YENIÇERI KI~LALARI
Ord. Prof. Dr. A. SCHEYL -ONVER
Bizde asker oca~~~çok esasl~~bir kurulu~a sahiptir. Memleketimizde bu te~kilat çok itibar görmü~~ve Imparatorlu~un, Romeli,
Orta ~ark ve Islam dünyas~nda büyümesinde büyük hizmetler görmü~tür. XVI. as~rda muteber bir tarikat olan Bekta~ili~e intisap
edilmi~. Lâkin bu tarikat~n yetkililerce anlat~ld~~ma göre hurufilerin buraya s~zmalar~~mensuplar~m ç~~r~ndan ç~karm~~~ve bittabi
bu tarikata giren Yeniçerili~i de hedefinden uzakla~t~rm~~~ve içinden
dejenere olmu~~ve memleketi XVII. as~rdan itibaren ihtilallerle
hariçte sarsm~~~ve imparatorlu~un üç as~rda peri~an olmas~nda bir
fesat oca~~~halini alm~~t~r.
Adli Sultan Mahmut zaman~nda memleketimizin çok sars~lmas~na ve gerilememize yol açan buhranlarda en büyük tehlike
kayna~~~olunca tarihlerimizin yazd~~~~ve onlardan al~nan ve ar~ivlerimizde mevcut vesikalar~na dayanarak yaz~lan, makale, bro~ür,
ve kitaplarda bütün ayr~nt~lar~~ile yaz~lm~~t~r. .
Bu cihetle bu konuya dönerek bizde belli olmu~~hususlar~~tekrar edecek de~iliz. Tarih bu hususta kesin hükmünü vermi~tir. Biz
bu yaz~m~zda bu gibi hadiselerin geçti~i yerler ve baz~~usuller hakk~nda elimize geçen bir kaç resmi takdim edece~iz. Bu suretle tarihlerimizi ara~t~rma ve bulma zahmetlerine e~ilmeyi ihmal ettiklerinden bu konuda s~rf binalar~~cihetiyle yararl~~gördü~ümüz ara~t~rmalar~m~zdan k~saca bir hulasa ç~karaca~~z.
Yeniçerili~in en büyük geli~mesi XV. as~rda Fatih'ten beri
Istanbul'da olmu~tur. Bu hususta bizde Ebu Behram Demi~ki ~ oo
y~l~nda (1679) Atlas~~Minor, eseri tercümesinde bildirdiklerinden
bir özet ç~kar~yoruz. Zira Yeniçeri K~~lalar~~hakk~nda önemli bilgi
veriyor. K~saca :
" ...bu ~ehirde iki yerde gayet mükellef Yeniçeri odalar~~var.
Biri 51 kulluk. ~ehrin inzibati karakollar~~yerleri Istanbul'un eski
haritalar~nda i~aretli ve bulunduklar~~mahalle ve semtler isimleriyle
belli.
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Yeniçeri Oca~~~Te~kilat~~çok geni~. Hekim ve Cerrahlar~na
kadar var.
Evliya Çelebi'ye göre eski yeniçeri odalar~, Yeniçerihâneleri ve
Sekban Yeniçeriler dahil 162 odalar~~var. Dördüncü Murat zaman~~
(1622 - 1648).
Yeniçeri bölükleri k~~lalar~~temeli kâgir, duvarlar~~ya kâgir,
lakin taban ve tavanlar~~ k~smen ah~ap ayr~~ayr~~daireler halinde.
Bunlar~n ortas~nda toplanmalar~~için birer geni~~meydanlar~~var.
Buna Yeniba~çe'deki yeni odalarda Lâhim Meydan~~(Et Meydan~)
derler ki bu isim o tarafta Vatan Caddesi aç~l~ ncaya kadar söylenirdi.
Bunlar hemen her ~~oo senede bir, bir defa mutlaka yanm~~,
yeniden yap~lm~~. Mevcutlar~~da s~k s~k tamirler görmü~. Her tamire
göre tarihler söylenmi~, hiçbir Istanbul yang~n~~yok ki K~~lalar~nda
ve kulluklanndan bir kaç~m yakmam~~~olsun.
Eski odalar ~ehzadeba~~nda tam cami kar~~s~ndan Vezneciler'e kadar uzan~yor. Hala duran Acemi O~lanlar Hamam~~diye bir
kaç~~müstesna kamilen ah~ ap. 1826 Vak'a-i Hayriye'sinde bir iz
b~rak~lmayarak y~kt~r~lm~~, ismi bile Feyziye'ye çevrilmi~.
Yeniodalar~n yak~n zamana kadar Vatan Caddesi üzerinde
kap~s~ndan bir parças~~dururdu. Etmeydam ve Yeniçeri Odalar~~
k~s~mlar~ndan bir ~ey yok. Bundan 6o sene önce oras~~bir bo~~meydand~. Ortalar~nda camii yeni bir biçimde yerinde.
Yeni K~~lalara bu camiin yan~ndan girilir. Kap~s~, yeri belli.
Bu (camii Meyane - i Yeniçeriyan) yan~nda halen solunda Damat
~brahim Pa~a san'atli Çe~mesi d~~ta yine oca~a ba~l~~Cebehâne ve
acemi O~lanlar Hânesi yer ald~~~~gibi Yeniçeri A~alar~~da Süleymaniye'de (halen bioloji Enstitüsü) yerinde A~a Kap~s~nda otururlar ve ah~ap, bilâhare yanan yang~n kulesi de bunlar~n ba~çesinde.
Bütün bunlar~n odaba~~lar~, ihtiyar heyetleri, a~ç~~ustalar~~ve
yamaklar~, bunlar~n Çorbac~~a~alar~~iç velakin ço~u ~ifahl yani ananevi sevk ve idarelerine memur olanlar~~var.
Bu ocaklara hizmet edenlerin panteonlar~~Fatih ve ~skender
Pa~a Hazirelerinde yer alm~~t~r. Ne yaz~k ki ocaklar~n~~son asnnda
tarafdarlar~n~n çoklu~'undan ay~klanmalar~~ zor e~k~ya ve bunlar~n
ba~~~sergerdeler istilâ eder. ~ehir hizmetlerinden baz~lar~n~~inhisarlar~~alt~na al~rlar. Mesela çe~melere ve sakal~klara kadar müdahale
ederler. Daha aç~k bir ifade ile an'anelerinden uzakla~arak kanun ve
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nizam tan~ maz olurlar. Sultan Mahmut Adli devri ~airlerinden
Keçicizâde Izzet Molla'n~n bir tarih k~t'as~nda söyledi~i üzre :
ikide bir fesat dolu kazan, kald~r~p koyarlarken dü~er ve oca~~~söndürür.
Bu hususta sonra Sadrazam Koca Re~it Pa~a'n~n maiyyetinde
memuriyetleri olan, Sultan Mahmut devrinin Yeniçerilik te~kilât~m ortadan kald~rmas~mn mü~ahitlerinden Bahir Bey Mecmuas~ndal yazd~~~~k~sm~~özetliyelim :
1241 senesi Zilkade'si 9 uncu Per~embe gecesi Etmeydamnda
talime ba~lanmas~na kar~~~gelenlerin isyan~~yani "Huruç ales Sultan"
hâdisesi ba~l~yor. II. Mahmut daima oturdu~u Be~ikta~~Sahil Saray~ndan Topkap~~Saray~na geliyor.
Büyük bir toplant~~yap~l~ yor, fetva al~n~yor. Herkes Sancak - ~~
~erif alt~ na davet ediliyor. Toplananlar Sultan Ahmet Camüne
var~yor "Ehli ~rz" gelsün diye ba~~r~hyor.
Bu esnada Et Meydan~ 'ndaki Yeniçeri isyan~~bast~r~l~yor. Ocaklanna incir dikiliyor. Ekserisi Sultan Ahmet Meydan~nda siyaset olunuyor.
K~~ lalar ortadan "Zir - ü Zeber" ediliyor. Yani kald~r~l~yor.
içten ve d~~ tan asiler takip olunuyor. Bu arada sürülmeler oluyor.
Yeniçeri A~as~~Mehmet A~a sad~k oldu~undan "Mirahar - u evvel"
payesini al~yor. Dergah' Ali kap~c~ba~~s~~ve di~er sad~k olanlar mevkice yükseltiliyor. Vezir A~a Hüseyin Pa~a Serasker oluyor. Bayezit'teki eski saray sahas~~binalanyla birlikte "Serasker Kap~s~" olur ve
eski A~a Kap~s~~da ~eyhülislâmlara verilir.....
Mehmet Ali Pa~a M~s~r'da güya bize ba~l~~bir vali, lâkin hakikatte bir feodalite beyi, merkezi hiçe sayarak hükümdard~r. O da
M~s~r'da birçok yenilikler getirmi~~ve zaman~n~ n icaplar~na göre
ink~lâplar yapm~~t~ r. Bu arada Osmanl~~Imparatorlu~u payitaht~~
olan Istanbul'daki vukuat~~imkân nisbetinde dikkatle takip etmi~tir.
Istanbul'da 124 ~~(1826) da Yeniçerilik kald~nlm~~t~r. Bunu
dikkatle izlerni~, o kadar ki Istanbul'da o tarihlerde bulunan yerli
ve yabanc~~ressamlara bu hâdisenin öncelerine ait te~kilâtâ dahil
olanlar~ n ve vak'alann geçti~i binalara kadar resimler yapt~rm~~~
' Bu yazma mecmua Esad Fuad Tugay dostumuzda idi. 8.000 basma, dört
dilde kitaplar~~ve yazmalan içinde halen Ankara'da Türk Tarih Kurumu Ktitüphanesindedir.
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ve bunlarla çok ilgilenmi~, yani kendi hususi kütüphanesinde bunlardan albümler vücuda getirtmi~ tir. Veyahut kendisinin gönderdi~i
ressamlara resimlerini yapt~ rm~~t~r.
Bunlar halen Kahire'de "Dârül kütübü'l M~sriye" de geni~~
nefis eserler salonu vitinlerinde üç albüm içinde bulunmaktad~rlar.
1951 de orada bir ayl~ k ikametim esnas~ nda hepsini birer birer inceledi~im gibi cümlesi suluboya renkli olan bu tablolar~n en önemlilerinden bir kaç~n~~aynen düofoto ile haz~rlatt~ m ve cümlesinin
örneklerini de ald~rtt~m.
Bu yaz~m~za binalar~~ve hat~ralar~~itibar~yla Yeniçeri'li~i ortadan kald~ rma faaliyetini ilgilendiren üç tabloyu k~sa izahlarda
bulunarak aynen al~yorum.
~ — Asl~~suluboya renkli. En üstte ~u ibare var, Bozukça bir r~k'a
yaz~~ ile :
Yeniçeri Se~irdim Ustalar~n~n Et Meydan~nda ber ~~efl~i kaide Et
tay~n~na se~irtmeleri,
Sahne Yeniba~çe'de Yeniodalar binalar~n~ n ortas~ndaki meydanda et alma~a gidecek nöbetteki Yeniçeri neferleri tak~m~~ko~ar
ad~m meydanda harekete haz~ r bulunmakda.
Sa~da herhalde ustalardan "Yeniçeri ileri derecede zâbitlerinden birisinin iki kat dairesi en sa~da ve ikinci katta meydana naz~r
odalar kafesli. Solunda kalan odalar~ n önünde üstü kapal~~dehliz ve
nöbette zabitlerden dördü. Daha ileride üç kat üzerine bölüklerin
odalar~n~~havi bir k~~ la önünde bir metre kadar yüksek duyarl~~ve
a~açlarla örtülü aç~k namazgâh, ayn~~zamanda üzeri çimen dinlenme yeri.
Meydan~ n ilerisinde Yeniçeri neferleri toplu halde bu merasimi
izliyorlar, solda uzakta keza üç kat di~er bölüklere ait bir k~~la, ön
planda odalar erkân~ ndan birisine ait bir daire, sa~~ve solda iki odal~~k~s~m. Yerler Roma kald~r~m~~dedi~imiz büyük ta~larla kapl~.
2 - Eski Türk usulünce bir toplant~~odas~, muhtemel ki te~rifat
s~ras~~ile Yeniçeri erkân~n~n bulundu~u Dergâh~~Ali'de Kurmaylar~n
veya ordu ileri gelenlerinin toplant~s~ . Suluboya renkli tablonun
alt~nda r~k'a ile ~u yaz~~var.
"reniferi Ustalar~n~n K~~lada Cemiyet Odas~" ortada bir bak~r
mangal eski saray ve konaklarda oldu~u gibi hizmetkârlar~n bulun-
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du~u yer ile birlikte erkân minderlerinin konmasiyle çepeçevre s~ra
ile oturulan sedirleri resimde yüksek rütbeli ordu erkân~ndan sekiz
ki~i yer alm~~. ~ ki zabit de rütbesinin k~yafet ve silahlar~~ile toplant~ya geliyorlar.
Usta tabiri üstad~n Türkçele~tirilmi~~ ~eklidir. Rütbelerinin
büyük oldu~unu gösterir. Lâkin bu erkan~n toplant~da oturmalar~~
erkân~na uymayacak ~ekillerde yer ald~klar~~laubalice tav~rlar~ndan
anla~~l~yor. Yeniçerili~in lâ~vinden önce oca~~ n eski oturma an'anesine riayet etmedikleri anla~~lm~~~olur. Tam sa~da yüzü peçe ile
örtülü bir genç ayakta yer alm~~t~r ki bunlara civelek derler. Yüzlerinin kapal~~olmas~n~ n herhalde sosyal ve askeri kaidelere uyan
bir mânâs~~olmal~d~r.
Duvarda tam kar~~ da bir rökoko çerçeve içinde fresk çifte bal~k
amblemi yer almaktad~ r.
Civelek, canl~, ne~eli ve sokulgan anlam~na geldi~i gibi burada
Yeniçeri Oca~~na yeni girmi~~delikanl~~hizmetci demektir.
3— Sultanahmet Meydan~nda toplant~~
Tablo renkli, suluboya ile yap~lm~~, büyük tutulmu~~bir ölçüdedir. Albüme konurken ikiye bölünmü~~alt~nda ~u ibare vard~r:
"k~rk bir tarihinde reniçerilerin ~lgâs~~için Sultanahmet Camii ~erifi
meydan~nda tertip olunan Cemiyeti Me~veret"
En ortada iki ki~i, sayebanl~, devrinin bir minderli ve yast~kl~~
kanepesinde oturmu~~iki zat. Resmide sa~da A~a Hüseyin Pa~a,
sol taraf~nda di~er erkândan bir zat. Sa~~ve solda ayakta iki yaver
gibi muhaf~z. Arkada devlet erkân~~ve destarl~~sikkeli zat.
Yine resmin sa~~ nda devlete muti' ve hizmete âmade ordu erkân~ndan bir grup. En sa~da eski top ve topçular. Sa~da önde halktan
arkalar~~dönük ve kanapede oturan vazife sahibi zevata bak~yorlar.
Resmin solunda nedamet edip gelen asilerden bir grup kazanlanyla görülüyor. Ço~u ba~lar~nda yeniçeriler ve erkan~na ait ba~l~klar~~ ç~kar~p yere atm~~lar. Birisi de ç~ karma durumunda. Hepsi
müteessir. Birisi de ellerini yüzüne kapam~~, a~l~yor. Baz~lar~~da çok
dü~ünceli ve kederli. Bu grubun sa~~önlerinde vazifeli iki zabit ve
bir kaç devlet memuru ve arkada minareleri ile ve büyük kubbesi
ile Sultan Ahmed Camii ve di~er kubbesi görülüyor.
Belletm C. XL, 38
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Vak'ayi Hayriyenin hay~rl~~sonucunu gösteren bu tabloyu ~imdiye kadar yaz~ lanlarla mukayese için tarihçi dostlar~m~za takdim
olunur.
Tarihimizde ~imdiye kadar hâdiselerin geçti~i yerler ve bunlar~n mümkün oldu~u kadar temsil edilebilmeleri ara~t~r~lmam~~t~r. Bunlar~n biz arand~~~~nisbette bulunabilece~ine inananlardan~z.
Daha buna benzer bilhassa yaln~z garpta de~il ve memleketimizde
de bilinmeyen nisbette resimli belgelere sahip olabilece~imizi hat~rdan ç~ karmamak lâz~md~r. Hele bu kabil resimleri içine alan
Viyana'da (Albertina) tarihi resim ar~ivinde bize ait taranmam~~~
tahmin olunmayacak derecede fazla ve nadir Estampalar~n da bulundu~unu bizzat görmü~~oldu~umu bildirmek isterim.
Tarihimizin resimler noktas~ ndan çok yoksun oldu~u ba~ta mütefekkir ve tarih felsefemizi incelemekle me~hur ~air Yahya Kemal
Beyath da bir kaç kere söylemi~ tir. Ama ~u üç resmin de bulunmas~~
bütün kaynaklar~~ara~t~rmam~z icab etti~ini hat~rlatmaktad~r. Ara~t~rmadan yok diyebilmek yanl~~t~ r. Bunlar birer birer ç~kt~kça
keyfiyeti ciddi olarak ele almak zaman~~gelmi~~ve hatta geçmi~tir
diyebiliriz. Her ~ey arand~~~~msbette bulunur.

Res. ~~— AdliSultan Mahmud devrifesli k~yafeti ile
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Res. tl - II. Bayezid suyolu haritas~nda: Siileymaniye'de, Dergalu Ali
yeniçerileri agas~~kap~s~~ ve bagçesinde ah~ab yang~n kulesi
(Türk - Islam eserleri müzesi)
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Res. 7 — Ayn~~ haritada ~ehzadeba~~'nda Eski Odalar plan~~
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Res. 8 — Galata ve Istanbul kuleleri, eski ve II. Mahmud devrinde yeni
k~yafeti ile itfaiye neferleri, sa~da ah~ab yang~n kulesi
-
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Res. 9 — Yeniçerilerin et temini için se~irdim neferleri (1)
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Res. ii — Sultan Ahmed meydan~nda vak'ay~~Hayriye gününde A~a Hüseyin Pa~a
ba~kanl~~~nda toplant~~(1825) (3)
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Res. 12 - Yeniçerili~in kald~r~lmas~ ndan sonra kurulan asakiri Mansurei Muhammediyenin Bayezid'de Eski Saraydaki yeni binalar~. Sa~da yeni, solda eski ah~ab
yang~ n kulesi, en arkada Süleymaniye minareleri (Darül Kütübül M~sriyye - Kahire)

