğini bu 

eser üzerinden değerlendirebilmiştir. Bu açıdan Hükümdar, önemli bir kaynak olarak 

görülmektedir. Niccolò Machiavelli’nin yazdığı Hükümdar, Avrupa’da birçok kral 

tarafından okunmuş ve mutlak monarşik bir devlet olarak ilerlemede önemli bir kaynak 

olarak kullanılmıştır. Niccolò Machiavelli’nin Hükümdar eserine bakıldığında 

Osmanlı’da çoktan padişah odaklı bir mutlak monarşik devletin kurulmuş olduğu 

anlaşılmaktadır. Böyle bir değerlendirmeyi mümkün kılan durum ise devşirme kökenli 

vezir-i a’zamlar ve Fâtih Sultan Mehmed döneminde yaşanan Osmanlı’nın gelişimidir. 

Ayrıca devşirme sistemi daha sonra Rusya’ya doğru yayılarak askeri alanda oldukça etkili 

olmuştur. Rusya ordusunda Osmanlı’nın etkisinde kalınarak tımar sistemi ile oldukça 

benzer olan arazi(поместье) sistemi kurulmuş ve bu sistemle ordunun süvari ihtiyacı 

karşılanmıştır. 386  Ayrıca IV. İvan döneminde teşkilatlandırılan okçular(стрельц) da 

Osmanlı’nın yeniçerileri ile oldukça benzer yapıda bir askeri birim olarak kurulmuştur.387 

Bu gibi durumlara bakılarak, Osmanlı’nın devşirme sisteminin Avrupa’daki birçok 

bölgeye yayıldığı ve Avrupa’da mutlak monarşik rejimin geliştirilmesinde etkili olduğu 

düşünülmektedir.  

İsmail Hami Danişmend’in araştırmasına göre Fâtih Sultan Mehmed döneminden 

itibaren “Devşirme Dezirler Devri” başlamıştır. Bu dönem, 1580’lerde vezir-i a’zam 

 
386 Поместье, tımar sistemi ile oldukça benzer bir sistemdir. Поместье ödemesi alan kişiler, savaş çıkması durumunda 

silahlarını donanarak savaşa katılmak zorundaydı. С. А. Нефедов, “Реформы Ивана III и Ивана IV: османское 

влияние,” Вопросы Истории, no. 11 (2002), p. 30.; Советская историческая энциклопедия(Soviet Historical 

Encyclopedia), т.11 (Москва, 1968), p. 397. 

387 Л. Г. Бескровный , Русская арм ия и флот в XVIII веке, Москва, 1958, p.20. 
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olarak atanan Semiz Ahmed Paşa’ya kadarki süreyi kapsamaktadır.388 Ayrıca Devşirme 

Vezirler Devri’nin Osmanlı’nın altın çağı ile aynı döneme denk geldiği söylenebilir. 

Devşirme kökenli vezir-i a’zamların Osmanlı’nın altın çağına ön ayak olan sebeplerden 

birini oluşturduğu ve bu altın çağın yaşanmasında devşirme kökenli vezir-i a’zamların da 

katkısı olduğu düşünülmektedir. 

Osmanlı, devşirme kökenli vezir-i a’zamlardan faydalanarak büyük bir 

imparatorluk olarak gelişimini daha da hızlandırabilmiştir. Devşirme kökenli devlet 

yetkililerinin gösterdiği bu yükselişin IV. Mehmed(1648-1687) döneminde aktif faaliyet 

gösteren Köprülü ailesi ile de devam ettiği söylenebilir. Köprülü Mehmed Paşa(1656-

1661)’dan başlayarak Köprülü Fazıl Ahmed Paşa(1635-1676) ve son olarak Merzifonlu 

Kara Mustafa Paşa(1676-1683)’ya gelinene kadar hep Köprülü ailesinden gelen kişiler 

vezir-i a’zamlık makamına getirilmiştir. Bu dönem birçok kişi tarafından ‘Köprülüler 

Devri’ olarak tanımlanmaktadır. Devşirme kökenli vezir-i a’zamların üst makamlara 

doğru ilerleme kaydetmiş olması sonucunda böyle bir devrin de mümkün olduğu 

düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
388 İsmail Hami Danişmend, 2011, c.5, s.19-20. 
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3. BÖ LÜ M: FÂTİH DÖNEMİ’NDE VEZİR-İ A’ZAMLAR 

 

 

Bütün devletler gelişme sürecinde birçok siyasi ve toplumsal düzenlerini 

oluşturmaya başlarlar. Osmanlı Devleti de aynı süreçlerden geçmiştir. İlk dönemlerde 

göçebe yaşam tarzının önde olduğu Osmanlı’da, Osman Gazi(1302-1324) ve Orhan 

Gazi(1324-1362) dönemlerinden sonra I. Murad(1362-1389) dönemine gelinmesiyle 

devletin düzen ve yapıları tertip edilmeye başlanmıştır. Bu süreçte konu edinilmesi 

gereken en önemli noktalardan birisi vezir-i a’zamlık sistemidir.389 Vezirlik, kökenine 

bakıldığında hükümdarın danışmanı anlamında kullanılmıştır ancak Abbâsîler dönemine 

kadar gelindiğinde bu unvan artık genel olarak ordu komutanı ve vali gibi anlamlarda 

kullanılıyordu.390 Zaman geçtikçe devletin büyümesiyle vezirler idari görevleri ve ordu 

komutanlığını birlikte yürütmeye başlamıştır. 391  Osmanlı dönemine gelindiğinde de 

vezirler, idari görevleri ve ordu komutanlığı görevini üstlenmişlerdir ancak bu dönemde 

bazı düzenlemeler de yapılmıştır. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde sadece bir vezir 

görevlendirilirken sonrasında 3 hatta daha sonraları 7 kişiye kadar sayıları 

yükselmiştir.392 Bu şekilde vezirlerin sayısının yükseltilmesiyle I. Murad, vezirlerin başı 

olarak vezir-i a’zamlık makamını kurmuş ve ilk vezir-i a’zam olarak Çandarlı Kara Halil 

Hayreddin Paşa’yı tayin etmiştir.393 Kanunnâmeye göre vezir-i a’zam padişah ile birlikte 

 
389 Recep Ahıshalı, “Divan-i Hümâyûn Teşkilâtı”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 1999-2014, c.6, s.24-33. 

390 Ziya Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 2015, s.141-

142. 

391 Fatih Yahya Ayaz, “Vezir”, İA, 2013, c.43, s.79-82. 

392 Recep Ahıshalı, 1999-2014, c.6, s.24-33. 

393 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi, TTK, Ankara, 1988a, s.12. 



110 

 

Dîvân-ı Hümâyûn’un başkanı olarak toplantı konusunu belirler ve idari, askeri görevleri 

yürütmekle görevlidir.394 

Osman Gazi’den başlayarak II. Murad(1421-1444, 1446-1451) döneminin 

sonlarına kadar çoğunlukla Türk kökenli kişiler vezir ve vezir-i a’zamlar olarak 

görevlendirilmiştir. Ancak Fâtih Sultan Mehmed(1444-1446, 1451-1481) dönemi vezir-i 

a’zamları daha farklı özelliklere sahiptir. Fâtih Sultan Mehmed döneminden itibaren Türk 

kökenli değil farklı etnik kökenlerden gelen kişiler, vezir-i a’zam olarak görev yapmaya 

başlamıştır.395 Fâtih Sultan Mehmed döneminden itibaren vezir ve vezir-i a’zam olarak 

atanan kişilerin kökenlerinin değişmesinin sebebi devşirme kökenli devlet görevlilerinin 

yükselme göstererek vezir ve vezir-i a’zam olarak atanmaya başlamasıdır. Fâtih Sultan 

Mehmed’in devşirmelerden aktif bir şekilde faydalanması ile birlikte bu kişiler önce vezir 

olarak, daha sonrasında ise vezir-i a’zam olarak görevlendirilmeye başlamıştır. Bu 

durumun Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Osmanlı İmparatorluğu, Türk boyu olarak başlayıp sonrasında bir Türk-İslam 

imparatorluğu olarak gelişme göstermiştir.396  Böyle bir değişimi mümkün kılan itici 

güçler arasında devşirme sistemi, devşirme kökenli vezir ve vezir-i a’zamların önemli bir 

yer tuttuğu söylenilebilir.  Devşirme sistemi ile toplanan devşirmeler, farklı etnik 

kökenlerden olsalar da Enderûn Mektebi’nde aldıkları eğitimler ile Osmanlı’nın birer 

üyesi olarak büyümüşler ve Osmanlı’nın bir Türk-İslam imparatorluğu olarak gelişmesi 

için kendilerini adamışlardır. Bunun yanında devşirme kökenli devlet yetkililerinin 

yetiştirilmesinin ardından Fâtih Sultan Mehmed’in aktif bir şekilde bu devşirmelerden 

 
394 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1990, c.1, 

s.318. 

395 Osman Kaşıkçı, “Osmanlı Devletinde Vezir-i Azam(Sadrazam)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

Araştırmaları Dergisi, 2015, s.127-134. 

396 Aydın TANERİ, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun Gelişmesi ve Saray Hayatı-

Teşkilatı, Mehmet Akif ERDOĞRU, TTK, Ankara, 2019, s.79.  
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faydalanarak otoritesini sağlamlaştırdığı, İstanbul’u fethettiği ve Avrupa’yı korkudan 

titreten bir Osmanlı İmparatorluğu kurmayı başardığı söylenebilir.  

 

 

3.1. Vezir ve Vezir-i A’zamlığın Kökeni 

 

Osmanlı vezir ve vezir-i a’zamlarını anlamak için öncelikle bu makamların 

kökenini bilmek gerekir. Vezirliğin(الوزير) kökeni Sâsânî Devleti dönemlerine kadar 

uzanmaktadır. “Vezir” kelimesi Farsça kökenlidir ve daha sonra Arapçaya da 

geçmiştir. 397  Vezir, yardımcı anlamına gelmektedir. 398  Vezir unvanının tam olarak 

kullanılmaya başlandığı dönem Abbâsîler dönemidir. Ancak vezirlik ile benzer çalışma 

pozisyonlarının olduğu dönemler, İslam’ın ilk ortaya çıktığı zamanlara kadar 

dayanmaktadır. Öncelikle Hz. Ebû Bekir, “vezîrü’n-nebî(Peygamber’in veziri)” olarak 

adlandırılmıştır.399  Ayrıca Emevîler(661-750) dönemi kayıtlarının eksikliği sebebiyle 

‘vezir’ unvanının kullanılıp kullanılmadığı hakkında net bir bilgi bulmak zordur. Ancak 

Muâviye b. Ebî Süfyân döneminde Ziyâd b. Ebîhî, Abdülmelik b. Mervân döneminde ise 

Ravh b. Zinba vezir olarak atanmıştır.400  

İslam dininin ilk yayıldığı dönemler ve Emevîler dönemi, İslam devletlerinin 

genişlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem, devlet yapısı ve idari sistemlerin henüz 

 
397 S. D. Goitenin, Vezir Teriminin Kökeni Ü zerine, Kazım UZUN, Tarih Okulu, 5-8, 2010, S.7, s.161-163. 

398 S. D. Goitenin, 2010, S.7, s.161-163. 

399 Fatih Yahya Ayaz, Memlükler Döneminde Vezirlik 1250-1517, İslâm Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2009, s.26-

27. 

400 H. İbrahim Hasan, İslam Tarihi, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1991, c.2, s.137. 
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yapım aşamasında olduğu bir süreç olarak görülebilir. Bu yüzden Halife’nin otoritesinin 

çok güçlü olduğu bu dönemde vezirlik makamı aktif bir şekilde yürütülememiştir. Ayrıca 

vezirlerin o dönemde Halife’nin danışmanı olarak görev yaptığı ve günümüzde bilinen 

haliyle önemli devlet politikalarının başında bulunmadığı söylenebilir. Vezirlik, 

günümüzde bilinen haliyle benzer olarak Abbâsîler(750-1258) döneminden itibaren 

karşımıza çıkmaktadır. 

Abbâsîler(750-1258)’in ilk halifesi Ebü’l-Abbas es-Seffâh döneminde Ebû 

Seleme el-Hallâl vezir olarak görevlendirilmiştir. 401  İslam’ın ilk ortaya çıktığı 

dönemlerde az önce de belirtildiği gibi vezir, hükümdarın danışmanlığı görevini 

yürütmüştür. Ancak Abbâsîler dönemine gelinmesiyle vezir, ülke siyasetini idare etme 

görevini üstlenmiştir ve vezir unvanın barındırdığı görevler değişmeye başlamıştır. 

Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh döneminde vezir, devlette önemli vazifeleri yerine 

getirmeye başlamıştır. Bu duruma örnek olarak verilebilecek kişilerden birisi de Yahyâ b. 

Hâlid el-Bermeki’dir. 402  Yahyâ b. Hâlid el-Bermeki, Mehdî-Billâh tarafından oğlu 

Harûn’un hocası olarak atanmıştır ve Harûn 780 yılında Bizans Seferi’ni düzenlediğinde 

de onun yanında bulunmuştur. Harûn, sonrasında Yahyâ b. Hâlid el-Bermeki’yi 

Dîvânü’r-resâil’in başkanı olarak atamıştır. Daha sonra Harûn’un halife olmasında Yahyâ 

b. Hâlid el-Bermeki’nin de büyük rolü vardır. Bu sebeple Harûn’un ona oldukça fazla 

yetki vermesi ile vezirliğin de statüsü değişmeye başlamıştır.403 Daha sonra Harûn, ülke 

siyasetini üstlenmeleri için Yahyâ b. Hâlid el-Bermeki ve oğulları Ca’fer, Fezl, 

Muhammed, Mûsâ’yı görevlendirmiş ve bu dönemden itibaren vezirler, askeri, siyasi, 

 
401 Ünal KILIÇ, “Ebû Seleme el-Hallâl ve Abbâsî Devlet 100i’nin Kuruluşundaki Rolü”, Cumhuriyet Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, s.509-534. 

402 Saim Yılmaz, “Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî”, İA, 2013, c.43, s.251-253. 

403 H. İbrahim Hasan, 1991, c.2, s.348. 
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idari alanların hepsinde hükümdarın yerine görevleri yerine getirmeye başlamıştır.404 Bu 

şekilde vezirlik daha da önemli bir konum haline gelmeye başlamıştır. Dokuzuncu Halife 

Vâsik-Billâh, bir gulâm tarafından öldürülünce vezirlerin yetki gücü kısa süreli olarak bir 

düşüş yaşamıştır ancak bu yetki gücü daha sonrasında giderek artış göstermiştir.  

Abbâsîler çöktükten sonra kurulan birçok İslam devletinde kullanılan yönetim 

sistemi, Abbâsî Devleti’nde kullanılanlar ile benzer olduğu için vezirlik makamı da 

varlığını sürdürmüştür. Ayrıca hükümdarlar, önemli devlet işlerini vezirlerle tartışıp 

kararlaştırarak devleti idare etmişlerdir. Sâmânî(819-1005) hükümdarı II.  Nasr b. 

Ahmed(914-943), Ceyhânî’yi vezir olarak atayarak Dîvân-ı Vezâret ve diğer dîvânların 

idaresi ile görevlendirmiştir. Ayrıca I. Nûh(943-954), Hâkim eş-Şehîd’i vezir olarak 

atayarak devletin önemli işlerini onun sorumluluğuna bırakmıştır.405 Mısır’da kurulan 

Tolunoğulları(868-905)’nda da vezirlik makamı vardı. Ahmed b. Tolun(868-884), 

Ahmed b. Muhammed el-Vâsıtî’yi vezirliğe atamıştır. 406  Daha sonra kurulan 

İhşîdîler(935-969)’de de hükümdarın yanında vezir bulunuyordu. Ayrıca Ahmed b. 

Tolun’un oğlu Humaraveyh de kendi hükümdarlık döneminde Ebubekir Muhammed b. 

Rüstem el-Maderâî’yi vezirliğe atamıştır.407 

Vezirlerin yetki gücünün artması, Fâtımîler(909-1171) döneminden itibarendir.408 

Fâtımîlerin Mısır’a hâkim olması ile birlikte Muiz-Lidînillâh Yakûb b. Kills ilk vezir 

olarak atanmıştır.409 Ayrıca Ebu’l-Hasan Ali b. Ca’fer b. Fellâh, “Veziru’l vüzerâ zür-

 
404 H. İbrahim Hasan, 1991, c.2, s.350. 

405 Beşir Gözübenli, “Hâkim eş-Şehîd”, İA, 1997, c.15, s.195-196. 

406 Fatih Yahya Ayaz, 2009, s.30. 

407 H. İbrahim Hasan, 1992, c.4, s.188. 

408 Ziya Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Marmara Üniversiteesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 2015, 

s.143. 

409 Saîd Abdülfettâh Âşür, “İbn Killis”, İA, 2017, c.20, s.136-137. 
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riyâseteyn el âmir el-muzaffer Kutbuddevle” unvanını almıştır. 410  Dördüncü Halife 

Zâhir-Lii’zâzidînillâh döneminde 1027 yılında Ebü’l-Kāsım el-Cercerâî’ye vezirlik 

unvanı verilmiştir. Fâtımîlerde vezirlerin yetki gücü büyük bir artış göstermiştir. 411 

Sekizinci Fâtımî Halifesi Müstansır-Billah(1036-1094) dönemine gelindiğinde devletin 

bütün önemli işlerini vezir üstlenmiştir. Özellikle de Bedr el-Cemâli öne çıkan bir vezirdir. 

Bedr el-Cemâli, Müstansır’ın saltanatı sürecinde 1074 ve 1094 yılları arasında vezirlik 

yapmıştır. 412  Bedr el-Cemâli, vezir ve başkumandanlığa atanan Ermeni kökenli bir 

esirdir. Daha sonra “emîrü’l-cüyûş” unvanını da almıştır. Müstansır, saltanatının son 

yıllarında önemli bazı devlet törenleri dışındaki devlet işlerine karışmadığı için Bedr el-

Cemâli’nin devletin sorumlusu olarak Fâtımîleri idare ettiği söylenebilir.413 Bu şekilde 

gittikçe yetki güçleri artan vezirler daha sonra bağımsız devletler de kurmuşlardır. 

Fâtımîlerin son dönemlerinde vezirlik yapan Selâhaddîn-i Eyyûdî tarafından 

Eyyûdîler(1171-1462) kurulmuştur. Eyyûdî Devleti’nde de vezirlik makamı 

kullanılmıştır. Eyyûdî Devleti vezirlerinin vazifeleri de diğer İslam devletlerindeki ile 

aynı şekilde hükümdarın danışmanlığı, Dîvân-ı İnşâ’nın başkanlığı ve 

başkumandanlıktı.414 

Türk-İslam devletlerinde de vezirlik makamını görmek mümkündür. Büyük 

Selçuklu Devleti(1037-1194)’nde de vezir unvanı kullanılmıştır. Ancak Büyük 

Selçuklulara kadar gelmiş geçmiş diğer İslam devletleri ile farklı olarak vezirlerin 

yetkileri daha kapsamlı hale gelmiştir. Büyük Selçuklularda da Büyük Dîvân(Dîvân-ı 

 
410 H. İbrahim Hasan, 1992, c.4, s.190. 

411 H. İbrahim Hasan, 1992, c.5, s.401-402. 

412 Abdülkerim Özaydın, “Bedr el-Cemâli”, İA, 1994, c.5, s.429-430. 

413 Kasım ERTAŞ, “Fâtımî Devleti’nin Yönetiminde Ermeni Vezirler ve Sosyal-Siyasi Hayattaki Rolleri”, Şırnak 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, s.64-84. 

414 Fatih Yahya Ayaz, “Vezir”, İA, 2013, c.43, s.79-82. 
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A’lâ, Dîvân-ı Vezâret)’a vezirler başkanlık ediyordu. Büyük Selçuklular dönemi vezirleri, 

ülkede hükümdardan sonra gelen en yüksek makamlı kişiydi.415 Tuğrul döneminde de 

vezirler bulunuyordu ve Alp Arslan ile Melikşah dönemlerinde ise vezir olarak Nizamü’l-

Mülk görev yapmıştır.416 Nizamü’l-Mülk, Melikşah döneminde devletin bütün önemli 

işlerini idare etmiş ve yürütmüştür. Daha sonra Büyük Selçuklular bölündükten sonra 

Anadolu Selçuklu Devleti’nde de vezirlik makamı sürdürülmüştür. Anadolu Selçuklu 

vezirleri, devletteki en yüksek kurum olan Dîvân-ı A’lâ(Dîvân-ı Alî, Dîvân-ı 

Saltanat)’nın başkanlığını yürütürdü.417 Bunun yanında vezirler, birçok farklı dîvânın da 

başkanı olurlardı ve nâib-i saltanat, beylerbeyi, atabeg gibi makamlara da getirilirlerdi. 

Ayrıca vezirler, hükümdarın ismiyle ferman çıkarabilirlerdi ve önemli devlet 

meselelerinde söz sahibi ve karar vericilerdi. 

Bu şekilde vezirlik unvanı ilk başlarda hükümdarın danışmanı ve yardımcısı 

görevlerini kapsıyordu. Ancak gittikçe devletlerin boyutlarının genişlemesi ve bürokratik 

sistemlerinin de gelişmesiyle vezirlerin yetkileri de değişmeye başlamıştır. Abbâsîler 

döneminde vezirliğin giderek devletin baş makamlarından biri olmaya başladığı 

görülmektedir. Vezirler, divânın başkanı olarak devlet idaresini yönetmişlerdir. Ayrıca 

bazı vezirlerin padişahın görevlerini üstlenecek kadar yetki gücünü arttırdığı 

görülmektedir. Bu kişilere bir örnek olarak Fâtımîler döneminde vezir olarak görev yapan 

Bedr el-Cemâli gösterilebilir. Vezirler, sadece devlet görevlisi olarak değil, ordu 

komutanı olarak da faaliyet göstermişlerdir. Bu durumlara bakıldığında, vezirlerin, idari 

ve askeri, bütün alanlarda padişahtan sonra gelen en yetkili kişiler oldukları 

anlaşılmaktadır. Ayrıca devlet işlerinin idare edilmesi için dîvân kurulmuş ve daha sonra 

 
415 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK, Ankara, 1988b, s.46-47. 

416 Fatih Yahya Ayaz, 2009, s.44. 

417 Abdülkerim ÖZAYDIN, Fahameddin Başar, İslâm Tarihi, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, c.8, s.213. 
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dîvân yapılan işlere göre ayrıştırılmıştır. Vezirler, dîvânın başına getirilerek devlet işlerini 

idare etmişlerdir. Gittikçe birçok yetkiye sahip olan vezirler, hükümdarın adıyla ferman 

çıkarabilirlerdi ve başkumandan olarak da aktif faaliyette bulunurlardı. Daha sonra 

Osmanlı’da da vezirlik unvanı ve makamı kullanılmaya devam edilmiştir. Ancak Osmanlı, 

yeni bir yönetim sistemi ve yeni bir makam ile birlikte vezirliği olduğundan daha gelişmiş 

bir biçimde sürdürmüştür. 

Osmanlı, birçok İslam devletinde sürdürülegelmiş vezirlik ve dîvânı olduğundan 

daha da geliştirmiş ve kullanmaya devam etmiştir. Orhan Gazi’nin hükümdarlık 

döneminde kardeşi Alâüddin Paşa Osmanlı’nın ilk veziri olarak atanmıştır.418 Alâüddin 

Paşa’dan sonra da Mahmudoğlu Nizâmüddîn Ahmed Paşa, Hacı Paşa ve Sinânüddin 

Yûsuf Paşa vezirliğe tayin edilmiştir. Osmanlı’nın ilk dönem vezirleri, daha sonra da 

bahsedileceği gibi, genellikle Osmanlı ailesi ile kan bağı olanlar ve köklü Türk 

ailelerinden gelenlerden atanmıştır. Ayrıca genellikle medrese eğitimi almış ilmiye sınıfı 

mensubu kişiler vezir ve vezir-i a’zam olarak görevlendirilmiştir.419 Ancak Fâtih Sultan 

Mehmed tahta çıktıktan sonra devşirme kökenli devlet yetkilileri vezir-i a’zam olarak 

atanmıştır. 

Osmanlı’da daha sonra zaman geçtikçe vezirlerin sayısı artmıştır. Örneğin, I. 

Murad, Karamanoğulları üzerine sefere çıktığında 3 veziri bulunuyordu. 420  Bunun 

yanında Fâtih Sultan Mehmed döneminde Rumeli Hisarı’nın inşası emredildiğinde 4 

 
418 Ahmet Âşıkî, Âşık Paşazade/Osmanoğulları’nın Tarihi/Tevârîh-i Âl-î Osmân, Kemal Yavuz, Gökkubbe Yay., 

İstanbul, 2010, s.79-80. 

419 Yusuf HALAÇOĞLU, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara, 2007, 

s.13. 

420  Aydın TANERİ, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Döneminde Vezîr-i A’zamlık (1299-1453), Akademi 

Kitabevi, İzmir, 1997, s.60-61. 
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vezir bulunuyordu.421  Osmanlı’da bu şekilde vezirlerin sayısının artması sonucunda 

vezirlerin başı olarak vezir-i a’zam tayin edilmeye başlanmıştır. Vezir-i a’zamlığın 

kökeni hakkında Fuad Köprülü’nün yaptığı araştırmaya göre vezir-i a’zamlık, Bizans’taki 

‘grand domestique’ makamı ile benzerlik göstermektedir ancak bu makam İslam 

dünyasında çoktan beri bulunuyordu ve Osmanlı da bu makamı İslam dünyasından miras 

alarak bünyesinde vezir-i a’zamlık makamını kurmuş ve sürdürmüştür.422  

Osmanlı’da ilk vezir-i a’zam olarak tayin edilen kişi Çandarlı Kara Halil 

Hayreddin Paşa’dır. Osmanlı’da vezir-i a’zam, Kanunnâme-i Â l-i Osman göre Dîvân-ı 

Hümâyûn’un başkanı olarak ülke siyasetini idare etmekle görevlidir. 423  Osmanlı, 

kanunlar ile vezir-i a’zamların ve Dîvân-ı Hümâyun’un yetkilerini garanti altına almıştır. 

 

Kanunnâme-i Â l-i Osman 

Bâb-ı Evvel 

Merâtib-i A’yân ve Ekâbir Beyânındadur. 

“Bilgil ki, evvelâ vüzerâ ve ümerânın vezîria’zam başıdur. Cümlenin 

ulusudur. Cümle umûrun vekîl’-i mutlakıdır. Ve mâlımın vekîli 

defterdârımdır. Ve ol nâzırıdır. Ve oturmada ve durmada ve mertebede 

vezîria’zam cümleden mukaddemdür. 

Ve şeyhülislâm ulemânın reîsidür. Ve mu’allim-i sultân dahi kezâlik 

serdâr-ı ulemâdır. Vezîria’zam anları üzerine almak ri’âyeten lâzım ve 

 
421 Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul Kuşatması’ndan önce Rumeli Hisarı’nın inşasını emretmiştir. Bu süreçte Çandarlı 

Halil Paşa, Saruca Paşa, Şahâbü’d-Dîn Paşa ve Zağanos Paşa hisarın inşasından sorumlu olmuştur. İbn Kemal, Tevârih-

i Âl-i Osman Ⅶ. Defter, Şerafettin Turan, TTK, Ankara, 1991, s.34. 

422  Mehmed Fuad Köprülü’nün araştırmasına göre İslam dünyasında zaten vezir-i a’zam ile benzer makamlar 

bulunmaktaydı. Abbâsîler’de ‘Vezaret’, Sâsânîler’de ‘Wazurg-Framâahâr’ olarak geçmekteydi. Ayrıca Seçuklular’da 

da vezir-i a’zam ile benzer olarak ‘Vezaret-i Tevîz’ bulunuyordu ve Osmanlı’da Selçuklular’dan bu makamı miras 

alarak yürütmüştür. Mehmet Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Alfa Yayıncılık, 

2014, s. 42-43. 

423 Ahmed Akgündüz, 1990, c.1, s.318. 
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münâsibdür. Ammâ müftî ve hoca sâir vüzerâdam bir niçe tabaka 

yukarudur ve tasaddur dahi iderler.…” 424 

 

“Ve Dîvân-ı Humâyûnunmda sadra oturmak vüzerânın ve kadı’askerlerin 

ve defterdârların ve nişâncının yoludur. Evvlâ vüzerâ oturup, bir cânibe 

kadı’askerler, anların altına defterdârlar otururlar. Ve ol bir cânibe 

nişâncı oturur.” 425  

… 

“Ve Dîvan-ı humâyûnumda ta’âmda vezîria’zam ile başdefterdâr ve sâir 

vüzerâ ile defterdârlar ve nişâncı yir; ve kadı’askerler başka yirler.” 426 

 

Kanunnâme-i Â l-i Osman’a bakıldığında, vezir-i a’zamın Dîvân-ı Hümâyûn’un 

başkanı olarak birçok devlet görevlisini yönettiği ve padişahın temsilcisi olarak görev 

yaptığı görülmektedir.427 Vezir-i azamlar devlette önemli işleri yerine getirmişlerdir. 

Osmanlı’nın kanunnâme ile vezir-i a’zamların yetki gücünü garanti altına alması 

sebebiyle vezir-i a’zamlık hükümdardan sonra en güçlü yetkiye sahip makam olmuştur. 

Bu şekilde vezir-i a’zamların birçok yetkiyi elinde tutuyor olması sebebiyle II. Murad 

vefat edip de Fâtih Sultan Mehmed tahta geçene kadar geçen 15 günlük sürede, 

hükümdarlık tahtı boş kalan ülkeyi yöneten kişi, aslına bakıldığında, o dönem vezir-i 

a’zamı Çandarlı Halil Paşa’ydı.428 Osmanlı’nın kanunnâme ile vezir-i a’zamların yetki 

gücünü garanti altına aldığı ve bu şekilde vezir-i a’zamların hükümdardan sonra gelerek 

devleti yönetme görevini üstlendikleri görülmektedir. 

 
424 Abdükadir Ö ZCAN, Fatih Sultan Mehmed Kannunâme-i Âli-i Osman(Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin), Kitabevi, 

İstanbul, 2007, s. 5. 

425 Abdükadir Ö ZCAN, 2007, s. 6. 

426 Abdükadir Ö ZCAN, 2007, s. 5-7. 

427 Abdükadir Ö ZCAN, 2007, s. 5-7. 

428 Halil İnalcık, 2014, s.113. 
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İslam dünyasında vezirler, ilk başlarda hükümdarın danışmanı ve yardımcısı 

anlamına geliyordu. Ancak ülkelerin büyümesi ve saray işlerinin farklı birimlere 

ayrılması ile birlikte vezir ve dîvânların sayısı artmıştır. Ayrıca vezirin hükümdarın yerine 

bulunduğu durumlar da vardı ve bu şekilde vezirlerin yetki gücü gittikçe artmıştır.429 

Vezirler, hükümdarın adı ile ferman çıkarabilirler ve komutan olarak askeri seferlere 

katılabilirlerdi. Ayrıca devlet işlerini yürüten dîvân ayrıştırılmış ve vezirler ayrı ayrı 

dîvânların başlarına getirilmişlerdir. 430  Osmanlı’da da önemli devlet işlerini vezirler 

yerine getirmiştir. Ancak daha sonra Osmanlı’da, vezirler arasında en baş mevkide olacak 

olan vezir-i a’zam seçilmeye başlanmıştır. 431  Ayrıca ayrıştırılan dîvânlar tekrardan 

birleştirilerek tek ve en yüksek teşkilat olan Dîvân-ı Hümâyûn kurulmuştur.432 Vezir-i 

a’zam, Dîvân-ı Hümâyûn başkanı olarak devlet işlerini yürütmüştür.433  

 

 

3.2. Fâtih Dönemi Ö ncesi Vezir-i A’zamlar 

 

Osmanlı’nın ilk zamanlarında beylik yapısı oldukça öndeydi. Bu beylik düzenini 

ortadan kaldırıp bir devlet kurmak için İslam’ın yargı ve değerlerinden yararlanılmıştır. 

Osman Gazi’nin rüyası hakkındaki rivayetler Osmanlı’nın bu yöndeki düşüncelerini 

göstermektedir. Kayıtlara göre, Osman Gazi’nin rüyasını yorumlayan Şeyh Edebali, bu 

 
429 Ziya Kazıcı, 2015, s.143. 

430 Fatih Yahya Ayaz, 2009, s.30. 

431 Recep Ahıshalı, 1999-2014, c.6, s.24-33. 

432 Yusuf HALAÇOĞLU, 2007, s.13. 

433 Recep Ahıshalı, 1999-2014, c.6, s.24-33. 
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rüyaya göre kendi kızı ve Osman Gazi’yi evlendirmiştir. 434  Osman Gazi’nin rüyası 

hakkındaki bu ünlü rivayetin Osmanlı’nın o dönemki kimlik yapısını gösterdiği 

söylenebilir. Osmanlı’nın beylik düzeninden sıyrılıp İslam ideolojisini kendine odak 

alarak çevresindeki beylikleri kendi çatısı altında birleştirdiğini gösteren önemli bir kayıt 

olduğu düşünülmektedir.435 Osmanlı’nın ilk dönem vezirleri, Memlükler(1250-1517) ve 

İlhanlılar(1256-1353)’da da olduğu gibi, medreselerde eğitim alan ilmiye sınıfı mensubu 

kişilerden atanmıştır.436 Alâüddin Paşa, Ahmed Paşa, Hacı Paşa, Sinânüddin Yûsuf Paşa 

gibi vezirlerin hepsi ilmiye sınıfındandır. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde hanesinden 

birçok vezir ve vezir-i a’zam çıkaran Çandarlı ailesinden gelenler de yine ilmiye sınıfı 

mensubudur.437 Ayrıca bu ilk dönemlerde genellikle Osmanlı ailesi ile kan bağı olanlar 

ve köklü Türk ailelerden gelenler vezir olarak görevlendirilmiştir. İlk vezir olan Alâüddin 

Paşa, Orhan Gazi’nin kardeşidir. Çandarlı ailesi ise köklü bir Türk ailesidir. Bu şekilde 

Fâtih Sultan Mehmed’in tahta çıkışına kadar genellikle ilmiye sınıfı mensubu ve köklü 

Türk ailelerinden gelenler vezir ve vezir-i a’zam olarak görevlendirilmiştir. Bu kısmın 

ardından ayrı ayrı vezir ve vezir-i a’zamların icraat ve başarıları üzerinde durulacaktır.  

Orhan Gazi döneminden başlayarak ilk vezir olan Alâüddin Paşa ve onun 

devamında Mahmudoğlu Nizâmüddîn Ahmed Paşa, Hacı Paşa ve Sinânüddin Yûsuf Paşa, 

vezir-i azam olarak atanmıştır. Orhan Gazi dönemi vezir-i a’zamlarının en önemli ortak 

özelliği, genellikle Osman Gazi’nin soyundan gelen veya hısmı olan kişilerden 

seçilmeleridir. Ayrıca genellikle köklü Türk ailelerden gelen kişiler seçilmiştir. Alâüddin 

 
434 Ahmet Âşıkî, 2010, s.49-50. 

435 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Doğuşu Meselesi”, Söğüt’ten İstanbul’a, İmge Kitabevi, Ankara, 2015, s.225-

240. 

436 Yusuf HALAÇOĞLU, 2007, s.13. 

437 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988a, s.6. 
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Paşa, Osman Gazi’nin oğlu ve Orhan Gazi’nin kardeşidir.438 Nizâmüddîn Ahmed Paşa 

ise Osman Gazi’nin kayınbabası Şeyh Edebali’nin oğlu ile akrabadır. 439  Ancak bu 

konuda Hacı Paşa ve Sinânüddin Yûsuf Paşa hakkındaki kayıtlar yetersiz olduğundan 

dolayı onların kökenleri tam olarak bilinememektedir. Ayrıca bu kişiler ilmiye sınıfından 

çıkmadır. 

I. Murad döneminde atanan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ve Çandarlı Ali 

Paşa, köklü bir Türk ailesi olan Çandarlı ailesinden gelen kişilerdir.440 Çandarlı Kara 

Halil Hayreddin Paşa başta olmak üzere ondan sonra da onun soyundan gelenler 

Osmanlı’da vezir ve vezir-i a’zam olarak atanmaya başlamıştır.441 Ayrıca Çandarlı Kara 

Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı tarihinin ilk vezir-i a’zamı olarak bilinmektedir. Çandarlı 

Kara Halil Hayreddin Paşa, beylik yapısındaki Osmanlı’nın birçok sistemini yenileyerek 

gelişmesini sağlamıştır. Buna örnek olarak Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın 

pençik sistemini getirerek yeniçeriler yetiştirilmesini sağlaması gösterilebilir.442 

Yıldırım Bayezid döneminde de Çandarlı Ali Paşa vezir-i a’zam olarak hizmet 

etmiştir. Gelişmekte olan Osmanlı, Ankara Muharebesi’nde mağlup olunca Fetret Devri 

başlamış ve devlet bir karışıklık içine girmiştir. Fetret Devri başlayınca Süleyman Çelebi, 

İsa Çelebi, Çelebi Mehmed ve Musa Çelebi bağımsızlıklarını ilan ederek kendileri için 

ayrı ayrı vezirler tayin etmişlerdir. Çandarlı Ali Paşa, Süleyman Çelebi’nin emri altında 

çalışmıştır.443 

 
438 Ahmet Âşıkî, 2010, s.79. 

439 Ahmet Kavas, “Ahmed Paşa(Mahmudoğlu)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi 

Kültür Merkezi, İstanbul 2008, c.1, s.150. 

440 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988a, s.1. 

441 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988a, s.6. 

442 Ahmet Âşıkî, 2010, s.98. 

443 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.583. 
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Çelebi Mehmed’in vezir-i a’zamı olarak ise Osmancıklı İmâmzâde Halil Paşa ve 

Bayezid Paşa atanmıştır. Osmancıklı İmâmzâde Halil Paşa, Çelebi Mehmed’in 

Amasya’da bulunduğu süreçte onunla birlikte çalışmıştır.444 Ayrıca Bayezid Paşa, Çelebi 

Mehmed döneminde seçkin bir kumandan olarak faaliyet göstermiş ve Osmancıklı 

İmâmzâde Halil Paşa vefat ettikten sonra vezir-i a’zam olarak atanmıştır.445 

II. Murad döneminde Çandarlı İbrahim Paşa, Mehmed Nizâmüddîn Paşa ve 

Çandarlı Halil Paşa vezir-i a’zamlık yapmıştır. Çandarlı İbrahim Paşa, Çelebi Mehmed 

ve II. Murad dönemlerinde vezir-i a’zamlık yapmıştır. II. Murad’ın tahta çıktığı ilk 

zamanlarda Şehzade Mustafa’nın saldırılarını geri püskürterek II. Murad’ın istikrarlı bir 

şekilde hükümdarlığa başlamasını sağlamıştır.446 Mehmed Nizâmüddîn Paşa, Anadolu 

beylerbeyi olarak görev yapmış ve sonrasında vezir-i a’zam olarak atanmıştır. Çandarlı 

Halil Paşa, II. Murad ile birlikte Osmanlı’yı tekrardan güçlü bir devlet haline getirmiştir. 

II. Murad tahtını Fâtih Sultan Mehmed’e devredince riskli bir konuma düşmüş ancak II. 

Murad’ın tekrardan tahta çıkmasını sağlayarak Varna’da Haçlıları başarılı bir şekilde geri 

püskürtmüştür.447 

Çandarlı Halil Paşa, II. Murad vefat edip de Fâtih Sultan Mehmed yeniden tahta 

çıkınca da vezir-i a’zamlık vazifesine devam etmiştir. Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul 

Kuşatması’nı öne sürünce buna karşı çıkmış ve Fâtih Sultan Mehmed ile bu konuda 

çatışmıştır.448 Ancak İstanbul fethedilince Çandarlı Halil Paşa, Fâtih Sultan Mehmed 

tarafından idam edilmiştir.449 Çandarlı Halil Paşa idam edildikten sonra ilk devşirme 

 
444 İsmail Hami Danişmend, Osmanlı Devlet Erkânı, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1961, s.9. 

445 Laonikos Chalkokondyles, The Histories, Anthony Kaldrellis, Harvard University Press, 2014, c.1, s.367, 371. 

446 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.1, s.448-449. 

447 Halil İnalcık, 2014, s.87. 

448 Selâhattin TANSEL, 2014, s.70. 

449 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988a, s.83. 
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kökenli vezir-i a’zam olarak Zağanos Paşa görevlendirilmiştir. Zağanos Paşa ile 

başlayarak büyük ölçekte devşirme kökenli kişiler vezir-i a’zamlığa getirilmeye 

başlamıştır.  

Fâtih Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettikten sonra devşirme 

kökenli Zağanos Paşa’yı vezir-i a’zam ilan etmiştir. Bu şekilde atanan vezir-i a’zamların 

özellikleri değişmeye başlamıştır. Artık köklü Türk ailelerden gelen ve ilmiye sınıfı 

mensubu kişiler değil devşirme kökenliler vezir-i a’zam olarak atanmaya başlamıştır. 

İsmail Hami Danişmend, bu dönemi ‘Devşirme Vezirlerin Devri’ olarak 

adlandırmıştır.450 Araştırmanın bir sonraki bölümünde Fâtih Sultan Mehmed döneminde 

görev yapmış olan devşirme kökenli vezir-i a’zamlar üzerinde durulacaktır. 

 

 

3.3. Fâtih Dönemi Vezir-i A’zamları 

 

Fâtih Sultan Mehmed dönemi, Osmanlı’nın imparatorluk olarak yükselişe geçtiği 

dönemdir. Fâtih Sultan Mehmed, üstün askeri yeteneği ve liderliğini göstererek Osmanlı 

İmparatorluğu’nun topraklarını hızlı bir şekilde genişletmiştir. Bizans İmparatorluğu’nun 

başkenti olan İstanbul’u fethederek ‘Fatih’ unvanını almıştır. Ayrıca birçok askeri seferi 

başarıyla tamamlayarak Osmanlı topraklarını genişletmeyi başarmıştır. Böyle bir 

yükselme, Fâtih Sultan Mehmed’in becerisinin yanında ona hizmet eden üstün yetenekli 

vezir-i a’zamlarının olmasından dolayı da mümkün olabilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed, 

tahta çıkmadan önce genellikle ilmiye sınıfından olan Türk soylu ailelerden gelen kişiler 

 
450 İsmail Hami Danişmend, 2011, s.10. 
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vezir-i a’zamlık makamına tayin edilmiştir. Ancak İstanbul Kuşatması başarıyla 

sonuçlanınca padişah otoritesini sağlamlaştıran Fâtih Sultan Mehmed’in Çandarlı Halil 

Paşa’yı idam ettirmesinden sonra bu durum değişmeye başlamıştır. 451  Fâtih Sultan 

Mehmed dönemi vezir-i a’zamlarının en büyük özelliği devşirme kökenli devlet 

yetkililerinden seçilmiş olmalarıdır. Bu kişiler, daha önce de bahsedildiği gibi, devşirme 

sistemi ile devşirilerek Enderûn Mektebi’nde aldıkları eğitim ile yetiştirilen ve 

yeteneklerini kanıtlamış üst düzey devlet yetkilileridir. Fâtih Sultan Mehmed ve devşirme 

kökenli olan üstün becerili vezir-i a’zamlar Osmanlı’nın yeniden gelişmesine ve 

değişmesine ön ayak olmuşlardır. Araştırmanın bu kısmından itibaren Fâtih Sultan 

Mehmed döneminde görev yapmış olan Zağanos Paşa, Mahmud Paşa, Rum Mehmed 

Paşa, İshak Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hoca Sina Paşa ve Karamanî Mehmed Paşa gibi 

vezir-i a’zamların faaliyetleri ve icraatları üzerinde durulacaktır. 

 

 

3.3. 1. Çandarlı Halil Paşa 

 

II. Murad döneminde Mehmed Nizâmüddîn Paşa’dan sonra Çandarlı Halil Paşa 

vezir-i azamlık görevine gelmiştir. Hadîkatü’l-Vüzera’da Çandarlı İbrahim Paşa’nın 

ardından Çandarlı Halil Paşa’nın vezir-i a’zam olduğu geçmektedir.452 Çandarlı Halil 

 
451 Selâhattin TANSEL, 2014, s.107. 

452 Hadîkatü’l-Vüzera, Halîl Paşa “Müşârün-ileyh İbrâhim Paşa’nın necl-i nebîli ve ferzend-i celilidir. Sekiz yüz otuz 

birde kâdî-asker iken pederi yerine vezir-i a’zam olup yirmi dört sene merci’ u melâz-ı âlem ve müdebbir-i umûr-ı 

cumhur-ı ümem oldı. Sekiz yüz elli beşde ebu’l-fütûhât ve’l-meğâzı Sultân Mehmed Hân-ı Gâzî sâye-endâz-ı evreng-i 

ser-firâzî oldukda ke’l-evvel teşrif-i sadâret ile taltif buyurmuşlar idi. Mersûm-ı yerâ’a-i beyân-ı vekâyi’-müvîsân oldığı 

üzere mukaddemâ mâdde-i hal’ u iclâsda ba’zi haretâtı bâ’i-i tekdir-i ser-çeşme-i hâtır-ı hümâyûnları olmuşken esnâ-

yı cülûsda ‘afv ile mu’âmele buyurmuşlar idi. Ammâ sekiz yüz elli yedide İstanbul fethine çemşîr-beste*i ‘azîmet 

olduklarında Boğazkesen kal’ası binâ olunmamak bâbında tekûr-ı kûr-dil recâ-yu bâtılını suret-i hakdan temşiyete şarf 

ve himmet idüp ahz-ı rüşvet ile ittihâm olındığından mâ-‘âdâ teshîr-i kal’ada ba’zi gavâ’il beyânı ile hilâf-ı rizâ-yı 
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Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğludur. Medrese eğitimi almıştır ve ilmiye sınıfından 

çıkmadır.453 Daha önce bahsedilen vezir ve vezir-i a’zamlar gibi onun da çocukluk çağı 

hakkında yeterli kayıt yoktur. Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı’nın ilk dönemlerinin en çok 

yetkiye ve güce sahip olan vezir-i a’zamı olarak düşünülmektedir. II. Murad döneminden 

Fâtih Sultan Mehmed döneminin başlarına kadar görev yapmıştır. 

Oruç Beğ Tarihi’ndeki kayıtlara göre Çandarlı İbrahim Paşa vefat ettikten sonra 

Çandarlı Halil Paşa onun yerine atandığında Çandarlı Halil Paşa kazasker olarak 

çalışmaktaydı.454 Çandarlı Halil Paşa, vezir-i a’zam olarak çalıştığı dönemde gerçekleşen 

en büyük olay II. Murad’ın oğlu Fâtih Sultan Mehmed’e tahtını bırakmasıdır. Bu olayla 

alakalı olarak Âşıkpaşazade kayıtları ve Oruç Beğ Tarihi kayıtları bulunmaktadır.455 

II. Murad’ın neden aniden tahttan çekilip yerini Fâtih Sultan Mehmed’e bıraktığı 

bilinmemektedir. Ancak o dönem, Osmanlı’ya saldırmak için Avrupalı Haçlıların 

toplandığı haberinin ve Amasya’dan büyük oğul Şehzade Alâeddin’in ölüm haberinin 

geldiği dönemdir.456 Oğlu Alâeddin vefat edince II. Murad’ın ruhsal olarak sarsıldığı 

düşünülmektedir. Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre II. Murad, 

tahtını devrettiğinde Çandarlı Halil Paşa, Beylerbeyi Ozgur ve İshak Paşa’yı Fâtih Sultan 

 
hümâyûn-ı şehriyârî suret-nümâ olan evzâ’u etvârı’ilâve-i terâküm-i esbâb-ı idbârı olmağın sene-i mezbûre cümade’l 

âhiresinde vâki’ rûz-ı feth-i nusret-endûzda sille-kûb-ı ‘azl ile ser-dâde-i künc-i zindân olup ba’dehû çille-i erba’în 

tamâmında reh-nümâyî-i şemşîr-i ser-tîz-i kahr ile rû-be-râh-ı diyâr-ı ‘adem oldı. 

 Mecmû’-ı müddet-i vezâreti yirmi altı senedir. Eben-‘an-ced vezir ibni vezir, tayybü’l-a’râk, kerîmü’l-ahlâk, müşîr-i 

sâhb-re’y ü sâhib-tedbîr idi. Dest-i tîğ-ı bî-dirîg-i kahr-ı pâdişahî ile sermest-i sülâf-ı sâf-ı şehâdet olan sudur-ı ‘izâmın 

evvelidir. Şem’-i hânedân u devleti mısbâh-ı iltifât-ı Murâd Hânî fürûzân olup mıkrâs-ı kahr-ı Mehmedî ile muntafi 

oldı. Rahmetullâhi ‘aleyh.” Osmanâde Ta’ib Efendi, Osmanlı Sadrazamları Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Zeylleri, Mehmet 

ARSLAN, Kitabevi, İstanbul, 2013, s.62. 

453 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988a, s.56. 

454 Oruç Beğ, Oruç Beğ Tarihi, Necdet ÖZTÜRK, Çamlıca Basım Yayın, 2007, s.57. 

455 Ahmet Âşıkî, 2010, s.175-176.; Oruç Beğ, 2008, s.70. 

456 Halil İnalcık, 2014, s.87. 
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Mehmed’e yardım etmekle görevlendirmiştir. Ancak çok sayıda devlet görevlisi ve 

yeniçeriler II. Murad’ın tekrar tahta geçmesini istemiştir.457 

Bu şekilde Osmanlı bir karmaşanın içine düşünce Çandarlı Halil Paşa’nın bir karar 

vermek zorunda kaldığı söylenebilir. Çandarlı Halil Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’i tahttan 

indirip tekrar II. Murad’ın tahta çıkmasını sağlamıştır. II. Murad’ın tekrar tahta 

çıkmasıyla 1444’te Varna’da Haçlılar geri püskürtülmüştür. 458  Nicolae Jorga’nın 

araştırmasına göre II. Murad, Çandarlı Halil Paşa, Bolu Bey ve Mahmud Çelebi ve birçok 

devlet yetkilisini beraberinde götürmüş ve Varna’da Haçlıları geri püskürtmüştür. 459 

Varna Savaşı ile alakalı olarak Âşıkpaşazade kayıtları ve Oruç Beğ Tarihi kayıtları 

bulunmaktadır.460  

 

Oruç Beğ Tarihi 

“Halil Paşa’yı Sultân Murâd hazîne ile Sofya’da koyup, oğlı Sultân 

Mehemmed’i bilece alup arabayıla toplar, tüfenkler, zenberekler ve nîşlü 

demürlü kalkanlar müretteb cenk âlâtını hâzır kılup gitmekde. Bu tarafdan 

Eflâk begi Tan-oglı’ydı. Yanko la’în ol vakt kim, Ungurus’da Hâdım 

Şehâbeddîn Paş’yı basdukda gelüp Dırakula’yı katl idüp İflâk çerisi dahı 

Nigebolı’dan geçüp ol tarafları yakmakda yıkmakda idi. Üç begleri Fîrûz 

beg-oglı Mehemmed Beg, Anatolu beglerbegisi Ozgu-oglı Îsâ beg, Rûm-ili 

beglerbegisi Karaca Beg ve Îsâ Beg-oglı Hasan Beg begler ittifâk idüp, 

İflâk leşkerini karşılayup gâfilîn gice ile ardın alup basup bir niçe bin 

akıncıyla Eflâk çerisini kırıp helâk idüp, bir niçe kâfirlerini cebelü 

cevşenlü, zırhlu demürlü, Sultân Murâd Han hazretlerine gönderüp evvel 

bu gazâ râst gelüp, Hak ta’âlânun inâyeti ve Hazret-i Resûlu’llah 

salla’llâhu aleyhi ve sellemün mu’cizâtı ve gayb-erenlerün himmeti 

berekâtında bu gazâ feht olup, Sultan Murâd Han bu gazâyı işidüp şâd 

olup, Hak ta’âlâya sıgınup, leşkerler hâzır olup Sofya’dan göçüp Kos-

ova’ya gelüp, kâfir Yanko’nun ardından irişüp Kos-ova’da buluşup Yanko 

 
457 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.1, s.496-497. 

458 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.435-438. 

459 Nicolae Jorga, 2012, c.1, s.379. 

460 Ahmet Âşıkî, 2010, s.178-181. 
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la’în dahı togru Kos-ova’ya çıkup çerisini cem’idüp tâyifeden gelmişidi, 

getğrmiş idi….” 461 

 

Çandarlı Halil Paşa, Fâtih Sultan Mehmed döneminde de vezir-i a’zam olarak 

çalışmıştır. II. Murad vefat ettikten sonra yerine Fâtih Sultan Mehmed tahta çıkana kadar 

geçen 15 gün boyunca Halil Paşa Osmanlı’nın bütün idare yetkisini elinde tutmuştur.462 

Fâtih Sultan Mehmed, şehzadelik döneminde hocası olan Çandarlı Halil Paşa’ya saygı 

göstermiş, makamını korumuş ve devlet idaresinde ona danışmıştır. Baron Joseph Von 

Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre Fâtih Sultan Mehmed ikinci kere tahta çıktığında 

II. Murad dönemi vezir-i a’zamı olan Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa vezirlik 

görevlerini yürütmeye devam etmişlerdir. Fâtih Sultan Mehmed, ikinci kere tahta 

çıktıktan sonra Rumeli Hisarı’nı inşa ettirmiş ve İstanbul’u fethetmek için planlar 

kurmaya başlamıştır. Bu dönemde Çandarlı Halil Paşa da Rumeli Hisarı’nın inşasında 

görev almıştır. 463  Rumeli Hisarı’nın inşası ile alakalı olarak Âşıkpaşazade kayıtları 

bulunmaktadır.464 

Rumeli Hisarı’nın inşası ve İstanbul’un fethedilme süreci ile ilgili bilgileri 

içermektedir. Fâtih Sultan Mehmed, Karaman’ı fethettikten sonra dönüş yolunda Rumeli 

Hisarı’nın inşasını emretmiştir ve İstanbul’un fethedilmesi için hazırlıklara başlanmıştır. 

Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u kuşatmayı öne sürünce Çandarlı Halil Paşa, Haçlı 

ataklarını öne sürerek buna karşı çıkmıştır. Bu sırada Çandarlı Halil Paşa başta olmak 

üzere kuşatmaya karşı olanlar ve Fâtih Sultan Mehmed’i bu konuda destekleyen devşirme 

 
461 Oruç Beğ, 2008, s.71-72. Varna Savaşı ile alakalı olarak; Colin Imber, Varna Savaşı, Ayda Arel, Kitap Yayınevi, 

2007. 

462 Ahmet Âşıkî, 2010, s.184-185.; Halil İnalcık, 2014, s.113. 

463 Kritovulos, Kritovulos Tarihi(1451-1467), Ari Ç okona, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2018, s.21-22. 

464 Ahmet Âşıkî, 2010, s.186-187. 
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kökenli yetkililer arasında şiddetli bir çatışma başlamıştır.465 1453 yılında Fâtih Sultan 

Mehmed, İstanbul Kuşatması’nı başlatmıştır. Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre II. 

Mehmed, Çandarlı Halil Paşa ve Saruca Paşa ile birlikte arka cepheden orduyu 

desteklemiştir.466 

Osmanlı İstanbul’u üst üste kuşatmıştır ancak Bizans’ı tehlikeden kurtarmak için 

Haçlılar’ın organize olduğu haberinin alınması, Osmanlı ordusunun moralinin düşmesine 

sebep olmuştur.467 Bu sebeple Çandarlı Halil Paşa kuşatmaya karşı çıkmaya devam etmiş 

ve geri çekilmeyi önermiştir. Ancak Galata bölgesinde gemilerin karadan taşınarak 

Haliç’e indirilmesi ile birlikte savaşın yönü tamamen tersine dönmüştür.468 En sonunda 

29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedilmiştir ve Çandarlı Halil Paşa, Bizans 

İmparatorluğu’ndan rüşvet aldığı iddialarından sonra idam edilmiştir.469 

Çandarlı Halil Paşa’nın idamı, Fâtih Sultan Mehmed’in kişisel intikamı olarak da 

görülebilir. II. Murad’ın tahttan çekilmesi ile genç yaşta padişah olan Fâtih Sultan 

Mehmed’in Çandarlı Halil Paşa sebebiyle tahttan indirilmesi ve Manisa’da kalması 

konusunda ona karşı bir kin beslediği söylenebilir. Bu durumun en önemli sebebi, 

padişahtan sonra gelen en yetkili ve söz sahibi kişi olarak ülke siyasetini yürüten Çandarlı 

Halil Paşa’nın Fâtih Sultan Mehmed için politik açıdan bir rahatsızlık oluşturması olarak 

görülebilir. Bu sebeple İstanbul’un Fethi başarı ile sonuçlanınca Fâtih Sultan Mehmed’in 

İstanbul’un kuşatılmasına sonuna kadar karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa’yı ortadan 

kaldırdığını söylemek de mümkündür. Fâtih Sultan Mehmed’in uzun yıllardan beri 

 
465 Selâhattin TANSEL, 2014, s.70. 

466 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.35. 

467 Selâhattin TANSEL, 2014, s.83. 

468 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.479-482. 

469 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988, s.83. 
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giriştiği ama defalarca başarısız olduğu İstanbul’un Fethi’ni sonunda başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmesi ile birlikte kimsenin karşısında duramayacağı güçlü bir padişah otoritesi 

kurduğu düşünülmektedir. Buna kanıt olarak Çandarlı Halil Paşa’nın idamı gösterilebilir. 

Ayrıca Fâtih Sultan Mehmed’i destekleyen Zağanos Paşa, ilk devşirme kökenli vezir-i 

a’zam olarak atanmıştır. 470  Zağanos Paşa ile başlayarak Fâtih Sultan Mehmed 

döneminde devşirme kökenli devlet yetkililerinin altın çağı başlamıştır.  

 

 

3.3.2. Mahmud Paşa 

 

Zağanos Paşa görevden alındıktan sonra 1456 yılında Mahmud Paşa vezir-i 

a’zamlığa getirilmiştir. 471  Hadîkatü’l-Vüzerâ’da Mahmud Paşa’nın Çandarlı Halil 

Paşa’dan sonra vezir-i azam olarak atandığı hakkında kayıtlar bulunmaktadır. 472 

 
470 Muharren Eren, Zağanos Paşa, Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, Balıkesir, 1994, s.35. 

471 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.530-532. 

472 Hadîkatü’l-Vüzerâ, Mahmûd Paşa “Hırvatiyyü’l-asldır. Guzât-ı ser-hadd-i islam seby ü igitnâm idüp Mehmed Ağa 

nam merd-i ümmînin pîrâye-i silk-i yemini olmuş idi. Şer-çerâğ-ı nûr-pâş-ı vücûd-ı bihbûdı sencîde-i mi’yâr-ı şehriyârî 

olmağn hazîne-i hümâyrûn çerâğ olup şehzâde-i kâm-rân Sultan Mehmed Han’ın fass-ı hâtem-i engüşt-i iltifâtı oldı. 

Sekiz yüz elli beşde esnâ-yı cülûs-ı hümâyûnlarında ocak ağalıklarından biri ile taşra çıkup ba’dehû Rûmili eyaletiyle 

karîn-i i’zâz olmuş idi. Müverrihînden Ramazân-zâde kavlince kâdı-‘asker dahi olmuşdur. Sekiz yüz elli yedide mühr-

i hümâyûn ile Halîl Paşa yerine güher-bend-i nigîn-dân-ı sadâret-i ‘uzmâ ve zîb-efzâ-yı mesned-i vekâlet-i kübrâ oldı. 

Sekiz yüz altımş ikide Memleket-i Lâs pâ-zede-i sipâh-ı zafer-istînâs olmak üzere femân-ı ‘alî sâdır olmağın rahş-ı 

sebü-seyr ü sahrâ-neverd ile ‘inân-tâb-ı şitâb olup ser-tâ-pâ harâb u yebâb ve Gügercinlik nâm şehri âsiyâne-i bûm u 

gurâb itdikden sonra civârında vâki’ kılâ’-ı ma’dûdeyi zabt ve ma’âdin-i sîm-i hâmı silk-i mülk-i sultân-ı enâma rabt 

eyledi. 

Sekiz yüz altmış senesinde Lofça’yı ve etrâfında olan kılâ’ u zıyâ’ı bi’l-cümle zencîr-i teshîre bende ve encâ’-ı ganâyim 

ile guzât-ı muvahhidini behre-mend eyledi. Sekiz yüz altmış yedide Hersek diyârını ma’a-muzâfâtihim zamîme-i 

memalik-i islâmiyye eyledi. Sekiz yüz altmış tokuzda Fireng tasarrufında olan Germehisar’ı ve Gördüs nâm hısn-ı 

üstüvârı ve Karlıili dimekle meşhur altı ‘aded kılâ-ı nam-dârı neberdî-i bâzû-yı zûr-âzmâ ile dâhil-i kabza-i iktidâr 

idüp ta’yîn-i muhâfızîn ile mehâmm-ı lâzımeyi itmâm u ihzâr itdikden sonra Midilli sâhiline lenger-endâz-ı istikrâr 

olan müşrikini tünd-bâd-ı kahr u kîm ile gavta-hâr-ı deryâ-yı hezimet itmek içün donamâ-yı nusret-intimâ ile 

Gelibolı’dan mânend-i sabâ deryâ-peymâ olup ber-vech-i sezâ ol hıdmeti dahi edâ eyledi. Sekiz yüz yetmişde Üngürüs 

kıralı İznornik ahâlîsine îsâl-i hasâret içün i’lâ-yı livâ-yı istila itmişdi. Cem’-i endek-şümâr ile ‘iân-rîz-i ılgâr olup 

sâ’ika-i şemşîr-i âteş-nisâr ile cem’iyyet-i küffârı târ-mâr idüp ve kıral-ı bed-tebârı pey-siper-i girîve-i idbâr eyledi. 

Sekiz yüz yetmiş ikide Karamân Oğlı Pîr Ahmed-i bed-peymânın mâdde-i kahr u i’dâmında cünha-i taksir ile ittihâm 



130 

 

Mahmud Paşa, uzun yıllar boyunca vezir-i a’zam olarak kalmıştır. Üstün askeri becerileri 

ile Fâtih Sultan Mehmed’in düzenlediği birçok sefere katılmış ve başarıyla vazifelerini 

yerine getirmiştir. Mahmud Paşa’nın kökeninin Rum ya da Hırvat olduğu veya Rum-

Hırvat melezi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bazı kaynaklara göre Bizans soylularından 

gelmektedir. 473  Bunun yanında Laonikos Chalkokondyles’in yazdığı kayıtlarda 

babasının adının Michael olduğu geçmektedir.474 Bu gibi kaynaklara bakılarak Mahmud 

Paşa’nın Bizans soylularından geldiği tahmin edilmektedir. Mahmud Paşa, çocukluk 

çağında annesi ile birlikte esir düşmüş ve Mehmed Ağa tarafından Edirne’ye 

gönderilmiştir.475 Oldukça zeki olması sebebi ile Edirne Sarayı’na gönderilmiştir. Daha 

sonra Hazine Odası’nda bulunmuştur ve Fâtih Sultan Mehmed’in yanında bulunarak ona 

hocalık yaptığı düşünülmektedir.476 Bu gibi durumlara bakıldığında Mahmud Paşa’nın 

 
olunmağın Kara Hisâr menzilinde Mehmed Paşa-yı Rûmî mekri ile otağı başına yıkılup dûr-pâş-ı ‘azl ile sadr-ı 

sadâretden tard u ib’ad olunup Gelibolı sancağı tevcih olundı. 

Sekiz yüz yetmiş üçde donanmâ-yı hümâyûn ile Ağrıboz fethine nâm-zed kılınmağın imâle-i sükkân-ı ‘azîmet idüp 

hubûb-ı şurta-i tevfîk-i mürsilü’r-riyâh ile hıdemât-ı ‘amîmetü’l-berekâtı mevc-endâz-ı sâhil-i irtiyâh oldı. Sekiz yüz 

yetmiş yedide Uzun Hasan seferinde hüsn-i hıdmeti cilve-nümâ-yı ‘arsa-i zuhur olmağın sâhiyen sadr-ı sadârete sâye-

bahs ve hem-rikâb-ı pâdişâh-ı gerdûm-rahs oldı. Gerçi bu def’a dahi temşiyet-i umûr-ı cumhurda bezl-i nakdîne-i 

makdûr itdi ammâ ta’kîb-i gürîhtegâna ‘atf-ı ‘inân-ı yek-rân itmede tekâsüli nümâyân oldı deyü desîse-i mekr-i bed-

gûyân ile sekiz yüz yetmiş sekizde tekâr mübtelâ-yı ‘azl ü iclâ olup Edirne kurbında ihyâ itdügi Hâsköy nâm haryede 

ihtiyâr-ı uzlet ü inzivâ itmiş idi. 

Sekiz yüz yetmiş tokuzda şehzade Sultan Mustafa rû-be-râh-ı dergâh-ı re’fet-penâh-ı Kibriyâ olmağın bi-hasebi’l-‘âde 

edâ-yı hıdmet-i ta’ziye içün der-i devlet-nevâle ser-nihâde oldukda şehzâde-i müşârü-ileyh ile miyânlarında cereyân 

iden cedâvil-i kîl ü kâli erbâb-ı buğz u şikâk padişâh-ı âfakâ gamz u nifâk idüp ba’zı delâ’il -i za’îfe vü berâhîn-i 

berâhîn-i sahife ile tenvir-i müdde’â itmeleriyle bâ-fermân-ı hümâyûn ahvâli stiksâ olundukda câme-i sefîd ile bâzîçe-

i şatranca nigâh-endâz-ı rağbet bulunmağın on yedi gün Yedi Kulle mahbesinde mevkuf-ı şeş-der-i hayret ü ıztırâb 

olup sene-i mezbûre rebî’u’l-evvelinde dest-i şemşîr-i matviyyü’l-besât ile encümen-i ‘âlemden ref’-i bisât-ı inbisât ve 

gülşen-sarây-ı bekâda bast-ı nat’-ı rahmet-menât eyledi. 

Mğddet-i vezâreti def’a-i ûlâda onbeş sene, def’a-i sâniyede bir sene mikdârıdır. Vezîr-i merhum ‘alim ü fâzıl ve ‘âkil 

ü kâmil, muhibb-i ‘ulem, mu’în-i fukarâ, müstahsenü’l-ef’âl bir vezir-i mahmûdu’l-hısâl idi. Nevvarallâhu kabrebû ilâ 

yevmi’l-âzide. Nâmıyla mu’anven kütüb-ü resâ’il ‘azm-i şânına ve sümüvv-i mekânına şâhid-i ‘âdildir. Ve hayr u 

hasenâtı bî-‘aded ve ez-cümle âsitâne-i sa’âdet-âşiyânede ve Sofya’da câmi’-i refî’u’l-bünyânı ve medrese ve hammâm 

ve hânı ve niçe âsâr-ı birr ü ihsânı vardır. İlâhî ‘akıbet-i Mahmûd gerdân.”Osmanâde Ta’ib Efendi,2013, s.63-64. 

473 Kritovulos, 2018, s.105. 

474 Laonikos Chalkokondyles’in araştırmasına göre babası Bizans soylularından gelmektedir ve annesinin Sırp kökenli 

olduğu düşünülmektedir. Bu gibi araştırmalara bakıldığında Mahmud Paşa’nın Bizans soylularından geldiği 

anlaşılmaktadır. Theoharis Stavrides, 2001, s.76-77, 78.; Laonikos Chalkokondyles, 2014, c.2, s.209. 

475 Şehabeddin Tekindağ, “Mahmud Paşa”, İA, 2003, c.27, s.376-378. 

476 Osmanâde Ta’ib Efendi, 2013, s.63-64. 
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aslında Bizans soylularından geldiği ama devşirilip Enderûn Mektebi’nde eğitim aldıktan 

sonra Osmanlı’nın bir üyesi olarak yetiştiği söylenebilir.477 

Mahmud Paşa, o dönemde Anadolu beylerbeyi olan İshak Paşa ile birlikte Fâtih 

Sultan Mehmed’in İstanbul Kuşatması’na katılmıştır. Bununla ilgili olarak Kritovulos 

Tarihi’nde kayıtlar bulunmaktadır. 

 

Kritovulos Tarihi 

“XXVII. Dah sonra satraolarını, süvari birlikleriyle alayların 

komutanlarını paşalarını ve bütün ordusunu yerleştirerek,orud içindeki 

konumalarını ve savaşcakları bölgeleri gösterdi; neler yapmaları 

gerektiğini anlattı. Bütün şehri, kara ve deniz surlarını bölümlere ayırdı. 

Zağanos Paşa ile askerlerine ve diğer subaylara Galata’yı, Keras ve 

çevresi ile Tahta Kapt adıyla bilinen bölgeye kadar limanı kuşatmalarını 

ve Keramika bölgeshiden tam karşısında bulunan surlara kadar Keras’ta 

bir köprü kurmalarını emretti. Şehri her yönden çevirerek kuşatmayı 

güçlendirmek için guraya da ağır donanımlı askerle okçular taşımayı 

düşünüyordu. 

Avrupa Beylerbeyi Karaca ile bazı satraplara, Tahta Kapı’dan 

porfyrogennitos Sarayı ile Kharisiso Kapısı’na kadar olan bölgeyi verdi. 

Surların zayıf olduğu bu bölgeyi vurmaları için onlara birkaç topla birkaç 

topçu tahsis etti. O Tarihlerde, İkisi de çok cesur askerler olan, askerî 

tecrübe ve cesaretleriyle ün salan, Asya Beylerleyi İshak ile Konat 

Mahmut’a Myriandrion’dan Hryseia Kapısı ile oranın denizne kadar olan 

bölgeyi verdi. Kendisi de, İki paşası Halil ve Saruca ile düşüncesine göre 

surların en zayıf bölgesi olan kara surlarının orta kısmında mevzilendi. 

Yanında bütün hassa ordusu, yani ordunun en iyi birlikleri olan piyadeler 

okçular ve muhafız alayları vardı.” 478 

 

 
477 Theoharis Stavrides, “From Byzantine Aristocracy to Ottoman Ruling Elite: Mahmud Pasha Angelović and His 

Christian Circle, 1458–1474”, Living in the Ottoman Realm: Empire and Identity, 13th to 20th Centuries, İndiana 

University Press, 2016, s.55-65. 

478 Kritovulos, 2018, s.50-53. 
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Yukarıdaki kayıtlara bakıldığında görülmektedir ki Mahmud Paşa, İstanbul 

Kuşatması’nda Myriandrion(Edirnekapı)’ın Hryseia Kapısı(Altın Kapı ya da Yaldızlı 

Kapı) bölgesinden sorumlu olmuştur. Bu bölgede Mahmud Paşa, Anadolu beylerbeyi 

İshak Paşa ile dönüşümlü bir şekilde kale duvarlarına taarruzda bulunmuştur. Kayıtlarda 

İstanbul Kuşatması’nın yapıldığı dönemde Mahmud Paşa’nın vezir olarak görev yaptığı 

geçmektedir. 479  Mahmud Paşa’nın İshak Paşa’ya yardım ederek yardımcı bir rol 

üstlendiği düşünülmektedir. Fâtih Sultan Mehmed’in ise o dönem vezir-i a’zamı Çandarlı 

Halil Paşa ile birlikte orduya arka cepheden destek olduğu görülmektedir.480  Baron 

Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre Osmanlı, çok sayıda askeri seferber 

ederek İstanbul’u kuşatmıştır.481 

Fâtih Sultan Mehmed, karşı tarafa teslimiyet çağrısı yapmak için Mahmud Paşa’yı 

elçi olarak göndermiştir.482 Çok sayıda taarruzda başarısız olunca Osmanlı ordusunda 

moraller düşmeye başlamıştır. Ancak Galata bölgesinde gemilerin tepelerden aşırılarak 

Haliç’e indirilmesi ile Osmanlı adım adım galibiyete yaklaşmış ve sonunda İstanbul 

fethedilmiştir. Mahmud Paşa’nın İstanbul Kuşatması’na katılması, askeri becerilerini 

kanıtlaması için bir fırsat olmuştur. Mahmud Paşa’nın gösterdiği bu davranışlar, 

devşirmelerin Osmanlı birer üyesi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Mahmud Paşa aslında 

Bizans soylularından gelmektedir. Ancak kendi babasının ülkesini çökertmek için 

savaşlara katılmış ve teslimiyet çağrısı yapmak için Bizans’a elçi olarak gitmiştir. Bu gibi 

 
479 Kritovulos, 2018, s.51. 

480 Kritovulos, 2018, s.52. 

481 Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre yaklaşık 100 bin asker ile İstanbul kuşatılmış ve 10 bin 

yeniçerinin merkezinde Fâtih Sultan Mehmed bulunmuştur. Zağanos Paşa ise birlikleri komuta ederek İstanbul’ın 

karşısında Galata bölgesinde konumlanmıştır. Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.1, s.544. 

482 Selâhattin TANSEL, 2014, s.64. 
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durumlar Mahmud Paşa’nın artık bir Bizanslı değil Osmanlı vatandaşı olduğunu ve 

kendini Osmanlı devletinin bir üyesi olarak gördüğünü göstermektedir.483 

Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethederek burayı Osmanlı’nın yeni başkenti 

ilan etmiştir. Osmanlı, İstanbul’u fethederek bir dünya imparatorluğu olarak büyüme 

göstermiştir. Bunun yanında Fâtih Sultan Mehmed, ‘Fâtih’ unvanını alarak yıkılmaz bir 

padişah otoritesi kurmuştur. Bu süreçte Çandarlı Halil Paşa idam edilmiş ve Zağanos Paşa, 

devşirme kökenli ilk vezir-i a’zam olarak atanmıştır. Böylece ‘devşirme vezirlerin devri’ 

başlamıştır. 

İstanbul’un fethedilmesinin ardından Rumeli bölgesindeki birçok Hristiyan 

devletinde çalkantıların başlaması sebebiyle Sırbistan Seferi düzenlenmiştir.484 Sırbistan 

Seferi, 1454-1459 yılları arasında 4 defa yapılmıştır. 1456 yılında yapılan III. Sırbistan 

Seferi sırasında Osmanlı Belgrad’a hücum etmiş ancak başarısız olmuştur.485 O dönemde 

vezir-i a’zam olan Zağanos Paşa, Belgrad Kuşatması’ndaki başarısızlığı sebebiyle 

görevinden azledilmiş ve 1456 yılında Mahmud Paşa vezir-i a’zam olarak ilk görev 

süresine başlamıştır.486 Fâtih Sultan Mehmed, Sırbistan’ı ele geçirmesi için Mahmud 

Paşa’yı taarruza göndermiştir. Mahmud Paşa, 1457-1458 yıllarında yeniçeri birliklerini 

 
483 Theoharis Stavrides, 2016, s.55-65. 

484 İlhan TÜRKMEN, “Osmanlı Kroniklerine Göre Fatih Sultan Mehmed Dönemi Sırbistan Seferleri”, Asia Minor 

Studies, 2015, s.114-135. 

485 Selim Aslantaş, “Belgrad-ı Dârü’l-Cihâd”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2011, s.13-37. 

486  Zağanos Paşa’nın atanması ve azledilmesi hakkında farklı kayıtlarda birbirinden farklı bilgiler geçmektedir. 

Osmanlı’nın kuruluş dönemi kayıtlarındaki eksiklik sebebiyle tam olarak Mahmud Paşa’nın ne zaman vezir-i a’zam 

olduğu bilinememektedir. Ancak 1456 yılında Zağanos Paşa’nın Belgrad Kuşatması’ndan sonra Balıkesir’e dönmesine 

bakıldığında bu dönemde vezir-i a’zamlıktan azledilmiş olduğu düşünülmektedir. İbn Kemal, 1991 s.121.; Kritovulos, 

2018, s.105. 
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ve Rumeli ordusunu yanına alarak Sırbistan Seferi’ne katılmış ve çok sayıda kaleyi ele 

geçirmiştir.487 Bununla alakalı olarak Âşıkpaşazade’nin kayıtları bulunmaktadır.488    

Mahmud Paşa, Semendire dahil olmak üzere çevredeki birçok kaleyi ele 

geçirmeyi başarmıştır.489 Ayrıca Şabaç’ı fethederek Sırbistan’ı Osmanlı’nın topraklarına 

katmıştır.490 Mahmud Paşa, Sırbistan Seferi’ni başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Baron 

Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre Resova, Gürikvaç, Druno, Branilvaç 

kalelerini ele geçirmiş ve Belgrad’ın güneydoğusunu, Jesuva’yı, Tuna Nehri’nin 

kıyısında bulunan Semendire bölgesini fethetmiştir.491 Mora Seferi’nden dönen Fâtih 

Sultan Mehmed, Mahmud Paşa’yı takdir ederek Semendire’nin idaresini ona 

bırakmıştır. 492  Daha sonra Sırbistan Osmanlı topraklarına katılınca burada sancak 

kurulmuş ve Semendire Sancakbeyliği oluşturulmuştur. 493  Mahmud Paşa, Sırbistan 

Seferi’nde üstün askeri becerilerini göstermiştir. Daha sonra Mahmud Paşa, Rumeli 

bölgesine giderek buralarda Osmanlı’nın topraklarını ve etki alanını genişletmiştir.494 

Osmanlı’nın Sırbistan Seferi’ni sürdürdüğü sırada Mora bölgesinde sorunlar 

çıkmıştır. Bizans İstanbul’un fethedilmesinin ardından yıkılınca Mora bölgesinin 

hakimiyeti konusunda Dimitriyos ve Tomas arasında mücadele başlamıştır. 495  Mora 

bölgesindeki Arnavutların ayaklanma çıkarması ile Mora bölgesinde karışıklıklar 

çıkmıştır. Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre Osmanlı, Arnavutların ayaklanmalarını 

 
487 Tursun Beg, 1978, s.40. 

488 Ahmet Âşıkî, 2010, s.192. 

489 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.20. 

490 Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, Dost Körpe, Oğlak Bilimsel Kitaplar, 2013, s.149. 

491 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.32-33. 

492 Tursun Beg, 1978, s.41-42. 

493 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.20-21. 

494 Theoharis Stavrides, 2001, s. 127-129. 

495 Franz Babinger, 2013, s.153. 
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bastırmak için Turanhan Bey’in oğlu Ömer’i göndermiştir. 496  Ayrıca Dimitriyos ve 

Tomas’ın Osmanlı’nın egemenliğini kabul ederek vergi ödemesi sağlanmıştır. Ancak 

Tomas merkezli olarak Osmanlı hakimiyetinin ve vergi ödemelerinin reddedilmesi 

sonucunda I. Mora Seferi başlatılmıştır.497 Tomas, Dimitriyos’a saldırmış ve Osmanlı, 

Dimitriyos’a destek olarak birliklerini göndermiştir. O sırada Mahmud Paşa ise Sırbistan 

bölgesinde mevkilenmiş bulunuyordu. Fâtih Sultan Mehmed, 1458 yılında I. Mora 

Seferi’ne çıktığında Mahmud Paşa’ya çağrıda bulunmuş ve böylece Mahmud Paşa da 

sefere katılmıştır. 498  Franz Babinger’in araştırmasına göre Semendire’yi fetheden 

Osmanlı ordusu, Fâtih Sultan Mehmed’in emri ile Mora bölgesine yönelmiştir. 499 

Kritovulos Tarihi’nde Fâtih Sultan Mehmed’in Mora Seferi hakkında kayıtlar 

bulunmaktadır. 

 

Kritovulos Tarihi 

“Sultan kış boyunca hazırlıklar yaptı, süvari ve piyadelerden oluşan büyük 

bir ordu topladı ve baharla birlikte (Ms 1458) ordusuyla Adrianupolis’ten 

hareket ederek Amfipolis ve Strymonas Nehri’ne doğru aşağı 

Makedonya’yı geçti. Yanında çok sayıda silah, her türden toplar ve büyük 

miktarlarda kurşunla demir taşıyordu. Strymonas’ı geçerek Volvi Gölü 

kıyıları boyunca ilerledi ve devam ederek Tesalya’ya girdi. Ordusunu 

dinlendirmek ve yeni birliklerin gelmesini beklemek üzere, karargâh hurup 

kısa bir süre orada kalmaya karar verdi. Aynı zamanda Peloponnesos’un 

hükümdarlarını denemek, üzerlerine sefer düzenlediğini öğrenice geri 

adım atarak vergileri ödeyip ödemeyeceklerini görmek istiyordu. 

Çünkü denildiğine göre, eğer o sırada vergiyi ödemek ve barış talep etmek 

üzere elçiler gelseydi istekleri kabul edilecek, sultan yapılacak başka acil 

işleri oduğundan daha fazla ilerlemeyecek, onlarla savamayacaktı. Orada 

yeterli bir süre beklediği halde Peloponnesos’tan kimse gelmeyince, 

 
496 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.21. 

497 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.88-89. 

498 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.22. 

499 Franz Babinger, 2013, s.156. 
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ordusu dinlendikten ve beklenen birlikler geldikten sonra Tesalya’dan 

hareket ederek iç taraflara doğru ilerledi. Oraları ve Fthiotida’yı, 

bölgenin dağlarıyla Achaia Dağlarını ve önüne çıkan Sperheios ve Pineios 

nehirlerini geçerek Pyles’e vardı ve hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan 

geçitten geçti. Daha sonra Fokida ile Boiotia’ya indi ve Plataies 

yakınlarında Asopos Nehri’nin kıyısında karargâh kurdu. Bölgeyi 

incelemleri için casuslar gönderdi; çünkü Peloponnesosluların 

Kithaironas Dağı’nın geçitlerinde barikat kurmalarından ve İsthmos’u 

geçerken zorluklarla karşılaşacağından çekiniyordu.” 500 

 

Kayıtlara göre Fâtih Sultan Mehmed’in emrini alan Mahmud Paşa, 1458 yılında 

orduya liderlik ederek Mora Seferi’ne katılmıştır.501 Osmanlı ordusu Tesalya’ya doğru 

ilerlemiş ve Korent’i geçerek Filke Kalesi’ni fethetmiştir. 502  Bu süreçte Mistra 

Kalesi(İsparta)’ni savaş bile yapmadan almıştır. Osmanlı, Dimitriyos ile antlaşma yapmış 

ve I. Mora Seferi’ni başarılı bir şekilde tamamlayarak geri çekilmiştir. Nicolae Jorga’nın 

araştırmasına göre Osmanlı’nın saldırıları sonucunda Dimitriyos elçi göndererek uzlaşma 

isteğinde bulunmuştur. Osmanlı, uzlaşmayı sağlayarak I. Mora Seferi’ni sonlandırmış ve 

geri çekilmiştir.503 

Ancak Tomas ve Dimitriyos, Osmanlı hakimiyetinden çıkmak için çevre devletler 

ile ittifak kurunca Fâtih Sultan Mehmed, II. Mora Seferi’ni düzenlemiştir.504 Osmanlı 

ordusu engellenemeyince Atina fethedilmiş ve Tomas ailesi ile birlikte İtalya’ya 

kaçmıştır.505 Osmanlı, II. Mora Seferi ile Mora bölgesini tamamen egemenliği altına 

 
500 Kritovulos, 2018, s.143-144. 

501 Tursun Beg, 1978, s.43. 

502 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.23. 

503 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.91. 

504 İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre Osmanlı’ya kafa tutmak için Avrupa’nın Milan dukalığından 

yardım istemişler ve Papa’dan da yardım istemişlerdir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.25. 

505 Selâhattin TANSEL, 2014, s.158. 



137 

 

almıştır. Mora sancakbeyliğine Zağanos Paşa atanmıştır. Mahmud Paşa, I. ve II. Mora 

Seferi’ni başarılı bir şekilde yerine getirerek üstün askeri becerisini kanıtlamıştır.506  

Fâtih Sultan Mehmed Doğu Anadolu’ya yaptığı seferlerde Sinop, Amasra, 

Trabzon’u fethederken Mahmud Paşa da Rumeli birliklerinin başkomutanı olarak birçok 

kale ve toprağı ele geçirmiştir. 507  Ayrıca Trabzon İmparatorluğu’na yardım için 

Akkoyunlular’ın gönderdiği birlikleri mağlup ederek geri püskürtmeyi başarmıştır.508 

1462’de Eflak Seferi, 1463’te Bosna Seferi, 1464’te Arnavutluk Seferi’ne katılmıştır.509 

Bu şekilde Mahmud Paşa, Rumeli ve Anadolu’yu baştan aşağı dolaşarak üstün becerisi 

ve cengaverliği ile çok sayıda askeri seferi başarıyla yürütmüştür. Mahmud Paşa’nın 

başarılı askeri seferler yapması ile Osmanlı içinde birçok siyasi muhalifi oluşmaya 

başlamış ve nihayetinde Karaman Seferi sırasında muhalifleri tarafından saldırılarına 

maruz kalmıştır. 

Karamanoğulları, Anadolu Selçukluları’nın eski başkenti olan Konya ve 

çevresinde kurulup büyüyen bir devlettir. Karamanoğulları, kendisini Anadolu Selçuklu 

Devleti’nin halefi olarak görmüş ve Osmanlı ile birçok defa çatışma yaşamıştır. 510 

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde daha yeni tahta çıkmış olan padişahlar sürekli olarak 

Osmanlı’ya bağlanmış olan Anadolu beyliklerinin ayaklanmalarını yatıştırmakla 

uğraşmıştır. II. Murad vefat edip de Fâtih Sultan Mehmed tahta çıktığında da 

Karamanoğulları ayaklanma çıkarmıştır. Bu konu hakkında Âşıkpaşazade’nin yazdığı 

kayıtlar bulunmaktadır. 

 
506 Theoharis Stavrides, 2001, s.154. 

507 Theoharis Stavrides, 2001, s.132-133. 

508 Ahmet Âşıkî, 2010, s.204-205. 

509 Şehabeddin Tekindağ, “Mahmud Paşa”, İA, 2003, c.27, s.376-378. 

510 Feridun M. Emecen, İlk Osmalılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 213-

214. 
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Âşıkpaşazade 

Bâb 121 

“Sultan Murad bir gün Ada'ya dolaşmaya gitmişti. Sarayına dönerken 

Ada köprusunın başında bir dervişin oturduğunu gördü. Bu dervişe 

yaklaştığında derviş, "Hey padişah Murad Han! Tövbe et ki ölüm vaktin 

yaklaştı. Bu geçici yokluk sarayını terk edip ebedi olan varlık sarayına 

gideceksin" dedi. Sultan Murad Han bu sözü işitince yanındaki Saruca 

Paşa'ya "Saruca! Sen şahit ol, bütün günahlarıma tövbe ettim." dedi ve 

aynı sözü diğer yanındaki İshak Paşa'ya da tekrarladı. Hünkar İshak'a bu 

dervişin nereden olduğunu sordu. İshak "Sultanım! Bursa'daki Emir 

Seyyid'in müridlerindendir ." dedi.  

Hünkar döndü, sarayından içeri girdi ve atından indi. Başım ağrıyor, 

diyerek yattı. Hastalandı. Vasiyyetnamesini yazmış, Halil'i nazır, oğlu 

Sultan Mehmed'i vasi edinmişti. Üç gün hasta yattı, dördüncü gün oğluna 

adam gönderdiler.   

Ölüsünü on üç gün sakladılar, paşalar öldüğünü kimseye 

bildirmediler. Yine divanlar topladılar, tımarlar verdiler, hekimler de 

tedaviye devam eder gibi davrandılar, ilaçlar hazırlayıp verir 

göründüler. Vefatından on üç gün geçmişti ki Sultan Mehmed Edirne'ye 

geldi, tahta geçip oturdu. Halkın çoğu o zaman anladılar hünkarın 

öldüğünü. Sultan vakit geçirmeden babasının ölüsünü Bursa'ya gönderdi. 

İsfendiyar kızından bir küçüçük kardeşi vardı, onu da makamına gönderdi. 

Yaslılar yaslarını tamamladılar. Ondan sonra saltanat tahtında oturup 

hükme ve hükümet etmeye başladı.  

Bir gün haber geldi; Karamanoğlu İbrahim'in karnı yarılmış nesebi belli 

olmayan çocuklar doğurmuş. Bu oğlanlardan birini Germiyanoğlu'nun 

yanına Kütahya'ya, birini Aydınoğlu iline, birini de Menteşeoğlu iline 

göndermiş ve kendisi de Alayye'ye (Alaiye) yürümüştü. Sultan Mehmed bu 

haberi işitince hemen İshak Paşa'ya hilat giydirdi, Anadolu 

beylerbeyiliğini verdi ve onu gönderdi. Kendisi de ayrıca hareket etti, 

Bursa'ya vardı. Karamanoğlu'nun oğlanlarının hepsi kaçtılar tekrar 

analarının karnma girdiler. 

Sultan Mehmed Han Gazi, hızlı bir şekilde Akşehir'i vilayetiyle birlikte 

fethetti. Oradan ayrıldı, konya'ya yöneldi. Karamanoğlu tekrar ağlayıp 

yalvarmaya başladı. "Günahlarıma tövbe! Yaptığım işlere pişman oldum" 

dedi ve paşalada dudu kuşlarının içine altın koyarak gönderdi. O paşalar 

çok mahcup kişilerdi. Şeyhler, danişmendler ve paşalar, filorileri görünce 

utandılar. Utandıklarından dolayı gelip padişaha, "Sultanım! Atan da 

deden de bu Karaman vilayetine geldiler ve bu vilayetin bütününü 

fethettilerdi. Ama yine bunlara merhamet ettiler de vilayetlerini geri 

verdiler ve döndüler. Şimdi sultanımı Karamanoğlu kızını vermeyi ve her 
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seferinize de katılmayı teklif ediyor. Umulur ki sultanımız dahi kendisine 

merhamet ede." dediler.  

Sultan Mehmed bu sözü işittiğinde kabul edip Karamanolu'na vilayeti 

bıraktı ve kendi vilayetine saadetle döndü.” 511 

 

Kayıtlara göre Fâtih Sultan Mehmed, Karamanoğulları’nın ayaklanmalarını 

bastırarak Osmanlı’nın topraklarını birleştirmeyi amaçlamış ancak merhamet ederek 

Karamanoğulları’na dokunmamış ve devamlılığını sağlamıştır. Bu şekilde Osmanlı, 

Karamanoğulları ve Anadolu beyliklerini kontrol altında tutmakta oldukça zorluk 

çekmiştir. Karamanoğlu İbrahim Paşa vefat edince hükümdarlık tahtı için çekişmeler 

ortaya çıkmıştır. Karamanoğlu Beyliği’nde boş kalan taht sebebiyle bir hakimiyet 

mücadelesi oluşmuş ve Fâtih Sultan Mehmed Karamanoğlu Beyliği’ndeki çatışmaları 

yatıştırmak için sefer düzenlemiştir.512 

Karamanoğlu İbrahim Bey vefat edince hükümdarlık tahtı için İshak Bey ve Pîr 

Ahmed arasında mücadele başlamıştır.513 Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre İbrahim 

Bey’in vefat etmesinin ardından kardeşler arasında bir çatışma başlamıştır.514 Pîr Ahmed, 

Konya ve çevresini ele geçirirken İshak Bey ise İcel ve çevresini merkez tutmuştur. İshak 

Bey liderliği eline almak için Memlük Sultanı ve Akkoyunlu Uzun Hasan’dan yardım 

isteğinde bulunmuştur.515 Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre 

İshak Bey, Uzun Hasan’dan yardım isteyerek askerlere aş sağlanması ve aşların dağıtımı 

 
511 Ahmet Âşıkî, 2010, s.184-185. 

512 Ahmet Âşıkî, 2010, s.213-214. 

513 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.89. 

514 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.88-89. 

515 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.88. 
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için söz almıştır.516  Fâtih Sultan Mehmed, Pîr Ahmed’i desteklemeye karar verince 

Osmanlı Karaman Seferi’ne çıkmıştır.517  

Karamanoğulları içerisinde başlayan Karaman Seferi uluslararası boyuta ulaşmış 

bir seferdir. O dönemde Osmanlı Rumeli bölgesini hakimiyeti altına almış ve Trabzon 

Seferi ile Kuzey Karadeniz’e doğru açılmaya başlamıştır. Ayrıca Doğu Anadolu’ya doğru 

ilerlendikçe Akkoyunlular ile çatışmalar artmaya başlamıştır. 518  Birçok bölge 

Akkoyunlular ile ittifak kurarak veya yardımını alarak Osmanlı’nın hakimiyeti altından 

çıkmaya çalışmıştır. Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed, Akkoyunlular’ın müdahalelerini 

engellemek amacıyla Pîr Ahmed Bey’i desteklemeyi seçmiş ve bunun için Antalya 

sancakbeyi Köse Hamza Bey’i göndermiştir.519 Osmanlı ordusunun harekete geçmesi 

sonucunda İshak Bey, Silifke’deki ailesini alarak Uzun Hasan’ın bulunduğu Diyarbakır’a 

kaçmıştır. İshak Bey kaçınca Pîr Ahmed Bey Karamanoğulları’nı eline geçirmiştir.520 

Ancak Pîr Ahmed Bey, Karamanoğulları’nı ele geçirdikten sonra Osmanlı’ya 

başkaldırmaya başlamıştır. 521  Bunun sonucunda 1466 yılında Fâtih Sultan Mehmed 

Karaman Seferi’ne başlamıştır. Mahmud Paşa orduya öncülük etmiş ve Lârende’de 

bulunan Pîr Ahmed Bey’e saldırıya geçmiştir.522  Pir Ahmed Bey, sonunda Tarsus’a 

kaçmak zorunda kalmıştır.523 Mahmud Paşa, Konya ve Lârende’yi ele geçirmiştir.524 

 
516 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.78. 

517 Yahya BAŞKAN, “Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı-Karamanoğulları Mücadelesi”, Geçmişten Günümüze 

Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri, Ö tüken, s.252-271. 

518 Remzi KILIÇ , “Fatih Devri (1451-1481) Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri”, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, s.95-

118. 

519 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.78. 

520 Ahmet Âşıkî, 2010, s.213-214. 

521 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.89. 

522 Tursun Beg, 1978, s.56-57. 

523 Ahmet 2010, s.215-217. 

524 Theoharis Stavrides, 2001, s. 165. 
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Mahmud Paşa, Karamanoğlu Beyliği’ni fethetmiş ve İstanbul’u yeniden yapılandırmak 

için birçok tüccar ve zanaatkarın İstanbul’a göç etmesini sağlamıştır. Bu süreçte 

muhalifleri tarafından yapılan bazı suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Rum Mehmed 

Paşa, İstanbul’a göç ettirilen kişilerin tüccar ve zanaatkar değil fakir halk olduğu ve 

Mahmud Paşa’nın zenginlerden rüşvet alarak onları göçten muaf tuttuğu hakkında 

söylentilerde bulunmuş ve onu suçlamıştır. 525   Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed, 

Mahmud Paşa’yı bütün görevlerinden azletmiştir. 1466 yılında Mahmud Paşa ilk vezir-i 

a’zamlık görevinden azledilmiş ve onun yerine Rum Mehmed Paşa vezir-i a’zam olarak 

atanmıştır.526  

Mahmud Paşa, üstün kabiliyetlere sahip bir kumandan olarak vazifelerini yerine 

getirmiştir. Zağanos Paşa, 1456 yılında vezir-i a’zamlıktan azledildikten sonra 1466 

yılına kadar Mahmud Paşa, 10 yıl boyunca vezir-i a’zamlık yapmıştır. Uzun yıllar 

boyunca vezir-i a’zamlık yapmış olması sebebiyle ona karşı hasetlik duyan gruplar 

oluşmaya başlamıştır. Mahmud Paşa’nın vezir-i a’zamlıktan azledilmesinde önemli rol 

oynayan sebep, Karaman’ın fethinden sonra İstanbul’a insanların göç ettirildiği süreçte 

bazı kişilere imtiyaz sağladığı iddiasıyla Rum Mehmed Paşa’nın suçlamalarına maruz 

kalmasıdır. Bu sorun hakkında birçok şüphe ve soru işaretinin bulunduğu söylenebilir. 

Ayrıca Fâtih Sultan Mehmed’in Mahmud Paşa’yı vezir-i a’zamlıktan azlederek sahip 

olduğu yetki gücünü kontrol altına almayı amaçladığı da düşünülmektedir. Zağanos 

Paşa’nın vezir-i a’zamlıktan azledildikten sonra Fâtih Sultan Mehmed’in yanında 

çalışmaya devam ettiği gibi Mahmud Paşa da farklı vazifeleri yürütmeye devam etmiştir. 

Mahmud Paşa görevden alınmasının ardından Uzuncaova’da kalmıştır. 1469-1470 

 
525 Yahya BAŞKAN, “Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul'a Nakledilen Nüfus”, Tarih 

Dergisi, 2012, s.107-134. 

526 Franz Babinger, 2013, s.240. 
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yıllarında ordu komutanı olarak Gelibolu sancakbeyliğine getirilmiştir.527 1470 yılında 

Gelibolu donanmasını idare etmiş ve Eğriboz Seferi’ne katılmıştır. 1472 yılında tekrardan 

vezir-i a’zamlık vazifesine dönmüş ve ikinci görev dönemi başlamıştır.528 

Osmanlı’nın Doğu Anadolu Bölgesi’nin hakimiyeti konusunda Akkoyunlular ile 

çatışmaları devam etmiştir. Fâtih Sultan Mehmed, Akkoyunlu Uzun Hasan’a karşı bir 

hamle yapmak için 1473 yılında Akkoyunlu Seferi’ne çıkmıştır. 529  Bu konuda 

Âşıkpaşazade’nin yazdığı kayıtlar bulunmaktadır. 530  Fâtih Sultan Mehmed’in oğlu 

Mustafa Konya’da bulunmaktaydı ve Fâtih Sultan Mehmed oğlu Mustafa’ya haber 

göndererek Karahisar’da beklemeye geçmesini emretmişti.531 Mahmud Paşa ise Rumeli 

beylerbeyi Has Murad Paşa ile birlikte orduya önderlik ederek harekete geçmiştir.532 

Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre Uzun Hasan, Osmanlı’ya karşı durmak için 

Venedik’e elçi göndermiş ve Osmanlı’ya birlikte saldırmak için teklifte bulunmuştur.533 

Erzincan’a ulaşan Fâtih Sultan Mehmed ilerlemeye devam ederek Otlukbeli’nde 

Akkoyunlular ile şiddetli bir çarpışmaya girmiştir. 534  Baron Joseph Von Hammer 

Purgstall’ın araştırmasına göre Fâtih Sultan Mehmed, Erzincan’da ordusunu harekete 

geçirerek Uzun Hasan’a saldırmak için ilerlerken Şehzade Bayezid da Rumeli askerleri 

ve yeniçeleri komuta ederek bölgeye gelmiş ve Şehzade Mustafa da çok sayıda birliği 

kumanda ederek onlarla birlikte savaşa katılmıştır.535 

 
527 Theoharis Stavrides, 2001, s. 167-168. 

528 Theoharis Stavrides, 2001, s. 173. 

529 Ahmet Âşıkî, 2010, s.222-223. 

530 Ahmet Âşıkî, 2010, s.223-224.; Oruç Beğ, 2008, s.123. 

531 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.148. 

532 Theoharis Stavrides, 2001 s. 178. 

533 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.148. 

534 İlhan Erdem, 2007, s.111-112. 

535 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.108. 
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Otlukbeli’nde Osmanlı ve Akkoyunlu ordusu çarpışmıştır. Osmanlı ordusunun 

ana merkezinde Fâtih Sultan Mehmed bulunurken sağ kolunda Şehzade Bayezid, sol 

kolunda ise Şehzade Mustafa bulunuyordu. Akkoyunlu ordusunu yöneten Hasan Bey 

ordunun merkezinde bulunurken, sağ kolda Kör Zeynel Miraz, sol kolda ise Uğurlu 

Mehmed Mirza bulunuyordu. 536  Otlukbeli Muharebesi’nden galip ayrılan Osmanlı 

olmuştur. Otlukbeli Muharebesi’nde zafer şansı yakalayan Mahmud Paşa, Uzun Hasan’ı 

takip etmiştir ancak yakalamada başarısız olmuştur. 537  Uzun Hasan’ı yakalamada 

başarısız olunca Mahmud Paşa’nın muhalifleri, onun Uzun Hasan’ı sonuna kadar takip 

etmemesini sebep göstererek Mahmud Paşa’yı suçlamışlardır. Sonunda Mahmud Paşa, 

1473 yılında tekrar vezir-i a’zamlık görevinden azledilmiştir. Baron Joseph Von Hammer 

Purgstall’ın araştırmasına göre Otlukbeli Muharebesi’nde zafer kazanan Fâtih Sultan 

Mehmed, İstanbul’a döndükten sonra Mahmud Paşa’yı görevinden almıştır. 538 

Görevinden alınan Mahmud Paşa Uzuncaova’da kalmaya başlamıştır. 

Şehzade Sultan Mustafa’nın erken yaşta ölmesinin ardından Mahmud Paşa taziye 

için İstanbul’a gitmiştir. Bu sırada bazı asılsız söylentiler dolaşmaya başlamıştır. 539 

Mahmud Paşa’nın Şehzade Sultan Mustafa’nın ölümü ile alakası olduğu hakkında 

söylentiler dolaşmıştır. Fâtih Sultan Mehmed, Mahmud Paşa’yı tutuklayarak Yedikule 

Zindanları’na hapsetmiştir. Mahmud Paşa kendisine haksızlık yapıldığını ve 

suçsuzluğunu iddia etmiştir. Ancak Mahmud Paşa sonunda Fâtih Sultan Mehmed 

tarafından idam ettirilmiştir.540 

 
536 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.101. 

537 Theoharis Stavrides, 2001, s.341-342. 

538 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.110. 

539 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.532. 

540 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Fatih Sultan Mehmed'in Veziri âzamlarından Mahmud Paşa ile Şehzade Mustafa'nın 

Araları Neden Açılmıştı?”, Belleten, TTK, 1964, s.719-728. 
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Osmanlı’da uzun zaman vezir-i a’zamlık yapan Mahmud Paşa çok sayıda icraatta 

bulunmuştur. Üstün liderlik yeteneği ve zekiliği ile oldukça iyi bir şekilde vezir-i 

a’zamlık ve ordu komutanlığı vazifesini yürütmüştür. Mahmud Paşa, İstanbul Kuşatması, 

Mora Seferi, Karaman Seferi ve Doğu Anadolu’da Sinop, Amasya ve Trabzon seferlerine 

katılmıştır.541 Eflak Seferi, Bosna Seferi ve Arnavutluk Seferi’ne de katılmıştır. Ayrıca 

Karaman Seferi’nden sonra ilk olarak vezir-i a’zamlıktan azledilmiş ve sonrasında 

görevine geri atanarak Otlukbeli Muharebesi’ne katılmıştır.542 Bu şekilde Mahmud Paşa, 

Rumeli ve Anadolu bölgelerinde Fâtih Sultan Mehmed ve Osmanlı için birçok askeri 

seferde komutan olarak görev yapmıştır. Mahmud Paşa’nın icraatlarına bakılarak 

devşirme kökenli devlet görevlileri ve vezir-i a’zamların Osmanlı için nasıl çalıştığını 

anlamak mümkündür. Ancak Mahmud Paşa, uzun zaman vezir-i a’zamlık yapması 

sebebiyle saray içinde çokça muhalif edinmiştir. 1466 yılında Karamanoğlu Seferi’ni 

başarılı bir şekilde tamamlamıştır ancak İstanbul’a insanları yerleştirme sürecinde Rum 

Mehmed Paşa’nın suçlamaları sebebiyle ilk vezir-i a’zamlık görev dönemi son 

bulmuştur. 543  Ancak Fâtih Sultan Mehmed, Mahmud Paşa’nın üstün becerilerinin 

farkında olduğu için onu 1472 yılında tekrardan vezir-i a’zamlık görevine atamıştır.544 

Fakat tekrardan muhaliflerinin hamleleri sonucunda tekrardan vezir-i a’zamlıktan 

azledilmiştir. Ayrıca Mahmud Paşa’nın ölümü hakkında birçok yönden soru işareti 

bulunmaktadır.545  Bu sebeple birçok kişi onun ölümünün haksız bir ölüm olduğunu 

düşünmüştür. Fâtih Sultan Mehmed de aynı şekilde Mahmud Paşa’nın ölümü sebebiyle 

üzüntü duymuştur. 

 
541 Theoharis Stavrides, 2001, s.132-133. 

542 Theoharis Stavrides, 2001, s.341-342. 

543 Yahya BAŞKAN, 2012, s.107-134. 

544 Theoharis Stavrides, 2001, s.173. 

545 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1964, s.719-728. 
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3.3.2. Rum Mehmed Paşa 

 

1466 yılında Mahmud Paşa ilk vezir-i a’zamlık görevinden alındıktan sonra Rum 

Mehmed Paşa vezir-i a’zam olarak görevlendirilmiştir. Hadîkatü’l-Vüzerâ’da Rum 

Mehmed Paşa’nın vezir-i a’zam olduğu hakkında bir kayıt bulunmamaktadır.546 İsmail 

Hami Danişmend ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mahmud Paşa vezir-i a’zamlıktan 

azledildikten sonra yerine Rum Mehmed Paşa’nın atandığını söylemektedir. 547  Rum 

Mehmed Paşa’nın kökeni hakkında birçok belirsizlik bulunmaktadır. Ancak Rum kökenli 

olduğu ve Enderûn Mektebi’ndeki eğitimlerle yetiştirildiği düşünülmektedir. 548  1455 

yılında Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte Arnavutluk Seferi’ne katılmıştır. Bu vesileyle 

becerileri ile göze çarptığı ve Fâtih Sultan Mehmed’in takdirini kazandığı söylenebilir.  

Daha sonra vezir olarak görevlendirilmiştir. Vezir olarak atanması konusunda İbn 

Kemal’in yazdığı kayıtlar bulunmaktadır. 

 

İbn Kemal, Tevârih-i Â li -i Osman 

“Kal’a yapılub için dizdâr ve hisâr-erleri koyulınca turuldı, top ve tüfek, 

ok ve zemberek, sâyir âlât u mühimmât görüldi. Ol maslâhatlar tamâm 

olduktan sonra sultân-ı kâmrân dârü’l-mülkine ‘avdet idüb makamına 

getdi, devletle müstakar serîr-i felek-nazîre gelüb ârâm idicek Rum 

Mehmed Paşa’yı vezir etdi. Mezkûr düstûr ki Üsküdar ‘imâretinün 

sâhibidür, İstanbul feth olıcak eîr olan gılmândandı, hızmetle sultân-ı 

cihân katında makbul oldı; âhir ol kahraman-ı zamânun evâhir-i 

 
546 Hadîkatü’l-Vüzerâ’daki kayıtlara göre Mahmud Paşa’dan sonra İshak Paşa vezir-i a’zam olmuştur. Osmanâde Ta’ib 

Efendi, 2013. 

547 İsmail Hami Danişmend, 2011, c.5, s.10.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.532. 

548 Rum Mehmed Paşa, Franz Babinger’in araştırmasına göre Anadolu kökenlidir ya da Dimetoka kökenlidir. Franz 

Babinger, 2013, s.225.; İsmail Hami Danişmend, 2011, c.5, s.10. 
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devrânında Mehmed Paşa-ı Karamânî’nün nifâkiyle ki o zamanda nefâkı 

vardı, maktul oldı.”549 

 

Rum Mehmed Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in Karaman Seferi’ne katılmıştır. 

Kayıtlarda, Karaman Seferi’nin yapıldığı dönemde Mahmud Paşa’nın vezir-i a’zam, Rum 

Mehmed Paşa’nın ise vezir olduğu geçmektedir. 550  Rum Mehmed Paşa, Karaman 

Seferi’nden sonra insanların İstanbul’a göç ettirildiği süreçte Mahmud Paşa ile çatışmaya 

başlamıştır.551 Daha önce de açıklandığı gibi, Rum Mehmed Paşa, Mahmud Paşa’nın 

İstanbul’u yeniden yapılandırmak için iskân ettiği kişilerin fakir halk olduğunu ve 

zenginlerden rüşvet alarak onları göçten muaf tuttuğunu iddia etmiştir.552 Bu sebeple 

1466 yılında vezir-i a’zam Mahmud Paşa azledilmiş ve onun yerine bu vazifeye Rum 

Mehmed Paşa getirilmiştir.553 Rum Mehmed Paşa’ya Mahmud Paşa’nın siyasi rakibi 

demek doğru olacaktır. 

Rum Mehmed Paşa, vezir-i a’zam olarak Eğriboz Seferi’ne katılmıştır. Bununla 

alakalı olarak Âşıkpaşazade’nin yazdığı kayıtlar bulunmaktadır.554 O dönemde Osmanlı, 

Ege Denizi üzerindeki hakimiyet için Venedikliler ile çatışma içerisindeydi.555 Osmanlı, 

Mora ve Sırbistan gibi Rumeli Bölgesi’ne yaptığı seferler ile hakimiyeti elinde tutmuştur. 

Ancak birçok ada, Avrupa özellikle de Venedikliler’in hakimiyeti altındaydı. Ege Denizi 

ve Akdeniz’in kontrolünü ele alabilmek için Venedikliler’in hakimiyetinde bulunan çok 

 
549 İbn Kemal, 1991, s.265. 

550 Ahmet Âşıkî, 2010, s.216. 

551 Selâhattin TANSEL, 2014, s.292-293. 

552 Yahya BAŞKAN, 2012, s.107-134. 

553 Franz Babinger, 2013, s.240. 

554 Ahmet Âşıkî, 2010, s.215-216. 

555  Alpay Bizbirlik, “Osmanlı-Venedik İlişkileri ve XVII. Yüzyılın Başlarında Adriyatik Bölgesindeki Sınırlarda 

Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2009, 

s.41-54. 
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sayıdaki adayı fethetmek gerekiyordu. Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed, Eğriboz Seferi 

ile Ege Denizi’nin kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır. Rum Mehmed Paşa, deniz 

kuvvetlerine öncülük ederek Eğriboz Seferi’ne katılmıştır. 556  Eğriboz Seferi, 1470 

yılında iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Eğriboz Adası’nı ele geçirmek için öncelikle 

Osmanlı ordusu karadan ilerlemiştir. İlk aşamada Osmanlı birlikleri kara ile en yakın 

bölgede gemileri toplamış ve bir köprü yaparak Eğriboz Adası ile kara bağlantısı 

kurmuştur. İkinci aşamada ise Osmanlı birlikleri köprü üzerinden Eğriboz Adası’na 

girmiş ve sonrasında adanın önemli kalelerine taarruza geçmiştir. Bu aşamada Rum 

Mehmed Paşa, Osmanlı birliklerini mağlup etmek için uğraşan Venedik donanması ile 

girdiği savaştan zafer ile çıkmıştır.557 

Rum Mehmed Paşa, Eğriboz Seferi’ni başarılı bir şekilde tamamlayarak Karaman 

bölgesine dönmüştür. Rum Mehmed Paşa, Osmanlı hakimiyetine karşı koyan 

Karamanoğulları’nı oldukça acımasız ve sıkı bir şekilde yönetmiştir.558 Bununla alakalı 

olarak Âşıkpaşazade’nin yazdığı kayıtlar bulunmaktadır. 

 

Âşıkpaşazade 

Bâb 144 

“Padişah veziri Rum Mehmed’i “Var, Karamanoğlu’nu o vilayetten sürüp 

çıkar.” Diyerek gönderdi ve kendi kullarından ve Anadolu askerinden nice 

sancak da kattı. Rum Mehmed yürüdü, Lârende’ye vardı. Lârede’nin 

mescidlerini ve medreselerini yakıp yıktı, babasının evi imişcesine harap 

eyledi. Şehrin kadınını ve gencini soydurdu, çıplak bıraktı. O zalim, 

elinden gelen her şeyi yaptı, Müslümanlara bunun benzeri hakaretler yaptı. 

Lârende’den gidip Errğli’ye vardı. Ereğli’nin de vilayetini ve köylerini 

harap ettirdi. 

 
556 İbn Kemal, 1991, s.290. 

557 Selâhattin TANSEL, 2014, s.204. 

558 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.532. 
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O vilayetin halkı “Bu vilayet Allah ve resulünündür. Vilayetteki vakfılar 

konusunda niçin hiç çekinmezsin. Bu vilayet onun resulünün vakıflarıdır. 

Şimdi sen bunları harap ettin, Medine şehrinin fakirlerine bu vilayetten 

yardım gitmez olursa yarın inandığımız ve tasdik ettiğimiz kıyamet 

gününde Allah’ın peygamberinin huzuruna vardığın zaman ne cevap 

verirsi.?” dediler. Bunun gibi söz söyleyenler o zalim Rum öldürdü. 

Tanrıdan korkmadı, peygamberinden utanmadı. 

Ondan sonra Varsak vilayetinde Uyuz Bey denilen kişinin iline girdi. 

Karaman’dan aldığı haram malı, Uyuz Bey vilayetinde taş arasında döküp 

gitti. Varsak geldi, “Bu komşumuz Karamanlı’nın rızkıdır. Rum Mehmed 

bize getirdi. Bu Rum ne keremli kişi imiş.” dediler ve ağzına söge söge bu 

malı aldılar.” 559 

 

Kayıtlarda Rum Mehmed Paşa’nın Lârende ve Ereğli bölgelerinin fethederek bu 

bölgelerdeki birçok ana kurum ve tesisi kapattırıp dağıttığı geçmektedir. Rum Mehmed 

Paşa’nın Karaman bölgesini acımasız bir şekilde yönetmesi sebebiyle çok sayıda halk 

Osmanlı hakimiyetinden hoşnutsuzluk duymuş ve sürekli olarak sorunlar ortaya çıkmaya 

başlamıştır.  Bunu fırsat bilen Pîr Ahmed Bey ve Kasım Bey, sürekli olarak Karaman 

bölgesinin hakimiyetini ele geçirmek için saldırılarda bulunmuştur. Bu süreçte Rum 

Mehmed Paşa, bu saldırılara yeterli bir şekilde karşı duramamış ve Varsaklı Uyuz Bey 

tarafından Karaman ele geçirilmiştir. En sonunda Pîr Ahmed Bey ve Kasım Bey, 

Karaman bölgesinin hakimiyetini ellerine almış ve Rum Mehmed Paşa vezir-i 

a’zamlıktan azledilmiştir.560 Franz Babinger’in araştırmasına göre Rum Mehmed Paşa, 

Karaman sorununu başarılı bir şekilde çözememesi sebebiyle 1471 yılında vezir-i 

a’zamlıktan azledilmiş ve yerine İshak Paşa atanmıştır. 561  Daha sonra İshak Paşa, 

 
559 Ahmet Âşıkî, 2010, s.218-219. 

560 Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre 1470 yılında Eğriboz Seferi’nin ardından Karaman bölgesinde sorunların 

oluşması sebebiyle eski vezir-i a’zam Rum Mehmed Paşa, bu bölgeye gönderilmiştir. Ancak o dönemde Rum Mehmed 

Paşa’nın vezir-i a’zam olarak çalıştığı düşünülmektedir. Ayrıca o dönemde Bosna sancakbeyi olan İshak Bey 

çağırılarak Karaman bölgesindeki sorunların çözülmesi amaçlanmıştır. Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.88-89. 

561 Franz Babinger, 2013, s.261. 
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Lârende’yi kuşatmış ve Karamanoğulları’nı kurtarmak için yardım gönderen Varsaklar’ın 

saldırılarını da geri püskürtünce Osmanlı tekrardan Karamanoğulları’nı hakimiyeti altına 

almıştır.562  

Vezir-i a’zamlıktan azledilen Rum Mehmed Paşa’ya daha sonra ne olduğu 

hakkında muammalar bulunmaktadır. Bazı araştırmalarda 1472 yılında Uzun Hasan 

Osmanlı’ya karşı saldırıya geçtiğinde Rum Mehmed Paşa’nın mağlup olması sebebiyle 

idam edildiği söylenmektedir. 1474 yılında Cem Sultan’ın atabegi olarak Karaman’da 

olduğuna dair kayıtlar da vardır.563 Halil İnalcık’a göre Rum Mehmed Paşa, Varsaklar 

ile girilen savaşta mağlup olmuş ve bu sebepten idam edilmiştir.564 Osmanlı’nın ilk 

dönem kayıtlarının eksikliği sebebiyle Rum Mehmed Paşa’ya sonradan ne olduğuna dair 

net bir bilgi edinilememektedir. Ancak Karaman bölgesi ile ilgili sorunları tam anlamıyla 

çözemeyerek Osmanlı’yı büyük bir zarara uğratmış olması sebebiyle kaçınılmaz olarak 

idam edildiği tahmin edilmektedir. 

 

 

3.3.3. İshak Paşa 

 

Rum Mehmed Paşa’nın vezir-i a’zamlıktan alınmasının ardından İshak Paşa vezir-

i a’zamlık görevine getirilmiştir. Hadîkatü’l-Vüzerâ’da Mahmud Paşa’nın ardından vezir-

i a’zam olarak atandığı geçmektedir.565 Babasının adı İbrahim’dir ve küçükken devşirme 

 
562 Hedda Reindl Kiel, “Rum Mehmed Paşa”, İA, 2008, c.35, s.226-227. 

563 Hedda Reindl Kiel, 2008, c.35, s.226-227. 

564 İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt VIL. Ketîbe, Muhammed İbrahim Yıldırım, TTK, Ankara, 2019, s.232. 

565  Hadîkatü’l-Vüzerâ, İshâk Paşa “Ümerâ-yı guzât-ı nusret-simâtdan “Paşa Yigit” unvanıyla şehir olan emîr-i 

dilîrin’abd-i direm-harîdesidir. Şu’â’-ı hursîd-i sa’âdet levh-i cebininde tâbân olmağın devr-i merâtib ü menâsıb iderek 
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olarak alınarak Edirne’ye gönderilmiştir. II. Murad’ın takdirini kazanan İshak Paşa 

hazinedarlık vazifesine getirilmiştir. II. Murad tahtını Fâtih Sultan Mehmed’e 

bıraktığında da İshak Paşa II. Murad’ın yanında kalarak ona hizmet etmeye devam 

etmiştir. 1444 yılında II. Murad tekrardan tahta çıkarak Varna’da Haçlılar’ı geri 

püskürtmüş ve sonrasında İshak Paşa’yı vezir olarak atamıştır. İshak Paşa makamını II. 

Murad vefat edene kadar korumuştur.566  II. Murad vefat ettiğinde İshak Paşa, diğer 

vezirler Halil Paşa ve Saruca Paşa ile birlikte cenaze ile ilgilenmişlerdir.567  Bu gibi 

durumlara bakıldığında II. Murad’ın İshak Paşa’yı oldukça sevip saydığı görülmektedir. 

İshak Paşa, II. Murad’ın naaşını Bursa’ya götürerek orada defnetmiştir.568 İbn Kemal’in 

yazdığı kayıtlardan Fâtih Sultan Mehmed tahta çıktığında görev yapmış vezirler hakkında 

bilgiler edinilebilmektedir. 

 

İbn Kemal, Tevârih-i Â li -i Osman 

“Sultân Mehmed Hân, tahtgâh-ı saltanata ki sâye sâldı pâdişah odı, pâye-

i serîr-i sa’âdetde üç vezir-i rûşen-zamîr, sâhib-i tedbîr buldı: Halil Paşa 

 
Bosna beglerbegisi olmuş idi. Ba’dehû rütbe-i ‘âliye-i vezâret ile elviye-i ‘adîdeyi fersude-i metâyâyı akdâm-ı hükûmet 

itmişdir. Esâtîn-i sikât-ı müverrihin kalem-zen-i safha-i ya’yîn oldığı üzere sekiz yüz yetmiş ikide Mahmud Paşa’ya câ-

nişîn olmuşdur. Bakiyye-i evlâd-ı Karamân’ı ve ümerâ-i Menteşe vü Germiyân’ı ve sâ’ir ‘alem-efrâz-ı tuğyân olan 

herze-gerdân-ı vâdî-i hizlânı tîşe-i tedmîr ve sadme-i şemşîr ile ser-gerdân-ı beyâbân-ı hizlân eyledikden sonra ber-

mûcib-i fermân-ı lâzımu’l-iz’ân Aksarây’dan ba’zı ehş-i sanâyi’ u hırefi İstanbul’a nakl ve hâlâ ol isme izâfet ile mevsûf 

olan mahalle iskân eyledi. 

Sekiz yüz yetmiş yedide Uzun Hasan seferinin zuhûrı Mahmud Paşa’nın huzûrın îcâb itmegin dâhiye-i ‘azl ile musâb 

oldı. Sekiz yüz seksen altıdan İstanbul muhâfızı bulunmağla esnâ-yı cülûs-ı Bayezîd Hân-ı Velî’de Karamânî Mehmed 

Paşa yerine sâniyen mesned-ârâ-yı sadr-ı kâmrânî olup iki sene mikdârı temşiyet-i mehâm-ı enâma sarf-ı tâb u tüvân 

eyledi. Gayet pîr ü ihtiyâr olmağla hüsn-i ihitiyârıyla ber-vech-i tekâ’üd sekiz yüz seksen sekizden Selânik sancağı 

tevcih olunup tâ’ât u ‘ibâdât ile güzârende-i evkât iken sarsar-ı hevl-nâk-i hâdimü’l-lezzât ile tayy-ı meclis-i hayât 

eyledi. 

Ravzatu’l-ebrâr’da naks-i harir-i hatrîr oldığı üzere müddet-i vezâreti def’a-i ûlâda ‘ahd-i Mehmedî’de beş sene 

mikdârıdır. Kâtib Çelebi tertibi üzere Mahmud Paşa’nın halefi Mehmed Paşayı Rûmî olmak iktizâ ider ammâ siyâk-ı 

tahrîr-i mehere-i ruvâtdan müstefâd olan budur ki Mehmed Paşa-yı Rûmî ol esnâda erkân-ı devlet-i ‘aliyyeden 

bulunmağın nice hıdemât-ı celîlede bulunmuş ancak mühr-i hümâyûn ile kâm-bîn ve şadâret-i âsafîde mekîn 

olmamışdır. Rahmetullahi Ta’âlâ’ aleyh.” Osmanâde Ta’ib Efendi, 2013, s.64. 

566 Mehmed Süreyya, 1996, c.3, s.806. 

567 Ahmet Âşıkî, 2010, s.184-185. 

568 DİA, “İshak Paşa”, İA, 2000, c.22, s.537-538. 
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ve Saruca Paşa ve İshak Paşa. İshak Paşa’yı atasının tabutiyle Bursa’ya 

gönderüb yerine Şahabü’d-Dîn Paşa’yı ki kendünün Atabeğiydi, vezir etdi. 

Karaman-oğlı’nun fitnesini teskin etmekiçün Anadolu Beğlerbeğisi Ozğru-

oğlı ‘İsa Beü’i ‘azl idüb İshak Paşa’yı anun yerine ol diyârun ümerasına 

emîr etdi, Pes, emretdi ki Anadolu kişverinün leşkerini cem’ ide, Menteşa-

oğlı’nun üzerine varub ol madde-i fesâdı kam’ide. Mezkûr paşa dahi 

fermân-ı vâcibü’l-iz’âna imtisâl idüb ol diyârun leşler-i cerrârım ihzâr 

etdi; ceyş-i deryâ-cûş ile hasm-ı bed-kîşün nûş-ı ‘ıyşin telh ve bedr-i kadrin 

selh etmekiçün Menteşa-ili’ne getdi.” 569 

 

İshak Paşa vezir-i a’zam olmadan önce seçkin bir komutan olarak görev yapmıştır. 

İshak Paşa Fâtih Sultan Mehmed tarafından Anadolu beylerbeyi olarak atanmış ve 

Osmanlı ordusunu komuta ederek Menteşe’yi ve Karaman’ı fethetmiştir.570 Fâtih Sultan 

Mehmed tahta çıktıktan sonra da İshak Paşa vezirlik vazifesini sürdürmüştür.571 Ayrıca 

o dönemde Anadolu beylerbeyi olan İshak Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in tahta çıktığı ilk 

zamanlarda yürüttüğü İstanbul Kuşatması’na da Mahmud Paşa ile birlikte 

Myriandrion(Edirnekapı)’nın Hryseia Kapısı(Altın Kapı ya da Yaldızlı Kapı) 

bölgesinden sorumlu olarak katılmıştır. 572  1456 yılında Sırbistan Seferi’ne de 

katılmıştır.573 Anadolu beylerbeyi olarak Sırbistan Seferi’ni oldukça başarılı bir şekilde 

yürütmüştür. Bunun yanında, İshak Paşa Sivricehisar’a taarruz düzenleyerek fethetmiş ve 

ayrıca Belgrad Kuşatması’na da katılmıştır. 1461’de Trabzon Seferi’ne, 1462’de Eflak 

Seferi’ne katılmıştır.574 Eflak Seferi ile alakalı olarak Âşıkpaşazade’nin yazdığı kayıtlar 

bulunmaktadır. 

 
569 İbn Kemal, 1991, s.265. 

570 Selâhattin TANSEL, 2014, s.37. 

571 İbn Kemal, 1991, s.21. 

572 Kritovulos, 2018, s.51. 

573 DİA, 2000, c.22, s.537-538. 

574 Ahmet Âşıkî, 2010, s.207. 
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Âşıkpaşazade 

Bâb 136 

“Şimdi ey aziz! Pdişah İstanbul’a seferden döndüğünde Rumeli’ne 

bıraktıkları İshak Paşa da İstanbul döndü. Etraftan elçiler gelmeye 

başladı. Eflak Bey’inden elçi geldi. Elçisinin yanına elçi koşup gönderdiler. 

Eflak beyini kapıya çağırdılar. Elçi vardı, mesajino Eflak beyine verdi. 

Eflak beyi, varan elçiye “Bu benim vilayetimden emin değilim. Eğer 

memlektimden çıkar oraya varırsam Macarları getirirler bu vilayeti ona 

verirler. Padişahtan dileğim uç beylerinden birini su kenarına 

göndermesidir. O gelen uç beyi bu vilayeti beklesin, ben de devletli 

sultanımın eşiğine yüz sürüyerek varayım.” dedi. 

Hükâr bu söze güvenip uç beylerinden Çakırcıbaşı Hamza Bey’i hayli 

Müslümanla birklikte gönderdi. Çakırcıbaşı varıp Tuna kenarına yerleşti. 

O zamanda Tuna donmuştu. Kış idi Öte taraftan Eflak beyi de Tuna 

kenarına geldi, yerleşti. Bu taraftaki Müslümanlar kendi hallerinde ve 

gafil bir halde idi. Tuna da donmuştu. Eflak beyi olan o melun hile edermiş, 

maksadı baskın yaptı. Hamza Bye’i yakaladı, Müslümanlardan hayli 

insana da zara verdiler. Hamza Bey’in başını ve daha nice Müslümanların 

başını kesti, Macar kralına gönderdi ve “Ben Türklere artık düşman 

oldum.” dedi. Bütün kâfir beyleri bu kâfiri padişaha düşman bildiler.” 575 

 

O dönemde Eflak Osmanlı’nın hakimiyetini kabul ederek her yıl vergi vermekle 

yükümlü olmuştur.576 Ancak Voyvoda Vlad Tepeş(1456-1462), Osmanlı’nın hakimiyeti 

altından ayrılmaya çalışmıştır. Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına 

göre Vlad Tepeş, Osmanlı’nın hakimiyetinden ayrılmak için Macarlar ile ittifak kurup 

Osmanlı’ya karşı koymaya çalışmıştır.577 Vlad Tepeş, Osmanlı taarruzunu tahmin ederek 

Niğbolu Vidin’i yağmalayarak katliam düzenlemiştir ve Tuna Nehri bölgesinde dolaşarak 

birçok insanı esir olarak yakalamıştır.578 Fâtih Sultan Mehmed, zulmetmeye devam eden 

 
575 Ahmet Âşıkî, 2010, s.207. 

576 Viorel Panaıte, “Haraçgüzarların Statüleri: XV. ve XVII. Yüzyıllarda Eflak, Bogdan ve Transilvanyalılar üzerine 

bir Çalısma”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., c.1, s.373-383. 

577 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.58-59. 

578 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.75. 
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Vlad Tepeş’i cezalandırmak için Eflak Seferi’ne çıkmıştır. 1462 yılında Eflak Seferi 

sırasında Mahmud Paşa vezir-i a’zam iken İshak Paşa ise vezir idi. Kayıtlara göre, Fâtih 

Sultan Mehmed sefer için hazırlık yaparken Rumeli’de olan İshak Paşa, İstanbul’a 

dönerek sefer hazırlıklarına katılmıştır. 

Osmanlı açısından Tuna Nehri bölgesindeki güvenli ortam hem askeri hem de 

ekonomik yönden gerekliydi. Bunun sebebi ise Tuna Nehri’nin stratejik öneme sahip 

olmasıydı. Osmanlı, Tuna Nehri için Macarlar ile çatışmaktaydı. Ayrıca Avrupa 

Haçlıları’nın engellenmesi ve Rumeli Bölgesi’nin hakimiyetinin elde tutulması için Tuna 

Nehri askeri olarak oldukça önemli bir bölgeydi. 579  Bunun yanında Tuna Nehri’ni 

merkez alarak gelişen ticaret şehirlerinin ekonomik kâr sağlaması da önemli bir 

husustu.580 

Osmanlı ordusu, Filibe’de Tuna Nehri’ni geçerek Eflak’a girmiştir.581 Osmanlı, 

donanmasını seferber ederek Karadeniz’den Tuna Nehri’ne girmiş ve Vidin’e kadar 

ilerlemiştir.582 O dönemde vezir-i a’zam olan Mahmud Paşa ve İshak Paşa, Evrenuz-zâde 

Ali Bey’in oğlu Evrenus Bey’in birlikleri ile Eflak topraklarına girmiştir. Vlad Tepeş, 

Osmanlı’nın büyük ordusuna karşı durmaya çalışmış ancak sonunda başarısız olarak 

Osmanlı ordusu tarafından esir alınmıştır. 583  Laonikos Chalkokondyles’in yazdığı 

kayıtlara göre Vlad Tepeş, Osmanlı ordusunun Eflak’a doğru ilerlemesi üzerinde aceleyle 

Macarlar’dan yardım istemiştir. Osmanlı, Vlad Tepeş’in ordusunu zaptetmiş ve Eflak’ın 

 
579 Selâhattin TANSEL, 2014, s.111-112. 

580 Gökçen Coşkun Albayrak, Dersaadetin Kileri Tuna Nehir’nde Ticaret ve Devlet, Dergân Yay., İstanbul, 2017, s.30-

31. 

581 Ahmet Âşıkî, 2010, s.208-209. 

582 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.76. 

583 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.77. 
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hükümdarlık tahtını Vlad Tepeş’in kardeşine vermiştir. 584  Franz Babinger’in 

araştırmasına göre Osmanlı ordusu kolayca Filibe’yi geçerek Eflak’a ilerlemiş ve Vlad 

Tepeş telaşla Macarlar’dan yardım istemiştir. Ancak Macarlar Eflak’ı kurtarmak için 

gereken destek kuvveti göndermemiş ve sonunda Vlad Tepeş yakalanarak idam 

edilmiştir.585 Eflak’ın yeni voyvodası olan Vlad Tepeş’in kardeşi Radul, her yıl vergi 

ödeme şartıyla Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir. Fâtih Sultan Mehmed, Eflak Seferi 

ile tekrardan bu bölgede Osmanlı hakimiyetini sağlayarak seferi sonlandırmıştır. 

1469 yılında Rum Mehmed Paşa Karaman sorunu sebebiyle vezir-i a’zamlıktan 

azledilmiş ve yerine İshak Paşa getirilmiştir. Rum Mehmed Paşa, Karaman bölgesini sert 

bir şekilde yönetmiş ancak yanlış politikası sebebiyle Pîr Ahmed Bey ve Kasım Bey 

Karaman bölgesinin hakimiyetini yeniden ele geçirince sorunlar ortaya çıkmıştır. Fâtih 

Sultan Mehmed, Karaman sorununu çözmek için İshak Paşa’yı vezir-i a’zam olarak 

atamıştır. 

İshak Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in emriyle Karaman Seferi’ni düzenlemiştir.586 

İshak Paşa, orduya liderlik ederek Mut Kalesi’ni ele geçirmiş ve Niğde Kalesi’ni 

onarmıştır. Ayrıca çok sayıda kaleyi fethederek sonrasında Aksaray’a doğru ilerlemiştir. 

1471 yılında Fâtih Sultan Mehmed, Gedik Ahmed Paşa’yı ordu komutanı olarak Karaman 

bölgesine göndermiştir. Gedik Ahmed Paşa, Mokan’ı ele geçirmiştir.587 Osmanlı’nın 

saldırıları sebebiyle Karaman bölgesinin hükümdarları Akkoyunlu Uzun Hasan’dan 

yardım istediğinde bulunmuştur. Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre o dönemde Uzun 

Hasan, Karaman’ı desteklemesi şartıyla karşılık olarak çeşitli imtiyazlar seçebiliyordu. 

 
584 Laonikos Chalkokondyles, 2014, c.2, 382-383. 

585 Franz Babinger, 2002, s.188-189. 

586 Ahmet Âşıkî, 2010, s.219. 

587 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.92. 
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İlk olarak Venedikliler, Macarlar ve Papa ile birleşerek Osmanlı’ya saldırabilir veya 

Doğu’daki Türkmenleri kullanarak Osmanlı’ya karşı durabilirdi. 588  Uzun Hasan, Pîr 

Ahmed Bey ve Kasım Bey’e yardım etmek için birliklerini göndermiştir.589 Karaman 

bölgesindeki çatışmaların şiddetlenmesi ile muharebenin yönü Osmanlı’nın 

Akkoyunlular’la rekabeti olarak değişmiştir. 

Karaman sorunu, Osmanlı ve Akkoyunlu çatışması olarak gelişme göstermiştir. 

1472 yılında Fâtih Sultan Mehmed, İshak Paşa’yı azlederek yerine Mahmud Paşa’yı 

vezir-i a’zam olarak atamıştır.590 Mahmud Paşa, başarılı bir şekilde Karaman bölgesini 

sükûna kavuşturmuş ve Akkoyunlular ile yapılan Otlukbeli Savaşı’nı kazanarak 

Karaman’daki çatışmaları sonlandırmıştır.591 Ancak bu süreçte Mahmud Paşa vezir-i 

a’zamlıktan azledilmiştir.592 

Vezir-i a’zamlıktan azledilen İshak Paşa’ya daha sonra ne olduğu detaylı bir 

şekilde bilinmemektedir ancak Amasya’ya giderek Şehzade Bayezid’in yanında ona 

yardımcılık yaptığı düşünülmektedir.593 Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed vefat edince 

İshak Paşa, çıkan yeniçeri ayaklanmasını bastırmıştır. II. Bayezid’in Amasya’dan 

İstanbul’a gelip tahta çıkmasında çokça yardımı olmuştur.594 İshak Paşa, II. Bayezid 

döneminde tekrardan vezir-i a’zam olmuş ve daha sonra Yenişehir’de birlikleri komuta 

etmiştir. Ancak damadı Gedik Ahmed Paşa, II. Bayezid tarafından idam ettirilince İshak 

 
588 Nicolae Jorga, 2012, s.147. 

589 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, s.78. 

590 Theoharis Stavrides, 2001, s. 173. 

591 İlhan Erdem, Ak-koyunlu Devleti Tarihi (Siyaset, Teşkilat, Kültür), Birleşik Yayınevi, 2007, s.118-119. 

592 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.110. 

593 DİA, 2000, c.22, s.537-538. 

594 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.529-530. 
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Paşa da vezir-i a’zamlık görevinden azledilerek Selanik’e gönderilmiştir. Daha sonra 

1497 yılında vefat etmiş ve İnegöl’e defnedilmiştir. 

 

 

3.3.4. Gedik Ahmed Paşa 

 

Mahmud Paşa ikinci defa vezir-i a’zamlıktan azledilince 1474 yılında Gedik 

Ahmed Paşa onun yerine geçmiştir. Gedik Ahmed Paşa, Hadîkatü’l-Vüzerâ’da vezir-i 

a’zam olarak kayıtlara geçmiştir.595 Gedik Ahmed Paşa yeniçeri kökenli biri olarak üstün 

askeri becerileri ile ün salmıştı.596 Kökeni hakkında birçok farklı kaynak bulunmaktadır 

 
595 Hadîkatü’l-Vüzerâ, Gedik Ahmed Paşa “Zümre-i ebtâl-i Bektâşiyândan iken nîrû-yı bâzû-yı celâlet ile beglerbeglik 

rütbesini ihrâz iderek ba’dehû vezâret ile karîn-i i’zâz olup ebu’l-fütûhât ve’l-meğâzî Sulân Mehmed Hân-ı Gazî’nin 

manzûr-ı nazar-ı i’tibârı ve ekser gazâvâtda serdâr u sipeh-sâlârı idi. Evlâd-ı Karamâniyânı kahr u tedmîr ve kılâ’-ı 

Silifke ve Ermenek’i feth u teshîr idüp Trabzon seferinde teşmîr-i sâk-ı sa’y u tedbîr itmişdir. Sekiz yüz yetmiş sekizde 

Mahmûd Paşa ‘azl ü iclâ olundukda teşrif-i sadâret-i ‘uzmâ ile mukziyyü’l-münâ ve üç yüz pâre merâkib-i bahriye ile 

deryâ-peymâ olup mahâzîl-i Fireng tasarrufında olan hıtta-i Kefe’yi hatt-ı emân ile dâr-ı îmân ve Azak memleketin tâ 

Çerkes hudûdına müntehi olınca dâhil-i kalem-rev-i ‘Osmâniyân eyledikden sonra livâ-yı ferkad-ferdâ-yı islâmı burç-

ı hisâr-ı Mengü’ye nasb ve ahâlîsini darb-ı tîg-ı kahr ile kesr eyleyüp sekiz yüz seksen ikiden Arnavud İskenderiyyesi 

fethine ‘unvân-ı serdârî ile nâm-zed kılındıkda ‘adem-i imkân yüzinden bast itdiği ma’âzîre tevcih-i sem’-i kabul 

olunmayup cünha-i taksir ile Bogazkesen Hisârı’nda giriftâr-ı bend-i zencîr olmuş idi. Ol hisârın düşvâr-gîr ü ‘asîrü’t-

teshîr idügi muhât-ı ‘ilm-i şehriyâr-ı Sikender-serîr oldukda Hersek-zâde Ahmed Paşa şefâ’atiyle kayd-ı muzîk-i 

habsden ıtlak ile ber-vech-i arpalık Avlonya sancağıyla mazhar-ı merâhim ü eşfâk oldı. Polya memleketin eyâdî-i 

e’âdîden intizâ’ içün ref’-i livâ-yı mihr-iltimâ’ idüp kılâ’-ı ‘adîdeyi ıktılâ eyledi. 

Sekiz yüz seksen altıda tehniyet-i cülûs-ı şeref-me’nûs-ı Bayezîd Hanî ümniyyesiyle ‘atebe-i ‘aliyyeye rû-mâl itdikde 

mazhar-ı nüvâziş ü ikbâl olup gâ’ile-i Sultân Cem def’ine Licâm-ı eşheb-i zerrîn-sitâm-ı sultânî mün’atıf oldukda redif-

i matiyye-i iclâl kılınmışdı. Esnâ-yı ma’reke-i iltihâmda bezl-i nakdîne-i cân-sipârî ve kesb-i re’sü’l-mâl-i ser-firâzî 

itmegin ‘alâ-kavlin hıl’at-ı vâlâ-yı vezâret-i ‘uzmâ ile i’zâz olundı. Lâkin hilâf-ı rizâ-yı hümâyûn-ı şehriyârî gılzet ü 

huşunet-i harekât ü etvârı bâ’is-i terâküm-i esbâb-ı gazab-ı şehriyârî olmağın sekiz yüz seksen yedide meştâ-yı 

Edirne’de dâhil-i hammâm-ı himâm ve şerbet-i nâ-güvâr-ı kahr ile telh-kâm oldı. 

Müddet-i vezâreti Katib Çelebi tahrîri üzere dört sene mikdârıdır. Şecâ’at ü celâdeti müsellem-i cumhur bir vezir-i 

sâhib-şu’ûr idi. Ba’zı âsâr-ı hayr-encâmı ve İstanbul’da namına intimâ ile ma’rûf bir hammâmı vardır. Rahmetullâhi 

Ta’âlâ ‘aleyh.” Osmanâde Ta’ib Efendi, 2013, s.65. 

596 Mehmed Süreyya, 1996, c.1, s.5. 
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ve Arnavut-Rum olduğu söylenmektedir.597 Gedik Ahmed Paşa devşirme olarak alınmış 

ve II. Murad döneminde sarayda yaşamıştır.598 Fâtih Sultan Mehmed döneminde Rum 

beylerbeyi olarak görevlendirilmiştir. 1461’de Koyulhisar’ı fethetmiş ve 1462 yılında 

Anadolu beylerbeyliğine atanmıştır. İbn Kemal’in yazdığı kayıtlara göre Gedik Ahmed 

Paşa, vezir ve Anadolu beylerbeyi makamlarının ikisine birden atanmıştır.599 1469’da 

Karaman Seferi’ne katılmıştır. Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed’in oğlu Şehzade 

Mustafa Karaman’a gönderilince ona hizmet etmek için Konya’ya gitmiştir. 1470’de 

Eğriboz Seferi’ne katılmış ve vezir olmuştur.600  Gedik Ahmed Paşa üstün yetenekli 

komutanlığı ile çok sayıda sefere katılmıştır. 1471’de Alâiye, 1472’de Silifke, Mokan ve 

Georigos kalelerini ele geçirmiştir. Ayrıca 1473’te Otlukbeli Muharebesi’ne katılarak 

zaferle dönmüştür. 1474’te Mahmud Paşa Uzun Hasan’ı takip edip yakalayamaması 

sebebiyle vezir-i a’zamlıktan alınınca onun yerine Gedik Ahmed Paşa atanmıştır. 601 

Gedik Ahmed Paşa, Karaman ve İçel bölgesini ele geçirerek Karaman sorunlarını 

sonlandırmıştır. Vezir-i a’zamlık vazifesini yürütürken Kırım bölgesine kadar Osmanlı 

topraklarını genişletmiştir. Bu konuyla alakalı olarak Âşıkpaşazade’nin Gedik Ahmed 

Paşa’nın Kefe Seferi hakkında yazdığı kayıtlar bulunmaktadır.602 

 

Oruç Beğ Tarihi 

“Ve girü bu yıl içinde veîri Gedük Ahmed’i Karaman’a gönderd. Karaman 

vilâyetinde verup Silifke’yi ve Menyân ve İrmenek hisârını feth itdi. Ve 

 
597  İsmail Hami Danişmend’in araştırmasına göre Gedik Ahmed Paşa’nın Arnavut-Rum melezi olduğu 

düşünülmektedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre ise Sırp kökenlidir. İsmail Hami Danişmend, 2011, 

c.5, s.11.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.533-534. 

598 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.533-534. 

599 İbn Kemal, 1991 s.303-304. 

600 Tayyâr-zâde Atâ, 2010, c.1, s.65. 

601 Hedda Reindl Kiel, “Gedik Ahmed Paşa”, İA, 2018, c.13, s.543-544. 

602 Ahmet Âşıkî, 2010, s.227-229. 
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Sultân Mustafâ, Karaman begi, varup Kavlak hisârı dirler, Karaman’da, 

anı feth itdi. Gelüp ol hinde Sultan Mustafâ vefât idüp rahmeten vâsi’an 

anun yerine Sultân Cem oldı. Anatolu beglerbegisi Dâvud Paşa, Rûm-eli 

beglerbegisi Hâdım Süleymân Paşa idi, hicretün sene 879. 

Defâ Sultân Muhammed Kostantin’de karâr idüp, girü veziri Gedük 

Ahmed’i gemiler ile on bin azab Mehemmed Aga’yla ve dört bin yeniçeri 

ve Rûm-eli’nden dahı leşkerler cem’ olunup, dniz yüzinden Kara-

deniz’den gemiler ile aşup varup Kefe Ol tarafdan Kırım leşkeri, Deşt 

çerisi, Tatarleşkeri gelüp bunlarunla dostluk idüp, Kefe’yi ve Menkûb’ı 

feth itdiler Safer ayınun içinde vâkı’ oldı. 

Ve girü bu yıl içinde Sultân Muhammed Han Çöke’ye yaylaya çıkmışdı. 

Gedük Ahmed’i Kefe’ye gönderdügi vakt Malkoç-oglı Balı beg 

Semendre’yi yirken, ol vakt Sulân Muhammed han Semendre’yi beklemeğe 

garîblerden dört yüz mikdârı garîb yiğit göndermişdi. Malkoç-oglı Balı 

beg fursat bulup garîb yigitlerile ve yanında olan akıncıyla varup Sirem 

asadı dirler ol adaya geçüp hâzır kâfir leşkerine buluşup….” 603 

 

O dönemde Kırım’ın Kefa bölgesi, Altınordu Hanlığı’ndan alınarak Cenevizliler 

tarafından hükmediliyordu.604 Osmanlı, Trabzon Seferi ile Karadeniz’in güney bölgesini 

hakimiyeti altına almıştı ve Karadeniz’in kuzey bölgesini ele geçirmek için Kırım 

Seferi’ni planlamıştır. 605  Gedik Ahmed Paşa, birliklere öncülük ederek Kırım 

bölgesindeki Kefe, Sudak ve Azak bölgelerini fethetmiştir. 606  Başarılı bir şekilde 

Cenevizliler’in hükmettiği Kırım bölgesini hızlıca zapt etmiştir. 607  Ayrıca Menküb 

Kalesi’ni ele geçirerek Kırım Hanı Mengli Giray’ı özgürlüğüne kavuşturmuş ve bunun 

sonucunda birçok Cenevizli esir olarak yakalanmıştır. 608  Osmanlı, Mengli Giray ile 

 
603 Oruç Beğ, 2008, s.126-127. 

604 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.127. 

605 Nur Akbaş, “Osmanlı Kaynaklarına Göre Gedik Ahmed Paşa’nın Kırım Seferi”, Vakanüvis - Uluslararası Tarih 

Araştırmaları Dergisi, 2017, s.14-26. 

606 Ahmet Âşıkî, 2010, s.227-229. 

607 Tursun Beg, 1978, s.32-33. 

608 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.128. 
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birlikte Kırım bölgesinden Cenevizliler’i defetmiştir. 609  Osmanlı’nın Kırım Seferi 

sonucunda Kırım Hanlığı vasal devlet olmuştur ve böylece Karadeniz’in kuzeyine kadar 

Osmanlı’nın etki alanı genişlemiştir. Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın 

araştırmasına göre Osmanlı, Kırım Seferi ile Karadeniz’in kuzeyini ele geçirmiştir. 

Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre ise Hacı Giray’ın Osmanlı’dan Kefe’yi istemesi 

sonucunda Osmanlı Kefliler’den vergi talep etmiştir. Ancak Kefliler vergi ödemeyi 

reddedince Fâttih Sultan Süleyman donanması ile deniz yolunu kapatmasının ardından 

saldırıya geçmiş ve Kefe’yi fethetmiştir.610 

Kırım Seferi ile Karadeniz üzerindeki hakimiyeti ele geçiren Fâtih Sultan 

Mehmed, Akdeniz’i de hakimiyeti altına almak için Venedik’in elindeki birçok ada ve 

kaleye taarruza geçmiştir. Arnavut Seferi, Ege Denizi ve Akdeniz’in deniz hakimiyeti 

için Venedikliler ile girilen çatışmalar sonucunda yapılmıştır. 611  Venedikliler, Fâtih 

Sultan Mehmed döneminde Osmanlı’nın kendine bağladığı devletlerle ittifak kurarak 

Osmanlı’ya karşı durmaya çalışmıştır. Örneğin Venedikliler, Akkoyunlu Uzun Hasan ile 

ittifak kurarak Osmanlı’ya karşı koymaya çalışmıştır.612 Bu sebeple Osmanlı açısından 

Venedikliler sürekli olarak göze batmıştır. 1477 yılında Gedik Ahmed Paşa, orduya 

liderlik ederek Arnavut Seferi’ne çıkmıştır. Osmanlı, Venedikliler’i tek başına bırakıp 

sorunu kökünden halletmek için Arnavutluk’a taarruza geçmiştir. Ancak İşkodra’yı ele 

 
609 Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre Fâtih Sultan Mehmed, Kırım Seferi ile Menğli Giray’ı 

kurtarmış ve Cenevizlileri Kırım bölgesinden defetmiştir. Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.1, s.128-129. 

610 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.1, s.129.; Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.58-59. 

611  Alpay Bizbirlik, Osmanlı-Venedik İlişkileri ve XVII. Yüzyılın Başlarında Adriyatik Bölgesindeki Sınırlarda 

Yaşanan Bazı Sorunlar Ü zerine, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2009, 

s.41-54. 

612 Alpay Bizbirlik, 2009, s.41-54. 
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geçirmekte başarısız olunmuştur. Bu sebeple Gedik Ahmed Paşa vezir-i a’zamlık 

görevinden alınmıştır.613 

Ancak Gedik Ahmed Paşa 1478’de Fâtih Sultan Mehmed tarafından ordu 

komutanı olarak atanmış ve Ege Denizi ile Akdeniz’deki adaları fethederek aktif faaliyet 

göstermiştir. 614  1479’da Kefalonya, Zanta ve Ayamavra adalarını fethetmiştir. 615 

1480’de Fâtih Sultan Mehmed’in emriyle İtalya Seferi’ne çıkmış ve Otranto’yu 

fethetmiştir.616 Gedik Ahmed Paşa’nın Otronto Seferi hakkında İbn Kemal’in yazdığı 

kayıtlar üzerinden bilgi edinilebilir. 

 

 

İbn Kemal, Tevârih-i Â l-i Osman 

“Râvî eyidür: Ahmed Paşa, Otuanda’da oturub etrâf u eknâfda hisâr ve 

diyârun teshîri emrinde tedbîr iderken, ‘adet üzerine dilîr serhengler, şîr-

gîr nehengler nevbetçe hayl-ı cerrârı seylvâr çeküb her gün bir kenara 

akına akub giderken, bir gün haber geldi ki akına giden gâzîler yakın yerde 

hâzır savaş kâfirine sataşmışlar; bir düşvâr derenün içinde buluşub ik’ 

seyl-i kûhsâr gibi biri birine koyuluşub muhkem uğraşmışlar; kâfir 

vâf’rmiş, gâzîlere galebe etmişler, ol pervâzîler çîl yavrusı gibi tağıtmışlar. 

Bu haber-i şerr gelüb sehre irince, Ahmed Paşa’nun kulağına girince, fi’l-

hâl âheng-i kâr-zâr idüb hınk-i bâd-gird ü hâmûn-neverde süvâr oldı, 

düşmen üzerine getdi; tîğ-zen ve saf-şiken nîze-guzâr nâmdârlardan işiden, 

bâd-ı şimâl gibi isti’câl idüb ardından yetdi.” 617 

 

 
613 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.533-534. 

614 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.30. 

615 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.32-33. 

616 Konstantinos Giakoumis, “Konstantinos Giakoumis, “The Ottoman Campaign to Otranto and Apulia (1480-1481)”, 

The Türks, Yeni Türkiye Publications, 2002, c.3, s.189-197; Haldun EROĞLU, “Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-

1481)”, Mediterranean Journal of Humanities, 2011, s.127-134. 

617 İbn Kemal, 1991 s.514. 
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Gedik Ahmed Paşa, fetihler yaparak İtalya’ya girebilmek için gereken yolu 

oluşturmuştur.618Ancak 1481 yılında İtalya’nın iç bölgelerini fethetmek için hazırlık 

içerisindeyken Fâtih Sultan Mehmed vefat edince geri dönmüştür. 

Fâtih Sultan Mehmed vefat edince II. Bayezid ve Cem arasında hükümdarlık tahtı 

için çatışma çıkmıştır. Gedik Ahmed Paşa II. Bayezid’i desteklemiştir. Ancak Cem’i 

desteklediği konusundaki şüpheler sebebiyle hapse atılmıştır.619 Gedik Ahmed Paşa’nın 

hapsedildiği haberini alan yeniçeriler isyan çıkarınca II. Bayezid onu hapisten 

çıkarmıştır.620 Bu duruma bakılarak Gedik Ahmed Paşa’nın yeniçeri kökenli birisi olarak 

yeniçeriler arasında oldukça saygınlık gördüğü anlaşılmaktadır. Gedik Ahmed Paşa daha 

sonra Karamanoğlu Beyliği’nin isyanını bastırmak için Şehzade Abdullah’a yardım 

ederek birlikleri komuta etmiştir. Ancak II. Bayezid, Gedik Ahmed Paşa’nın Cem 

Sultan’ı destekleyeceği korkusu ile Gedik Ahmed Paşa’yı idam ettirmiştir. 621  Gedik 

Ahmed Paşa’nın ölümü hakkında birçok muamma bulunmaktadır. Gedik Ahmed 

Paşa’nın ne zaman Cem’i destekleyeceğini bilmemesi ve yeniçerilerden büyük bir destek 

görüyor olması sebebiyle II. Bayezid’in onu idam ettirdiği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 
618 Konstantinos Giakoumis, 2002, s.189-197. 

619 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Değerli Vezir Gedik Ahmed Paşa II. Bayezid Tarafından niçin Katledildi?”, Belleten, 

TTK, 1965, s.491-497. 

620 Hedda Reindl Kiel, 2018, c.13, s.543-544. 

621 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1965, s.491-497. 
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3.3.5. Hoca Sinan Paşa 

 

Fâtih Sultan Mehmed’in saltanatının son dönemlerinde ilmiye sınıfından olan 

Türk devlet yetkilileri vezir-i a’zamlık makamına getirilmeye başlanmıştır. 1476 yılında 

Gedik Ahmed Paşa azledilince yerine Hoca Sinan Paşa atanmıştır. 622  Hadîkatü’l-

Vüzerâ’da Hoca Sinan Paşa’nın vezir-i a’zam olduğu hakkında bir kayıt geçmemektedir. 

İsmail Hami Danişmend’in araştırmasına göre Hoca Sinan Paşa vezir-i a’zam olarak 

atanmamıştır. Ancak İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre ise Hoca Sinan 

Paşa vezir-i a’zam olarak atanmıştır.623 Hoca Sinan Paşa’nın babası İstanbul kadısı Hızır 

Bey’dir. Ayrıca medresede eğitim almış ilmiye sınıfı mensubudur. Fâtih Sultan Mehmed, 

Hoca Sinan Paşa’yı vezir olarak görevlendirmiş ve hocası olarak görmüştür.624 Gedik 

Ahmed Paşa azledilince onun yerine Hoca Sinan Paşa vezir-i a’zam olmuştur ancak alim 

ve düşünür olması sebebiyle vezir-i a’zamlık vazifesini çok iyi bir şekilde yerine 

getirememiştir. Bu sebeple çok kısa bir sürede vazifesinden alınmıştır.  

 

 

3.3.6. Karamanî Mehmed Paşa 

 

Fâtih Sultan Mehmed’in son vezir-i a’zamı olarak Karamanî Mehmed Paşa görev 

yapmıştır. Hadîkatü’l-Vüzerâ’da Karamânî Nişâncı Mehmed Paşa’nın vezir-i a’zam 

 
622 Aylin Koç, “Sinan Paşa”, İA, 2009, c.37, s.229-231. 

623 İsmail Hami Danişmend, 2011, c.5.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.534. 

624 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.534. 
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olarak atandığı kaydedilmiştir.625 Karamanî Mehmed Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in son 

vezir-i a’zamıdır. Mevlâna Celâleddin Rumî’nin soyundan gelmektedir ve babasının adı 

Arif Çelebi’dir. 626 1476 yılında Hoca Sinan Paşa’nın azledilmesinin ardından vezir-i 

a’zam olmuştur. Karamanî Mehmed Paşa Karaman valisi Şehzade Cem’in yanında 

bulunduğu sırada Fâtih Sultan Mehmed vefat edince yeniçeri isyanı çıkmıştır ve 

Karamanî Mehmed Paşa 1481’de bu isyanda vefat etmiştir. 

Fâtih Sultan Mehmed’in saltanatının son dönemlerinde tekrardan ilmiye 

sınıfından olan Türk devlet yetkilileri vezir-i a’zamlık makamına getirilmeye başlanmıştır. 

Hoca Sinan Paşa’nın babası İstanbul kadısı Hızır Bey’dir. Karamanî Mehmed Paşa ise 

ilmiye sınıfı mensubu bir Türk’tür. Bu şekilde Fâtih Sultan Mehmed’in saltanatının son 

dönemlerinde vezir-i a’zam olarak ilmiye sınıfından olan Türk kökenli kişiler atanmıştır. 

Bu atamaların ilmiye sınıfı mensubu olan Türk yetkililerin tepkileri sonucunda 

gerçekleştiği söylenebilir. Çünkü Fâtih Sultan Mehmed’in saltanat döneminde genellikle 

devşirme kökenliler vezir-i a’zam olarak atanmıştır ve bu durum ilmiye sınıfı mensubu 

Türk yetkililerinin tepkisine sebep oluşturmuştur. Bu tepkileri dindirmek için ilmiye sınıfı 

mensubu Türk yetkililerden de atamalar yapıldığı düşünülmektedir. Hoca Sinan Paşa’nın 

 
625 Hadîkatü’l-Vüzerâ, Karamânî Nişâncı Mehmed Paşa “Nişânî mahlası ile şehir şâ’ir-i hoş-ta’bîrdir. Gavher-i 

sikü’l-le’âl-i nesl-i kerimi Hazret-i Mevlânâ kaddesallâhu sırrahu’l-‘azîrzin silsile-i şerifine peyvestedir. Fâzıl-ı sütûd-

zamîr olmağın tarik-i tedrise sâlik olmuş iken küttâb-ı dîvânî silkine münselik oldı. Belâğat-ı şi’r ü inşâda zû-fünûn-ı 

dehr oldığı ecilden muvakki’-i dîvân olup rütbe-i vezâret ile müddet-i medîde hıdmet-i celîle-i tuğrâ-yı garrâ-yı 

şehriyârî zîver-i menşur-ı i’tibârı olmuş idi. Ravzatu’l-Ebrâr’da rakamzede-i kil-i ta’yîn oldığı üzere sekiz yüz yetmiş 

sekizde Mahmuûd Paşa’ya câ-nişîn olmuşdur. Kâtib Çelebi tahrîri sekiz yüz seksen ikide Gedik Ahmed Paşa ‘azl ü 

habs olundukda mekân-ı âsafîde mekîn olmuşdur. Hâlâ düstûru’l-‘amel olan kavânîn-i nâfi’anın ekseri netîce-i tedbîr-

i isâbet-pezîridir. Ol zamâna dek mansıb-ı kâdî-‘askerî zât-ı vâhid ile kâ’im idi. Tefrîk itdürüp Rûmili sadâretini 

Mevlânâ Muslihuddîn Kastalânî’ye ve Anatolı sadâretini dahi Hacı Hasan-zâde’ye tevcih eyledi. Vechi Şakâyık’da 

nigâşte-i hâme-i tahkîkdir. 

Sekiz yüz seksen altıda Sultân Mehmed Hân Anatolı canibine sarf-ı ‘inân-ı yek-rân-ı berk-nişân idüp Gegbûze nâm 

menzilde ‘azm-i gülşen-sarây-ı cinân itmegin na’ş-ı rahmet-nakşalarını nihâde-i sanduka-i kitmân idüp taraf-ı âsitâne-

i sa’âdete ‘inân-tâb-ı kufûl olmuş idi. Bu esnâda cilveperdâz-ı ‘arsa-i şürûr olan şûr-ı meşhurda dest-i gadr-i gadr-i 

tâ’ife-i Bektâşiyân ile sülâf-ı şâf-ı şehâdet nûş eyledi. Müddet-i zevâreti dört sene mikdârı olup sâhib-i fazl u edeb bir 

vezir-i şerîfü’n-neseb idi. Âsâr-ı hayrından İstanbul’da bir câmi’i ve hammâmı vardır. Rahmetullâhi Ta’âlâ ‘aleyhi. 

Rahmeten vâsi’aten.” Osmanâde Ta’ib Efendi, 2013, s.65-66. 

626 Yusuf Küçükdağ, “Karamânî Mehmed Paşa”, İA, 2001, c.24, s.449-451. 
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anca 1 yıl, Karamanî Mehmed Paşa’nın ise anca 4 yıl vezir-i a’zam olarak kalabilmiş 

olması bu durumu kanıtlar niteliktedir. Bu atamalar Fâtih Sultan Mehmed’in 30 yıllık 

saltanatının sadece küçük bir bölümüne denk gelmektedir. Bu sebeple Fâtih Sultan 

Mehmed döneminde genel olarak devşirme kökenlilerin vezir-i a’zam olarak atandığı 

söylenebilir. 

Karamanî Mehmed Paşa ile Fâtih Sultan Mehmed dönemi vezir-i a’zamları son 

bulmuştur. Araştırmanın bu kısmında Fâtih Sultan Mehmed dönemini vezir-i a’zamları 

incelenmiştir. Fâtih Sultan Mehmed döneminden önceki vezir-i a’zamların en tipik 

özellikleri Osman Gazi’nin soyundan gelmeleri, Türk ve köklü ailelerden olmaları ve 

medrese eğitimi alan ilmiye sınıfı mensubu kişiler olmalarıdır. Ancak Fâtih Sultan 

Mehmed tahta çıkıp Çandarlı Halil Paşa idam edildikten sonra devşirme kökenli olan 

Zağanos Paşa vezir-i a’zam olarak atanmıştır. Bu şekilde Zağanos Paşa ile birlikte 

devşirme kökenli devlet yetkilileri vezir-i a’zamlık makamına atanmaya başlamıştır.  

Devşirmelerin küçük yaşta devşirildikten sonra Türk dili, Türk kültürü ve 

adetlerini öğrenip doğal bir şekilde İslam’ı kabul ettikleri ve sadık birer Osmanlı 

vatandaşı oldukları söylenebilir. Daha sonra devşirmeler yeteneklerine göre devlet 

yetkilisi veya ordu komutanı olarak yetiştirilmişlerdir. Mahmud Paşa, Bizans 

soylularından gelmektedir. 627  Mahmud Paşa, İstanbul Kuşatması, Mora Seferi ve 

Trabzon Seferi gibi birçok sefere Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte katılmıştır. Mahmud 

Paşa’nın kökeninin Bizans soylularına dayanmasına rağmen bir Osmanlı vatandaşı ve 

Osmanlı Devleti’nin vezir-i a’zamı gibi hareket ettiğini söylemek mümkündür. Mahmud 

Paşa dışında Rum Mehmed Paşa, İshak Paşa ve Gedik Ahmed Paşa gibi vezir-i a’zamlar 

 
627 Kritovulos, 2018, s.105. 
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da Türk kökenli değildir. Bu vezir-i a’zamların hepsi devşirme sistemi ile Osmanlı’nın 

birer üyesi olarak yetiştirilmişlerdir. 

Fâtih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı bir dünya imparatorluğu olarak 

büyümüş ve topraklarını genişletmiştir. Devşirme kökenli devlet yetkilileri vezir-i a’zam 

olarak devlet idaresini iyi bir şekilde yürütmüşlerdir. Ancak haklarında her zaman şüphe 

oluşması kaçınılmaz bir gerçektir. Baştan beri Müslüman olmayan Hristiyan kökenli 

kişiler olmaları ve Türk olmamaları, bu şüphelerin temel sebebidir. Türk-İslam Devleti 

olan Osmanlı’da devşirmeler, ilk başta tamamen yabancı unsurlar olarak görülebilirler 

ancak onlar devşirme sistemi ile mükemmel bir şekilde Osmanlı’ya adapte olmuşlar ve 

Osmanlı’ya kendilerini adamışlardır. Ayrıca bu durum Osmanlı’nın devlet kimliğinin, 

beylik olmaktan çıkıp bir Türk-İslam imparatorluğu olarak değiştiğini kanıtlamaktadır. 

Bu değişimin padişaha sadık devşirme kökenli vezir-i a’zamlar ile mümkün olduğu 

söylenebilir. Bu sebeple devşirme kökenli vezir-i a’zamların icraatlarına dikkat çekmek 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  



166 

 

4. BÖLÜM: ZAĞANOS PAŞA VE HAYATI 

 

 

Fâtih Sultan Mehmed(1444-1446, 1451-1481) dönemi, Osmanlı’nın kısa bir süre 

içerisinde hızlıca topraklarını genişlettiği ve gelişim gösterdiği bir dönem olmuştur. 

Ayrıca bu dönem, Osmanlı’nın bir Türk boyu lideri değil de padişah merkezli bir 

imparatorluk olarak gelişmesinde önemli bir basamak olmuştur.628 Böyle bir değişim ve 

gelişmenin ise devşirme kökenli devlet yetkililerinin yüksek mevkilere gelmesiyle 

mümkün olduğu söylenebilir. Devşirmeler, Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte birçok fetih 

savaşını başarıyla yürütmüş ve imparatorluğun gelişiminde önemli bir rol oynamışlardır. 

Bu kişiler arasından özellikle Osmanlı’nın ilk devşirme kökenli vezir-i a’zamı olan 

Zağanos Paşa önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü Zağanos Paşa, Fâtih Sultan 

Mehmed’in en yakınında bulunan kişilerden biri olarak siyasi açıdan II.Mehmed için her 

zaman sağlam bir dayanak olmuştur.629 Zağanos Paşa, Fâtih Sultan Mehmed genç yaşta 

padişah olduğunda da onu desteklemiştir.630 Fâtih Sultan Mehmed, tahttan indirildikten 

sonra Manisa’da kaldığı süre boyunca da Zağanos Paşa onun yanında bulunmuştur.631 

Ayrıca II. Murad(1421-1444, 1446-1451) vefat ettikten sonra Fâtih Sultan Mehmed 

tekrardan tahta çıkıp da İstanbul’un fethedilmesini öne sürdüğünde de onu destekleyerek 

yanında olmuştur.632 Bu çalışma ile, Fâtih Sultan Mehmed’in hem iyi gününde hem kötü 

 
628 Aydın TANERİ, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun Gelişmesi ve Saray Hayatı-

Teşkilatı, Mehmet Akif ERDOĞRU, TTK, Ankara, 2019, s.79.  

629 Theoharis Stavrides, The Sultan of Vezirs - The Life Times of The Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelović 

(1453-1474), Rill, Boston, 2001, s.63-64. 

630 Halil İnalcık, Fetih Devri üzerinde Tetkikler ve Vesikalar Ⅰ, TTK, Ankara, 2014, s.89-90. 

631 Muharrem Eren, Zağnos Paşa, Zağnos Paşa Kültür ve Eğitim Vakfı, 1994, s.21. 

632 Halil İnalcık, 2014, s.114-115. 
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gününde yanında olan Zağanos Paşa üzerinden devşirme kökenli devlet yetkilerinin nasıl 

yetişip gelişim gösterdikleri, Osmanlı vezir-i a’zamı mevkisine kadar yükselme süreçleri 

ve nasıl siyasal otoritenin ana faktörleri olarak ilerleme gösterdikleri incelenecektir. 

 

 

4.1. Zağanos Paşa’nın Doğumu ve Gelişme Dönemi 

 

Osmanlı’nın ilk zamanlarında beylik yapısı oldukça öndeydi. Bu beylik düzenini 

ortadan kaldırıp bir devlet kurmak için İslam’ın yargı ve değerlerinden yararlanılmıştır. 

Osman Gazi’nin rüyası hakkındaki rivayetler Osmanlı’nın bu yöndeki düşüncelerini 

göstermektedir. Kayıtlara göre, Osman Gazi’nin rüyasını yorumlayan Şeyh Edebali, bu 

rüyaya göre kendi kızı ve Osman Gazi’yi evlendirmiştir. 633  Osman Gazi’nin rüyası 

hakkındaki bu ünlü rivayetin Osmanlı’nın o dönemki kimlik yapısını gösterdiği 

söylenebilir. Osmanlı’nın beylik düzeninden sıyrılıp İslam ideolojisini kendine odak 

alarak çevresindeki beylikleri kendi çatısı altında birleştirdiğini gösteren önemli bir kayıt 

olduğu düşünülmektedir.634 Osmanlı’nın ilk dönem vezirleri, Memlükler(1250-1517) ve 

İlhanlılar(1256-1353)’da da olduğu gibi, medreselerde eğitim alan ilmiye sınıfı mensubu 

kişilerden atanmıştır.635 Alâüddin Paşa, Ahmed Paşa, Hacı Paşa, Sinânüddin Yûsuf Paşa 

gibi vezirlerin hepsi ilmiye sınıfındandır. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde hanesinden 

birçok vezir ve vezir-i a’zam çıkaran Çandarlı ailesinden gelenler de yine ilmiye sınıfı 

 
633 Ahmet Âşıkî, 2010, s.49-50. 

634 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Doğuşu Meselesi”, Söğüt’ten İstanbul’a, İmge Kitabevi, Ankara, 2015, s.225-

240. 

635 Yusuf HALAÇOĞLU, 2007, s.13. 
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mensubudur.636 Ayrıca bu ilk dönemlerde genellikle Osmanlı ailesi ile kan bağı olanlar 

ve köklü Türk ailelerden gelenler vezir olarak görevlendirilmiştir. İlk vezir olan Alâüddin 

Paşa, Orhan Gazi’nin kardeşidir. Çandarlı ailesi ise köklü bir Türk ailesidir. Bu şekilde 

Fâtih Sultan Mehmed’in tahta çıkışına kadar genellikle ilmiye sınıfı mensubu ve köklü 

Türk ailelerinden gelenler vezir ve vezir-i a’zam olarak görevlendirilmiştir.  

Zağanos Paşa’nın doğumu hakkında, Osmanlı’nın ilk dönem kayıtlarının eksikliği 

sebebiyle detaylı bilgiye ulaşmak zordur. İsmi kayıtlarda Zağnos, Zağanos, Zaganos gibi 

çeşitli şekillerde geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise adı Zağanos Mehmed Paşa olarak 

geçmektedir ancak çağdaş dönem kaynaklarında ‘Mehmed’ ismi kullanılmamaktadır.637 

Ayrıca kökeni farklı kaynaklarda Rum, Arnavut veya Türk olarak da belirtilmektedir. 

Ancak isminde geçen ‘-os’ ekine bakıldığında Arnavut kökenli olduğu tahmin 

edilmektedir. 638  Bu durumlara bakıldığında Zağanos Paşa’nın devşirme sistemi ile 

devşirilerek Enderûn Mektebi’nde eğitim aldığı ve elit devlet görevlisi olarak 

yetiştirildiği düşünülmektedir. Zağanos Paşa’nın doğumu ve kökeni hakkında doğruluğu 

kesin olan kayıtlar yetersiz olduğundan dolayı yaşamının ilk dönemleri hakkında yeterli 

bilgi edinilememektedir. Ancak devşirme olarak alındığı, sarayda eğitim gördüğü ve 

yaşadığı bilinmektedir. 

Zağanos Paşa’nın Osmanlı tarihinde sahneye çıktığı dönem II. Murad dönemidir. 

Halil İnalcık’ın yaptığı araştırmaya göre Zağanos Paşa’nın ilk atandığı makam 

hazinedarbaşılıktır. 639  Hazinedarbaşı, Hazine Odası’nın amiri olduğu için Enderûn-i 

 
636 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi, TTK, Ankara, 1988a, s.6. 

637  Çağdaş dönem araştırmalarında Zağanos Mehmed Paşa kullanılmamaktadır. Genel olarak kabul gören isim 

Zağanos Paşa’dır. Feridun Emecen, “Zağanos Paşa”, İA, 2013, c.44, s.72-73. 

638 Zağanos Paşa’nın ismindeki ‘-os’ eki genel olarak Rumca’ya dayandırılmaktadır. Örneğin, Bulgar Kralı Üçüncü 

Sisman Aleksandros’un oğlu Sismanos’un ismindeki ‘-os’ ekinden de bu durum anlaşılmaktadır. Muharrem Eren, 1994, 

s.17.  

639 Halil İnalcık, 2014, s.86. 
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Hümâyûn’da oldukça önemli bir yetkili idi. Bu şekilde Zağanos Paşa’nın devşirme olarak 

alındıktan sonra sarayda mesleki olarak yetiştirildiği düşünülmektedir. II. Murad 

tarafından 1440 yılında Arvanitili sancakbeyliğine atanmıştır. 640  Zağanos Paşa, II. 

Murad’ın birçok askeri seferine katılmıştır. Belgrad Kuşatması’na katılmıştır ve 1442-

1443 yıllarında Macaristan’ın saldırılarını geri püskürtmek için de bir askeri sefere 

katılmıştır.641  Çevre devletlerin saldırıları sebebiyle karışık ve zorlu geçen dönemde 

Zağanos Paşa, seferlerde gösterdiği başarılar ve becerileriyle kabul görmüştür. II. Murad 

kızı Fatma Sultan ile Zağanos Paşa’yı evlendirmiştir. Başka bir kayıtta da padişahın 

akrabası olan birisi ile evlendiği geçmektedir. Laonikos Chalkokondyles’in yazdığı 

kayıtlara göre de I. Murad’ın kızı Fatma Sultan ile evlendirilmiştir.642  II. Murad’ın 

Zağanos Paşa’yı kızıyla evlendirmesi, II. Murad’ın Zağanos Paşa’yı yetenekleri 

konusunda takdir ettiğinin bir kanıtı olarak görülebilir. Ayrıca II. Murad, Zağanos Paşa’yı 

Şehzade Mehmed’in eğitimi için lala olarak atamıştır. 

Zağanos Paşa, Manisa Sarayı’nda olan ve daha sonra padişah olacak Şehzâde 

Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed’e lalalık yapmıştır ve onunla hoca-talebe ilişkisi 

kurmuştur. 643  Osmanlı’da şehzadenin eğitimi saray içi ve dışı olarak ayrı ayrı 

yürütülmüştür. Şehzadeler, öncelikle sarayda eğitim almışlar ve 11-13 yaşlarını geçip de 

yetiştikten sonra sancağa çıkarak eyaletlerde fiili olarak idari işleri öğrenmişlerdir.644 

Şehzade, sancağa gönderilirken bir lala tayin edilirdi. II. Murad Şehzade Mehmed’in 

 
640 Halil İnalcık, 2014, s.87. 

641 Muharrem Eren, 1994, s.21. 

642  Laonikos Chalkokondyle, İstanbul Kuşatması sürecinde Galata bölgesinden sorumlu olan Zağanos Paşa’dan 

bahsetmiştir. Zağanos Paşa’nın padişahın akrabası ile evlendiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Laonikos 

Chalkokondyles, The Histories, Anthony Kaldrellis, Harvard University Press, 2014, c.2, s. 173. 

643 Muharrem Eren, 1994, s.21. 

644 Haldun Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, s.81. 
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lalası olarak Zağanos Paşa’yı atamıştır.645 Şehzadeler, Türkçe okuma-yazma, Arapça, 

Farsça, İslami bilgiler, savaş teknikleri ve komutanlık gibi alanlarda eğitim alırlardı. 

Ayrıca mûsiki, şiir gibi sanat alanlarında da ek dersler alırlardı.646 Bu dönemde, Zağanos 

Paşa ve Fâtih Sultan Mehmed arasındaki ilişkinin hoca-talebe olarak güçlenmeye 

başladığı düşünülmektedir. 

Bu şekilde Zağanos Paşa II. Murad’ın kızı ile evlenmiş ve Fâtih Sultan 

Mehmed’in hocası olmuş ancak birtakım siyasi krizler ile de karşı karşıya kalmıştır. Bu 

olaylardan birisi de II. Murad’ın padişahlık tahtını oğlu Fâtih Sultan Mehmed’e 

bırakmasıdır.647 II. Murad’ın padişahlık tahtını neden Fâtih Sultan Mehmed’e bıraktığı 

tam olarak bilinememektedir. Ancak II. Murad’ın tahttan çekilmeye karar verdiği dönem, 

Osmanlı’ya saldırmak için Avrupa Haçlılarının toplandığı ve Amasya’da büyük oğlu 

Şehzade Alâeddin’in vefat ettiği haberlerinin geldiği dönemdir.648 II. Murad’ın neden 

tahttan çekilmeye karar verdiği kesin olarak bilinmemektedir ancak Şehzade Alâeddin’in 

vefatından sonra zihinsel olarak bir değişim yaşamış olabileceği düşünülmektedir. II. 

Murad’ın Fâtih Sultan Mehmed’e tahtını devretme süreci hakkında Mevlâna Mehmed 

Neşrî’nin yazdığı Cihânnümâ’da kayıtlar geçmektedir. 

 

Mevlâna Mehmed Neşrî - Cihânnümâ 

“Çünki, Sultan Murad Edirne’ye geldi. Halil Paşa’ya eyitdi: “Oğlumu 

hâl-i hayâtımda tahta geçiririn, tâ ki gözüm bakarken görem, ne vechile 

gazâ eder.” Hemandem Magnisa’da Sultan Mehmed’e adam gönderdiler. 

Turhan Beg’i Tokat’da Bedevi Çardağ’a gönderdi. Zîrâ ekser küffârile 

uğraşa sebeb olidi. Ve hem “Vılkoğlu’yile dostdur” dediler. Andan Sultan 

Mehmed gelip Murad Han kendi ihtiyârıyile oğlu Sultan Mehmed’i tahta 

 
645 Muharrem Eren, 1994, s.21. 

646 Haldun Eroğlu, 2004, s.82. 

647 Halil İnalcık, “Murad II”, İA, 2016, c.31, s.164-172. 

648 Halil İnalcık, 2014, s.58-59. 
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geçirip, Halil Paşa’yı ve Şehâbeddin Paşa’yı ve Saruca Paşa’yı vezir edip, 

Mevlânâ Hüsrev’i kadı-asker etdi. Kalan tertib yerli yerinceydi. Kendi, 

Sarabdar Hamza Beğ’i ve İshak Paşa’yı sâyir nüdemâyile alıp Magnisa’ya 

varıp ferâgat etdi.” 649 

 

 II. Murad, küçük yaştaki oğlu Fâtih Sultan Mehmed için o dönem vezir-i a’zam 

olan Halil Paşa’yı ona yardım etmekle görevlendirmiştir. 650  II. Murad, Bursa 

yakınlarında inzivaya çekilmiştir. Manisa’da olan Fâtih Sultan Mehmed, Edirne’ye 

gelerek padişah tahtına oturmuştur.651 Bu sırada Zağanos Paşa’nın da birlikte Edirne’ye 

geldiği düşünülmektedir. Osmanlı yönetimi bir krizden geçmekteyken Avrupa’nın birçok 

ülkesinden Haçlı birlikleri organize edilmiş ve Osmanlı’ya saldırılmıştır. II. Murad’ın 

tahttan çekilmesi, II. Mehmed’in tahta çıkması ve Avrupa Haçlılarının saldırıları ile 

Osmanlı yönetimi bölünmüş ve taraflar çatışması başlamıştır.  

  Osmanlı, Haçlıların saldırılarından korunmak zorundaydı ve Osmanlı yönetimi 

genç padişaha güven duymuyordu. 652  Bu süreçte Zağanos Paşa, Hadım Şehâbeddin 

Şâhin Paşa ile birlikte Fâtih Sultan Mehmed’i desteklemiştir.653 O sırada vezir-i a’zam 

olan Çandarlı Halil Paşa’nın Osmanlı’nın bu kriz ortamından kurtulabilmesi için genç 

yaştaki padişahtansa olgun ama tahttan feragat edip inzivaya çekilmiş olan II. Murad’a 

ihtiyacı olduğunu düşündüğü tahmin edilmektedir. Ayrıca II. Murad’ın tahta yeniden 

geçmesini isteyen yeniçerilerin gösterdiği tepkiler de II. Murad’ın yeniden tahta 

çıkmasında oldukça etkili olmuştur.654 Çandarlı Halil Paşa II. Murad’ın geri dönmesini 

 
649 Mevlâna Mehmed Neşrî, Cihânnümâ (Osmanlı Tarihi 1288-1485), Necdet ÖZTÜRK, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 

2013, s.270. 

650 Colin Imber, Varna Savaşı, Ayda Arel, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2007, s.248. 

651 Ahmet Âşıkî, 2010, s.175-176. 

652 Halil İnalcık, 2014, s.75. 

653 Halil İnalcık, 2014, s.89-90. 

654 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, Sabah Gazetesi, 1993, c.1, s.496-497. 
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ve orduyu kumanda ederek Haçlıları geri püskürtmesini istemiştir. Bunun için Cebe Ali 

Bey’i Bursa’ya göndermiştir.655 Ayrıca birçok yetkili de II. Murad’ın ordunun başına 

geçmesi için ısrar etmekteydi. 656  Sonunda ordudaki hoşnutsuzlukları çözmek ve 

Haçlıları geri püskürtmek için II. Murad yeniden tahta geçmiştir.657 1444 yılında II. 

Murad, Osmanlı ordusuna öncülük ederek Varna Muharebesi’nden zaferle ayrılmış ve 

Haçlı tehdidini ortadan kaldırmıştır.658 Fâtih Sultan Mehmed’i destekleyen Zağanos Paşa 

ve Şehâbeddin Şâhin Paşa görevlerinden azledilmiş ve Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte 

Manisa’ya gönderilmiştir. Franz Babinger’in araştırmasına göre Fâtih Sultan Mehmed 

tahttan indirildikten sonra Manisa’ya gitmiş, Zağanos Paşa ise Balıkesir’e gitmiştir.659 

Bazı kaynaklarda geçen Zağanos Paşa’nın azledilince Balıkesir’e gönderildiği 

bilgisindense Fâtih Sultan Mehmed’in peşinden Manisa’ya gitmiş olduğu bilgisi daha net 

ve doğru olarak görülmektedir. Ayrıca Balıkesir’de bir süre kaldıktan sonra Fâtih Sultan 

Mehmed’in yanına Manisa’ya gittiği de düşünülmektedir. Fâtih Sultan Mehmed, Zağanos 

Paşa’yı o dönemde atabeg ve vezir olarak atadığı için Zağanos Paşa’nın Fâtih Sultan 

Mehmed’in yanında olduğu düşünülmektedir.660 

Fâtih Sultan Mehmed’in tahttan indirildikten sonra Manisa’daki inziva sürecinin 

hem Fâtih Sultan Mehmed’in hem de Zağanos Paşa’nın hayatındaki önem arz eden bir 

dönem olduğu söylenebilir. Zağanos Paşa’nın Manisa’da Fâtih Sultan Mehmed ile 

kurduğu hoca-talebe ilişkisi, siyasi yoldaşlık ilişkisi olarak gelişmiştir. Fâtih Sultan 

 
655 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.434. 

656 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.434. 

657 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yenitepe, 2012, c.1, s.382-383. 

658 Ahmet Âşıkî, 2010, s.176-177. 

659 Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, Dost Körpe, Oğlak Bilimsel Kitaplar, 2013, s.59. 

660 Muharrem Eren, 1994, s.22. 
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Mehmed Zağanos Paşa’ya atabeg, vezir gibi unvanlar vermiştir.661 Zağanos Paşa, Fâtih 

Sultan Mehmed’in hocası olmasının yanında daha sonra siyasi yoldaşı da olarak her 

zaman onun en yakınında bulunmuştur. II. Murad vefat edip de Fâtih Sultan Mehmed 

tahta geçtikten sonra Zağanos Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in politikalarını desteklemeye 

devam etmiştir. Genç padişah, Manisa’da inzivaya çekildiği zorlu dönemlerde sağlam 

dayanağı olarak yanında Zağanos Paşa bulunmuştur. Fâtih Sultan Mehmed, cesurca karar 

verme yetisi ile birlikte Osmanlı tarihinde üstün ve parlak icraatları ile iz bırakmıştır. 

Fâtih Sultan Mehmed’in bu şekilde ilerlemesinde Zağanos Paşa’nın da oldukça büyük bir 

role sahip olduğu söylenebilir. Bunun sebebi Zağanos Paşa’nın Fâtih Sultan Mehmed’in 

zor zamanlarında yanında olmasıdır. Zağanos Paşa’nın verdiği eğitim ve yardımların da 

etkisi ile Fâtih Sultan Mehmed, Osmanlı’yı daha da geliştirip büyütmüş ve Osmanlı’ya 

altın çağını yaşatmıştır. II. Murad vefat ettikten sonra tahta geçen Fâtih Sultan Mehmed’in 

döneminde Osmanlı yönetiminde Çandarlı Halil Paşa gibi çok sayıda tecrübeli ve yaşını 

almış politikacılar bulunuyordu. Zağanos Paşa, Osmanlı yönetiminde Fâtih Sultan 

Mehmed’i desteklemesinin yanında tam anlamıyla onun siyasi destekçisi ve yoldaşı 

olarak aktif bir faaliyet göstermiştir. Genç ve atılgan olan Fâtih Sultan Mehmed 

kendinden önce gelen padişahların gerçekleştiremediği İstanbul’u kuşatma planını öne 

sürmüştür. 

 

 

 

 

 
661 Halil İnalcık, 2014, s.105. 
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4.2. Fâtih Sultan Mehmed’in Tahta Çıkışı ve İstanbul Kuşatması 

 

II. Murad’ın 1451 yılında vefatının ardından Fâtih Sultan Mehmed tahta geçerek 

padişah olmuştur. Manisa’da iken yanında bulunan Zağanos Paşa’nın da birlikte geri 

döndüğü hakkında bir kayıt yoktur ancak vezirliğe atanmasına bakıldığında Zağanos 

Paşa’nın da Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte Osmanlı yönetimine geri döndüğü 

düşünülmektedir. 662  Bu durum İbn Kemal’in yazdığı kayıtlardan da teyit 

edilebilmektedir. 

 

İbn Kemal - Tevârih-i Â li -i Osman 

“Esnâf-ı ‘ibâddan mehere-i sehare ve etrâf-ı bilâddan ‘amele-i kemele 

cem’ olub binâ kaydı görüldi, mubârek sâ’at ve ferhûnde demde hisârun 

dîvârı yeri mâye irince kazılub sahra-i samâyla bünyâd uruldı. Sûr-ı 

hisarın çâr haddi ki sedd-i İskender’e nazîrdi, dört vezîr’e ki biri Halil 

Paşa ve biri Saruca Paşa ve biri Şahâbü’d-Dîn Paşa ve biri Zağanos 

Paşaydı, ta’yîn olundı, her biri hadem ü haşemi ve etbâ’ u eşyâ’ı ve 

kendüye ittibâ’iden a’vân u ensâriyle bir tarafda maslâhat üzerine olub 

sâ’ir ümerânun dahi hızmetleri tebyîn olundı. Sultân-ı cihân-metâ’un 

fermân-ı kazâ-ceryânı yerine varub emr-i vâcibü’l-ittibâ’ ve lâzımu’l-

iz’ânı nifâd buldı. Sehl zamânda bir sarb kal’a, kulle-i cebel-i şâmih gibi 

sâbit ü râsih, bünyâdı âb içinde, burcı sehâb içinde, âbâd oldı.” 663 

 

Osmanlı, her padişah değiştiğinde Anadolu beyliklerinin ayaklanmaları ile karşı 

karşıya kalmıştır. II. Mehmed’in tahta çıktığı ilk dönemlerde yaşanan Karamanoğulları 

ayaklanmalarını bastırmak için düzenlenen sefere Zağanos Paşa’nın da katıldığı 

 
662 Muharrem Eren, 1994, s. 22. 

663 İbn Kemal, 1991, s.34. 
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düşünülmektedir. 664  Fâtih Sultan Mehmed İshak Paşa’yı Anadolu beylerbeyi olarak 

atamış ve sefer için birlikler göndermiştir. Bu şekilde Karamanoğulları’nın ayaklanmaları 

kolayca bastırılmıştır. Âşıkpaşazade’nin kayıtlarına göre Fâtih Sultan Mehmed’in 

Karaman bölgesinin liderlerini idam etmeyi düşünürken emri altındaki devlet 

yetkililerinin ikazlarını dinleyerek onlara merhamet gösterdiği ve bu kararından 

vazgeçtiği kayıtlarda geçmektedir. 665  Fâtih Sultan Mehmed Karamanoğulları’nın 

ayaklanmalarını bastırdıktan sonra Edirne’ye döndüğü sırada İstanbul’u fethetme 

hazırlıklarından biri olan ve üs olarak kullanılacak olan Rumeli Hisarı’nın inşasını 

emretmiş ve inşanın baş sorumlusu olarak Zağanos Paşa’yı atamıştır. Zağanos Paşa, Fâtih 

Sultan Mehmed’in emri ile İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı’nı inşa etmiştir. Rumeli 

Hisarı’nın inşası ile alakalı olarak Kritovulos’un yazdığı kayıtlar bulunmaktadır. 

 

Kritovulos Tarihi 

“XI. Her şeyi iyice düşündükten, inceledikten ve inceden inceye 

hesapladıktan sonra, hisarın yapımı için en uygun yerin orası olduğuna 

kanaat getirerek inşaat alanını işaretledi. Hisarın yeriyle kaplayacağı 

alanı, temellerini, kulelerle burçların arasındaki uzaklıkları, barbataları, 

kapıları ve her şeyi istediği gibi planladıktan sonra inşaatın 

sorumluluğunu vezirlerine paylaştırdı. İnşaatı en kısa zamanda bitirmeleri 

emrederek, en iyi çalışanlarla işlerini ilk bitirenlere armağanlar vermeyi 

vaat etti. Hisarın deniz tarafının inşaatını kendisi üstlendi. 

Hisarın yapımı bahar mevsiminin ortalarında, çok sayıda işçi 

çalıştırılarak, büyük bir hevesle ve rekabet ortamı içinde başlayarak yaz 

mevsiminde bitirildi. O zamana kadar yapılmış hisarların içinde, her 

bakımdan en sağlamı, en güvenlisi ve en tanınmışı oldu. Özenle seçilerek 

bir araya getirtilen çok büyük taşlarla inşa edildi, bağlantılarında bol 

demirle kuşun kullanıldı, özelikle çok sayıda yüksek ve sağlam yapılmış 

 
664 Ahmet Âşıkî, 2010, s.185. 

665 Ahmet Âşıkî, 2010, s.185. 
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burçlarla, kalın tabyalarla, yüksek ve kalın sur duvarlarıyla güçlendirildi.” 
666 

 

Rumeli Hisarı, Osmanlı’nın Bizans İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a 

yapacağı hücumlarda üs olarak kullanılmak amacıyla inşa edilmiştir.667 Zağanos Paşa, 

Rumeli Hisarı’nın inşasını yönetmiştir. Kuzeybatıda bulunan kulenin inşasını Saruca Paşa, 

hisarın denize bakan kısmındaki kulenin inşasını Çandarlı Halil Paşa, güneybatıda 

bulunan kulenin inşasını ise Zağanos Paşa üstlenmiştir.668 Baron Joseph Von Hammer 

Purgstall’ın araştırmasına göre Rumeli Hisarı 3 ayda inşa edilmiştir. 669  İstanbul’u 

fethetmek için kale duvarları aşılarak defalarca kuşatma denemesi yapılmıştır.670 Bizans, 

eskisi gibi güç ve zenginliğe sahip olmasa da üç kısımdan oluşan kale duvarları ve az 

sayıda askeri ile de kuşatmayı önlemiştir. Ayrıca deniz üzerinden açılarak kuşatmanın 

yapılması durumunda İstanbul’u fethetmenin büyük bir insan kaybı ve maddi kayıp 

getireceği düşünülmüştür. Bunun yanında Avrupa’nın göndereceği takviye birlikler de 

sorun teşkil etmekteydi. Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed’in deniz üzerinden gelecek 

yardımların yolunu kesmek için İstanbul Boğazı’na Rumeli Hisarı’nı inşa ettirdiği 

düşünülmektedir.671  

Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetme planı, Osmanlı yönetiminin itirazları 

ile karşı karşıya kalmıştır. Vezir-i a’zam olan Çandarlı Halil Paşa Avrupa’nın 

 
666 Kritovulos, Kritovulos Tarihi(1451-1467), Ari Çokcona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018, s.21-

22. 

667 Abdullah Mehmet Avunduk, “Rumeli Hisarı”, İA, 2018, c.35, s.237-240. 

668 Abdullah Mehmet Avunduk, 2018, c.35, s.237-240. 

669 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.1, s.530. 

670 Ahmet Ağırakça, “Konstantiniyye Fethi Hadisinin İslam Fetih Hareketlerine Etkisi ve Oluşturduğu Motivasyon”, 

1. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı, İstanbul Büyük Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1997, 

s.89-95. 

671 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.461. 
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göndereceği yardımları düşünerek fethe karşı çıkmıştır. Ancak Zağanos Paşa ve devşirme 

kökenli yetkililer Fâtih Sultan Mehmed’in planını desteklemiş ve kuşatma fikrine 

katılmışlardır.672 Osmanlı yönetiminde Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere kuşatmaya 

karşı çıkanlar ve Zağanos Paşa başta olmak üzere kuşatma fikrine katılanlar olarak iki 

ayrı taraf oluşmuştur. En sonunda devşirme kökenli yetkililerinin fikri Osmanlı 

yönetiminde daha çok kabul görmüştür. 

Fâtih Sultan Mehmed İstanbul’un fethedilmesini öne sürdükten sonra Osmanlı 

yönetimi içerisinde çıkan çatışmalar üzerine daha detaylı bir şekilde odaklanmak 

gerekmektedir. Çünkü bu çatışma, Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere fethe karşı çıkan 

devlet yetkilileri ve Zağanos Paşa başta olmak üzere fethin yapılmasına katılan devşirme 

kökenli devlet yetkilileri arasında yaşanmıştır. Osmanlı yönetimi içerisinde iki grup 

arasında yaşanan bu çatışmanın, otoriteye sahip olma amacından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu şekilde bir gruplaşmanın ise Zağanos Paşa başta olmak üzere 

devşirme kökenli yetkililer ve Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere soylu ve Türk 

kökenli yetkililer arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı söylenebilir. 673  Devşirme 

kökenli yetkililer, Enderûn Mektebi’nde üst düzey bir eğitim almışlar ve yapacakları 

vazifeler konusunda uygulamalı bir eğitim alarak mesleki becerilerini geliştirmişlerdir. 

Ö zellikle de askeri alanda büyük bir gelişme ve başarı göstermişlerdir. Fâtih Sultan 

Mehmed döneminde görev yapan Mahmud Paşa ve Gedik Ahmed Paşa’nın askeri 

alanlarda üstün başarıları olmuştur. 674  Ayrıca vezir-i a’zam olarak atanarak devlet 

 
672 Halil İnalcık, 2014, s.89-90. 

673 Halil İnalcık, 2014, s.89-90. 

674 Devşirme sistemi ile devşirilen Mahmud Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in düzenlediği çok sayıda sefere katılmıştır. 

Bu seferlere örnek olarak Mora, Trabzon ve Karaman seferleri gösterilebilir. Yeniçeri kökenli Gedik Ahmed Paşa ise 

Kırım Seferi’ni düzenlemiştir ve yeniçerilerden büyük destek gören bir kişidir. 
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idaresini iyi bir şekilde yönetmişlerdir. Çandarlı Halil Paşa ve Zağanos Paşa arasında 

geçen çatışmalara bakılarak da devşirme kökenli yetkililerin ilerleyişi gözlemlenebilir. 

 Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa ve devşirme kökenli yetkililerin siyasi 

desteğini almasının, İstanbul Kuşatması’na başlanmasını kolaylaştırdığı düşünülmektedir. 

Bu şekilde merkezinde Zağanos Paşa’nın olduğu devşirme kökenli yetkililerin destekleri 

olmasaydı Fâtih Sultan Mehmed’in tecrübesi ve yaşı çok olan Çandarlı Halil Paşa ile 

soylu ve Türk asıllı yetkililerin itirazları karşısında kayıtsız kalması ve İstanbul’u 

fethetme konusunda ısrarcı kalması olduğundan daha zor olacaktı. Devşirmelerin 

desteğinin de Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul Kuşatması’nı gerçekleştirmesinde 

etkisinin bulunması, devşirmelerin gelişip güç kazanarak Osmanlı’yı padişahı odaklı, 

güçlü ve merkeziyetçi bir devlet olarak değiştirmeye başladığının bir göstergesidir.  

1453 yılında Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u kuşatmak için hazırlıkları 

bitirdikten sonra 23 Mart 1453 tarihinde Edirne’den ordusunu harekete geçirerek 

kuşatmaya başlamıştır.675 İstanbul Kuşatması Osmanlı tarihinde oldukça önemli bir yere 

sahip olduğu için hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. 676   Osmanlı ordusu, 

 
675 Agostino Pertusi’nin araştırmasında şöyle geçmektedir ki: “4. Nisan. On gün önce kadar(yani 26 Mart günü) 

Edirne’den hareket eden Mehmed’in orudu, İstanbul yakınlarına ulaştı. Evvela iki buçuk mil, sonra bir mil ve en 

sonunda bir çeyrek mil yaklaştı. Sonraki düzenlemeler 5 ile 7 Nisan günleri arasında yapıldı. Artık kuşatma başlamıştı. 

Kara tarafındaki surlar karşısında Türk ordusu şu şekilde dizilmişti. 

a) Galata sırtlarındaki tepelerden Haliç’e kadar, Xyloporta yakınına doğru: Zağanos Paşa komutasında; 

b) Xyloporta’dan Porta di Charisios’a kadar: Komutanlığını Kraca Bey’in yaptığı Rumeli askerleri; 

c) Porta di Charisios’dan Porta di Myriandirou (veya Polyandriou)’ya kadar: Çandarlı Halil Paşa ve (maiyetindeki) 

Yeniçeri’ler ve Sipahiler ile Fâtih Sultan Mehmed komutasında; 

d) Porta di Myriandriou’dan (veya Polyandriou) Porta Aurea’ya kadar: komutanlığını İshak Paşa’nın Yaptığı Anadolu 

Askerler ve Mahmud Paşa’nın askerler.” 

Agostino Pertusi, İstanbul’un Fethi Çağdaşların Tanıklığı, Mahmut H. Şakiroğlu, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 

2004, c.1, s. 69.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.461. 

676 İstanbul’un Fethi hakkında Türkiye’de birçok araştırma yapılmıştır. Ayrıca bu konuda çok kez uluslararası bilim 

konferansı düzenlenmiştir. 1. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı 24-25 Mayıs 1996, İstanbul Büyük Belediyesi 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1997.; 2. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı 30-31 Mayıs, 1 Haziran 

1997, İstanbul Büyük Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1997.; Agostino Pertusi, 2004.  
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Keşan’da Anadolu birliklerini bekledikten sonra İstanbul’a ilerlemiştir. 6 Nisan’da 

İstanbul’a varan Osmanlı ordusu kalenin etrafını kuşatmışken donanma ise gemileriyle 

kuşatmaya katılmıştır. 677  Osmanlı’nın İstanbul Kuşatması’na karşılık olarak Bizans, 

sadece 5000 kişilik Yunan garnizonuna ve 2000 kişilik yabancı asker birliğine sahipti ve 

kaleyi, kuşatma başlamadan önce ulaşan 700 kişilik Cenevizli asker birliği ile savunmaya 

çalışmıştır. 678  Zağanos Paşa, Galata, Haliç çevresi ve Hasköy bölgesini ablukaya 

almıştır.679  

 

Kritovulos Tarihi 

“XXVII. Daha sonra satraplarını, süvari birlikleriyle alayların 

komutanlarını, paşalarını ve bütün ordusunu yerleştirerek, ordu içindeki 

konumlarını ve savaşacakları bölgeleri gösterdi; neler yapmaları 

gerektiği anlattı. Bütün şehri, kara ve deniz surlarını bölümlere ayırdı. 

Zağanos Paşa ile askerlerine ve diğer subaylara Galata’yı, Keras ve 

çevresi ile Tahta Kapı adıyla bilinen bölgeye kadar limanı kuşatmalarını 

ve Keramika bölgesinden tam karşısında bulunan surlara kadar Keras’ta 

bir köprü kumalarını emretti. Şehri her yönden çevirerek kuşatmayı 

güçlendirmek için buraya da ağır donanımlı askerlerle okçular taşımayı 

düşünüyordu.” 680  

 

Zağanos Paşa, Galata bölgesinde konumlanarak Haliç’ten gelecek yardımları 

engellemiştir. Ayrıca Haliç’ten gemileri geçirmek için bir köprü inşa etmiştir.681 İstanbul 

Kuşatması’ndaki ana taktik Haliç üzerinden gelecek dış yardımları kesmekti. İstanbul 

Kuşatması hakkında anonim olan Tevârih-i Â l-i Osman kayıtlarında bilgiler geçmektedir. 

 
677 Ahmet Âşıkî, 2010, s.186. 

678 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Fikret Işıltan, TTK, Ankara, 2015, s.525. 

679 Laonikos Chalkokondyles, 2014, c.2, s. 173. 

680 Kritovulos, 2018, s.50-51. 

681 Kritovulos, 2018, s.50-51. 
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Anonim Tevârih-i Â l-i Osman 

“Çün Sultan hicretün yılında vefât etdi, sene 855. Sultan Mehmed ol 

târihde tahta cülûs etdi, mâh-ı Muharrem’ün on altısında pâdişâh oldu. 

Andan Karamanoğlu huruç edüp hayli eller urdu. Sultan Mehmed dahi 

hücum edüp üzerine vardı. Âkıbet Karamanoğlu İbrâhim Beğ yolda 

karşulayup adamlar araya buragup sulh etdi. 

Andan Sultan Mehmed dahi Edrene’ye geldi. Tunca yanında bir saray 

başladı, sene 856 târihinde, rahmete Rabbihi. Bu âyeti hesab cümle edicek 

bu târih olur, 856. 

Def’â sefer etdi. Kostantiniyye katında bir Boğazkesen hisarını binâ etdi, 

sene 856 yılında. 

Andan geldi, Edrene’de ejderhâlar gibi toplar dökdüler. Etrâf-ı âleme 

nâmeler perâkende edüp mübâlağa leşkerler cem’ edüp on bin yeniçeri ve 

yirmi bin azeb ve sâyir halk dahi gazâ-yı ekberdür deyüp bî-nihâyet leşker 

cem’ olup Edrene’de olan toplar arabalara bindürüp, her bir topda nice 

yüz öküzler koşup dahi iki yanından urganlar takup bir nice bin adamlar 

çeke çeke Kostantiniyye üzerine iledüp toplar kurdular. Her tarafdan 

toplar atılup kal’anun burcların diplerinden yıkdılar. Andan sonra Ak 

Şeyh nevvera’llâhu kabrahu hazretlerin Sultan Mehmed kendüye 

mu’âvenet içün yanına getürüp Galata’nun, evvelki adı Medînetü’l-

Kahr’dur, üstün yanında bir dağ gibi depeden elli altmış pâre gemileri 

kara yerden aşırup adamlar çeküp yürüdüp yelkenlerin açup hem-çünân 

denizde yürür gibi üstün yanında denize aşurdular. 

İstanbul’un kâfirleri içerüden ceng edüp Firenkler’den yardım gelüp çok 

cehd etdiler vermemesine. Âkıbet Sultan Mehmed Hak yoluna, fî-

sebîli’llâh, yağmaya buyurup, Hak ta’âlânun habîbu’llâhi mu’cizâtı 

berekâtında, ricâl-i gayb kerâmetinde Ak Şeyh himmeti berekâtında, 

cebren ve kahran gaziler koyulup kâfirlerin kimin kırdılar ve kimin 

avratlar ve oğlanları ve malları ile mâh-ı Cumâziyelûlâ’nun yirmisinde 

Seşenbe günü subh-ı sâdık vaktinde, hicretün sekiz yüz elli yedi yılında 

şehr-i Kostantiniyye feth oldu, el-hamdüli’llâh. İslâmbol’un alınması 

hakkında Hak ta’âlâ Kelâm-ı Kadîm’de buyurmuşdur: Beldetün 

tayyibetün. Bu âyet-i kadîmi hesab etsek bu târih çıkar:857.” 682 

 

 
682 Anonim Tevârih-i Â l-i Osman, Anonim Osmanlı Kroniği(Osmanlı Tarihi 1299-1512), Necdet Ö ztürk, Bilge Kültür 

Sanat, 2015, s.80-81. 
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Osmanlı donanması Haliç’i ele geçirmek için defalarca deniz harbine girmiş ancak 

üst üste başarısız olmuştur. Bunun yanında İstanbul’a destek için gelen Avrupalı takviye 

birlikleri Osmanlı donanmasını geçerek Haliç’e girmiştir.683 Bu haberi alan Fâtih Sultan 

Mehmed öfkelenmiş ve donanma kumandanı Baltaoğlu Süleyman Bey’i görevinden 

azletmiştir.684 Kuşatmanın giderek uzaması sonucunda Çandarlı Halil Paşa, uzun zaman 

süren taarruzlar sebebiyle ordunun bitap düştüğünü ve Bizans’ı kurtarmak için Avrupa 

birliklerinin gelebileceğini öne sürerek kuşatmadan çekilmeyi önermiştir. 685  Ancak 

Zağanos Paşa, İstanbul Kuşatması’nın devam ettirilmesi gerektiğini ifade etmiş ve 

Çandarlı Halil Paşa ile Zağanos Paşa tekrardan çatışmaya başlamıştır. Agostino 

Pertusi’nin araştırmasına göre Fâtih Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa’yı vezir-i 

a’zamlıktan azletmeye bu dönemde karar vermiştir. Çandarlı Halil Paşa’nın başından beri 

kuşatmaya karşı çıkması ve kuşatma sürecinde de sürekli olarak geri çekilmeyi öne 

sürmesi sebebiyle Fâtih Sultan Mehmed’in Çandarlı Halil Paşa’yı vezir-i a’zamlıktan 

azletmeyi düşündüğü tahmin edilmektedir. Uzayan kuşatmanın sonucunu belirleyen olay 

ise Zağanos Paşa’nın Galata bölgesinden Haliç’e gemileri indirebilmek için yürüttüğü 

köprü inşasının tamamlanmasıdır.686 Osmanlı ordusu, gemileri karadan sürüp tepeleri 

 
683 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.461. 

684 Selâhattin TANSEL, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyeti, TTK, Ankara, 

2014, s.68-69. 

685 Agostino Pertusi’nin araştırmasında şöyle geçmektedir ki: “3 Mayıs. Konstantin XII, Venedik’lilere bir çağrı 

yaparak, Eğriboz adasına bir “gripo gönderilmesini ve Venedik’ten yollanan yardım donanmasının gelmekte olup 

olmadığının bildirilmesini istedi. Türk tarzı bir görünüm verilen “gripo Çanakkale Böğazı’nı geçip Jacopo Loredan 

komutasındaki Venedkik donanmasını Arşipelag civarında aramağa başladı; Fakat hiçbir ize rastlamadı, bunu üzerine 

biraz tereddüde düşüldü ise de, İstanbul’e dönme kararı verildi. Venedik donanmasının İstanbul’e yöneldiği ve Jan 

Hünyadi’nin bir sefer hazırlığı içinde olduğu haberi Türk ordugâhına yayıldı. Fâtih Sultan Mehmed’in danışmanları 

arasında değişik düşünceler oluştu: Çandarlı Halil Paşa kuşatımanın hemen kaldırılmasını istedi. Zağanos Paşa ise 

Turaha Bey’in de desteğini alıp harbe devam etmeğe taraftar oldu. Fâtih Sultan Mehmed de devam edilmesine razı 

oldu. Çandarlı Halil Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’nin niyetini Bizanslılara bildirmiş olabilir.” Agostino Pertusi, 2004, 

c.1, s. 77.; Selâhattin TANSEL, 2014, s.70. 

686 Agostino Pertusi’nin araştırmasında şöyle geçmektedir ki: “Büyük bir yeis içinde bulunan kurbanlık başkentte 

Hazret-i Meryem’in ikonasını bulunduğu bir âyin tertşşp edildi: İkona yere düştü ve bir an büyük bir şaşkınlık yaşandı; 

Çok kötü bir olayın geleceği yorumu yapıdı. Ertesi günü şehir kesif bir duman altında kaldı. Fâtih Sultan Mehmed bu 

sırad nihaî hücuma hazırlandı kuşatacak; Zağanos Paşa Haliç tarafındaki deniz surlarına saldıracak; Karaca Bey, İshak 

Paşa, Saruca Paşa ve Fâtih Sultan Mehmed kara surlarına aynı anda saldıracaklardı.” Agostino Pertusi, 2004, c.1, s. 82. 
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aşarak Haliç’e indirmiştir.687 Haliç’i Osmanlı’nın ele geçirmesi ile birlikte İstanbul hem 

kale duvarlarından hem de Haliç’ten saldırılarla karşı karşıya kalmıştır. 

 

 

Kritovulos Tarihi 

“LVI. Diğer komutanlar, satraplar ve donanmanın baş komutanı da 

surlara kendilerine bağlı birliklerle karadan ve triirislerle ateş ediyor, 

bazıları da özelikle Zağanos ve Karaca’nın yanında savaşlar, merdiven, 

köprü ve tahta kuleler gibi teçhizatla surlara tırmanmaya çalışıyordu. 

Zağanos fazla zarar görmeden köprüyü geçtikten sonra limanda bulunan 

desteğiyle güvertelerinden atılan oklar ve tüfek atışlarının desteğiyle 

merdivenler ve köprüler dayayarak ağır piyadelerini surun üzerine 

çıkarmaya çalışıyordu. Karaca ise hendeği geçip kahramanca savaşarak 

surun yıkık kısmından şehre girmeye gayret gösteriyordu.” 688 

 

Bizans, Haliç’i korumak için savunma birliklerini ayrı bölgelere ayırmış ancak 

Osmanlı ordusu 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul’u fethetmiştir. Bizans, tüm gücüyle 

direnip savaşmış ancak tarihin akışını değiştirememiştir. İstanbul fethedilince Galata 

bölgesindeki Venedikliler boyun eğmişler ve Fâtih Sultan Mehmed, Osmanlı’nın zaferini 

duyurması ve bölgeyi kontrol altına alarak sorunları sonlandırması için Zağanos Paşa’yı 

Galata bölgesine göndermiştir. 689  Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın 

araştırmasında da İstanbul’un fethedilmesinin ardından Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos 

Paşa’yı Galata bölgesine gönderdiği belirtilmiştir.690 

 

Kritovulos Tarihi 

 
687 Laonikos Chalkokondyles, 2014, c.2, s. 179. 

688 Kritovulos, 2018, s.79. 

689 Muharrem Eren, 1994, s.34. 

690 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c., s.562. 
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“LXVII. Bütün bunlar gerçekleşirken, Galata’nın sakinleri de Polis’in 

fethedilerek yağmalanmakta olduğunu görünce, başlarına bir kötülük 

gelmemesi şartıyla hemen sultana teslim oldular. Kapılarını açarak 

Zağanos’la ordusunu buyur ettiler. Gerçekten de başlarına hiçbir kötülük 

gelmedi. 

Kara ve deniz askerlerinin tümü Polis içine dağılarak, sabahtan hatta gün 

doğumundan akşama kadar yağmaya devam ettiler. Ganimetlerini 

karargâha, bir kısmını da gemilere taşıdılar. Bazıları da yanlarına birkaç 

parça alarak, hırsılar gibi gizlice kapılardan çıkarak evlerine döndüler. 

Bu şekilde, ordu şehri tamamen boşaltarak viraneye çevirdi, yangından 

çıkmış gibi mahvetti. Onu bu halde görenler, bir zamanlar burada 

insanların yaşadığına buranın bir şehrin zenginlik ve servetine sahip 

olduğuna, binalarında herhangi bir seçkinlik ve süslemeler bulunduğuna 

inanmıyordu. Bunca parlak ve büyük bir şehir olmasına karşın, şimdi 

sadece görenleri korkunç ıssızlıklarıyla dehşete düşüren bomboş evlerden 

ibaret kalmıştı.” 691 

 

Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed, vezir-i a’zam Çandarlı Halil Paşa’yı 

makamından azletmiş ve Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethetmesinin ardından 18 

Haziran’da Edirne’ye dönmüştür.692  Bu şekilde İstanbul tamamen Osmanlı’nın eline 

geçmiştir. Genç padişah, birçok yetkilinin itirazlarına direnip de başladığı İstanbul 

Kuşatması’nı başarılı bir şekilde tamamlamış ve “Fatih” unvanını kazanmıştır. 693 

İstanbul fethedilince Fâtih Sultan Mehmed Ayasofya’ya kadar ilerlemiş ve bir fatih olarak 

çok sayıda esir ele geçirmiştir.694  Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre Fâtih Sultan 

Mehmed, zaferini ve İstanbul’un Fethi’ni ilan etmek için çok sayıda insan görevlendirmiş 

ve onları ayrı ayrı vilayetlere göndermiştir. 695  Osmanlı tarihinde İstanbul’un Fethi 

dönüm noktası olarak görülebilecek bir olaydır. Rumeli ve Anadolu olarak bölünmüş olan 

 
691 Kritovulos, 2018, s.88-89. 

692 Selâhattin TANSEL, 2014, s.107-108. 

693 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.461. 

694 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, s.490. 

695 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.45. 
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Osmanlı için büyük sorun teşkil eden İstanbul’un fethedilmesi ile birlikte doğu ve batı 

birbiriyle tamamen bağlanmıştır.696 Bu fetih aynı zamanda Marmara Denizi ve İstanbul 

Boğazı üzerindeki denetim hakkının da ele geçirilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca 

böylece İstanbul’un sahip olduğu yüksek ticari kâr kapasitesi de Osmanlı’nın eline 

geçmiştir.697 Genç padişah, fethettiği şehri Osmanlı’nın başkenti ilan etmiş ve bu şehir 

imparatorluğun kalbi olarak kalmıştır. 

Fâtih Sultan Mehmed, kendinden önce gelenlerin gerçekleştiremediği bu başarıyı 

gerçekleştirerek kimsenin karşısında duramayacağı bir padişah otoritesi kurmuştur. 

Ayrıca Zağanos Paşa da Fâtih Sultan Mehmed’in politikalarını destekleyerek başarılı bir 

şekilde askeri vazifelerini yerine getirmiş ve Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte o da yetki 

gücü artmıştır. Aynı şekilde İstanbul Kuşatması fikrine katılan ve destek veren devşirme 

kökenli yetkililer de devlet yönetiminin ana gücü olarak ilerleme göstermiştir. İstanbul 

Kuşatması’na karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa, İstanbul fethedildikten sonra vezir-i 

a’zamlıktan azledilmiş ve Bizans ile gizlice ilişki kurması sebebiyle hapsedilmiş ve 

ardından idam edilmiştir.698 Sonrasında Zağanos Paşa vezir-i a’zam olarak atanmıştır. 

Bu şekilde Zağanos Paşa, Osmanlı tarihinin ilk devşirme kökenli vezir-i a’zamı 

olmuştur. 699  Zağanos Paşa’dan itibaren artık devşirme kökenli kişiler vezir-i a’zam 

olarak atanmaya başlamıştır. Bu şekilde ‘Devşirme Vezirler Devri’ başlamıştır. 

II. Murad vefat ettikten sonra tahta çıkan Fâtih Sultan Mehmed, sadece 22 yaşında 

iken İstanbul’u fethetmiş ve tarihe ismini yazmıştır. İstanbul’un Fethi’nin Osmanlı 

tarihinde bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Çünkü bu fethin sonucunda Osmanlı 

 
696 Georg Ostrogorsky, 2015, s.526. 

697 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu üzerine Araştırmalar I Klasik Dönem(1302-1606) Siyasal, 

Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s. 122-124. 

698 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988a, s.83. 

699 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 
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padişahı yıkılmaz bir otoritenin sahibi olmuştur. Ayrıca bu süreçte Zağanos Paşa başarılı 

bir şekilde vazifelerini yerine getirmiştir. Bunun sonucunda devşirme kökenlilerin de 

yetki gücü artmıştır. Bu şekilde padişah otoritesi ve devşirmeler arasında dinamik bir 

ilişki oluşmuştur. Padişahın otoritesi güçlendikçe devşirme kökenli yetkililerin de yetki 

gücü artmış, tam tersi durumda ise otorite ve yetki gücü birlikte zayıflamıştır. Bu gibi 

durumlar göz önünde bulundurulduğunda devşirme kökenli devlet yetkilileri ve padişahın 

bir güç birliği oluşturduğu söylenebilir. Devşirmeler, yeteneklerini takdir eden ve 

önemseyen padişaha sadakatle hizmet etmiştir. Bunun yanında padişah, devşirmeler 

aracılığıyla aristokratların gücünü bastırabilmiş ve kendi otoritesini güçlendirebilmiştir. 

Bu durum, Fâtih Sultan Mehmed ve Zağanos Paşa’nın arasındaki ilişkiye bakıldığında da 

görülmektedir.  

 

 

4.3. Vezir-i A’zamlığa Atanması ve Siyasi Hayatındaki Sıkıntılar 

 

Zağanos Paşa, Fâtih Sultan Mehmed’in en yakınındaki kişi ve siyasi yoldaşı 

olarak giderek yerini sağlamlaştırmıştır. Ayrıca Fâtih Sultan Mehmed’in öne sürdüğü 

İstanbul’un fethedilmesi fikrini destekleyerek başarılı bir şekilde vazifelerini 

tamamlamıştır. Sonucunda fethe karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa vezir-i a’zamlık 

görevinden alınarak idam edilmiş ve yerine Zağanos Paşa vezir-i a’zam olarak atanmıştır. 

Hadîkatü’l-Vüzerâ’da Zağanos Paşa’nın vezir-i a’zam olduğu hakkında bir kayıt 
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geçmemektedir. 700  Bunun yanında, İsmail Hami Danişmend ve İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın yaptığı araştırmalarda da Zağanos Paşa vezir-i a’zam olarak 

görülmemektedir.701 Ancak başka çeşitli kayıtlara bakılarak Zağanos Paşa’nın vezir-i 

a’zam olduğu düşünülmektedir.702 

Zağanos Paşa’nın vezir-i a’zam olarak görevlendirilmesi, ilk devşirme kökenli 

vezir-i a’zam ataması olması yönünden Osmanlı tarihindeki anlamı büyüktür. Ayrıca 

Fâtih Sultan Mehmed, Zağanos Paşa’nın kızı Sittî Hatice Hatun ile evlenmiştir.703 Bazı 

kaynaklarda, Fâtih Sultan Mehmed ile evlenen kişinin zaten Mahmud Paşa ile evli olduğu 

geçmektedir. 704  Bu kayıtların padişahın otoritesini zedelemek amacıyla yazıldığı ve 

Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa’nın kızıyla evlendiğinin doğru bilgi olduğu 

düşünülmektedir. Vezir-i a’zam ve aynı zamanda padişahın kayınbabası olan Zağanos 

Paşa’nın siyasi statüsü en üst seviyesine ulaşmıştır. Ancak Zağanos Paşa’nın da 

başarılarının azaldığı ve düşüşe geçtiği bir dönem olmuştur. 

Osmanlı’nın İstanbul’u fethetmesinin ardından Balkan yarımadasındaki birçok 

ülke ile ilişkiler gerilmiştir. Sırbistan, II. Murad’ın gerçekleştirdiği sefer ile Osmanlı 

hakimiyetini kabul etmiş bir devletti.705 Sırplar II. Murad vefat ettiğinde taziye için ve 

İstanbul fethedildiğinde de tebrik için elçi gönderecek kadar Osmanlı ile dostça bir ilişki 

içindeydi. 706  Ancak Papa Osmanlı’ya karşı koymak için Haçlı askerlerini organize 

 
700  Hadîkatü’l-Vüzerâ kayıtlarına göre Mahmud Paşa’nın ardından İshak Paşa vezir-i a’zam olarak atanmıştır. 

Osmanâde Ta’ib Efendi, Osmanlı Sadrazamları Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Zeylleri, Mehmet ARSLAN, Kitabevi, İstanbul, 

2013. 

701 İsmail Hami Danişmed, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2011, c.5.; İsmail Hakkı 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.1, 2. 

702 İbn Kemal, 1991, s.121.; Kritovulos, 2018, s.105. 

703 Muharrem Eren, 1994, s.37. 

704 Laonikos Chalkokondyles, 2014, c.2, s. 209. 

705 İlhan Türkmen, “II. Murad’ın Belgrad Muhasarası”, Journal of History Studies, Ankara, 2014, c. 6, s. 189-198. 

706 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.2, s.13. 
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edince Sırbistan, Macaristan ile ittifak kurmuş ve Osmanlı hakimiyetinden ayrılmaya 

çalışmıştır. Nicolae Jorga’nın araştırmasına göre 1 Ağustos 1453 yılında Sırbistan, elçi 

göndererek 12 bin altını vergi olarak ödemiş ve Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmuştur. Ancak 

Sırplar, Macarlar ile ittifak kurarak Osmanlı’ya karşı koymaya çalışmış ve bu şekilde 

ilişkiler bozulmaya başlamıştır. 707  Cihânnümâ’da Osmanlı’nın düzenlediği Sırbistan 

Seferi hakkında kayıtlar geçmektedir. 

 

Mevlâna Mehmed Neşrî, Cihânnümâ 

“Sultan Mehmed İstanbul’u feth etdiğinde Vılkoğlu’nun elçisi bileydi. 

Gelip Vılkoğlu’na keyfiyyet-i fethi ve mehâbet-i askeri haber verdi. Murad 

Han vefât etdiği vakt, Sultan Murad feth etdiği kal’aları yine Vıloğlu 

almışidi Çünki İstanbul’un alındığın işitdi, yine hünkâra ol vilâyeti teslim 

etdi. Ammâ yine devletsizliğin komazidi. Hattâ Laz elinden Üsküb’e 

gelinmez olmuşidi. 

Piriştine’de bir sâlih kadı varidi. Hünkâra haber gönderip kaziyyeyi i’lâm 

edip, Vılkoğlu’na hünkâr adam gönderip ahvâlden istifsar edicek hünkâr 

kuluna iltifât etmeyip, gelip kul Vılkoğlu’nun isyânın haber verip, hünkâr 

göçüp, gelip Sifricehisar’ın üzerine düşüp, etrafa akıncılar gönderip 

kal’ayı feth edip, gâzileri doyum kıldı. 

Evvel hünkâr Semendire üzerine düşüp, yürüyüp ceng etmişidi. Çünki işitdi 

Vılkoğlu ne kadar maldâr kâfir varise Sifricehisar’ına koymuş, 

Semendire’de konmayup, gelip Sifrice’yi hisar edip, feth etdi. Andan 

Umol’u feth edip, kal’aların mesâlihin görüp, yine devletile Edirne’ye 

gelip Gürânî’yi kadı-askerlikden azl edip, Mecdeddin’i kadı-asker edip, 

Mahmud Paşa’yı vezir edinip, andan Vılkoğlu’ndan elçi gelip yılda otuz 

yüz bin akça vericek olup tazarru’ etdi. Hünkâr dahi kabul edip, ol kış 

Edirne’de kışladı.” 708 

 

 
707 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.62. 

708 Mevlâna Mehmed Neşrî, 2013, s.292. 
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Bu şekilde Sırpların Osmanlı hakimiyetinden ayrılmaya çalışması üzerine Fâtih 

Sultan Mehmed I. Sırbistan Seferi’ni planlamıştır.709 Osmanlı’nın hücum haberini alan 

Yorgi Brankoviç, ana merkez olan Semendire’nin savunmasını güçlendirerek Osmanlı’ya 

kafa tutmaya çalışmıştır. Ancak Osmanlı ordusunun yaklaşması sonucunda ailesini de 

alarak Macaristan’a kaçmıştır.710 Osmanlı ordusu ilerleyerek Semendire ve Ostroviç’in 

çevre bölgesi ve Sırbistan’a kadar girmiştir. Sırbistan’ı kurtarmak için Macar Jan Hunyad 

ordusu ile harekete geçmiştir. Bu haberi alan Fâtih Sultan Mehmed tam anlamıyla bir 

Sırbistan Seferi yapmayı planlayınca Hunyad Macaristan’a geri çekilmiştir. 711  En 

sonunda uzlaşmaya varılarak I. Sırbistan Seferi ile Osmanlı, birçok kale ve bölgeyi kendi 

topraklarına katmış ve Sırbistan tekrardan Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir.712 Ancak 

bu, etkisi kısa süreli bir yöntemle çözülmüş bir sorun olduğundan uzun zaman geçmeden 

tekrar sefer yapılması gerekmiştir. Brankoviç, Osmanlı hakimiyetini reddetmeye devam 

edince sonunda 1455 yılında II. Sırbistan Seferi başlatılmıştır. Bu defa Sırbistan’a yapılan 

taarruz, olması gerektiği şekilde yürütülmüştür. Osmanlı, Evrenuz oğlu İsa Bey’i 

komutan olarak atayarak Sırbistan’a taarruza geçmiştir.713 Osmanlı ordusu, Kratova’yı 

ele geçirdikten sonra Novoberda’ya hücum ederek orayı da ele geçirmiştir. Daha sonra 

ise Tirbiçe fethedilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed daha sonra Selanik’e geçmiş ve ardından 

Edirne’ye dönmüştür.714 Kayıtlara göre Fâtih Sultan Mehmed Edirne’ye dönmüş ancak 

Macaristan’ın Sırbistan’ı desteklemeye devam etmesi üzerine Sırbistan konusunda 

 
709 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.2, s.13. 

710 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.2, s.13. 

711 İlhan TÜRKMEN, “Osmanlı Kroniklerine Göre Fatih Sultan Mehmed Dönemi Sırbistan Seferleri”, Asia Minor 

Studies, 2015, s.114-135. 

712  Tursun Beg, The History of Mehmed The Conqueror, Halil İnalcık, Rhoads Murphey, Bibliotheca Islamica, 

Minneapolis&Chicago, 1978, s.37-38. 

713 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2015, c.2, s.15. 

714 Selâhattin TANSEL, 2014, s.116-117. 
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Macaristan’ın müdahalelerini ortadan kaldırmak için Belgrad Kuşatması hazırlığına 

başlanmıştır. 715  Belgrad’da daha önce II. Murad döneminde zaten bir kuşatma 

yapılmıştı.716  Osmanlı, Rumeli bölgesinde sakinliği sağlamak için Tuna Nehri’ndeki 

savunma hattını elde tutmayı amaçlamıştır. Bunu sağlamak için Macaristan’ın 

müdahalelerinin engellenmesi gerekmekteydi. Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed 

Belgrad’a sefer düzenlemiştir. 717  Cihânnümâ’da Fâtih Sultan Mehmed’in Belgrad 

Kuşatması hakkında kayıtlar geçmektedir.718 

Fâtih Sultan Mehmed, II. Sırbistan Seferi’ni tamamladıktan sonra Belgrad 

Kuşatması’na hazırlık yapmadan önce askerlere tatil için izin vermiş ve sonrasında 1456 

yılı baharında Belgrad Kuşatması’na başlamıştır. Osmanlı, kara kuvvetlerini ve Tuna 

Nehri üzerinden deniz kuvvetlerini seferber ederek Belgrad’ı kuşatmış ve hücuma 

geçmiştir.719 Belgrad’ı kurtarmak için Macarlar Tuna Nehri yakınlarında ordusunu bir 

araya toplamaya başlamıştır.720 Osmanlı, Belgrad’ı kuşatıp toplarını ateşlemeye başlamış 

ancak sonunda Hunyad’ın Macaristan ordusunun saldırısına direnemeyip kuşatmayı 

bırakıp geri çekilmiştir.721 Kayıtlara göre, Osmanlı ordusu uzun zaman bombardımana 

tutarak Belgrad’a hücuma devam etmiş ancak Hunyad’ın Macar taarruzları Fâtih Sultan 

Mehmed’i tehlikeye sokacak kadar ciddileşmiştir.722 Osmanlı, Hunyad’ın taarruzlarını 

 
715 Tursun Beg, 1978, s.38. 

716 İlhan Türkmen, 2014, c. 6, s. 189-198. 

717 Selâhattin TANSEL, 2014, s.111. 

718 Mevlâna Mehmed Neşrî, 2013, s.293-294. 

719 Selim Aslantaş, “Belgrad-ı Dârü’l-Cihâd”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2011, s.13-37.; Baron 

Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.32-33. 

720 Selâhattin TANSEL, 2014, s.120. 

721 Selâhattin TANSEL, 2014, s.124-125. 

722 Tursun Beg, 1978, s.39-40. 
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engellemiş ancak çok sayıda asker kaybı yaşamış ve kuşatmayı devam ettiremeyerek 

Edirne’ye geri çekilmiştir.723 

İbn Kemal’in yazdığı kayıtlara göre 1456 yılında Zağanos Paşa, Belgrad 

Kuşatması’na katılmıştır ancak başarılı olamaması sebebiyle sorumlu tutularak vezir-i 

a’zamlık görevinden azledilmiştir. 

 

İbn Kemal - Tevârih-i Â li -i Osman 

“Fahrü’l-vüzerâyi’l-kirâm Mahmud Paşa’ya emr oldı top çekdirmek 

maslâhatına mübâşeret etdi; Emîrü’l-üme râyi’l-‘izâm İshak Paşa’ya ki 

Anadolu Beğlerbeğiydi buyurıldı anunla bile getdi. Vezîr-i a’zâm Zağanos 

Paşa’ya fermân-ı vâcibu’l-iz’ân vârid oldı ki Tuna üzerind yapılan 

gemilerün yarâğın yasâğın ta’cîl üzerine tekmîl içün İşkilik cânibine gide, 

ol mühimmün ki hisârı dâyiresinden kuşatmağun medârıdır, tahsîlinde 

ihtimâm gösterüb Emîr-i mu’azzam Rum-ili Beğlerbeğisi Tayı Karaca beğ 

ile murafakat ve muvafakat ide. Mezkûr düstûr dahi mezbûr maslâhata 

ikdâm idüb itmâmında isti’câl etdi, gemilerün içini mikdâm ve çeri ‘azab 

ve yeniçeriyle mâlâmâl etdi. Sofya Sancağı beği Ahmed beğ’i ki zamânında 

ser-âmed-i akrândı, ol tâyifenün re’isi idüb buyurdı ki gemilere nâzır ola; 

Karaca beğ’e dahi ısmarladı ki Rum-ili çerisiyle karadan onları gözleyüb 

tura, mü’âvenet hâcet olursa hâzır ola. Bu kaydları kayurdukdan sonra 

ordûy-i gerdûn-pûya mürâca’at buyurdı, vezîr-i rûşen-zamîr Ahmed 

Paşa’yla dîvân-ı ‘âlî-şânda maslâhat gördi. Jabre didikleri makam 

mazarıb-ı hıyâm-ı gerdûn-kıyâm olıcak, makdem-i meymûn-ı muhayyem-i 

ordûy-ı humâyûn ile ol deşt ü hâmûn şeref bulıcak, Rum-ili ‘askerinden 

Vidin Murâdî ki dilîr safderlerdendi, ol kenârda bahadırlığla âd çıkarmış 

nâmdar dilâverlerdendi.” 724 

 

Ancak bazı tarihçiler daha öncesinde yani 1455 yılında vezir-i a’zamlığa Mahmud 

Paşa’nın getirildiğini ve o dönemde Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de inzivaya çekilmiş 

 
723 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.85. 

724 İbn Kemal, 1991, s.121. 
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olduğunu düşünmektedir.725 Ayrıca Kritovulos’un yazdığı kayıtlarda Zağanos Paşa’nın 

vazifesinden alındığı ve yerine Mahmud Paşa’nın atandığı geçmektedir. 

 

Kritovulos - Kritovulos Tarihi 

“LXXVII. Sultan birkaç gün sonra Zağanos’u da mevki ve unvanından 

uzaklaştırarak, kısa bir süre önce evlenmiş olduğu kızından boşandı. 

Kızıyla birlikte Asya’ya göndererek geçimini sağlamak üzere ona oldukça 

büyük miktarda toprak tahsis etti. 

Zağanos’un mevki ve unvanına ve her şeyin yönetiminin sorumluluğuna 

Zağanos’un diğer kızının eşi olması dolayısıyla akrabası olan Mahmut’u 

getirdi. Mahmut hem anne hem de babası tarafından asil Romanlıların 

soyundan geliyordu. Baba tarafında dedesi Philanthropinos, 

Yunanistan’ın yöneticisi olup kaisar unvanıyla onurlandırılmıştı. Doğa 

onu öyle yeteneklerle donatmıştı ki bilgelik, cesaret ve diğer erdemleriyle 

sadece çağdaşlarını değil kendisinden öncekileri de gölgede bırakıyordu. 

Yapılması gerekenleri çok hızlı kavrayabiliyor, kendisine söylenenleri 

hemen anlayabiliyor, daha da hızlı kara verip karalarını 

uygulayabiliyordu. Aynı zamanda iyi bir hatip ve başarılı bir yöneticiydi, 

olaylara müdahale etmede ve sorunlara çözümler üretmede çok 

başarılıydı. Yüksek hedefler peşinde koşan iyi bir danışman, gözüpek, 

cesur, zaman içinde ve değişik şartlar altında kanıtladığı gibi her 

bakımdan mükemmeldi. Sultanın hizmetinde bu yüksek konuma 

getirilmesinden itibaren, mükemmel çalışmaları, doğru tavsiyeleri, 

hünkârına karşı beslediği temiz ve samimi bağlılık ve güven sayesinde bu 

büyük ülke her alanda başarılı oldu. Bu adam doğası itibariyle diğer 

herkesten üstündü, daha sonra yaşananlar da bunları kanıtladı. Sultan 

Adrianupolis’te bu işleri düzene koyduktan sonra sonbahar mevsiminde 

Byzantion’a geri döndü. Evrenin yaratılışının 6961. Ve sultanın 

saltanatının üçüncü yılı bitmek üzereydi.” 726   

 

Bu sebeple Zağanos Paşa’nın tam olarak ne zaman azledildiği net olarak 

bilinmemektedir. Ancak Belgrad Kuşatması’nda başarısız olduğu zaman görevinden 

 
725 Muharrem Eren, 1994, s.34. 

726 Kritovulos, 2018, s.105-106. 
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azledildiği düşünülmektedir. Fâtih Sultan Mehmed, Zağanos Paşa’yı vezir-i a’zamlıktan 

azlettikten sonra kızıyla da boşanmıştır. Böylece o dönem Zağanos Paşa’nın siyasi statüsü 

hızlı bir düşüş yaşamıştır. Osmanlı’nın kuruluş dönemi kayıtlarının eksikliği sebebiyle 

Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa’yı hangi nedenle görevinden aldığı ve kızıyla 

boşanmasının nedeni bilinememektedir. 

Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa’yı vezir-i a’zamlık görevinden almasının 

altında çeşitli sebepler yatmaktadır. Bu sebepler 3 başlıkta özetlenebilir. Bu sebeplerden 

ilki, İbn Kemal’in yazdığı kayıtlara bakıldığında Belgrad Kuşatması’nda başarısız olması 

olarak görülmektedir. Belgrad Kuşatması, Macaristan’ın taarruzları ile Fâtih Sultan 

Mehmed’in tehlikeye düşeceği kadar zorlaşmış ve sonunda yaşanan askeri kayıplar 

sebebiyle geri çekilmek zorunda kalınmıştır. 727  Fâtih Sultan Mehmed Belgrad 

Kuşatması’ndaki başarısızlıktan Zağanos Paşa’yı sorumlu tutmuş ve onu vezir-i 

a’zamlıktan azletmiştir. 

 İkinci olarak, Zağanos Paşa’nın yetki gücünün Fâtih Sultan Mehmed için tehlike 

oluşturacak kadar artmış olması diğer bir sebep olarak görülmektedir. Fâtih Sultan 

Mehmed’in bu davranışının sebebinin, gençlik döneminde Çandarlı Halil Paşa’nın ona 

karşı gösterdiği tutumdan dolayı endişe duyması olduğu söylenebilir. II. Murad tahttan 

feragat edince küçük yaşta padişah tahtına geçmiş ancak daha sonra tahttan indirilmiştir. 

Fâtih Sultan Mehmed’in tahttan indirilmesinde belirleyici rolü oynayan kişi ise Çandarlı 

Halil Paşa’dır. Bu sebeple Zağanos Paşa’nın yetki gücünün artmasının kendisi için tehlike 

oluşturmasını engellemek için Zağanos Paşa’yı azlettiği düşünülmektedir. Zağanos Paşa 

II. Murad’ın kızıyla evlenmiştir ve sonrasında Fâtih Sultan Mehmed’in de onun kızıyla 

evlenmesi ile yüksek bir yetki gücüne sahip olmuştur.728 Ayrıca Osmanlı yönetiminde 

 
727 Tursun Beg, 1978, s.39-40. 

728 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 
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ikinci en yetkili makam olan vezir-i a’zamlıkta da bulunmuştur. Zağanos Paşa’nın yetki 

gücünün sürekli olarak artmaya devam etmesi sebebiyle bu durum Fâtih Sultan Mehmed 

için gitgide hoşnutsuzluk yaratmaya başlamıştır. En nihayetinde Fâtih Sultan Mehmed’in 

Zağanos Paşa’yı kontrol altında tutmak için vezir-i a’zamlıktan azlettiği ve kızı ile de 

evliliğini bitirdiği düşünülmektedir.729 

Üçüncü olarak Osmanlı yönetimindeki güç dengesini kurma amacı sebep 

gösterilebilir. Osmanlı’da, daha önceki dönemlerden itibaren devamlı olarak ilmiye sınıfı 

mensubu olan soylu Türk kişiler vezir-i a’zam olarak görevlendirilmiştir.730 Ancak Fâtih 

Sultan Mehmed tahta geçtikten sonra köklü bir aileden gelen, Türk ve ilmiye sınıfı 

mensubu olan Çandarlı Halil Paşa idam edilmiştir ve bundan sonrasında soylu Türk 

ailelerden gelen devlet yetkililerinin gücünün zayıfladığı düşünülmektedir.731 Ayrıca baş 

siyasi muhalifleri olan Zağanos Paşa’nın vezir-i a’zam olması sebebiyle soylu, ilmiye 

sınıfı mensubu ve Türk kökenli olan yetkililerde bir tepki oluşmuştur. Tepkinin sebebi, 

Mora Seferi’nde Zağanos Paşa’nın işgal edilen bölgelerdeki halka acımasızca davranması 

olarak gösterilmiş ve bu devlet yetkilileri Zağanos Paşa’nın mahkûm edilmesini istemiştir. 

Bu duruma bakılarak Osmanlı yönetiminde Zağanos Paşa’yı çekemeyen bir kitlenin 

varlığından söz edilebilir. 732  Bundan dolayı Fâtih Sultan Mehmed’in Osmanlı 

yönetimindeki güç dengesini sürdürebilmek amacıyla Zağanos Paşa’yı vezir-i 

a’zamlıktan azlettiği düşünülmektedir. Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa’dan sonra 

 
729 Kritovulos, 2018, s.105-106. 

730 Yusuf HALAÇOĞLU, 2007, s.13. 

731 Selâhattin TANSEL, 2014, s.107. 

732 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 
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Mahmud Paşa’yı vezir-i a’zam olarak atayarak iki güçlü grup arasında denge kurmayı 

amaçladığı düşünülmektedir.733 

Zağanos Paşa’nın neden vezir-i a’zamlıktan azledildiği tam olarak 

bilinememektedir ancak bu üç sebebin hepsinin de doğru olduğu söylenebilir. Belgrad 

Kuşatması’nda ciddi bir kayıp yaşandığı ve Zağanos Paşa’nın gücünün de giderek arttığı, 

birer gerçektir. Ayrıca Osmanlı yönetiminde Zağanos Paşa’ya karşı olan bir grup da 

bulunmaktaydı. 734  Bütün sebeplerin birleşerek Zağanos Paşa’nın vezir-i a’zamlıktan 

azledilmesine neden olduğu söylenebilir. Bu şekilde ilk devşirme kökenli vezir-i a’zam 

olarak atanan Zağanos Paşa uzun bir görev süreci geçiremeden azledilmiştir. Ayrıca 

birçok tarihi kayıtta Zağanos Paşa’nın ne zaman vezir-i a’zamlığa getirildiği ve 

azledildiği çelişkili bir şekilde geçmektedir. Bu durumun, Zağanos Paşa’nın atanması ve 

azledilmesinin çok da hoşnutluk yaratmadığını gösterdiği söylenebilir. Zağanos Paşa, 

vezir-i a’zamlıktan azledilmiştir ancak Fâtih Sultan Mehmed’in hükümdarlığının son 

dönemlerine kadar devamlı olarak devşirme kökenliler vezir-i a’zam olarak atanmıştır. 

Zağanos Paşa’dan sonra göreve getirilen Mahmud Paşa da devşirme kökenlidir. Zağanos 

Paşa azledildikten sonra Balıkesir’de kalmıştır. Balıkesir’de kaldığı süreçte de birçok 

vazifeyle görevlendirilmiş ve Fâtih Sultan Mehmed’in birçok askeri seferine katılmıştır. 

Fâtih Sultan Mehmed, kendi azlettiği bir kulu olsa da Zağanos Paşa’yı kendi istediği 

önemli işlerde yanında tutmuştur. 

 

 

 

 
733 Kritovulos, 2018, s.105-106. 

734 Halil İnalcık, 2014, s.88. 
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4.4. Mora Seferi 

 

Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesi, eski Bizans İmparatorluğu 

topraklarındaki hakimiyet yapısında büyük değişimlere sebep olmuştur. Eski Bizans 

topraklarındaki güç sahipleri birbiri ile çatışıp da bölündüğünden dolayı Osmanlı’nın 

büyümesini engelleyememişlerdir. Kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp parçalanarak 

sonunda hepsi Osmanlı’ya dahil olmak durumunda kalmıştır. O dönemde özellikle Mora 

bölgesi büyük bir karmaşa içerisine girmiştir. Mora bölgesinde Arnavutlar ayaklanma 

çıkarmıştır. O dönemde Mora bölgesini elinde tutan Dimitriyos ve Tomas, Osmanlı’ya 

vergi ödeme şartıyla Osmanlı’dan ayaklanmaları bastırması için yardım istemiştir.735 

Osmanlı, Turahan Bey’in oğlu Ömer Bey’i görevlendirmiş ve Ömer Bey birliğine 

öncülük ederek Arnavutların isyanını bastırmıştır. 736  Ancak İstanbul’un 

fethedilmesinden sonra Bizans’ın hakimiyet gücü kırılıp da Bizans’ın imparatorluk tahtı 

boş kalınca Dimitriyos ve Tomas imparatorluğu ele almak için mücadeleye girişmiş ve 

Bizans büyük bir karmaşanın içine girmiştir. 

Tomas, Mora Arnavutları ile iş birliği yaparak Dimitriyos’a saldırıya geçmiştir.737 

Dimitriyos, bunun karşısında Osmanlı’dan yardım istemiştir. Osmanlı, bu çatışmayı 

durdurmak için Hamza Paşa’yı göndermiştir. 738  Ancak Hamza Paşa çatışmayı 

durdurmada başarısız olunca Zağanos Paşa orduya öncülük ederek Dimitriyos’a yardım 

etmeye gitmiştir. O dönemde Zağanos Paşa, 1457 yılında Gelibolu sancakbeyi ve kaptan-

 
735 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.21. 

736 Franz Babinger, 2013, s.156. 

737 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.22. 

738 Franz Babinger, 2013, s.156. 



196 

 

ı derya olarak çalışmaktaydı. 739  Gelibolu bölgesi, Osmanlı donanması için merkez 

bölgedir.740 Fâtih Sultan Mehmed’in Mora Seferi için hazırlık yapma amacıyla Zağanos 

Paşa’yı Gelibolu sancakbeyliğine atadığı düşünülmektedir. Ayrıca bu durum, Fâtih 

Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa’yı vezir-i a’zamlıktan azletmesine rağmen hala ona 

güvendiğinin kanıtı olarak görülebilir. Fâtih Sultan Mehmed, o dönemde Rumeli 

Seferi’nde olan Mahmud Paşa’yı Mora bölgesine göndermiştir ve sonrasında kendisi de 

orduyu komuta edip harekete geçerek 1458 yılında Mora Seferi’ni başlatmıştır.741 Mora 

Seferi ile alakalı olarak Âşıkpaşazade’nin yazdığı kayıtlar bulunmaktadır.742 

Mora Seferi iyi bir şekilde yürütülmüştür. Tesalya’ya giren Osmanlı ordusu 

Filke’yi ele geçirmiştir. Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed orduyu harekete geçirmiş ve 

Mora’ya girmek için Korent’e taarruza geçmiştir.743 Zağanos Paşa donanması ile birlikte 

yakın çevrede bulunan bir korsan grubunu alt etmiştir.744 Zağanos Paşa, 1459 yılında 

Taşoz ve Semadirek adalarını ele geçirmiş ve bu adaların halkını İstanbul’a yerleştirmiştir. 

Ancak bu süreçte göç ettirilen halkı acımazsızca idare etmesi sebebiyle azledilmiş ve 

yerine Hamza Bey görevine getirilmiştir. Ancak uzun zaman geçmeden Zağanos Paşa 

görevine geri getirilmiştir.745 Daha öncesinde Mahmud Paşa’nın Karaman’ı fethettikten 

sonra halkın göç ettirilmesi sürecinde Rum Mehmed Paşa’nın suçlaması sonucunda 

azledilmesi gibi, Zağanos Paşa’nın da böyle bir suçlamaya maruz kaldığı 

düşünülmektedir. Tomas, Osmanlı’nın askeri gücü karşısında şaşırarak bir elçi göndermiş 

 
739 Muharrem Eren, 1994, s.35. 

740 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.30. 

741 Ahmet Âşıkî, 2010, s.195. 

742 Ahmet Âşıkî, 2010, s.194-196. 

743 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.23. 

744 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.41. 

745 Muharrem Eren, 1994, s.35. 
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ve uzlaşma istemiştir.746 Osmanlı’nın Mora’daki egemenliğini kabul ederek her yıl vergi 

ödeme şartıyla Tomas ile uzlaşma sağlanmıştır. 747  Vezir-i a’zam Mahmud Paşa, o 

dönemde Sırbistan Seferi’ndeydi ve Franz Babinger’in araştırmasına göre Mahmud Paşa 

da daha sonrasında Mora Seferi’ne katılmıştır.748 Fâtih Sultan Mehmed, I. Mora Seferi 

ile Kuzey Mora bölgesinin genelini ele geçirmiş, Tesalya ve Mora sancakbeyi olarak 

Zağanos Paşa’yı tayin etmiştir. 

Osmanlı, I. Mora Seferi ile Mora bölgesinin bir kısmının hakimiyetini elde 

etmiştir. Ancak Tomas ve Dimitriyos, başkalarından yardım alarak Osmanlı hakimiyetine 

karşı başkaldırmayı amaçlamıştır.749 Ayrıca Osmanlı’ya verdiği sözleri de bozmuştur.750 

Bu haberi alan Fâtih Sultan Mehmed artık bu hareketlere karşı seyirci kalmayarak hızlı 

bir şekilde karşılık vermiştir.751 Fâtih Sultan Mehmed, II. Mora Seferi için harekete 

geçince Zağanos Paşa’yı tekrardan Mora sancakbeyi olarak atamış ve Mora’ya 

göndermiştir.752  Mehmed Neşrî’nin Cihânnümâ’sında Mora Seferi hakkında kayıtlar 

geçmektedir. 

 

Mevlâna Mehmed Neşrî - Cihânnümâ 

“Bir gün Sirez’den bir kişi amanile Ballubatra’ya varıp gördü ki, bir nice 

Müslüman avratlarını kâfir kullanıp, gayet zecr ederler. Bu kişi eydür: 

“Hey bî-çâreler! Bu kâfirler eline ne sûretile düşdünüz?” Bu avratlar 

eydürler: “Heman biz değiliz. Nice bizim bigi bî-çâreleri bu kâfirler esir 

etmişlerdir” deyip, ahvâllerin ale’t-tafsîl deyüverip, hayahay ağlaşdılar. 

 
746 Selâhattin TANSEL, 2014, s.156-157. 

747 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.25. 

748 Franz Babinger, 2013, s.156. 

749 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.25. 

750 Selâhattin TANSEL, 2014, s.156-157. 

751 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.52. 

752 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.25. 
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Bu kişi heman doğru Edirne’ye gelip Sultan Mehmed’e buluşup, bu 

avratların hikâyetini ale’t-tafsîl haber verdi. Padişâh bu haberi işidicek 

gayret-i İslâm galebe edip, hemandem leşker cem’ edip niyyet-i gazâ deyip, 

Mora vilâyetine yürüyüp doğru Yenişehir’e varıp andan Filke nâm kal’aya 

düşdüler. 

Paşalar eyitdiler: “Sultanım! Bu sehel hisardır. Buna mukayyed olmıyalım, 

ileri yüriyelim.” Sultan Mehmed eyitdi: “Almayınca gitmezem.” İkdâm 

edip anı feth etdiler. Kal’a alıncak bicenede kâfir varidi, gelip ita’at etdi. 

Andan göçüp Bafova hisarına varıp anı dahi feth edip, keferesini İstanbul 

kırlarına sürdüler. Andan Tomak hisarına vardılar. Halkı mütemerrid 

olup, ceng etdiler. Birkaç günde anı dahi feth edip, halkının ellerini ve 

ayaklarını togmagile uvatdılar. Andan Mıhlu kal’asına varıp üç gün anda 

dahi ceng etdiler. Âhir feth edip, içine adam koydular. Andan Körföz’e 

varıp vardığı gibi amanile feth etdi. Ve dahi her hisarın ki üzerine vardı, 

Hak ta’âlâ anı Sultan Mehmed’e müyesser etdi. Muhassal, ol seferde Mora 

vilâyeti tamam feth olundu. Ve cemî’ hisarlarının malını ve esirini alıp, 

tasarruf edip, gazilerin cemî’isi ganî oldu. Andan Sultan Mehmed 

sa’âdetile muzaffer ü mansur Üsküb’e geldi.” 753 

 

Mahmud Paşa, Osmanlı ordusuna öncülük ederek II. Mora Seferi’ni 

yönetmiştir. 754  Osmanlı, II. Mora Seferi ile Mora’yı kendi topraklarına katmaya 

çalışmıştır. Mahmud Paşa, Dimitriyos’un olduğu Mistra’yı kuşatmaya alarak hücuma 

geçmiş ve Dimitriyos’a boyun eğmesini için çağrıda bulunmuştur.755 Dimitriyos sonunda 

boyun eğmiş ve Fâtih Sultan Mehmed ona teselli için hediyeler göndermiştir. 

Dimitriyos’un boyun eğmesinden sonra Osmanlı, Mora bölgesine iyice yayılmış ve 

Tomas’a karşı saldırıya geçmeyi planlamıştır. II. Mora Seferi de başarılı bir şekilde 

yürütülmüştür. Osmanlı ordusu Lakonya ve Arkadya’yı hedef alarak güneye doğru 

açılmış ve çok sayıda kaleyi fethetmiştir. Zağanos Paşa, Mora bölgesinde Modon ve Blüs 

 
753 Mevlâna Mehmed Neşrî, 2013, s.270. 

754 Tursun Beg, 1978, s.37-38. 

755 Selâhattin TANSEL, 2014, s.157. 
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gibi bölgeleri ele geçirmiştir. Atina fethedilince Tomas ailesi ile birlikte İtalya’ya 

kaçmıştır.756 

 

Kritovulos Tarihi 

“Sonbahar başlarında sultan maiyeti ve bazı yüksek rütbeli kurmaylarıyla 

Korinthos’tan ayrıldı. İsthmos’u arkasında bırakarak Megara yoluyla 

Atina’ya vardı. Eskiden burada yaşayanların bilgelikleri, zekâları, 

cesaretleri, diğer erdemleri ve kendi dönemlerinde başka Yunanlarla 

barbarlara karşı savaşlarında gösterdikleri hayranlık uyandırıcı 

kahramanlıkları hakkında çok iyi şeyler duyduğundan, şehri ve şehrin 

görülmeye değer yerlerini ziyaret etmek için büyük bir arzu duyuyordu. 

Şehri, binalarını, özellikle de Akropolis’i ve insanların siyaset yaptığı, bu 

işleri başardığı yerleri, aynı zamanda şehrin konumunu, denizinin 

durumunu, limanlarını ve tersanelerini, tek kelimeyle her şeyini görüp 

denetlemek istiyordu. Gördü, hayran kaldı ve övgüler düzdü. Özelikle de 

Akropolis’e çıktığında, bilge, phillellen ve büyük bir hükümdar 

olduğundan, gördüğü harabe ve yıkıntılardan ilk başlardaki mükemmel 

durumlarını hayal edip saptamaya çalıştı. Atalarına karşı duyduğu saygı 

yüzünden şehrin sakinlerine lütufkâr davranarak onlara çeşitli 

armağanlar sundu. Kendisinden ne istedilerse verdi. Orada dört gün 

kaldıktan sonra hareket ederek Boiotia ve Plataies’ten geçti, bütün Yunan 

bölgelerini teftiş etti; iyice inceledi ve her şey hakkında bilgi topladı.” 757 

 

Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına göre, Tomas Avrupa’ya 

kaçmıştır ancak Roma’ya gitmemiştir.758 Tomas’ın İtalya’ya kaçmasına rağmen Mora 

bölgesindeki birçok şehir ve kalede Osmanlı’ya karşı direnişe devam edilmiştir. Fâtih 

Sultan Mehmed, Mora bölgesindeki bütün direnişleri bastırarak II. Mora Seferi’ni 

tamamlamıştır. 

 
756 Selâhattin TANSEL, 2014, s.158. 

757 Kritovulos, 2018, s.153-154. 

758 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.44. 
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Zağanos Paşa’nın vezir-i a’zamlıktan azledildikten sonra Gelibolu sancakbeyi 

olarak hizmet ettiği sırada Mora Seferi’ne hazırlandığı düşünülmektedir. I. ve II. Mora 

Seferleri’nde Zağanos Paşa donanmayı komuta ederek Mora bölgesindeki çok sayıda ada 

ve kaleyi fethetmiştir.759 Fethedilen bölgeleri acımasız bir şekilde yönettiği suçlamasıyla 

görevinden alınmıştır ancak sonrasında görevine geri getirildiği de olmuştur.760 Zağanos 

Paşa’nın sancakbeyliği görevinden alımının, vezir-i a’zamlıktan azledilmesi ile aynı 

sebeplerden dolayı gerçekleştiği söylenebilir. Fâtih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa’yı 

elinde olmadan azletmesine rağmen tekrardan görevine getirmesi, ona ne kadar 

güvendiğinin bir kanıtı olarak görülebilir. 

  

 

4.5. Trabzon Seferi 

 

Fâtih Sultan Mehmed’in iyice Mora Seferi’ne odaklandığı sırada Doğu Anadolu 

bölgesinde Akkoyunlular güç kazanmaya başlamıştır. Akkoyunluların güç kazanması, 

Doğu Anadolu bölgesindeki Osmanlı hakimiyetini tehdit etmiştir. Çünkü Doğu 

Anadolu’da Osmanlı’nın hakimiyetini kabul eden ve vergi ödemekte olan çeşitli devletler 

Osmanlı’nın hakimiyetini reddederek Akkoyunlular ile ittifak kurmaya kalkışmıştır. 

Trabzon İmparatorluğu Osmanlı’nın hakimiyetini kabul ederek her yıl vergi ödüyordu.761 

Ancak Akkoyunlular güç kazanınca Osmanlı’nın hakimiyetinden sıyrılma girişimlerinde 

bulunmuştur. 1458 yılında Trabzon İmparatorluğu’nun imparatoru Yuannis vefat edip de 

 
759 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.41. 

760 Muharrem Eren, 1994, s.35. 

761 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.52. 
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yerine David Komnenos tahta çıkınca Osmanlı ile ilişkileri keserek vergi ödemeyi 

reddetmiştir. David Komnenos, Akkoyunlu Uzun Hasan ile ittifak kurmaya çalışmıştır. 

Yuannis, kızı Teodora’yı Uzun Hasan ile evlendirerek bu ittifakı sağlamaya çalışmıştır.762 

Ayrıca çeşitli Avrupa devletlerinden de yardım isteğinde bulunmuştur.763 Fâtih Sultan 

Mehmed bu haberi aldıktan sonra 1461 yılında Trabzon İmparatorluğu’nu fethetmek 

amacıyla sefer düzenlemiştir. 764  Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon Seferi hakkında 

Âşıkpaşazade’nin yazdığı kayıtlar bulunmaktadır. 

 

Âşıkpaşazade 

Bâb 134 

“Sultan Mehmed Koyluhisar’a varmadan onun bir Hüseyin Bey derler bir 

beyi var idi. Onu Uzun Hasan almadan, o Hüseyin Bey bir gün av için 

saraya çıkmış idi. Ansızın Uzun Hasan bunu sahrada yakalamış, hisarına 

götürmüş. Çaresiz Hüseyin Bey de hisarını teslim etmiş. 

Hünkâr Uzun Hasan’ın Koyluhisar’ı aldığını işitince Rumeli Beylerbeyisi 

Hamza Bey’e leşker verdi, azab askerini de gönderdi ve “Koyluhisar’ın 

üzerine var, hisarı fethetmek için gayretini göster.” diye buyurdu. “Eğer 

feth olmayacak olursa vilayetteki köylerini vur, yık ve yak ki nice zamanlar 

mamur olmasın.” dedi. 

Hamza Bey bu buyruğu hünkârdan işitince leşker toplayıp hisarın üzerine 

vardı. Bir nice gün acayip cenkler oldu. Sonunda gördüler ki hisar feth 

olmayacak, halk da oturmakta, hisarı bıraktılar, vilayeti talan ettiler. 

Azablar bir Ermeni köyüne vardılar; bir nice Ermeni karısıyla yaşlısını 

buldular, yağmaladılar. Bu karılarla yaşlılara meşru olmayan işler 

yaptılar. Bu azab taifesi büyük suçlar işlerlermiş. Sonunda Ermeni 

keşişleri varırlar, Uzun Hasan’a şikayet ederler. “Evvelki beyimiz 

zamanında bunun gibi murdarlıklar olmazdı, hem padişahımız daha da 

zayıftı. Şimdi senin gibi büyük padişah zamanında karılarımıza ve 

ihtiyarlarımıza bunun gibi kötü işler vaki oldu.” dediler. 

 
762 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, TTK, 2011, Ankara, s.191. 

763 İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın araştırmasına göre Papa, Avrupa prensleri ve Fransa Kralı VII. Şarl’dan da yardım 

istemiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2011, c.2, s.53. 

764 Ahmet Âşıkî, 2010, s.204-207. 
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Vilayetin halkını vurduktan sora Hamza Bey kendi vilayetine döndü ve bu 

hadisenin üzerinden bir nice yıl geçti. 

Sultan Mehmed Han Gazi, Sinop vilayetine varıp fethettikten sonra 

Koyluhisar’ın üzerine hücum etti. Her taraftan toplar kuruldu. Birkaç top 

hisara isabet ettiğinde hisar halkının aklı şaştı. Hisarı teslim ettiler. 

Padişah emretti, hisarı zapt içinde kendi askerlerinden koydular. 

Soru- Ey derviş! Bu azab askerleri bu gibi meşru olmayan işleri niçin 

ettiler, bu Osmanoğlu’nun askerine yakışmaz, derlerse sen ne dersin? 

Cevap- Bu Osmanoğlu’nun askeri kısım kısımdır. Yani o asker on iki 

sınıftır. Her biri bir kavme mahsustur. Bu azablar bir vilayete 

vardıklarında padişahın parasıyla oraya vardıklarından bunlara yasak 

yoktur. Bir yere vardıklarında padişahlarına hile ve kötülük eden kavme 

dilediklerince kötülük yaparlar, Osmanoğlu’nun geldiği memleket 

padişaha boyun eğsin diye.” 765 

 

Fâtih Sultan Mehmed, Trabzon’u ele geçirmek için kara ve deniz kuvvetlerinin 

hepsini seferber ederek taarruza geçmiştir. 766  Zağanos Paşa da Trabzon Seferi’ne 

katılmıştır. Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon Seferi’ne geçmeden önce halletmesi 

gereken bir sorun vardı. Bu çözülmesi gereken sorun, Trabzon’u kurtarmak için 

Akkoyunluların gönderdiği yardımları engellemekti. 767  Fâtih Sultan Mehmed, 

Trabzon’dan önce Akkoyunlulara saldırarak Koyluhisar’ı fethetmiştir. 768  Nicolae 

Jorga’nın araştırmasına göre Osmanlı, donanmasını seferber ederek hücuma başlamış ve 

Fâtih Sultan Mehmed, Trabzon’un yakınlarında oğlu Bâyezid’in bulunduğu Amasya’dan 

Sivas’a doğru ilerlemiştir.769 

Âşıkpaşazade 

 
765 Ahmet Âşıkî, 2010, s.204-205. 

766 Selâhattin TANSEL, 2014, s.266. 

767 Selâhattin TANSEL2014, s.265-266. 

768 İlhan Erdem, Kâzım Paydaş, Ak-koyunlu Devleti Tarihi (Siyaset, Teşkilat, Kültür), Birleşik Dağıtım Kitabevi, 

Ankara, 2007, s.85. 

769 Nicolae Jorga, 2012, c.2, s.98. 
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Bâb 132 

“Rum padişahı Sultan Mehmet, işittiği Uzun Hasan’ın hadiselerinin 

çozümüne meşgul oldu. Bu niyetle bir gün Mahmud Paşa’ya “Benim 

hatırımda birkaç niyetim vardır. Umarım Hak tealâ bu ben zayıf kuluna 

onu da nasip eder. Biri Kastamonu ve Sinop’un bulunduğu İsfendiyar 

vilayeti, biri Koyluhisar birisi de Trabzon’dur. Bunlar benim huzurumu 

çok kaçırır, daima bunların hayali gözümden ve gönlüden gitmez durur.” 

dedi. 

Mahmud Paşa “Devletli sultanım! Allah’ın yardımı, Resulünün mucizeleri, 

evliyanın himmetiyle hemen o tarafa yönel, bunların hepsi hasıl olur.” 

dedi. 

Hünkâr “Mahmud! Vaktidir, görelim bakalım bu konuda ne yaparsın.” 

dedi. 

Padişah gemiye girdi, Bursa’ya yöneldi. Gemi Mudanya’ya vardı. Oradan 

atla Bursa’ya vardı ve orada oturdu. Mahmud Paşa ise bu tarafta, 

İstanbul’da yüz parça gemi donattı, Sinop’a gönderdi. Gemiler gitmeden 

İsmail Bey’e bir mektupla adam gönderdiler. Mektupta İsmail Bey’e 

“Trabzon’a gemiler gönderiyoruz. Kerem ve lutf edesiniz de padişahın 

hatırı, dostluk ve sevginizi göstermek için onların ihtiyaçlarını 

karşılayasınız. Kaptana harcamak için akçe vermişizdir. Eğer 

yetişmeyecek olursa lütfedip, bakır ocağından padişah için belirlenen 

akçeden ne harcanması gerekiyorsa veresiniz. Azab askerleri edepsizlik 

edecek olurlarsa diğerlerine kötü örnek olmasın diye, haklarından 

gelesiniz. Ne şekilde cezalandırmak gerekirse öyle yapınız. Benim gönlüm 

sizlerden hoşnuttur.” diye yazdı. 

… 

İsmail, vilayetinin Kızıl Ahmed’e döndüğünü görünce döndü Sinop’a indi. 

Hünkâr da Kızıl Ahmed’in ardınca Kastamonu’ya vardı, oradan Sinop’a 

yürüdü. İsmail Bey Sinop’un üzerine vardığında hisarın kapısını kapattı. 

Hükâr hisardan hayli geri kalmıştı. Kızıl Ahmed’le Mahmud Paşa ilerdiler 

hisarın yanında karargâh kurdular. Mahmud Paşa atına binerek hisarın 

dibine geldi, İsmail Bey’i çağırttı, İsmail Bey hisar burcunun üzerine geldi. 

Aşağıdan Mahmud Paşa İsmail Bey’e “Hey beyim! Niçin kaçarsın? Bu 

vilayetin bütün halkı Kızıl Ahmed’in geldiğini duydular. Bu vilayet onu bey 

tanıdı. Gelen sipahilere kendi mülkü ve tımarı yine verildi. Şimdi sen bu 

hisarda ne zamana kadar dayanabilirsin ki padişahla çekişiyorsun? Bu 

şehrin limanını dahi aldılar.” dedi. 

…” 770 

 
770 Ahmet Âşıkî, 2010, s.200-202. 
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Fâtih Sultan Mehmed, Koyluhisar’ı fethettikten sonra ordusuyla Trabzon’a 

hareket etmiştir. Osmanlı’nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Uzun Hasan, Osmanlı’ya 

karşı saldırı yapmak için Hurşit Bey’i ordusuyla birlikte Gedik Ahmed Paşa’nın üzerine 

göndermiştir. Ancak Hurşit Bey bu çatışmada mağlup olmuştur.771 Fâtih Sultan Mehmed 

bu haberi aldıktan sonra Uzun Hasan’ı alt etmek için Erzincan’a gitmiştir. Uzun Hasan, 

Osmanlı ordusunun Erzincan’a girmesi ile kendini tehlikede hissederek Saray Hatun’u 

elçi olarak göndermiş ve uzlaşma çağrısında bulunmuştur.772 Trabzon İmparatorluğu, 

Akkoyunlu birliklerinin mağlup olması ve Osmanlı ile uzlaşmaya varması sonucunda tek 

başına kalmıştır. En sonunda David Komnenos Osmanlı’ya karşı boyun eğince Trabzon 

İmparatorluğu, Osmanlı topraklarına katılmıştır.773 Franz Babinger’in araştırmasına göre, 

Sinop’a kadar ilerleyen Osmanlı ordusu, donanma ile Trabzon’a saldırmış ve o dönem 

vezir-i a’zamı olan Mahmud Paşa ise Trabzon’a karadan saldırmıştır. 774  Trabzon 

İmparatorluğu’nun fethedilmesi ile Osmanlı’nın Doğu Anadolu bölgesindeki hakimiyeti 

daha da pekiştirilmiştir. Sonrasında ise Karadeniz ‘in güney bölgesinde deniz hakimiyeti 

ele geçirilmiştir. Bu şekilde Karadeniz’in ele geçirilmesinin, daha sonra vezir-i a’zam 

olan Gedik Ahmed Paşa’nın düzenlediği Kırım Seferi ile alakalı olduğu düşünülmektedir. 

Çünkü Kırım Seferi’nin de Osmanlı’nın Karadeniz’i hakimiyetine alma planları altında 

gerçekleştirildiği düşünülmektedir. 

 
771 Franz Babinger, 2013, s.176-177. 

772 İlhan Erdem, Kâzım Paydaş, 2007, s.85-86. 

773 Ahmet Âşıkî, 2010, s.205-207. 

774 Franz Babinger, 2013, s.177. 
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Trabzon Seferi sırasında donanmayı yöneten Zağanos Paşa, kıyı bölgesini temel 

alarak Trabzon İmparatorluğu’nun şehirlerini ele geçirmiştir.775 Sonrasında kısa bir süre 

Trabzon’un valiliğini de üstlenmiştir. 776  Daha sonra David Komnenos kızı Anna’yı 

Zağanos Paşa ile evlendirmiştir. Baron Joseph Von Hammer Purgstall’ın araştırmasına 

göre Anna, padişah ile evlenmeyi istemiştir ancak Hristiyan olarak kalmak istemesi 

sebebiyle Zağanos Paşa ile evlendirilmiş ve sonrasında İslam’ı kabul etmiştir.777 Zağanos 

Paşa’nın Trabzon Seferi’nde önemli bir rol üstlendiği söylenebilir. Bunun sebebi ise 

Trabzon bölgesinde ‘Zağanos Vadisi’ gibi Zağanos Paşa’nın adının verildiği birçok yerin 

bulunmasıdır.778 Bu durum, Zağanos Paşa’nın Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte Trabzon 

Seferi’ni başarılı bir şekilde yürüttüğünü kanıtlar niteliktedir.779 

 

 

4.6. Zağanos Paşa’nın Vefatı ve Hakkındaki Değerlendirme 

 

Trabzon Seferi, Zağanos Paşa’nın son seferi olmuştur. 1461 yılında son olarak 

katıldığı Trabzon Seferi’nin ardından bütün vazifelerinden çekilmiştir. Sonrasında 

Balıkesir’de kaldığı düşünülmektedir ve orada vefat etmiştir.780 Vefat nedeni kayıtlarda 

geçmediğinden dolayı bilinememektedir. Balıkesir’deki Zağanos Paşa Camisi’nin dış 

 
775 Muharrem Eren, 1994, s.36. 

776 Muharrem Eren, 1994, s.36. 

777 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.57. 

778 Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73. 

779 Trabzon şehri mahalleleri arasında Zağanos Paşa’nın adının verildiği bir mahalle bulunmaktadır. M. Hanefi Bostan, 

XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadî Hayat, TTK, Ankara, 2002. 

780 Muharrem Eren, 1994, s.18. 
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tarafına mezarı yaptırılmıştır.781 Balıkesir’in Zağanos Paşa’nın oldukça sevdiği bir şehir 

olduğu düşünülmektedir. Fâtih Sultan Mehmed tahttan indirildikten sonra görevinden 

alınan Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de kaldığı düşünülmektedir. Vezir-i a’zamlıktan 

azledildiğinde de Balıkesir’de kalmıştır. Osmanlı’nın devlet yöneticileri hayır işi olarak 

birçok cami, köprü, hastane ve okul inşa ettirmiştir. Zağanos Paşa’nın da Balıkesir’de 

birçok hayır işinde bulunduğu düşünülmektedir. 

Zağanos Paşa’nın 3 eşi vardı. İlk eşi Fatma Sultan idi. Fatma Sultan, II. Murad’ın 

kızı ve Fâtih Sultan Mehmed’in ablasıdır.782 Fatma Sultan, kızı Sittî Hatice Hatun ile 

birlikte Balıkesir’de yaşamıştır. Kızı Sittî Hatice Hatun, Fâtih Sultan Mehmed ile 

evlenmiş ancak Zağanos Paşa vezir-i a’zamlıktan azledildiğinde boşanmış ve annesi ile 

birlikte Balıkesir’de kalmaya başlamıştır. Zağanos Paşa’nın ikinci eşi ise Sittî Nefise 

Hatun idi. Sittî Nefise Hatun, Temürtaşpaşazade Oruç Gazi Bey’in ve Fâtih Sultan 

Mehmed’in halasının kızıydı.783 Zağanos Paşa’dan Mehmed Çelebi ve Ali Çelebi adında 

iki oğlu vardı. Zağanos Paşa’nın üçüncü eşi ise Anna idi ve Anna, David Komnenos’un 

kızıydı. 784  Zağanos Paşa, Trabzon Seferi sırasında Anna ile evlenmiştir. 785  Anna, 

Zağanos Paşa ile evlenmiştir ancak Zağanos Paşa’nın erken vefat etmesi sebebiyle evliliği 

oldukça kısa sürmüştür. 

Araştırmanın bu bölümünde Zağanos Paşa’nın hayatı incelenmiştir. Osmanlı’nın 

kuruluş dönemi kayıtlarının eksik olması sebebiyle hayatı hakkında detaylı bilgiye 

ulaşılamamıştır. Ancak devşirme kökenli bir devlet yetkilisi olarak oldukça üst 

 
781 Muharrem Eren, 1994, s.38. 

782 Muharrem Eren, 1994, s.44-45. 

783 Muharrem Eren, 1994, s.45-46. 

784 Muharrem Eren, 1994, s.46. 

785 Baron Joseph Von Hammer Purgstall, 1993, c.2, s.57. 
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makamlara geldiği açıkça bilinmektedir. II. Murad döneminde Zağanos Paşa, 

hazinedarbaşı olarak göreve başlayarak Osmanlı’nın devlet yönetiminde hizmet etmiştir. 

1440 yılında Arvanitili sancakbeyliğini yürütmüş ve II. Murad ile birlikte Belgrad 

Kuşatması’na katılmıştır. 786  II. Murad, Zağanos Paşa’yı kızı Fatma Sultan ile 

evlendirmiş ve Zağanos Paşa’yı Fâtih Sultan Mehmed’in lalası olarak atamıştır.787 Bu 

durumlara bakıldığında II. Murad’ın Zağanos Paşa’ya oldukça güven duyduğu 

görülmektedir. II. Murad tahttan feragat edip de yerini Fâtih Sultan Mehmed’e bırakınca 

Zağanos Paşa Fâtih Sultan Mehmed’in yanında bulunarak onun siyasi destekçisi olarak 

hizmet etmiştir.788  Zağanos Paşa, o dönemin vezir-i a’zamı Çandarlı Halil Paşa ile 

muhalefet içine girmiş ancak II. Murad tekrardan tahta çıkıp da Fâtih Sultan Mehmed 

tahtan indirilince görevinden uzaklaştırılmış ve Manisa’da Fâtih Sultan Mehmed’in 

yanında kalmıştır.789 

II. Murad vefat edip de Fâtih Sultan Mehmed tahta çıktıktan sonra Zağanos Paşa, 

İstanbul Kuşatması için hazırlık olarak Rumeli Hisarı’nın inşasını yönetmiştir.790 Fâtih 

Sultan Mehmed İstanbul’u kuşatma fikrini öne sürdüğünde Zağanos Paşa onu desteklemiş 

ve Çandarlı Halil Paşa ile fikir olarak çatışmıştır.791 İstanbul Kuşatması’nda vazifelerini 

başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Zağanos Paşa Haliç’e bağlanan köprüyü 

bitirememiş olsaydı İstanbul Kuşatması’nın da başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceği 

düşünülmektedir.792 Fâtih Sultan Mehmed’in kuşatma fikrine karşı çıkan Çandarlı Halil 

 
786 Muharrem Eren, 1994, s.21. 

787 Muharrem Eren, 1994, s.21. 

788 Halil İnalcık, 2014, s.89-90. 

789 Franz Babinger, 2013, s.59. 

790 Abdullah Mehmet Avunduk, 2018, c.35, s.237-240. 

791 Halil İnalcık, 2014, s.89-90. 

792 Kritovulos, 2018, s.50-51. 
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Paşa idam edilince Zağanos Paşa onun yerine vezir-i a’zamlığa getirilmiştir.793 Zağanos 

Paşa, ilk devşirme kökenli vezir-i a’zamdır. Ayrıca kızı Sittî Hatice Hatun’u Fâtih Sultan 

Mehmed ile evlendirerek gücünü daha da arttırmıştır.794 Ancak Belgrad Kuşatması’ndaki 

başarısızlığı, muhaliflerinin saldırıları, gittikçe artan yetkisini kontrol altına almak 

sebepleriyle vezir-i a’zamlıktan azledilmiştir.795 Fâtih Sultan Mehmed, Zağanos Paşa’yı 

vezir-i a’zamlıktan azletmiş ancak birçok askeri seferde onu yanında tutmuştur. Zağanos 

Paşa, Mora Seferi ve Trabzon Seferi’ne de katılmıştır.796 1461 yılında Balıkesir’de vefat 

etmiştir. Bu şekilde Zağanos Paşa’nın çalkantılı yaşamı son bulmuştur. 

Zağanos Paşa’nın yaşamı üzerinden devşirme kökenli devlet yetkililerinin 

yetişme ve ilerleme süreci gözlemlenebilir. I. Mehmed döneminde devşirme sisteminin 

yürütülmeye başlaması ile genç yaşta devşirilerek Türk ailelerin yanında temel 

eğitimlerini alan oğlanlar, daha sonra sarayın eğitim birimlerinde becerilerine göre 

ayrılarak eğitimlerine devam etmişlerdir.797 Eğitimini tamamlayan devşirme oğlanlar, 

devletin ayrı ayrı idare birimlerinde iş tecrübelerini biriktirerek üstün devlet yöneticileri 

ve komutanlar olarak yetişmişlerdir. Zağanos Paşa, hazinedarbaşılık ile başlayarak 

sonrasında Arvanitili sancakbeyi olarak atanmış ve bu şekilde Osmanlı yönetiminde 

faaliyet göstermiştir.798 Yetenekleri ile kabul görmüş, II. Murad’ın kızıyla evlenmiş ve 

padişah ile birlikte orduyu yönetmiştir.799 Daha sonra Fâtih Sultan Mehmed’in lalası 

olmuş ve sonrasında devlet siyasetini idare etmesi için vezir olarak atanmıştır. En son 

 
793 Kritovulos, 2018, s.105-106. 

794 Muharrem Eren, 1994, s.37. 

795 İbn Kemal, 1991, s.121. 

796 Ahmet Âşıkî, 2010, s.194-196, 200-202. 

797 İsmail Hakkı Baykal, 1953, s.68. 

798 Halil İnalcık, 2014, s.87. 

799 Muharrem Eren, 1994, s.21. 
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aşamada Fâtih Sultan Mehmed döneminde vezir-i a’zamlığa kadar yükselmiştir. Zağanos 

Paşa’dan sonra da devşirme kökenli devlet yetkilileri vezir-i a’zamlığa getirilmeye devam 

edilmiştir. Devşirmeler, Zağanos Paşa gibi becerileri ile kabul görerek terfi etmişler ve 

vezir-i a’zamlığa kadar yükselebilmişlerdir. Bu şekilde Osmanlı, vasıflı kişilerden 

yararlanma konusunda etnik köken ve din gözetmemiş ve yetenekleri öncelikli tutmuştur. 

Zağanos Paşa ve Fâtih Sultan Mehmed’in ilişkisine bakıldığında Osmanlı’nın ilk 

dönemlerindeki Türk boyu birliği yapısından sıyrılıp padişahı odak alan merkeziyetçi bir 

imparatorluk olarak değişim göstermesini sağlayan sebeplerin bir kısmı anlaşılmaktadır. 

Fâtih Sultan Mehmed tahta çıktıktan sonra İstanbul’u fethetmeyi öne sürünce oldukça 

fazla kişi karşı çıkmış ancak Zağanos Paşa onun bu fikrini desteklemiş ve İstanbul 

Kuşatması sırasında da kuşatmanın bırakılmayıp devam ettirilmesini istemiştir. 800 

Nihayetinde İstanbul fethedilmiş ve Fâtih Sultan Mehmed yıkılmaz bir padişah otoritesi 

kurmuştur. Zağanos Paşa da vezir-i a’zam olarak atanmış ve saygınlığı en üst seviyeye 

yükselmiştir. Daha sonraları Fâtih Sultan Mehmed, Zağanos Paşa dışındaki diğer 

devşirme kökenli yetkililerden de çokça vezir-i a’zam atamıştır. Fâtih Sultan Mehmed, 

kendi otoritesini sağlamlaştırabilmek için devşirme kökenli devlet yetkililerine ihtiyaç 

duymuş, devşirme kökenli yetkililer ise padişaha karşı gösterdikleri sadakat ve 

yetenekleri ile yetki güçlerini arttırarak statülerini yükseltmeyi amaçlamışlardır. Bu 

sebeple padişah ve devşirme kökenli vezir-i a’zamların bir güç ittifakı oluşturduğu 

söylenebilir. Bu şekilde Osmanlı’nın Türk boy birliği yapısından sıyrılarak padişah odaklı 

merkeziyetçi bir devlet kurabildiği düşünülmektedir. Osmanlı artık bir Türk boyu 

olmakla kalmayıp Türk-İslam devleti olarak gelişme ve büyüme gösterebilmiştir. Bu 

 
800 Agostino Pertusi, 2004, c.1, s. 77. 
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sebeple Zağanos Paşa Osmanlı tarihinde oldukça etkili olmuş bir isimdir ve hayatına 

yeniden ışık tutulmalı ve incelenmelidir. 
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SONUÇ  

 

 

Bu tez çalışmasında, Osmanlı’nın büyük bir imparatorluk olarak gelişmesini 

sağlayan itici güçlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle de Fâtih Sultan 

Mehmed dönemine ve devşirme kökenli ilk vezir-i a’zam olan Zağanos Paşa’nın hayatı 

üzerine yoğunlaşılmıştır. Zağanos Paşa’nın hayatının incelenmesiyle devşirme oğlanların 

Enderûn Mektebi eğitimi ile nasıl elit memurlar olarak yetiştirildiği ve kabiliyetlerine 

göre üst düzey kurumlara atandıktan sonra nasıl vezir-i azamlığa kadar yükseldikleri 

anlaşılmaktadır.  Devletin bu şekilde kabiliyet odaklı olması, Osmanlı’nın Klasik Çağ 

döneminin bir özelliği olarak düşünülmektedir. 

Terfilerin kabiliyet odaklı olarak yapılması, devşirme sistemini diğer 

sistemlerden ayıran belirgin bir özellik olarak görülebilir. Devşirmeler daha toplanma 

dönemlerinden itibaren becerilerine göre Enderûn’a ve Birûn’a gidecekler olarak 

ayrıştırılmışlar ve aldıkları eğitimlerden sonra üst kurumlara terfi edebilmişlerdir. Böyle 

kabiliyet odaklı bir terfi sistemi ile Osmanlı, elit askerler ve memurlar atayabilmiş ve 

bunun sonucunda imparatorluğu daha etkili bir şekilde yönetebilmiştir. 

Zağanos Paşa, vezir-i a’zamlıktan azledildikten sonra sırasıyla bu göreve 

getirilen Mahmud Paşa, Rum Mehmed Paşa, İshak Paşa ve Gedik Ahmed Paşa da 

devşirme kökenlidir. Devşirme kökenli vezir-i a’zamlar Türk değillerdi ve en başından 

itibaren İslam dinine inanan kişiler değillerdi. Ancak bu kişiler devşirme sistemi ile 

devşirilip eğitim aldıktan sonra Türk-İslam kültürünü kabul etmişlerdir. Bu sürece 

bakıldığında devşirme kökenli devlet yetkililerinin Osmanlı’nın birer üyesi gibi 

yetiştikleri görülmektedir. Böyle bir düşüncenin sebebi ise Osmanlı’nın topraklarının 
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genişletildiği dönemde yapılan çok sayıdaki savaşta komutan olan devşirmelerin birçok 

milleti hakimiyet altına almasıdır. Devşirme kökenli komutanlar, kendi kökenlerinin 

dayandığı bölgelere de fetih savaşları düzenlemişler ve bu fetihleri başarılı bir şekilde 

tamamlamışlardır. Bu şekilde bir davranış, devşirmelerin kendi kökenlerini değil 

Osmanlı’nın bir devlet yetkilisi olarak görevlerine sadık olmayı öncelikli tuttuklarını 

göstermektedir. Ayrıca devşirmelerin bu şekilde kendiliğinden Osmanlı kimliğini 

benimsedikleri düşünülmektedir. Osmanlı’nın devşirme sistemi aracılığıyla imparatorluk 

topraklarında ikamet eden Türk olmayan gayrimüslimleri devşirme olarak alıp 

eğitimlerden geçirerek tek bir kimlik olan ‘Osmanlı’ adı altında topladığı ve bu şekilde 

bir Türk-İslam imparatorluğu kurduğu düşünülmektedir. 

İlk defa Fâtih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’un Fethi başarıyla 

sonuçlanmış ve Fâtih Sultan Mehmed, ‘Fatih’ unvanını alarak yıkılmaz bir padişah 

otoritesinin sahibi olmuştur. İstanbul’un fethedilmesinden sonra Çandarlı Halil Paşa’nın 

idam edilmesi ve onun yerine devşirme kökenli Zağanos Paşa’nın vezir-i a’zam olarak 

atanması ile birlikte devşirme kökenli devlet yetkilileri, Osmanlı yönetiminin ana merkezi 

gücü olarak yükselme göstermiştir. İsmail Hami Danişmend’in yaptığı araştırmaya göre 

Fâtih Sultan Mehmed döneminden itibaren ‘Devşirme Vezirler Devri’ başlamıştır. 

Yapılan bu tez çalışmasıyla da bu iddianın doğru olduğu görüşüne varılmıştır. Sonuç 

olarak, devşirme kökenli devlet yetkililerinin Osmanlı yönetimindeki yükselişi, 

Osmanlı’nın gelişmesini sağlayan sebeplerden birisi olarak görülmektedir. 
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Belge 1. Fâtih Sultan Mehmed Kanunnâme-i Â l-i Osman 
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Belge 1-2. Fâtih Sultan Mehmed Kanunnâme-i Â l-i Osman 
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Belge 1-3. Fâtih Sultan Mehmed Kanunnâme-i Â l-i Osman 
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Belge 4. Devşirme Kanunnâmesi, Topkapı R. 1935, Vrk. 87/b-88/b 
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Belge 4-1. Devşirme Kanunnâmesi, Topkapı R. 1935, Vrk. 87/b-88/b 
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Tablo 1. Fâtih Sultan Mehmed Kronolojisi 

 

Tarih Açıklama 

12. 01. 1453 - 

31. 12. 1454 

- İstanbul’un Fethi 

- Vezir-i a’zam Halil Paşa’nın Edirne’de kule burgozunda hapsedilmesi, 

   Halil Paşa’nın Enez’in fethinden kırk gün sonra idam edilmesi 

- Vezirler: Saruca Paşa, Şehabeddin Paşa, Zağanos Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: İshak Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Karaca Paşa 

- Kadı-asker: Süleyman Ç elebi Veled-i Halil Paşa 

- Edirne Kadısı: İbrahim Çelebi 

01.01.1454 - 

21.12. 1454 

- Laz-ili(Sırbistan) Seferi 

- Sivrihisar ve Mul kalelerinin fethi 

22. 12.1454 –  

10. 12. 1455 

- Laz-ili Seferi 

- Novabri Hisarı’nın fethi 

11.12.1455 - 

28.11.1456 

- II. Mehmed’in büyük toplar döktürerek Belgrad’a sefer düzenlemesi 

- Rumeli beylerbeyi Karaca Bey’in şehit düşmesi ve Rumeli 

beylerbeyliğine Mahmud Paşa’nın atanması 

- Vezirler: Zağanos Paşa, Veliyyüdinoğlu Ahmed Paşa 

- Kuyruklu yıldızın doğuşu(biri magrib ve biri maşrıkta) 

29.11.1456 - 

18.11.1457 

- Şehzade Beyezid’in Edirne’de yapılan sünnet düğünü 

- Hasan Beyoğlu İsa Bey’in Ungurus’a ve Evrenosoğlu İsa Bey’in 

Arnavud’a akınları 

- Vezirler: Zağanos Paşa, Veliyyüddinoğlu Ahmed Paşa 
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19.11.1457 - 

07.11.1458 

- Mora Seferi, Körfez Hisarı’nın fethi 

- Vezir ve beylerbeyi Mahmud Paşa’nın Laz-ili’ne gönderilmesi, 

   Güğercinlik, Berancis ve daha başka kalelerin fethi 

- Vezirler: Zağanos Paşa, Veliyyüddinoğlu Ahmed Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Şarabdar Hamza Bey 

- Edirne’de çıkan yangında Tahtakale Bitpazarı ve çevresinin yanması 

08.11.1458 - 

27.10.1459 

- II. Mehmed’in Semendire Seferi ve Kale dizaderinin kaleyi padişaha 

teslim etmesi 

- Padişahın Laz-ili’ni ve Semendire’yi Minnetoğlu Mehmed Bey’e 

vermesi 

- Hasan Beyoğlu İsa Bey’in Ungurus’a, Evrenos Beyoğlu İsa Bey’in 

Arnavutluk’a akına gönderilmesi 

- Vezirler: Zağanos Paşa, Veliyyüddinoğlu Ahmed Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Şarabdar Hamza Bey 

- Rumeli beylerbeyi: Mahmud Paşa 

28.10.1459 - 

16.10.1460 

- Mora Seferi ve İnebahtı’nın fethi 

- Cem Sultan’ın doğumu 

- Vezirler: Zağanos Paşa, Veliyyüddinoğlu Ahmed Paşa 

-Beylerbeyleri: Şarabdar Hamza Bey, Mahmud Paşa 

17.10.1460 -

05.10.1461 

- II. Mehmed’in Kastamonu ve Sinop üzerine yürümesi, 

İsfendiyaroğlu İsmail Bey’in Kastamonu ve Sinop’u teslim etmesi, 

 Padişahın İsmail Bey’e Filibe’yi vermesi 

- II. Mehmed’in Kastamonu’dan sonra Sinop ve Trabzon’u fethi 

- Vezir: İshak Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Mahmud Paşa 
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06.10.1461 -

25.09.1462 

- II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın fethi ve Drakulaoğlu Kazıklı 

Voyvoda’nın Çepeleş tarafından ortadan kaldırılması 

- Midilli’nin fethi 

-Vezirler: Mahmud Paşa, İshak Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Mahmud Paşa 

26.09.1462 - 

14.09.1463 

- Kadırga limanının inşası 

- Vezir Mahmud Paşa’nın Mora’ya gönderilmesi ve bazı kalelerin 

fethedilmesi 

- Vezirler: Mahmud Paşa, İshak Paşa 

-Anadolu beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

-Rumeli beylerbeyi: Mahmud Paşa 

15.09.1463 - 

02.09.1464 

- II. Mehmed’in Bosna Seferi,  

  Yayça, Hersek ve Kovaç illerinin fethi,  

 Ungurus’un Yayça’yı kış mevsiminde geri alması ve kaleyi Ungurus’a 

teslim ederek ihanet eden hisar erlerinin Edirne’de dîvân gününde kılıçtan 

geçirilmesi 

- Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölümü ve yerine oğlu İshak Bey’in 

geçmesi, 

- Karaman’a Şehzade Mustafa’nın bey olması(iki defa yazılmış) 

03.09.1464 - 

23.08.1465 

- II. Mehmed’in Bosna Seferi, 

Yayça’nın geri alınamaması, 

 Bosna, Hersek ve Kovaç’ın fethi 

- Vezirler: Mahmud Paşa, İshak Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Mahmud Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

24.08.1465 - 

12.08.1466 

- II. Mehmed’in sefer yapmayarak İstanbul’da kalışı 

-  Vezirler: Mahmud Paşa, İshak Paşa 
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- Anadolu beylerbeyi: Mahmud Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

- Müderris Acem Fahreddin’in Edirne’de vefatı 

13.08.1466 - 

01.08.1467 

- II. Mehmed’in, I. Arnavutluk Seferi 

- Padişahın kışı Filibe’de geçirmesi, 

  Filibe’den Edirne’ye oradan da İstanbul’a dönüşü 

02.08.1467 - 

21.07.1468 

- II. Mehmed’in II. Arnavutluk Seferi 

- Vezirler: Mahmud Paşa, İshak Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Mahmud Paşa 

22.07.1468 - 

10.07.1469 

- Karaman Seferi, Gevele, Ereğli ve Aksaray’ın alınması, 

 Aksaray halkının İstanbul’a sürülmesi, 

Varsaklılar’a korku salınması 

- Şehzade Mustafa’nın Karaman’a bey olması(iki defa yazılmış) 

- Vezirler: İshak Paşa, Rum Mehmed Paşa 

- Mahmud Paşa’nın bu yıllar arasında Karahisar’da azledilmesi 

11.07.1469 - 

29.06. 1470 

- II. Mehmed ‘in sefer yapmayarak İstanbul’da kalışı,  

  Vezir Rum Mehmed Paşa’yı Karaman’a göndermesi ve Mut Kalesi’nin 

alınması 

- Has Murad’ın Rumeli beylerbeyi olması 

- Vezirler: İshak Paşa, Rum Mehmed Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Mahmud Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa 

30.06.1470 - 

19.06.1471 

- II. Mehmed’in İgribos(Eğriboz) Seferi, karadan padişahın ve denizden 

ise veziri Mahmud Paşa’nın atağa geçişi, büyük küçük dört yüz geminin 

Anadolu ve Rumeli’den on bin azap 

- İgriboz’un fethi 
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20.06.1471 - 

07,06,1472 

- II. Mehmed’in sefer yapmayarak İstanbul’da kalışı 

- Yeni akça kestirmesi 

- Anadolu beylerbeyi: Gedik Ahmed Paşa. 

- Davud Paşa’nın Anadolu beylerbeyi oluşu 

- Alâya(Alanya) Kalesi’nin Gedik Ahmed Paşa tarafından ele geçirilmesi 

08.06.1472 - 

28.05.1473 

- II. Mehmed’in Gedik Ahmed’i Karaman’a göndermesi; Gevel ve 

Gorgoz kalelerinin alınması 

- Uzun Hasan’ın gönderdiği Yusufça Bey’in Tokat şehrini yağmalaması 

- Yusufça Bey’in esir olarak yakalanarak İstanbul’a padişahın yanına 

gönderilmesi 

29.05.1473 - 

17.05.1474 

- II. Mehmed’in büyük bir ordu ile Uzun Hasan’ın üzerine yürümesi, 

Karahisar’ın alınması, 

 İki ordu arasındaki çarpışmada Has Murad’ın şehit düşmesi, 

 Uzan Hasan’ın ordusunun yenilgiye uğratılması ve çok sayıda esirin 

alınması 

- Mahmud Paşa’nın azledilmesi 

18.05.1474 - 

06.05.1475 

- II. Mehmed’in Uzun Hasan’ın üzerine gideceği sırada Ungurus elçisinin 

gelmesi, padişahın elçiyi de beraberinde sefere götürmesi ve seferden 

sonra hakaret edip elçiyi memleketine göndermesi 

- Mihaloğlu Ali Bey’in Ungurus’a akını ve bolca ganimetle dönüşü 

- II. Mehmed’in beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa’yı Arnavut 

İskenderiyesi’nin üzerine göndermesi, orası fethedilemeyince taarruz 

yönünün Kara-Boğdan üzerine yönlendirilmesi ve iki ordunun 

çatışmasından netice alınamaması 

- Mahmud Paşa’nın kule burgozunda idam edilmesi 

- Gedik Ahmed’in Karaman’a gönderilmesi ve Silifke, Menyan ve 

İrmenek/Ermenek hisarlarının alınması 
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- Sultan Mustafa’nın ölümü ve yerine Cem Sultan’ın Karaman’a vali 

olması 

- Anadolu beylerbeyi: Davud Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Hadım Süleyman Paşa 

07.05.1475 - 

25.04.1476 

- Kefe ve Menküb’ün Gedik Ahmed Paşa tarafından fethi 

- II. Mehmed’in Çöke’ye yaylaya çıkması 

- Malkoçoğlu Balı Bey’in Semendire ile Sirem adasına akını 

- Mihaloğlu Ali Bey’in Eflak’a akını ve Zibin’i tahrip etmesi 

- Uzun Hasan’ın ölümü 

26.04.1476 - 

14.04.1477 

- II.Mehmed’in Kara-Boğdan Seferi ve Kara-Boğdan birliklerinin 

yenilgiye uğratılması 

- İshak Beyoğlu İsa Bey’in Mora’da su üzerine yaptırdığı iki ağaç hisarını 

Ungurus’un alması üzerine II. Mehmed’in sefere çıkarak iki kaleyi ele 

geçirmesi 

- Vezirler: Gedik Ahmed Paşa, Sinan Paşa, Nişancı Paşa(Mehmed 

Paşa’nın yerine) 

- Anadolu beylerbeyi: Davud Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Süleyman Paşa 

15.04.1477 - 

03.04.1478 

- Yeni Saray(Topkapı) surlarının inşası 

- Padişahın Rumeli beylerbeyi Süleyman Paşa’yı Mora’ya İnebahtı’nın 

fethine göndermesi ve Süleyman Paşa’nın başarısız olması üzerine 

azledilip yerine Davud Paşa’nın Rumeli beylerbeyi olması 

- Evrenos Beyoğlu Ahmed Bey’in Arnavutluk’taki Akçahisar’ı kuşatması 

- Mihaloğlu Ali Bey’in Ungurus’a akını 
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04.04.1478 - 

24.03.1479 

- II. Mehmed’in İskenderiye Seferi 

- Gedik Ahmed’in vezirlikten azledilip Gelibolu’da komutan olması ve 

Limmi adasını fethi 

- Turhan Beyoğlu Ömer Bey’in Mora’daki gazası 

- Amasya’da Sunsa kasabasında deprem ile kasabanın yerle bir olması ve 

aynı yıl Erzincan’da meydana gelen depremde can kaybının ve büyük 

tahribatın olması 

20.03.1479 - 

12.03.1480 

- II. Mehmed’in Edirne’de Çöke Yaylası’na çıkması 

- Mihaloğlu Ali Bey, Hasan Beyoğlu İsa Bey ve Malkoçoğlu Balı Bey’in 

Eflak ilinden geçerek Ungurus ülkesine akınları 

- Gedik Ahmed’in Gelibolu’dan gemilerle giderek Kefelonya’yı 

fethetmesi 

- Anadolu beylerbeyi: Ayas Ağa 

- Rumeli beylerbeyi: Davud Paşa 

- Edirne’de şiddetli bir depremin olması 

13.03.1480 - 

19.02.1482 

- II. Mehmed’İn Mesih Paşa’yı Rodos Seferi’ne göndermesi ve Rodos’un 

fethedilememesi 

- Gedik Ahmed’in Polya’yı(Apulien/ Apulia) fethetmesi 

- Vezirler: İshak Paşa, Mehmed Paşa 

- Anadolu beylerbeyi: Rum Mehmed Paşa 

- Rumeli beylerbeyi: Davud Paşa 
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Tablo 2. Fâtih Sultan Mehmed Dönemi ve Ö ncesinde Görev Yapmış 

Vezir-i a’zamlar 

 

Görev Süresi Ad Dönemin Padişahı Köken 

1323(?)-1331(?) Alâeddin Ali Paşa Orhan Gazi Türk 

1331’den sonra 

1340’dan evvel -

1348(?) 

Ahmed Paşa  
(Mahmudoğlu Nizâmüddin) 

Orhan Gazi Türk 

1348(?)-1360(?) Hacı Paşa Orhan Gazi Türk 

1360(?)-? Sinânüddin Yûsuf Paşa Orhan Gazi, I. 

Murad 

Türk 

1368 veya 1373-1387 Çandarlı Kara Halil Hayreddin 
Paşa 

I. Murad Türk 

1387-1406 Çandarlı Ali Paşa I. Murad, I. Bayezid Türk 

1406’dan sonra-? Osmancıklı İmâmzâde Halil 

Paşa 

I. Mehmed Türk 

(?)-1421 Amasyalı Bâyezîd Paşa I. Mehmed Türk ve Arnavut 

1421-1429 Çandarlı İbrâhim Paşa II. Murad Türk 

1429-1438 

Koca Mehmed Nizâmüddîn 
Paşa 

(Amasyalı Hızır 

Danişmendoğlu) 

II. Murad Türk 

1438-1453 Çandarlı Halil Paşa II. Murad, II. 
Mehmed 

Türk 

1453-1456 Zağanos Paşa II. Mehmed Rum veya 

Arnavut 

1456-1466, 1472-
1473 

Mahmud Paşa II. Mehmed Rum-Hırvat 

1466-1469 Rum Mehmed Paşa II. Mehmed Rum veya Hırvat 

1469-1472 İshak Paşa II. Mehmed Rum 

1474-1476 Gedik Ahmed Paşa II. Mehmed Arnavut veya 
Rum 

1476-1477 Hoca Sinan Paşa II. Mehmed  

1477-1481 Mehmed Paşa(Karamânî) II. Mehmed Türk 
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Tablo 3. Kul Sisteminde Çıkma: İdare ve Ordu Hizmetlerine Geçiş

 

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ, Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

2011, s.89 
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Harita 1. Osmanlı Devleti Haritası 

 

Feridun Emecen, “Osmanlılar”, İA, 2007, c.33, s.488-489. 
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Harita 2. İstanbul Kuşatması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

Resim 1. Gulâm 

 

 

 

 

 

 

 

David Nicolle, İslam Orduları 600-1100, Emir Yener, Osprey, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

2013. 
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Resim 2. Memlük(Georg Moritz Ebers (1837-1898), Pictureseque Egypt 

Vol II) 
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Resim 3. Yeniçeri, The British Museum, MN.1854,1211,429 
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Resim 4. Sadrazam (Figures naturelles de Turquie, Paris 1688, lv. 25) 
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Resim 5. Edirne Sarây-ı Hümâyunu’na Ait Bir Kapının Kalıntısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesrin Çiçek Akçıl, “Sarây-ı Cedîd”, İA, 2009, c.36, s.126-128. 
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Resim 6. Gülbaba’nın Galata’daki Açık Türbesinde Bulunan Mezar Taşı - 

Beyoğlu, İstanbul 

 

 

 

 

Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, İA, 2018, c.13, s.322-323. 
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Resim 7. İbrâhim Paşa Sarayı’nın Birinci Katının Rölöve Planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semavi Eyice, “İbrâhim Paşa Sarayı”, İA, 2000, c.21, s.345-347. 
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Resim 8. Rumeli Hisarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdullah Mehmet Avunduk, “Rumeli Hisarı”, İA, 2018, c.35, s.237-240. 
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Resim 9. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın İnşa Ettirdiği Yeşil Cami 

– İznik, Bursa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Münir Aktepe, “Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa”, İA, 2017, c.8, s.214-215. 
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Resim 10. Çandarlı Ali Paşa’nın Çandarlı Türbesi İçindeki Sandukası – 

İznik, Bursa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Münir Aktepe, “Çandarlı Ali Paşa”, İA, 2017, c.8, s.211-212. 
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Resim 11. Rum Mehmed Paşa Türbesi – Ü sküdar, İstanbul 

 

 

 

 

Hedda Reindl Kiel, “Rum Mehmed Paşa”, İA, 2008, c.35, s.226-227. 
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Resim 12. Zağanos Paşa Camii – Balıkesir 

 

 

 

 

Feridun Emecen, “Zağanos Paşa”, İA, 2013, c.44, s.72-73, 2013. 
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Resim 13. Zağanos Paşa Hamamı – Balıkesir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73, 2013. 
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Resim 14. Zağanos Paşa Türbesi – Balıkesir 

 

 

 

 

Feridun Emecen, 2013, c.44, s.72-73, 2013. 
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Ö ZET 

 

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEVŞİRME SİSTEMİ 

(FATİH DÖNEMİ’NDE VEZİR-İ AZAMLAR VE ZAĞANOS PAŞA) 

 

YOUNGHEE LEE 

 

Devşirme sistemi ve Osmanlı’nın vezir-i a’zamları hakkında yapılan bir tez 

çalışmasıdır. Bu araştırmanın amacı Osmanlı’nın büyümesinde devşirme sistemi ve 

devşirme kökenli devlet yetkililerinin nasıl bir rol oynadığını incelemek ve anlamaktır. 

Bu araştırmada öncelikle devşirme sisteminin temeli olarak görebileceğimiz kul sistemi 

incelenmiştir. Bunun yanında devşirme sisteminin uygulanma yöntemi ve devşirme 

kanunnâmesi incelenmiştir. Ayrıca devşirme sistemi ile devşirilen oğlanların eğitim 

aldıkları kurumlar üzerinde durulmuştur. Sonrasında ise hükümdarın yanında devlet 

idaresini yürütmüş olan vezirler üzerinde durulmuştur. Osman Gazi’den başlayarak Fâtih 

Sultan Mehmed döneminin sonuna kadar faaliyet göstermiş olan vezir ve vezir-i 

a’zamların özellikleri incelenmiştir. Ayrıca Fâtih Sultan Mehmed döneminde görev 

yapmış olan vezir-i a’zamların icraatlarına bakılarak Osmanlı’nın nasıl güçlü bir devlet 

olarak büyüdüğü incelenmiştir. Daha sonrasında ise ilk devşirme kökenli vezir-i a’zam 

olan Zağanos Paşa’nın hayatı üzerinden devşirme kökenli devlet yetkililerinin ilerleme 

süreci incelenmiştir. Bu incelemeler ile Osmanlı’nın 15.yüzyılda güçlü bir devlet olarak 

ilerlemesindeki ana sebepleri anlamak amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için 

bu konu ile alakalı Osmanlı tarih kayıtları ve yabancı kaynaklar incelenmiş ve bu şekilde 
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devşirme sistemi ile devşirme kökenli devlet yetkililerinin yaşamı tekrardan gözden 

geçirilmiştir. 

Avrasya’nın ‘comitatus’ geleneği, Avrupa, Asya ve Orta Asya gibi bölgelere 

yayılmış ve bu bölgelerin kültürlerine göre değişim göstererek farklı toplumlarda da 

kabul görmüştür. İslam dünyasında da comitatus geleneği, kul sistemleri olan gulâm ve 

memlûk olarak kabul görmüştür. İslam dünyasında gulâm ve memlûk birlikleri 

teşkilatlandırılmış ve bu birlikler hükümdarı ve sarayı koruma görevini yerine getirmiştir. 

Özellikle de Abbâsîler döneminde çok sayıda gulâm ve memlûk askerinden 

faydalanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde de birçok İslam devletinde kul sistemi 

kullanılmıştır. Devşirme sisteminin de kul sisteminden geldiğini söylemek mümkündür. 

Comitatus geleneği zaman geçtikçe sadece kulluk ile sınırlı kalmamış ve 

atabeglik geleneği olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Selçuklular döneminde yaygın 

bir şekilde görülen atabegler, padişah olacak şehzadelerin hocalığını ve siyasi 

destekçiliğini yapmışlardır. Daha sonra Osmanlı Devleti’nde de kul sistemi ve atabeglik 

kullanılmıştır. Osmanlı, gulâm ve memlûk sistemlerini daha da geliştirerek devşirme 

sistemini kurmuştur. Osmanlı, devşirme sistemi ile imparatorluk topraklarında yaşayan 

Hristiyan oğlanlardan yararlanacak bir yol bulmuştur. Hristiyan oğlanlar, Osmanlı’nın 

eğitim kurumu olan Enderûn Mektebi’nde gördükleri eğitimlerden sonra İslam dinini 

kabul etmişler ve Osmanlı’da devlet görevlisi olmuşlardır. Bu oğlanlar böylece birer 

Osmanlı vatandaşı olarak yetişmişlerdir. 

Osmanlı, Anadolu’da küçük bir beylik olarak yolculuğuna başlamıştır. Osmanlı, 

Orhan Gazi(1324-1362) döneminde Balkan Yarımadası’na doğru açılmış ve ardından I. 

Murad(1362-1389) döneminde gücünü daha da arttırmıştır. Osmanlı Balkan 

Yarımadası’na açılınca kendini tehdit altında hisseden birçok Avrupa devleti, Haçlı 

ordusu kurarak Osmanlı’nın karşısında durmuştur. Ancak I. Kosova 
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Muharebesi(1389)’nden Osmanlı’nın galip ayrılması sonucunda Balkan 

Yarımadası’ndaki Osmanlı hakimiyeti daha da güçlenmiştir. Daha sonra Yıldırım 

Bayezid(1389-1403) dönemine gelindiğinde Osmanlı, Balkan Yarımadası ve Anadolu’da 

gücünü daha çok arttırmıştır. Ancak Ankara Savaşı(1402)’nda Yıldırım Bayezid mağlup 

olup da esir düşünce padişah tahtı için I. Bayezid’in oğulları arasında iç savaş çıkmıştır. 

Bu sebeple Osmanlı zayıflamaya başlamıştır. 

Ç elebi Mehmed(1413-1421) iç savaşı sonlandırarak Osmanlı’nın tekrardan 

gelişmesini sağlamıştır. II. Murad(1421-444, 1446-1451) döneminde tekrardan güçlenen 

Osmanlı, Varna’da Avrupalı Haçlıları geri püskürtmüştür. Fâtih Sultan Mehmed(1444-

1446, 1451-1481) döneminde ise İstanbul fethedilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed, 

İstanbul’u fethederek yıkılmaz bir padişah otoritesi kurmuş ve “Fatih” unvanını almıştır. 

Osmanlı, İstanbul’un fethedilmesinden sonra Mora ve Kırım Yarımadası gibi birçok 

bölgeyi de fethetmiş ve Fâtih Sultan Mehmed döneminde büyük bir imparatorluk olarak 

gelişme göstermiştir. Osmanlı’nın böylesine bir büyüme göstermesinde üstün yetenekli 

bir padişaha sahip olmasının büyük bir rolü vardır ancak padişaha yardım ederek devleti 

yöneten vezir ve vezir-i a’zamların da rolü oldukça büyüktür. 

İslam dünyasında vezirler ilk başlarda hükümdara destek olan bir danışman 

görevi görmüşlerdir. Ancak zaman geçtikçe hükümdar ile birlikte devleti yönetme gibi 

önemli bir rol üstlenmeye başlamışlardır. Osmanlı’da da vezirlik makamı kullanılmıştır. 

Araştırmada da bu vezirler üzerine incelemeler yapılmıştır. Osmanlı’nın kuruluş 

döneminde vezir olarak atanan kişiler genellikle Osmanlı ailesi ile akraba veya hısım olan 

ve köklü Türk ailelerden gelen kişilerden seçilmiştir. Ancak daha sonra Fâtih Sultan 

Mehmed döneminde devşirme sistemi ile yetiştirilen devşirmeler, vezir-i a’zam olarak 

görevlendirilmeye başlanmıştır. Vezir-i a’zam olan bu devşirmeler, İstanbul’un Fethi, 

Mora Seferi, Kırım Seferi gibi birçok askeri seferi başarılı bir şekilde yürütmüştür. 
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Devşirme kökenli vezir-i a’zamlar, Türk kökenli olmayan Hristiyan ailelerden gelen 

kişilerdir. Ancak bu kişiler devşirme sistemi ile eğitim alarak İslam dinini kabul etmiş ve 

Osmanlı’nın birer üyesi olarak yetişmişlerdir. Ayrıca Osmanlı’da bu devşirme oğlanlar, 

kabiliyetlerine göre farklı makamlara atanmışlardır. Fâtih Sultan Mehmed döneminde ise 

Zağanos Paşa, ilk devşirme kökenli vezir-i a’zam olarak atanmıştır. Zağanos Paşa’dan 

sonra da devşirme kökenliler vezir-i a’zam olarak atanmaya devam etmiştir. 

Osmanlı’nın büyüyerek gelişme gösterdiği Fâtih Sultan Mehmed döneminin bir 

mutlak monarşi dönemi olduğu düşünülmektedir. Osmanlı’daki bu mutlak monarşi 

döneminin, 16-18.yüzyıllarda Avrupa’da görülen mutlak monarşiden daha önce 

yaşandığı söylenebilir. Niccolò Machiavelli’nin Avrupa’da mutlak monarşi için gereken 

ilkeleri anlattığı ‘Hükümdar’ kitabında güçlü bir devlet ve hükümdar otoritesi kurmak 

için Türk ve Osmanlı hükümdarlarını örnek almak ve onlar gibi davranmak gerektiğini 

yazmıştır. Bu kaynaklara bakılarak Osmanlı’nın Avrupa mutlak monarşisi üstünde 

oldukça büyük bir etkisi olduğu düşünülmektir. Bu gibi konuların araştırılması için 

devşirme sistemi, Osmanlı vezir ve vezir-i a’zamları ve Zağanos Paşa’nın hayatı hakkında 

incelemeler yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

The Devshirme System in the Ottoman Empire  

(Grand Viziers and Zaganos Pasha During the Reign of Mehmet The 

Conquerar) 

YOUNGHEE LEE 

 

This paper presents an investigation into the Devsirme system and vezir-i a’zam in the 

Ottoman Empire under the goal of examining the roles of the Devsirme system and 

government officials from the system in the development of Ottoman Empire. For this 

purpose, the study first examined the slave soldier system that was the origin of the 

Devsirme system and reviewed the management methods and laws of the system. The 

study also covered an educational insttiution for children drafted by the Devsirme system 

and looked into vezirs that managed the country beside the rulers. After examining the 

characteristics of vezirs and vezir-i a’zams that were active from the reign of Osman Gazi 

to that of Mehmed II and also the activities of vezir-i a’zams during the reign of Mehmed 

II, the study traced the process of Ottoman Empire growing into a powerful state. The life 

of Zaganos Pasha that was the first vezir-i a’zam from the Devsirme system was examined 

to understand the growth process of government officials that were from the system. 

These research efforts were made to analyze the causes behind the rise of Ottoman Empire 

into a powerful state in the 15th century. The study thus examined the Devsirme system 

and reorganized the life of government officials from the system based on various literary 

materials and overseas records about the history of Ottoman Empire.  



270 

 

The Comitatus tradition of Eurasia spread to Europe, Asia, and the Middle East where 

it was altered according to the local situations before its acceptance. After accepting this 

tradition, the Islam world created a slave soldier system called Gulâm-Memlük to protect 

the rulers and guard the palaces. A number of Gulâm-Memlük groups were organized 

during the years of Aabbasid Caliphate. Such groups were managed in many more 

countries in the Islam world. The Devsirme system originated from this slave soldier 

system. 

The Comitatus tradition changed into the Atabeg system over time, not being restricted 

to slave soldiers. Being widely used in Seljuq Empire, Atabegs taught their successors 

and served as their political sponsors. The Ottoman Empire also made use of the slave 

soldier system and Atabegs. It developed the Gulâm-Memlük further and finally 

completed the Devsirme system, using the Devsirme system to make use of Christian 

children within the empire. Christian children accepted Islam through the Enderûn 

Mektebi system of Ottoman Empire, growing as Ottoman people and becoming 

government officials in the empire. 

The Ottoman Empire began as a small country in the frontier of Anatolia. It advanced 

into the Balkan Peninsula during the reign of Orhan Gazi(1324-1362) and expanded its 

power during the reign of Murad I(1362-1389). Being threatened by the Ottomans 

marching into the Balkan Peninsula, many European states recruited crusaders to fight 

them. After the Ottomans won in the First Battle of Kosovo, their dominance over the 

Balkan Peninsula became even stronger. The empire formed huge power in the Balkan 

Peninsula and Anatolia during the reign of Bayezid I (1389-1403). After the empire was 

defeated in the Battle of Ankara(1402), the sons of Bayezid I started civil war over the 

crown, which led to the fall of Ottoman Empire.  
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Mehmed I(1413-1421) ended the civil war and put the empire on the path of 

development once again. Murad II(1421-1444, 1446-1451) made it sure that the empire 

expanded its power. During his reign, the empire defeated the crusaders of Europe in 

Varna. The empire conquered Istanbul during the reign of Mehmed II(1444-1446, 1451-

1481), who secured his authority as an absolute ruler by conquering Istanbul and earned 

the nickname ‘Fâtih’ meaning a conquerer. After conquering Istanbul, the empire 

expanded into other regions including Mora and the Crimea. It was during the reign of 

Mehmed II that Ottoman Empire emerged as a true empire. Superb rulers contributed to 

the development of Ottoman Empire with their abilities, but it should not be neglected 

that vezirs and vezir-i a’zams played critical roles to manage the empire by assisting the 

rulers.  

Vezirs refer to prime ministers in the Islam world. In the early days of the Islam world, 

they served as advisers to help the rulers. As time passed, however, they held an important 

position to run the empire along with the rulers. There were vezirs in the Ottoman Empire, 

as well. The present study analyzed them and found that faternal and maternal relatives 

of the Ottomans were usually appointed as vezirs along with Turk noblemen. The 

government officials that grew through the Devsirme system were appointed as vezir-i 

a’zams during the reign of Mehmed II. Sınce then, they performed beautifully in many 

military expeditions to Istanbul, Mora, and the Crimea. The first batch of vezir-i a’zams 

from the Devsirme system were not Turks but Christians. The Christians accepted Islam 

through the system and grew into the Ottomans through education. The Ottoman Empire 

appointed them as government officials according to their abilities. Mehmed II appointed 

the first vezir-i a’zams from the Devsirme system, Zaganos Pasha. Many vezir-i a’zams 

from the Devsirme system were appointed since them.  
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During the reign of Mehmed II, the Ottoman Empire developed into an absolute 

monarchy, which happened earlier than Europe’s absolute monarcies in the 16th~18th 

century. In his The Prince, which provided theories for the absolute monaries of Europe, 

Machiavelli argued that rulers should act like the rulers of the Turks and Ottomans in 

order to found a strong state and establish their authority. This indicates that the Ottoman 

Empire had much influence on the absolute monarchies of Europe. The present study thus 

examined the Devsirme system and the vezirs and vezir-i a’zams of Ottoman Empire and 

investigated the life of Zaganos Pasha.  

 

 

 

 


