OSMANLI KURULU~~DÖNEM~NDE DEVLET
NURDAN ~AFAK*
Bat~~Anadolu'da küçük bir beylik olarak ortaya ç~kan Osmanl~~ Beybir dünya devleti haline gelerek alt~~asra yak~n bir zaman hüküm sürmesi tarihçilerin zihinlerini me~gul eden bir sorunsald~r. Daha
önce Osmanl~~vekayinâmelerinde de sorulan bu soru, XX. yüzy~l~n ba~mdan itibaren Gibbons ile modern tarih yazun~nda gündeme girmi~,
Fuad Köprülü ile devam etmi~~ve 1990'lardan sonra ise tarihçilerin tekrar ilgisini çekmeyi ba~arm~~t~r. Hâlâ çözülemerni~~bir muamma olan
Osmanl~~kurulu~~dönemi ve beylikten devlete ya da bir di~er tan~mlamayla imparatorlu~a giden süreç, bu çal~~man~n konusudur.
Bu makalede Osmanl~~ kurulu~~dönemini anlatan birincil kaynaklardan XV. yüzy~lda yaz~lar~~ A~~k Pa~azade Tarihi] ile birlikte XIV. yüzy~lda
telif edilen2 Ahmedr nin Tarih ve ~skendernâme'si ve daha geç döneme ait
Osmanh siyasetname literatürünün ilk örnekleri say~lan Kenzü'l-Küberd ve
Mehekkül-Ulemd3, Murâd-Nlirne, rabusnâme4 Ne Garib-nii~ne5 gibi eserler esas al~narak, kurulu~~döneminde devletten ne anla~~hyordu. Beylikten devlet6
olma sürecine nas~l geçildi, devleti kuran unsurlar nelerdi, devlet nas~l
te~kilatland~~ve büyüdü, en önemlisi de devleti temsil eden sultan ve
reaya aras~ndaki ili~kiler nas~ld~, sultan kendisini nas~l tan~mlar ve konumlandmrd~, devletin temel stratejisi ve amac~~ne idi ve benzeri sorulara cevap aranacakt~r.
Yrd. Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vak~f Üniversitesi, Tarih Bölümü, ~stanbulfFÜRK~YE, nurdansafak@hotmail.com. Makaleyi okuyarak ele~tiri ve öneride bulunan
Prof.. Dr. ~hsan Fazho~lu, Dr. Ay~e Aksu, Yrd. Doç. Dr. Nalan Turna ve Gülçin Tunal~~Koç'a
~ükran borçluyum.
A~~k Pa~azade, Osmano~ullan'n~n Tarihi, haz. Kemal Yavuz -M. A. Yekta Saraç, K Kitaph~~,
~stanbul 2003.
Bedr-i Dil~a~tin Murdd-N~l~nesi, haz. Adem Ceyhan, MEB Yaymlar~, ~stanbul 1997.
3 ~eyho~lu, Kenzül-Küberri ve Mehekkül-Ulemd, haz. Kemal Yavuz, Atatürk Kültür Merkezi Yay~n~, Ankara 1991.
Kabasnâme, yay. haz. Orhan ~aik Gökyay, Ba~bakanl~k Kültür Müste~arl~~~~Yaymlan,
1973.
'A~~k Pa~a, Garib-nkne, I./1, haz. Kemal Yavuz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yarnlan, ~stanbul 2000.
6 Devlet kavram~~ için bkz. F.Rosenthal, "Dawla", EL2 , Il, Leiden 1965, s. 177-178.
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Osmanli kurulu~~dönemiyle ilgili öne sürülen tezlerde iki husus
dikkat çeker. Tart~~mac~lann bir k~sm~~ Osmanl~~ Devleti'ni kuranlann
kökenlerini ve ne zaman Anadolu'ya geldikleri meselesini ana problem
olarak görüp, acaba beyli~i kuran Türkler O~-uzlann hangi koluna
mensuptular sorusu etrafinda tart~~may~~ sürdürür7. ~kinci önemli tart~~ma ise, Bat~~ Anadolu'da Osmanl~~ Beyli~i'ni kuranlar Müslüman m~yd~~ yoksa sonradan m~~Müslümanla~t~lar sorusu etrafinda geli~ir. Ancak
bu çal~~mada bu iki sorudan ziyade bizce öncelikli ve temel soru olmas~~
gereken Osmanl~~ Beyli~i di~er beylikler aras~ndan nas~l öne ç~kt~~ sorusu, merkeze al~narak konu incelenecektir.
~lk olarak Gibbons8 daha sonra ise Paul Wittek9 ve Fuad Köprülü
tarafindan Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~dönemiyle ilgili çe~itli tezler ileri sürülmü~tür. Gazeteci kökenli Gibbons'un kitab~n~n 1916'da yay~nlanmas~yla birlikte Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~uyla ilgili tezleri tart~~~lmaya ba~lanm~~t~r. Gibbons'un Osman Bey ve a~iretinin mü~rik Türkler oldu~u ve Müslüman bir çevreye geldikten sonra Müslüman olduklar~~ ve H~ristiyanlan da zorla Müslüman yaparak yeni bir Osmanl~~ ~rk~/kaymi meydana getirdikleri böylece Osmanl~~ Devleti'nin olu~maya
ba~lad~~~~"oryantalistik" iddias~, Köprülü ba~ta olmak üzere konunun
uzman tarihçileri tarafindan ~iddetle reddedilmi~tir. Gibbons'un Osmanl~~Devleti'nin kurulu~unu sadece dini sebeplerle izah etmesi ve yeni dinin yeni bir ~rk meydana getirdi~ine inanmas~, ~rk ve kavim kavramlanm kan~t~rmakla itham edilmesine yol açm~~t~r. Yine bu iddian~n
devam~~ olarak Türk ve Osmanl~~kelimelerinin birbirinden ayr~~ karakterlere sahip oldu~u tezi ise, Osmanli kelimesinin t~pk~~Selçuklu gibi bir
hanedan ad~~ oldu~u hat~rlat~larak çürütülmü~tür. Çünkü kurulu~~döneminde beyli~in ad~~ olan Osmanl~, öncelikle hanedan achyd~. Nitekim
Ahmedi, Osmanl~lar için
Osman tabirini kullanmaktad~r ve eserinin
ad~~ Ddstân ve Tevârth-i Mült2k-~~
Osman'd~r°°.
Osman tabirinin yerini XV
ve XVI. yüzy~llarda topraklann geni~lemesiyle birlikte dini ve etnik çe~itlili~in artmas~na paralel olarak Devlet-i Ali>ye kavram~~alm~~t~r.
Fuad Köprülü, Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u, TTK Bas~m~, Ankara 1959; Feridun Emecen,
Ilk Osmanl~lar ve Bat~~Anadolu Beylikler Dünyas~, Kitabevi, ~stanbul 2003, s. 1-16. sayfalar aras~nda kurulu~~teori ve tart~~malanna geni~~yer verilmi~tir.
Herbert Adam Gibbons, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Kurulu~u, çev. Bülent Ar~, haz. Mustafa
Everdi, 21. Yüzy~l Yaymlan, Ankara 1998.
9 Paul Wittek, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Do~u~u, ~irket-i Mürettibiye Bas~mevi, ~stanbul 1947.
1° Ahmedi, Dâsteln ve Teveirih-i
Osmiin, ne~reden. N. Ats~z (Osmanl~~Tarihleri I içinde, s. 1-35), ~stanbul 1949.
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Bunun yan~~ s~ra kurulu~~döneminde Osmanl~~nüfusunun artmas~~
meselesi de bu tart~~malarda öne ç~kan bir di~er konudur. Bilindi~i gibi 1071 Malazgirt Zaferi Anadolu'nun Türkle~mesi ve islamla~masmda
milat kabul edilir. Daha sonra Mo~ol istikilar~~Anadolu'ya göçleri h~zland~rm~~~ve nüfusun Bat~'ya do~ru yo~unla~masma neden olmu~tur.
Dolay~s~yla bu tart~~malarda Gibbons'm nüfus art~~~n~~yerli Rum nüfusun Müslümanla~mas~yla aç~klamas~~ve bunu çok yo~un bir olay gibi
göstermesi yandg~d~r. Hele ki Balkanlar'daki fetihlerin de zorla Islamla~t~rma ve Rum/Slav çocuklar~n~n dev~irilmesiyle izah edilmesi, dev~irme sisteminin tam anlam~yla XV. yüzy~~ldan sonra uygulamaya konuldu~u dü~ünüldü~ünde anlams~z kal~r.
Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~dönemini aydmlatmak için bir di~er
önemli mesele de gaza ve onun çevresinde geli~en olaylar~~de~erlendirmektir. ~lk defa Paul Wittek taraf~ndan 1938'de ortaya at~lan, Osmanl~~
Devleti'nin gaza dü~üncesiyle hareket etti~i tezi uzun süre tart~~firru~t~r.
Ancak daha sonra gelen baz~~tarihçilerden mesela Lindner, ~srarla gazanm Osmanl~~tarihinde önemsiz bir yer tuttu~unu, gaza gibi d~~lay~c~~
bir ö~red ile a~iret gibi kapsay~a bir toplumsal örgüdenmenin ayn~~toplumda etkin olup geli~emeyece~ini idda etmi~tir". Ona göre heterodoks bir ortamda gaza= birinci amaç olmas~~mümkün de~ildir. Bu pa~ralelde devam eden bir di~er iddias~~da Ahmedi ile ba~layan Os~nanh
kroniklerinin Osmanl~~tarihine ili~kin gerçekleri me~rula~t~rmaya çal~~t~klar~d~r12. Lakin bu görü~~de fazlas~yla kurgusal ve modern bak~~~aç~~= bir ürünü olarak de~erlendirilebilir. Lindner' e kar~m Cemal Kafadar" ve Feridun Emecen" gibi tarihçiler kurulu~~dönemi için gazan~n çok önemli bir hareket kayna~~~ve birinci saik oldu~unu, ancak her
~eyin sadece gaza ile agklanamayaca~~m, gaza= yan~~s~ra co~rafi ~artlar ve ganimet gibi iktisadi unsurlar~n da önemli rol oynad~~~n~~iddia etmi~lerdir. Cemal Kafadar ve Feridun Emecen'in bahsi geçen eserleri,
kurulu~~dönemiyle ilgili en kapsaml~~çal~~malard~r. Bu makale sadece
devlet kavram~n~~merkeze ald~~~ndan, muhteva itibar~yla söz konusu
eserlerden ayrdmaktad~r.
11 Paul Rudi Lindner, Ortaya~~Anadolu'sunda Gkebeler ve Osmanl~lar, çey. Müfit Günay, ~mge Yardan, Ankara 2000, s. 27-29.
12 Lindner, ag.c, s. 27.
13 Cemal Kafadar, 13e1ween Two Worlds, University of California Pres, Berkeley 1995, s. 47
ve devammda gaza tart~~malar~na geni~~yer verilmi~tir.
14 Feridun M. Emecen, lik OsrnanIzlar ve Bah Anadolu Bylikler Dünyan, Kitabevi, ~stanbul 2003,
s. 84-85.
Melen CLXA'VI, 28
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Beylikten Devlete Geçi~~Süreci

Osmanl~~Beyli~i'nin tarih sahnesine ç~kt~~~~XIII. yüzy~l~n sonunda
Anadolu, Türkle~me ve ~slamla~ma sürecini tamamlam~~~görünümdeydi. Bu dönemde Anadolu co~rafyas~ndaki siyasi duruma bak~ld~~~nda,
Anadolu Selçuklu Devleti'ni parçalayan Mo~ol istilas~n~n bir anlamda
Türklerin tarihi seyrini de~i~tirdi~i görülmektedir. ~stiladan korkan
Orta ve Do~u Anadolu'da ya~ayan Türkmen boylan, Anadolu'nun Bat~s~na do~ru ilerledi ve Bat~~Anadolu'da Türkmen nüfusu artt~. Bu göç
hareketi, tart~~ma konusu olan Bat~~ Anadolu'daki nüfus art~~~n~~ aç~klar
niteliktedir. Bu nüfusta birlikte Anadolu'ya gelen pek çok ~eyh, dervi~~
gibi maneviyat önderleri ile ~ehirli unsurlar, geldikleri Bat~~bölgelerinde mevcut ~ehir ve kasabalara yerle~erek iktisadi hayat~n canlanmas~n~~
sa~lad~lar. Selçuklu devlet gelene~i içinde yan göçebe hayat tarz~~ ya~ayan gruplar iç düzende kan~~kli~a yol açmamalan için s~n~r boylanna
sevkedilirken, Osmanl~~Devleti ise yerle~tirilen bu boy ve gruplan daha
küçük parçalara ay~rmak suretiyle iskan etti.
Mo~ol istilas~mn Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesini zarflatmas~yla birlikte Anadolu'da Karamanl~lar, Germiyano~ullan, Ayd~no~ullan, Karesi Beyli~i gibi baz~~Türk kuvvetleri görülmeye ba~land~. Bu
beylikler zannedildi~i gibi Anadolu Selçuklulanmn hakimiyetinin bitmesinden hemen sonra birden bire de~il, otoritenin zarflamaya ba~lamas~yla yava~~yava~~ortaya ç~kt~. Karamano~-ullar~~Selçuklu miras~na sahip ç~karak di~er beylikler aras~nda üstün bir yer kazand~; Karamano~ullann~n rakibi ise Germiyano~ullan idi. Döneme ait kaynaklar, Germiyan Beyli~i'nin oldukça güçlü bir siyasi te~ekkül oldu~unu, hatta Do~u Roma'~n da bu beyli~e y~ll~k vergi verdi~ini belirtmektedirler15. Burada acaba neden Germiyan ya da Karaman Beyli~i ba~anh olamad~~ da
Osmanl~~Beyli~i ba~anli oldu sorusu sorulabilir. Kütahya bölgesine yerle~en Germiyano~ullan Türk devlet anlay~~~n~n bir sonucu olarak topraklanm aile üyeleri aras~nda payla~t~~~ndan güçleri azalm~~, eski nüfuz
bölgelerinde Karesi, Aydmo~ullan, Saruhano~ullar~~ gibi beylikler ortaya 9km~~t~16. Herhalde beyliklerin içinde bulundu~u zaaftan iyi yararlanmas~~ Osmanli Beyli~i'nin i~ini kolayla~t~rm~~t~. Bunun d~~~nda bir di~er önemli fark da, sadece Osmanl~~Beyli~i di~er Türk beyliklerinin aksine Bitinya ad~~verilen bölgede, çevrenin dini yap~s~n~~dikkate alm~~~ve
KÖprÜlti, a.g.e , s. 36.
Feridun Emecen, Osmanl~~Devleti ve MedeMyeti Tarihi, I, ed. Ekmeleddin ~hsano~lu, ~slam
Tarih, Sanat ve Kültür Ara~t~rma Merkezi Yay~nlar~, ~stanbul 1994, s. 7.
16
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sadece gaza ak~nlar~na giri~mekle yetinmeyerek H~ristiyan kom~ulanyla iyi ittifaldar kurmu~~ve iyi kom~uluk ili~kilerine önem atfetmi~ti. Osman Bey, o~lu Orhan Bey'i Bizans tekfurunun k~z~yla evlendirerek
Farkl~~etnik ve dini kimliklerle birlikte ya~anabilece~i mesaj~n~~vermi~ti.
Osman Bey'in uzla~maa ve dengeleri gözeten bir siyaset izlemesi, bulunduklar~~Bitinya bölgesinde daha rahat kök salmalarma zemin haz~rlam~~t~.
Osmanl~lar önce güçlü Germiyano~ullanna kar~~~halk~~koruma politikas~~izledi. Ard~ndan Karesio~ullan ile aras~ndaki mücadelelere taraf
olarak bir k~s~m topraldan t~mar ve mülk olarak b~rakt~~ve ileri gelen
ümeray~~kendi sistemlerine dahil etme gibi yöntemlerle buran~n ilhalun~~gerçekle~tirdiler. Germiyanhlara ait topraklar~n bir k~sm~n~~akrabal~k
ba~~yla, Hamido~ullan topraktan= bir bölümünü ise sat~n alarak ele
geçirdiler. Bu ~ekilde Anadolu beyliklerinin pek ço~u Osmanhlara ba~land~. Osmanl~~Beyli~i Karamano~ullan gibi Müslüman beyliklere sava~~
ilan ederken, gaza yapan bir ~slam devletini arkadan vuranlan e~kiya
olarak nitelendirmi~~ve "mâni-i gazaya gaza, gaza-y~~ekberdir" diyerek
yapt~ldan i~in ~slami me~ruiyet zeminini olu~turmaya çali~m~~ur17.
Osmanl~~Beyli~i'ni küçük bir beylikten devlet olma sürecine ula~t~ran s~rr~~ ara~t~rmaya devam ederken onu öne ç~karan faktörler nelerdi,
sorusundan hareketle Osmanl~~Beyli~i'nin di~er beyliklerden farkl~~olarak yapuldan uygulamalara bakmak aç~hm sa~layabilir. Mo~ol ve Türkmen töresine göre, beyli~'in tahun varisleri aras~nda payla~t~r~lmas~~ esas~, birkaç ku~ak sonras~nda devletin birli~ini parçaliyordu. Osmanl~lar
bu konuya ba~anli bir çözüm buldular ve Osmanl~~ülkesi karde~ler arasmda bölü~ülmedi. Buna göre, Osmanl~lar taht' payla~mak ya da Bat~~
Avrupa usulündeki gibi en büyük evlad~n tahta geçmesi yerine, okullardan birini velial~t olarak belirlediler. Padi~ah öldü~ünde erkek karde~leri veya okullar~ndan biri onun yerine geçecekti. Devletin devam~~için
getirilen strateji önemli bir istikrar ve ba~ar~~faktörü oldu. Ancak daha
sonra fetret döneminde ya~anan siyasi kriz ve yönetim mekanizmas~run
i~levini yitirmesi, sultanlik otoritesinin güçlenmesine yol açt~. Osmanl~~
hükümdarlar~~devleti payla~maktansa karde~leri ve öteki rakiplerini ortadan kald~rmay~~tercih ettiler ve Sultan II. Mehmed döneminde karde~~katli kanunla~t~r~ld~".
Köprülü, a.g.e , s. 39.
Konuyla ilgili detayl~~bir çah~ma için bkz. Abdülkadir Özcan, "Fatih'in Te~kilat Kanunnamesi ve Nizam-~~Ak~n Için Karde~~Katil Meselesi", MEF7D, 33, (Mart 1980-81), s. 7-51; aynca bkz. Mehmet Akman, Osmanl~~Devletii~~le Karde~~Katli, Eren Yay~nal~k, ~stanbul 1997.
17
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Osmanl~~Beyli~i'nin ba~ar~l~~ olmas~nda ~üphesiz bulundu~u co~rafi konum da, tek aç~kLay~a sebep olmamalda birlikte, etkili oldu. Osmanl~~Beyli~i'nin Anadolu Selçuldulanmn hakim oldu~u sahalara çok
yak~n Bilecik-Eski~ehir civar~nda yani Anadolu'nun bat~s~nda do~du~u
dü~ünüldü~ünde, Osmano~ullar~n~~Anadolu Selçuklular~n~n devam~~
olarak görebiliriz. Bu da Osmanl~~Beyli~i'nin ba~ar~s~n~n izah~n~~kolayla~t~rmaktad~r. Osmanl~~ Devleti'ndeki pek çok kurum ve te~kilat Selçuldulardan Osmanhlara miras kald~~~~gibi te~kilat~n d~~~nda ba~ka benzer uygulamalar vard~r. Mesela Selçuk hükümdarlar~~zorla yola getiremedikleri baz~~ a~iret reislerine resmi unvanlar vererek ya da aile fertlerinden bazda= saray hizmetinde kullanarak isyanlara çare bulmak istemi~tir. Bu siyasetin ba~ar~lar~~ tart~~~lmakla birlikte, esasta benzer ~ekilde, Osmanl~~ Devleti'nin son y~llar~na kadar devam etti~i bilinmektedir.
Bütün bunlardan Osmanh Devleti tamamen Anadolu Selçuldular~m
taklit etmi~tir gibi bir sonuç ç~karmak mümkün de~ildir. Ancak Osmanl~~devlet yap~s~n~n Türk-Iran devlet gelene~i ile birlikte Anadolu Selçuklulan ve Do~u Roma gibi devletlerden etkilenmi~, eldektik bir devlet oldu~u söylenebilir".
Osmanh Beyli~i'nin ba~ar~~ s~rlar~ndan biri de Mo~ollann yaparnad~~~~esnek bir politika ve siyaset geli~tirmeleri olmu~tur. Içerideki Müslüman olmayan yani gayri müslim ad~~verilen unsurla mücadele etmeden, ~ slami hükürnlerle onlan zimmi statüsünde tutarak iç gaileleri yok
etmek ve fetihlere a~~rl~ k vermek bu esnek siyasetin ba~ar~l~~olmas~n~~
sa~layan bir di~er önemli etkendir.
Düzen Olu~turma, Devletle~me Süreci

Ba~~ms~z idare olunan hükumet anlam~~ ta~~yan devlet, Osmanl~~dü~ünce sisteminde milleti idare eden güç, otorite anlam~nda kullan~l~r.
Bu anlay~~a göre bir milletin varl~~~n~~sürdürebilmesi için bir yöneticinin ba~~nda bulundu~u üst otorite ve idari sisteme ihtiyaç vard~r. Türk~slam gelene~inde devleti sultan temsil etti~inden devlete, yani sultana
itaat ~artt~r. Kurulu~~dönemi siyasetnameleri devletin ya da sultamn nas~l olmas~~ gerekti~i yönünde bilgi verir; bir aç~dan ideal sultan portresinin teorik zeminini olu~turur. Bu nedenle de devletin vazifelerini anlamak için sultan~n görevlerine bakmak gerekir. Padi~ah~ n yani devletin
'9 Osmanl~~Devleti'nin ldasik dönem devlet anlay~~~yla ilgili detayli bir çal~~ma için bkz.
Fahri Unan, ideal Cemiyet ~deal Hükiimdar Ideal Devlet -K~nal~-tdde Ali'nin Medine-i Fdz~la's~-, Lotus Yay~nlar~, Ankara 2004.
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birinci görevi, nizâm olu~turmakt~r çünkü ancak düzen ve kurallar~n oldu~u yerde bar~~~olabilir. Dolay~s~yla Osmanl~~ dü~üncesinde devlet, düzenin oldu~u bir idare biçimidir. Osmanl~~kurulu~~döneminde düzen
aray~~~, idari taksimattan, askerlerin ba~~na takaca~~~san~a kadar pek
çok alanda görülür. Kurals~zlik anar~i do~uraca~mdan karga~a ve otorite bo~lu~u devlet için en önemli tehdittir. Nitekim Ankara Sava~~'ndan sonra ya~anan Fetret Dönemi'ndeki karga~a y~llar~, Osmanl~lar
için hem ac~~bir tecrübe hem de çok ö~retici olmu~tur. Bu tecrübe sonucunda daha önce fiilen uygulanan karde~~katli Fatih döneminde kanunla~m~~t~r.
Yukar~da sayd~~~m~z nedenlerden ve "ba~~mzdakilere kaat ediniz"
hadisinden yola ç~k~larak sultana/yöneticiye Allah'~n emirlerine muhalif
olmad~~~~sürece mutlak kaat öngörülün Otorite bo~lu~u tehdit olarak
alg~land~~~ndan Osmanl~~ kurulu~~dönemi siyasetnâmelerinde ayet ve
hadisler örnek gösterilerek sultana itaatin gereklili~i s~k s~k tekrarlamr.
S~ras~yla Allah'a, peygambere ve sultanlara itaatin önemini anlatan
ayetler referans gösterilir. Bu ~ekilde üst otorite dü~üncesi sürekli peki~tirilin Üstüne ba~~kald~ran~n kendine ve milletine ve onu temsil eden
devletine zarar verdi~i bildirilir. Haks~z yere muhalefet etmenin kötülü~ü bu konudaki hadis ve ayetlerle olu~turulan dini söyle~nle anlat~l~r.
Osmanl~~uygulamas~nda devlet, toplumun üretti~i art~~de~eri kontrol eden ve yönlendiren bir güçtür. Toplumsal zihniyetin itaate kodlanmas~na kar~~n sultan ve dolay~s~yla devletin yetkileri s~n~rs~z de~ildir.
Öncelikle reayamn ba~~nda bulunan padi~ah~n hareket alan~~ve izleyece~i siyasetin s~mrlan "...Hak buyrug~yla i~~ide ve ~eriat (hukuk) yolinca gide ve hevâya mutâbaât itmeye..."2° ~eklinde çizilmi~tir. Sultan da
olsa her istedi~ini yapan bir yönetici anlay~~~~yoktur. ideal tablonun resmedildi~i siyasetnamelerde padi~ahlarm yapacaldan i~ler islami prensipler çerçevesinde k~saca emirleri yerine getirmek, haramlardan ise
uzak durmak ~eklinde özedenir. Buna göre padi~ah farz ve sünnet olan
ibadetleri yapmal~, yalan, g~ybet, zina, zulüm gibi yasak ve haramlardan
kagnmal~d~r. Burada Osmanl~~ adalet anlay~~~n~n öncelikle Allah'~n
emirlerini yapmak ve yasaklardan kaç~nmak ~eklinde tammland~~~n~~
belirtmek gerekir. ~slami prensipler çerçevesinde hareket eden sultan,
ayn~~ zamanda adaletle hükmetmek, devlet görevlilerini ehil kimselerden seçmek ve do~ru dan~~manlar bulmak zorundad~r.
20

Kenzü'l-kiiberd, s. 64.
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Osmanli Beyli~-i'nin devlet haline gelme sürecinde Türk devlet gelene~indeki te~kilatlanma yani kurumsalla~ma faaliyetleri önemli bir rol
oynad~. Bu aç~dan te~kilatlanma faaliyetleri Osmanl~~Beyli~i'nin devletle~me sürecini ortaya koyar. Osmanl~~beyleri, beyli~in ilk döneminden
itibaren hakimiyet ve hükümdarlik sembollerine özel önem vermi~lerdir. ~lk gümü~~para Orhan Bey tarafindan 1327'de bast~nlm~~, 1331'de
~znik'te ilk Osmanl~~medresesi kurulmu~tur. ~nalc~k'a göre Osmanl~~
Devleti 1350'lere kadar bir s~n~r beyli~idir21.
Kronikler, Orhan Bey'in Osmanl~~ uç beyli~ini te~kilatland~rarak
hakiki bir devlet olma yolunda gayret etti~ini ifade etmektedirler. Orhan Bey ilk devlet te~kilat~nda Anadolu Selçuklulan ve ~lhanhlan örnek
alm~~~ve buna göre bir hükumet yap~s~~ kurmu~tu. Bunun esas~~da devlet merkezindeki divan idi. Esas~nda ilk divan~n Osman Bey döneminde topland~~~~bilinmektedir. Orhan Gazi döneminde divan bir vezir,
Bursa kad~~s~~ ve Padi~ah Orhan Bey ile birlikte en fazla dört ki~iden
olu~maktayd~. Osmanl~lar~n ilk dönemlerinde divanda tek vezir vard~~
ve ulema s~n~findan gelmekteydi. Daha sonra vezir adedi artmca birinci vezire, vezir-i azam denildi. Orhan Bey döneminde ilk vezirin Hac~~
Kemaleddin o~lu Alaaddin Pa~a (ö.1340) ad~nda ilmiye sm~findan bir
~ah~s oldu~u bilinir. Çandarh Kara Halife kadar vezirler ulema s~n~findan olmu~tur. Vezir padi~ah~n mutlak vekili oldu~undan hükümdann
mührünü ta~~r ve devletin bütün i~lerinden sorumlu kabul edilirdi.
Vezirlik makam~~Osmanli devlet te~kilat~nda çok önemsemni~~ve iyi
bir vezirin varl~~~~sultan ve devlet için lütuf olarak görülmü~tür22. Bu dü~ünceye paralel olarak Allah'~n bir sultana hay~r dilerse, ona do~ru bir vezir verece~i siyasetnamelerde belirtilir23. Bu nedenle bir memleketin idaresinin yücelmesi için vezirler saltanat~n dire~i olarak tammlamr24. Bu
' ~nalc~k, a.g.e , s. 15.
Allahu Ta'ala bir mülke hayr dileye ol padi~aha sâlih vezir erzâ~il k~lur ki hakk~~ unutacak andura ve an~cak yard~m ide ana.., ve çün vezir lay~k ve yara~~g ola gerek ki, Kenzül-Küberd, s. 95.
2' Allah bir ernire hay~r isterse ona do~ru sözlü bir vezir nasib eder. Bu ona unutunca hat~rlaur, hat~rlad~~~~zaman da yard~m eder. Allah emire hay~r dilemezse kötü bir vezir musallat
eder. Bu vezir ona unuttu~unu hat~rlatmaz, hat~rlay~nca da yard~mc~~olmaz. Hadis olmal~, Murail-Nâme, s. 261. Kurulu~~döneminin ba~hca siyasetnamelerinin hemen hepsinde bu husus s~kl~kla tekrarlana gelen ifadelerdendir: "Vezire gerek kim mahasib ola / Her i~i hisaba münasip
ola / Dahi padi~ah~na togn gerek / Kim isterse i~kence ugn gerek / H~yanet baya yoksula yaramaz / Kimün akl~~ varsa an~~aramaz / Veli nimetün hakk~na himmet et / Nasibün bu kez naz ile
nimet et / Ne olursa insaf yüzinden al / Haram olmaya ta ki ola halal ...Vezirle le~keri yidirmek gerek ki ho~~tutasm, yiyüp yidirince severler seni" Mureid-Mane, s. 247.
24
Kenzül-Kübe~d, s. 106.
2
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nedenle de vezirler adil ve bilgili, i~~ba~ana, i~~bilici ve iyi huylu, sa~lam inançl~~ olmal~d~r ki di~er görevliler hallerini onlara arz etsinler25.
Vezir de önemli bir görevde oldu~unun bilincinde olmal~~ve padi~aha
sayg~da kusur etmemelidir26. Vezirde bulunmas~~gereken di~er özellikler ise do~ruluk, yücelik, sebat ve tahammül olarak s~ralanm~~t~r27.
Orhan Gazi dönemindeki faaliyetlere bak~ld~~~nda askeri ve idari
alanda düzen aray~~~~görülmektedir. Zaten Türk-~slam gelene~inde padi~ahm asil vazifesi düzen olu~turmakt~r28. Düzen aray~~~~idari bölünmeden, daha az önemli görünen asker k~yafetlerine kadar görülmekteydi. Orhan Gazi'nin Alaaddin'in tavsiyesiyle askerlerin k~yafetine düzen getirmek istemesi onlara beyaz ba~hk takmalann~~sahi( vermesi, diyanda vezir ve askeri sm~f mensuplann~n ba~lanna ise sank sarmalann~~ istemesi hep bu düzene koyma çabalanmn somut göstergesidir29.
Te~kilatlanma çal~~malar~n~n önemli bir di~er kolu da idari taksimatta görülmektedir. Osmanl~~ idaresindeki yerler; a~a~~dan yukanya
do~ru köy, kaza, sancak ve beylerbeyilik ~eklinde idari-askeri bir bölünmeye göre düzenlenmi~ti. Fethedilen ~ehirler Osman Bey döneminden
itibaren fethi gerçekle~tiren beylere verilirdi. Bu örgütlenme biçiminde
Selçuklu sistemi örnek al~nm~~t~. Kazalann ba~~nda birer kad~~ve suba~~~
vard~. ~ehirlerin en üst düzey yöneticileri ise beylerbeyilerdi. Hiyerar~ik olarak beylerbeyilerden sonra gelen sancak beyleri, beylerbeyilere
ba~h olup idareleri alt~ndaki sancaldarm hem idari hem de askeri i~leri ve güvenli~inden sorumluydular. Sava~~ç~kt~~~nda sanca~-~~ dahilindeki t~marl~~ sipahileri toplayarak beylerbeyinin kumandas~~ alt~nda sefere
giderdi, suba~~~denilen görevliler de kazalardaki güvenlik ve asayi~le ilgilenmekteydi30. Baz~~kaynaklara göre kazaskerlik makam~~ ihdas edilerek ilk beylerbeyilik te~kilat~~olu~turuldu. Fütühatm Rumeli ve Anadolu olmak üzere iki koldan sürmesi ve topraklann geni~lemesi ile beylerbeyili~in say~s~~ artur~ld~.
Bu dönemin yine reform denebilecek bir askeri olu~umu da dev~irme usulünün ilk nüvesinin olu~mas~~ve Yeniçeri Oca~~'mn temellerinin
at~lmas~d~r. Sultan I. Murad, Orhan Bey'in kurdu~u bu oca~~~geni~letmi~~ve dev~irme sistemini uygulamaya geçirmi~tir. Kaynaklara göre te~-

Munid-Nâme, s. 251.
K~nzül-Kiiberd, s. 107.
28 "Gerekdür ki yiketde koya nizam / Ki iklimini ede darüsselam" Murd~l-Nâme, s. 326.
2" 'A~~k Pa~azade, s. 364-365.
s. 503.
30 Uzunçar~ili,
27
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kilatç~~bir padi~ah olarak tan~ mlanan Sultan I. Murad cülusundan itibaren babas~ ndan devrald~~~~devleti kurumsalla~t~rma mücadelesi verdi.
Te~kilatlanmada Zirve: Yeniçeri Oca~~'n~n Kurulmas~~

Türk-Osmanl~~ askeri te~kilat~ nda Anadolu Selçuklulanyla ~lhanl~~
ve Memluk tesirleri görülmektedir. Ba~lang~çta ibtidai olan askeri sistem zamanla geli~tirilerek olgunla~t~r~lm~~t~ r. Osmanl~~Beyli~i'nin k~sa
zamanda fetihler gerçekle~tirmesi ve büyümesinde askeri sistemin
önemli rolü olmu~tur. Güçlü bir ordu olmadan devletin yani dünyan~n
yönetilemeyece~ine inan~lmas~, askeri te~kilatlanmaya özel bir önem atfedilmesini sa~lam~~t~ rm. Nitekim bu durum dönemin eserlerinde "Cihân-girlik le~ ker ile olur, ölüm gözlemez erler ile olur"32 sözleriyle ifade bulmu~tur.
Rumeli fetihleriyle birlikte daha fazla say~da askere ihtiyaç duyulmaya ba~lay~nca sava~larda esir al~nan ya~lar~~ uygun H~ristiyanlardan
be~te biri seçilerek pençik ad~~verilen uygulamaya geçildi. A~~k Pa~a bu
uygulamay~~özetle ~öyle anlat~r:
...Alunundan ç~ kan esirünün bi~de birin al didiler. Hn-~~ çun
anun kim esiri bi~~olmayacak olursa her esirden yiginni bi~~akçasm al
didiler. Ve bu tertib üzerine Evrenez dall~~bir kad~~nasb itdi ve hayli
oglanlar cem' olund~, hâna getürdikr. Halil Pa~a eydür: Bunlan
Türk'e virelüm Türkçe ögrensünler sonra Türkçe bilicek getürelüm
yiniçeri olsun didi ve hem anun bigi eylediler. Yevmen fe-yevmen bu
vech-ile yiniçeri ziyade olmaga ba~lad~. Bu vech-ile tamam Müsülman
old~. Bunlan Türkler bir niçe y~llar kullandug~ndan sonra andan kapuya getürdiler. Ak börk geyürdiler. Ad~m ezel çeri iken yiniçeri kod~lar."
Böylece Acemi Oca~~~ile Yeniçeri Oca~~'mn temeli at~ld~. Uzunçar~~h, Yeniçeri Oca~~' n~n kurulu~~tarihini 1363 olarak vermektedir34. Fetret dönemine girilip yeni fetihler yap~lamay~ nca asker say~s~n~~artt~rmak
için pençik uygulamas~ na benzer bir uygulamaya geçildi. Rumeli'deki
H~ristiyan teb'adan belli ~artlarla dev~irme ismiyle münasip miktarda
' Murdd-Wdme, s. 250.
ayn~~ yer.
33 A~~k Pa~azade, a.g.e., s. 382-383.
" Uzunçar~~h, a.g.e., s. 510.
3
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H~ristiyan çocuktan alinmaya ba~land~. Dev~irilen çocuklar Anadolu
köylüsünün hizmetine verildikten sonra Acemi Oca~~' na alind135.
Askeri sistemle birlikte t~mar sistemi ve dolay~s~yla onun bir parças~~olan m'âli sistem olu~maya ba~lad~. Osmanli Devleti'nin yüzy~llarca
ba~anh bir idare olmas~nda önemli bir ba~an faktörü uygulanan t~mar
sistemi gelmektedir. Toprak, Hz. Ömer dönemindeki sistem esas al~narak taksim edilmi~tir. Osmanl~lar fethettikleri memleketlerde t~pk~~ büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklulan gibi topra~~~düzenleyerek idare etmi~lerdir. Anadolu'da beyliklerden ald~klar~~topraklar~n statülerini aynen muhafaza etmi~ler, Rumeli'de elde ettikleri yerleri ise devlete
ait arazi olarak tapulam~~lar ve miri arazi olarak kabul etmi~lerdir. Kilise ve manast~rlara ait dini valuflara ise dokunulmayarak bu yerler miri arazi d~~~nda tutulmu~tur. Miri araziler devlete ait topraklar olup
bunlar ö~ür ve vergilerine göre büyük, orta ve küçük parçalara bölünmü~tü. Bu araziyi ekip biçen halka reaya denirdi. Fethedilen bir memleketin yerleri ~ehir ve kasabalardaki ba~~ve bahçe ve meralar hariç,
miri arazi say~larak tahrir edilmi~tir, bu topraldar ekilmek ve bo~~b~rak~lmamak ~art~yla yine eski sahiplerine b~rak~lm~~t~36. T~mar sistemi,
mâli sistemin de esas~m olu~turmu~~ve yap~lan tahrirlerle fethedilen
topraklar ayn~~zamanda deftere kaydedilerek mâli kay~t unsuru haline
getirilmi~tir. Nitekim Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde say~lan binlerce
olan tapu-tahrir ve maliyeye ait defterler bu kay~t sisteminin somut
göstergesidir.
Yöneticiler: Sultan ve Di~er Görevliler

Daha önce belirtti~imiz gibi Türk-~slam gelene~inde devleti, sultan
temsil etmektedir. ~lk Türk devletlerinde bey, hakan ve ka~an kullan~-

" a.g.e , s. 509.
3€ Mili arazi kendi içinde has, zeamet ve t~mar olarak üçe aynlm~~t~. Tarlalar~n~~ekip biçenler bunun kar~~l~~~nda her sene devlete verecekleri vergiyi bizzat hazineye vermeyip devlet o ö~ür ve vergi mukabili olarak ne isterse onu verirlerdi. E~er tahsis edilen arazi ö~ür ve
resmi t~marh sipahiye aitse ona verilir o da tunarh sipahi k~sm~nda söylendi~i gibi buna mukabil sefer zaman~nda sefere giderdi, yahut arazinin geliri zeamet ve hassa ait ise ö~ür ve resm ve
zeamet ve has sipahilerine verilirdi. Osmanhlarda miri araziden ba~ka vak~f ve mülk topraklar
da vard~. Bunlar miii araziden ayr~larak müesseselere veya hizmet kar~~l~~~nda baz~~ kimselere
verilirdi, bunlar~~ ekip biçen reaya idi. Vak~f arazisinin ö~ür ve vergisi dini, ictimai ve ilmi müesselere aynl~n~~t~. Mülk arazi de hizmet mukabili verilmi~~olup bunun da çe~itleri vard~. Reaya topra~~~ekip biçmek ve mamur etmek ~art~yla onu muhafaza ederdi. Aksi takdirde arazi
elinden al~n~rd~. Bütün bu arazi i~lemleri tahrir defterlerinde kay~t alt~na al~n~rd~. Uzunçar~~h, a.g.e., s. 505-506.
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lirken Selçuklu dönemiyle bunun yerini sultan, ~ehin~âh, hünkar gibi kelimeler alm~~, Osmanl~~dönemiyle birlikte ise bunlar~n hepsiyle beraber
sultan, padi~ah, ~ehin~ah, hünkar sözcükleri daha s~k kullan~l~r olmu~tur.
Türkçe, Farsça ve Arapça kökenli bu kavramlar Osmanl~~ Devleti'nin
Türk-Selçuklu-~slam miras~n~~ net olarak resmeder. Özellikle dünyay~~yönetmeye talip olmak anLanundaki cihan-gir kavram~~ çok çarp~ad~r37.
Kurulu~~dönemi siyasetnamelerinde sultamn vazifeleri aynnt~h olarak gösterilir ve ideal bir portre çizilir. Bu minvalde padi~ahm asil vazifesi daha önce belirtti~imiz gibi düzen olu~turmakt~r. Sultan adalede
hükmetmek, i~i ehline vermek, iyi dam~manlar bulmakla yükümlüdür.
Padi~ah~n siyasi ve idari vas~flarmm yan~~ s~ra insani özellikleri de belirtilir. Buna göre:
Ne yum~ak mum ol u ne kat~~ ta~~
Ne yavlak kah~gan ne inen yava~~
~kisin dahi bile itgil hele
Ki cerrah urur zahm u merhem bile38
denilmi~tir.
Baz~~ eserlerde padi~ahta üç temel özelli~in bulunmas~~gerekti~i bildirilir. Padi~ah olacak ki~i öncelikle asil olmal~~(asalet kavram~ndan asl~~
ve nesli belli olan ki~i anla~~lmaktad~r), ikinci olarak ak~ll~~olmal~, üçüncü olarak da dirayetli ve kuvvetli biri olmal~d~r ki halka sözü geçsin39.
Her i~e ihtiyada bakmak orta yolu takip etmek, i~i ehline vermek
padi~ah~n di~er önemli vazifelerindendir40. Reayadan sorumlu olan
sultan öncelikle Allah'~n emir ve yasaklanna uymak ve hükümlerini yerine getirmelidir. Aksi takdirde ~eytan~n gölgesi olaca~~~ifade edilir.
Adalet dairesi içinde hareket eden hükümdar ve adil devlet anlay~~~~
Türk-~slam gelene~inde devletin temel felsefesidir. Siyasetnamelerde
bu husus aç~kça görülür.
Sultanlik ~slami gelenekte ulu, yüce bir görev olarak tammlamr41.
Buna göre dünyada en yüksek görevlerden olan sultanhk, hakk~yla ye-

" Mur~ld-Nâme, s. 250.
Kenzül-Küberâ, s. 89.
" Garib-mime, s. 363-365.
40 Kenzül-Küberd, s. 90-93.
41 Munkl-Nâme, s. 209.
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rine getirildi~inde peygamberlik makam~~ ile e~de~er tutulur42. Ancak
bu yüce makam~n ~art~~ do~ru söylemek ve adaleti gözetmektir43. Bu anlay~~~n bir devam~~olarak sultan ayn~~zamanda Tanr~'n~n yeryüzündeki
halifesi ve gölgesidir, mazlumlar ona s~~~n~r44. Padi~ah~n "zillüllahi fi'larz" kavram~yla Allah'~n gölgesi olarak tammlanmas~~formülüne siyasetnamelerde çokça rastlan~r.
Çün sana Tangn kölgesi didiler
Tann huy~yla hulan ~y sultan
Yoksa ger hak hilafin~~ dutasm
Olas~n belki sâye-i ~eytan45
Zillüllahi fi'l-arz kavram~mn bir devam~~ ya da benzeri olarak sultanlik bazen mitolojik formda anlat~l~r:
...Çün Allahu Te'âlâ hümâda bir ku~tur kendü lutf~nun s~rlarmdan bir s~r kom~~dur ki bunca eserler andan zâhir olur ve hasiyetler
görin ü gelür ~öyle ki eger hümânun kölgesi bir ~ahsun ba~~~üzerine
dü~e ol ~ah~s saltanat ve devletin bulur ve memleket izzetin hâs~l ider
vü çün Allahu teâlâ kemâl-i ~efkâtinden ve cemâli mürüvvetinden bir
kuhn ihtiyâr ide ilahi inâyet kölgesine mahsus k~la46.

~lahi bir görevi üsdendi~ine inan~lan Osmanl~~padi~ahlar~~Allah'~n
Rahman s~fat~n~~ halk~na göstermek zorundad~r47. Sultanh~-m ilahi bir

"An~~ padi~ahhkta tarif ide-anun derecesini o Hayy-i Hakim / Halim ü Alim ü Rahim ü
Kerim / Nübüvvet malcânuna âli lula" Mureiel-Nâme, I, s. 210; Ayn~~benzetme Kenzül-Kübergda ~u
~ekilde geçer: Padi~ahl~k nübüvvet makâm~na yak~nd~r hem cihândârl~~~n ve cihângirli~in
hakk~n~~riayet ide ve adi isteme~i ve raiyet beslemegi ve le~ker areste itmegi ve vilayeti yug~nda saklamay~~yirine yitüre sikender bigi eylegil adi ü dad ki ~âhhkdan ola nübüvvet gü~âd."
Kenzül-Küberii, s. 47.
43 "...mertebesinden yücerek ve ~erifrek yokdur. Çü Resul buyurur, Allah yan~nda makâm itibariyle en yüksek olan emir, söyledi~inde do~ru söyleyen, hüküm verdi~inde adaleti
gözeten ve merhamet umuldu~unda merhamet eden kimsedir." Kenzül-Küberâ, s. 105.
44 "Padi~ah, Allahu ta'âlâ hazretinün gölgesidir yeryüzündeki ana s~g~nur dükeli maziüm
... ve Resül hazreti aleyhisselam ki sultana Tann kölgesi didi heman girü halife ve nâib demek
olur." Kenzül-Küberd, s. 41.
45 Kenzül-Küberâ, s. 63.
46 a.g.e, s. 41.
47 "Sultan için halife olur Tann'dan aleme ki hülun eyleye bunca bin ademe dilerse ki
rahrnan s~fatlu ola gerekdür ki key madiletlü ola." Murâd-Nâme, I, s. 210.
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vazife oldu~u anlay~~~~hem ~slami dü~üncenin bir parças~~hem de Türk
devlet gelene~inin bir uzant~s~d~r. Çünkü Türk devlet gelene~inde hâkimiyetin kayna~~n~n ilahi oldu~una inan~l~r. Buna göre Tann hâkimiyeti do~rudan de~il bir vas~ta ile kullan~r, bu vas~ta da Türk ka~amd~r.
Dolay~s~yla devleti idare yetkisi Tann tarafindan do~rudan hükümdara
verilmi~tir".
Sultan-Reaya ili~kisi
Bütün ~slam hükümdarlar~~gibi Osmanlilar da tebas~~n~~Müslüman
olsun olmas~n reaya yani sürü sayar, reayay~~da Allah'~n emaneti olarak
görürlerdi. Osmanl~~kurulu~~dönemindeki siyasetnameler hükümdan
çobana halk~~da sürüye benzetir". Çoban ve koyun sürüsü benzetmesinde sürü Müslüman halk, dü~man ise kurtturs°. Çobana benzetilen
padi~ah, halk~~dü~mandan koruyarak vazifesini yerine getirir. Reaya da
ba~~nda bulunan çobana uymak ve itaat etmek zorundad~r ki ya~ayabilsin. Herkesin anlayabilece~i bir ~ekilde sembolize edilen bu benzetme
hükümdar-halk ili~kilerini çok net bir ~ekilde ifade eder. Bu benzetmede reaya emanet olarak tammland~~~ndan iyi bir ~ekilde korunmas~~gerekir ve padi~ah reayanm bütününden sorumludur. Bu sorumluluk ~slami terminolojiyle vacip yani farza yak~n kuvvetli bir ernirdir. ~slam tarihinde bu durum Hz. Ömer döneminde inekleri kaybolan bir han~m~n, Hz. Ömer'den ~ikayetçi olmas~~örne~iyle somutla~t~nlm~~t~r. Hilafetle birlikte ~eria= uygulanmas~~hükümdann temel göreviydi. Bu nedenle dönemin kaynaklar~nda adaletin önemine isnaden adalet ve padi~ahl~k ikizdir yani birbirinden ayr~lmaz bir bütündür".
01 ki seni aleme sultan kod~~
Yani ki bu gelleye çoban kod~~
Bekleyesin büzürgi vü hurd~~sen
Dimediler kim olmasm kurd~~ sen"

" Sâlim Koca, "Eski Türlderde Devlet Gelene~i ve Te~kilat~", Türkler, II, Yeni Türkiye Yay~nlar~, Ankara 2002, s. 823.
49 "Meseldür ~u kim aleme han olur / Reaya koyunlar o çoban olur. (Hepiniz çobans~n~z
ve hepiniz görüp idare ettiklerinizden mesulsünüz. Hadis-i ~erif)." Murlid-Ndme I, s. 235.
5° Bu aç~dan "ve dahi bilmek gerek ki padi~ah çoban bigidür (gibidir) ve kalan halark sürü bigidür ve çobana vaabdür ki sürüyi kurddan ve her ~er ehlinden bekleye ve saklaya ... indi sürü didügümüz ~slam ihlidür ve kurd bu ortada &ilimler ve kafirlerdür." Kenzül-Kid~erd, s. 73.
91 "Resul buyurd~~ki adl ve padi~ahl~k ikizdir." ICenzül-Küberd, s. 71.
52
Kenzia-rüberd, & 76.
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Sultan~n reaya ile olan ili~kileri kar~~l~kl~~ haklar kapsam~nda de~erlendirilir. Bu ili~ki Allah ile kul, peygamber ile ümmet ve ana-baba ile
evlad~n haklan ve ili~kisinin bir parças~d~r53. Padi~ah ile reaya ili~kisi Allah ile kul aras~ndaki ili~kinin niteli~ine benzetilerek bir anlamda ast-üst
ili~kisi olarak tan~mlanabilir. Bu ili~ki kar~~l~kl~~ödev ve yükümlülüklerin
oldu~u bir aland~r. Bazen sultan ve reaya aras~ndaki ili~ki kuvvetli bir
akrabal~k ba~~~içinde de görülür. Reaya bir anlamda padi~ah~n ailesi,
bakmalda yükümlü oldu~u ki~iler gibidir. ~u ifadeler buna i~aret eder:
"Raiyyetün hakk~n~~ yirine getürmekdür ki raiyyet padi~aha karabet (yak~nhk) yirindedir yani kavm-i hasm belki ehl ü iyal makam~ndadur"54.
Burada reaya kavram~n~~ açmak yararl~~ olabilir. Kurulu~~döneminde ba~lang~çtan itibaren askeri ve sivil ay~r~m~n~n oldu~u görülür. Orhan Bey döneminde divan mensuplar~n~n ba~lar~na sar~k sarmalan ve
askerlerin farkl~~ bir ba~l~k takmalan bu ayr~m~n tezahürüdür. Askeri s~n~f do~rudan do~ruya sultan~n hizmetinde olan herkesi, üretimle u~ra~mayan bütün askeri gruplar~~ din adamlar~~ ve bürokratlarla ailelerini akrabalar~n~~ uyruk ve kölelerini kapsamaktad~r. Ticaret ve tar~mla
u~ra~anlar ise reaya say~lmaktad~r. Devletin büyümesiyle birlikte XV.
yüzy~ldan sonra bu ay~r~m kalemiye, seyfiye ve ilmiye olmak üzere üçe
bölünmü~, bu tasnif toplumsal ve idari i~leyi~te belirleyici olmu~tur.
Yukar~da izah etmeye çal~~t~~~m~z dü~ünce yap~s~n~n etkisiyle Kutadgu Bilig ile ba~layan ve daha sonra Osmanh döneminde Murad-Ndme, Kabusndme, Kenzü'l-küberd gibi eserlerle devam eden Türk siyasetname literatüründe devlet için hayati bir daire çizilir. Bu daire ~u ~ekilde resmedilir: Devleti denetlemek büyük bir ordu gerektirir, orduyu denetlemek
büyük bir servet ister, bu serveti elde etmek için halk zengin olmal~, halk~n zengin olmas~~için yasalar âdil olmal~d~r. Bunlardan biri ihmal edilirse devlet y~k~l~r. Adalet, reayan~n iktidar temsilcilerinin kötü davran~~lanna kar~~~özellikle de yasad~~~~ ve haks~z vergi al~nmas~na kar~~~korunmas~~ demektir. Bunu sa~lamak sultamn en önemli ödevidir. Sultanl~k toplumun temeli say~ld~~~ndan bu politikan~n amac~~ hem hükümdann gücünü ve iktidar~n~~ dolay~s~yla devleti korumak hem de sultan~n

3" "Be~~ki~inin be~~ki~i üzerinde haklan vard~r. Biri Allah u Ta'âlâ hazretinin rahmeti kullan hakk~nda, ikinci peygamberin muhabbeti ümmeti üzerinde, üçüncü padi~ah~n ~efkati raiyeti hakk~ nda dördüncü ~eyhin gayreti müridi hakk~ nda be~inci atanun ananun oglanc~klan
hakk~nda." Kenzül-Küberâ, s. 45.
'4 Yukar~daki ifade ~u ~ekilde devam eder: "...Vasiyyetdür Resul hazretinden sallalahu
aleyhi vesellem son vakt~ nda ki buyurd~~namaz lulun el alundag~lan hos dutmag ard~nca olun."
Kenzül-Küberd, s. 71.
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haks~z ve gereksiz gücünden halk~~ korumakt~r. Reayaya itaat etme
ö~-ütlenirken sultana da adaletle davranma zorunlulu~u getirilmi~, sultanlara her zaman adaletli olmalan hat~rlat~lm~~ur". Bu aç~dan sultan~n
adaleti ve reayamn itaati aslinda kar~~likh bir ili~kidir. Türk-~slam gelene~inde adaletin temel bir daire olmas~~ nedeniyle adalet çok fazla vurgulanan de~erdir. Bu de~erin olu~mas~nda "adaletle bir saatlik yönetim
altm~~~sene nafile ibadetten daha hay~rlid~r" hadisi ba~l~ca referans kayna~~d~r56.
Bütün bu nedenlerle kurulu~~dönemi siyasetnamelerinde dikkat
çekici bir ~ekilde sultamn adaleti temin etmesi ve zulümden uzak durmas~~bahsine geni~~yer verilmi~tir. Bu aç~dan dönemin siyasetnameleri
sürekli olarak bahsetti~imiz adalet dairesi etraf~nda söylemler in~a etmi~tir. "Adalet koruyucu kalkan ve ebedi bir cennettir" hadisi bu minvalde referans al~nan di~er hadislerdendir57. Ozellikle adaletle memleketi idare etmek öncelikli görev olarak görülmü~tür. "Bir memleket
idaresi küfür ile devam eder zulüm ile devam etmez" hadisi bir di~er
referans kayna~~~olarak kar~~m~za gkmaktad~r58. Zulmün, adaletsizli~in, kötü idarenin küfürden bile daha a~~r olarak nitelendirilmesi, adaletin Osmanl~~ de~er sisteminin temel parametrelerinden oldu~una i~aret etmektedir. Adaletin devletin devam~nda en önemli unsur oldu~u
aksinin devletin ömrünü lusaltaca~~~Iran hükümdarlanndan Hürmüz'ün hayat~~örnek verilerek bildirilmi~tir. Adalete verilen öneme paralel olarak adaletin yürütülmesinde önemli i~levleri olan vezir ve kad~lar~n i~inin ehli kimseler olmas~~ gerekti~i önemle vurgulanm~~t~r59. Bu
çerçevede s~kl~kla tekrarlana gelen di~er önemli hususlar ise sultanlar~n
yoksul halka ~efkat göstermesi, memleketlerini imar etmeleri ve i~i ehline vermeleridir60. Onlarca örnekle adaletin önemi gösterilmi~tir61. Hilafetle birlikte ~eriat~n/hukukun uygulanmas~~ da adaletin bir parças~~
olarak kabul edilerek adalet ve padi~ahhk birbirinden ayr~lmaz bütün
olarak telakki edilmi~tir62.

95 "~u sultan ki kan döke na-hak yire / ~ki âlemün ~ah' an~~ yire / Dahi bir bu labüd cezasm görür / Bu alemde onun sezas~n görür." Murdd-Nâme, I, s. 396.
56
Murâd-Nd~ne, I, s. 212.
57 a.g.e., s. 230.
58
a.g.e., s.241.
59 "Her i~i ~una vir ki ehli ola / Sak~n virme ana ki cehli ola / imaret vizaretle kad~l~~~~ /
Müderrisli~i Hakk'a raz~l~~~." a.g.e., s. 235.
60
a.g.e., s. 225.
61 iskendemâme, s. 141.
62 "Resul buyurd~~ki adi ve padi~ahl~k ikizlerdür." Kenzül-Kül~erâ, s. 71.
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Adaletin kar~~t~~zulüm oldu~undan a~~r vergi koymak bu zulüm tan~m~~içinde de~erlendirilir63. Bu anlay~~~n devam~~olarak padi~ah e~er
saltanat~= ve devletinin ebedi olmas~n~~istiyorsa adalede hükmetmeliAdaletle hükümdarli~~n~~ sürdüren dinini ve dünyas~ n~~ mamur
eder65. Siyasetnameler vas~tas~yla padi~ahli~~n yüksek bir görev oldu~u
padi~aha hat~rlat~lir ve "ey kutlu padi~ah!" hitab~yla bu ifade somut hale getirilir.
Halk~ n dilek ve isteklerini iletmesi, asker ile milletin beraber hareketi ve askerin halk~~ezmemesi gerekti~i prensibi yine halk~n korunmas~~ve adaletin sa~lanmas~~amac~ylad~ r. Ulkenin mamur hale getirilmesi,
halk~n refah ve huzur içinde olmas~~halk~n devlete itaatinde önemli bir
faktör olarak görülmü~~ve imar faaliyetlerine önem verilmesi gerekti~i
belirtilmi~tir.
Bütün ~slam hükümdarlar~~gibi Osmanl~~sultanlann~n ay~rt edici
vas~flanndan bir di~eri de me~veret yani daru~arak i~~yapma gelene~idir66. Bu hususta Hz. Muhammed'in uygulamalan ve tavsiyeleri bilinmektedir. Ba~lang~çtan itibaren Osmanl~~sultanlan me~verete önem vermi~ler tek ba~~na hareket etmek yerine isti~are ederek i~~yapnu~lard~r.
Örne~in Orhan Gazi, askerinin say~s~n~~ artt~rmak istedi~inde karde~i
ona kad~lara dan~~mas~n~~ önermi~~ve Çandarli Kara Hali167'in tavsiyeleriyle askerlerinin say~s~n~~arturm~~t~. Me~veretin önemi ve sürekli tavsiye edilen bir husus oldu~u dönemin kaynaklannda aç~kça görülür68.
Siyasetnamelerde devletin ba~~~olarak görülen sultana ö~üder verilirken yararlan~lan söylemlerden biri de öteki dünya yani ahiret kavram~d~r. Ahiretin varl~~~na vurgu yap~larak sultanlara sürekli bu dünyan~n fanili~i hat~rlat~lmaktad~r. Bu söylemin in~as~nda yararlan~lan temel örnek
bir zamanlar dünya fatihi olan ~skender ve Süleyman Peygamber'dir.

63
a.g.e., s. 73.
" "Ey talihli kutlu padi~ah! Tâc u taht senin hasretini çeker mülkünün ebedi olmas~n~~istiyorsan zulmü b~rak adaleti seç, alem adalet sayesinde düzenlendi yer ve gök yine adaletle tamamland~." ~skendenzâme, s. 109.
65 ayn~~ yer.
66 "...Yani bilüsüzlükle i~~i~leme. Pes her i~in evvelinde ald~nla, bilünle dan~~, andan sonra ol i~i et." ICabusname, s. 301.
67
Çandarh Kara Halil Bilecik kad~s~~idi. Orhan Gazi zaman~nda Izmit'te kad~lik yapt~~
sonra Bursa kad~s~~oldu. Orhan'~n o~lu Gazi Murad zaman~nda kazasker oldu, aynca vezirlik
ve beylerbeyilik yapt~.
68 "Ne i~~kim ideceksin evvel an~~/ Tan~~~alda disün yönini kan~~ / Ki ~ahun mü~iri hemân
akl imi~~/ Emir-i zemin ü zemân akl imi~~/ Her i~~evvelin ko gözet ~hirin / Ki ta bilesin bat~n~n
. ay~~ her i~de adet idin." Murâ~l-Nâme, I, s. 233.
zni~irin / Müdar
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Süleyman tahun~~ y~km~~~degül mi
Sikender kendüden ç~km~~~degül mi
Kazmad~~ m~~resmin Rüstem69'ün ol
U~rup s~mad~~ m~~ can~m Cem'ün7° 017'
Ahiret ve öteki dünya olgusunun kullan~lmas~~devletin din ile ili~kisini akla getirir. Din yani ~slam, devletin ili~ki içinde oldu~u bir di~er önemli unsurdur. Osmanl~~ Devleti teokratik bir devlet midir sorusuna cevap vermek yerine Osmanl~~ Devleti ve sultanlar için din ne anlam ifade ediyordu sorusunu sormak daha aç~klay~c~~olabilir. Gidilen
yol, izlenen siyaset gibi anlamlara gelen din Osmanl~~sultanlan için pek
çok uygulaman~n hem kayna~~~hem de referans~yd~. Her ~ey dinden
ibarettir demek yerine Osmanl~~ sistemi için din yani ~slam vazgeçilmez
ve de~er yarg~lann~ n temel kayna~-'~d~r denebilir. Din bir anlamda devlet için korucuyt~~ kalkan& "Dini devlete hisar k~l" emri bunu aç~kça
göstermektedir72.
Toplumsal Yap~~

Osmanli toplumsal yap~s~~analiz edilirken genel olarak yönetici ve
yönetilenler olmak üzere devlet ve reayadan bahsedilir. Klasik dönemle birlikte bu ay~r~m kalemiye, ilmiye ve seyfiye olarak üç k~s~mda gösterilir. Osmanl~~ kurulu~~döneminde ise öncelikle temel ay~nm padi~ah ve
reaya yani yöneticiler ile yönetilenler ~eklindedir. Bu k~s~mda Osmanl~~
kurulu~~dönemindeki di~er toplumsal unsurlardan bahsetmek istiyoruz. Kurulu~~döneminin ba~lica toplumsal unsurlar~n~n alpler, alp-erenler, gaziler, ahiler, fakilar/fakihler oldu~u görülmektedir. Alpler Orta
Asya Türk gelene~inde kahramaril~k yapan sava~glard~r. Alp ve alperenler daha sonra ~slami gelene~in güçlenmesiyle gazi ad~n~~alm~~lard~r. Ba~lang~çta ba~~ms~z hareket eden Turgut Alp, Konur Alp gibi uç
liderleri zamanla Osman Gazi'nin yolda~~~oldular. Türk-Mo~ol gelene~indeki alp ve nökerlik zaman içinde ~slam dinindeki gazili~e dönü~erek, gazi beyler iskan faaliyetlerinde öncü rol oynam~~~ve yerle~tikleri
Bat~~Anadolu'da ticareti geli~tirmi~~ve böylelikle kültürel seviyenin artmas~na yard~mc~~ olmu~lard~r. Kurulan bedesten/çar~~lar, pazarlar, ve
ZarM o~lu Rüstem ~ran'~n me~hur pehlivan ve sava~ç~s~.
Cem hükümdar, ~ah anlam~na geldi~i gibi, ayn~~ zamanda Süleyman Peygamber ve Büyük ~skender'in lalcab~d~r.
71 Kenzül-Küberâ, s. 65.
72
Murâd-Nd~ne, I, s. 230.
69
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camiler sosyal ve kültürel hayat~n olu~umunda yap~~ta~lar~~olmu~tur. Bu
dönemde Farsça ve Arapça'dan klasik eserler Türkçe'ye çevrilmi~, tercüme faaliyetlerinin yan~~ s~ra Davud-~~Kayseri, Ahmedi, ~eyho~lu Mustafa gibi âlimlerle hem ilmi hem de kültürel hayat canlanm~~t~r.
Alplerden sonra dönemin önemli toplumsal olu~um ve önderlerinden birisi de falular/fakihlerdir. Osmanl~lar, ~slam hukukunu bilen fakihlerden, yeni fethedilen bir bölgede o bölgenin idari, sosyal ve dini
yap~lanmas~nda yararlanm~~t~r. Bu fakihlere pek çok köy, vak~f ve çiftlik verilmi~tir. Fakihler ayn~~zamanda kendi içinde hiyerar~ik bir düzene sahipti ve köy imam~ndan kaza kad~s~na kadar farkl~~kademelerden
olu~urdu. Bu farkl~~kademedeki fakihler, Osmanl~~devlet te~kilat~nda
öncü i~levi görerek pek çok alanda Osmanl~~bey ve sultanlanna dan~~manl~k yapt~. Bunun yan~~ s~ra ve belki de en önemlisi, ~slami kültürün
halk nezdinde yükselmesinde ve yüksek ~slam kültürünün olu~umunda önderlik yapt~lar. Bu dönemin en me~hur fakihleri aras~nda Tursun
Falu/Faldh, ~shak Fakih ve onun o~lu Yah~i Fakih sarlabilir73.
Ahiler ise fiftüvvet te~kilat~~ile kurulu~~döneminin bir di~er önemli
toplumsal grubudur. Anadolu'da ahilik te~kilat~n~n kurucusu olarak bilinen Alft Evran XIII. yüzy~l ba~lannda Ba~dad'tan Anadolu'ya gelen
ulema ve sufiler aras~ndayd~. Bu da o dönemde Anadolu'nun Mo~ol istilalan ve ba~ka sebeplerle ulema için önemli bir çekim merkezi oldu~unu göstermektedir. Anadolu'ya gelen âlimler I. Alaeddin Keykubad'~n
himayesi alt~ndaydilar. Ahilerin Anadolu ~ehirlerinin geli~iminde en
önemli etki ve katk~lar~, Anadolu'da esnaf te~kilat~n~n olu~mas~d~r. Ahilerin piri say~lan Abi Evran, ayn~~ zamanda bu esnaf~n da piriydi. Abi olmak için bir sanat dal~nda çal~~mak ve bekar olmak gerekti~inden bu te~kilata fiftüvvet (gençler) te~kilat~~da denmekteydi. Ahiler, Anadolu'da islam~n kökle~mesinde önemli rol oynayan zaviyeleri yaparak bu zaviyelerin kullan~labilir hale gelmesini sa~larlard~. Çal~~~p kazand~klan paralan
zaviyeye getiren gençler zaviyelerde konaklayan kimselerin masraflar~n~~
kar~~lard~. Bu abi gençlerin olu~turdu~u ahilik adab~~günümüze kadar
ula~arak, Anadolu kasaba ve ~ehirlerinde hâlâ devam etmektedir.
Toplumu ve Toplumun Üretti~i Pozitif De~erleri Koruyan Himayeci Devlet Anlay~~~~
Osmanl~~tarihinde devletin temel vazifesi olan can ve mal emniyeti
sa~lama gibi görevlerin d~~~nda özellikleri de görülmektedir. Devletin
"A~~kpa~azade, a.g.e, s. 319, 340 ve 417.
Belleten CLXXVI, 29
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himaye vasfi, sultan~n merhamedi ve ba~~~lar° olmas~~gerekti~i dü~üncesinin tezahürüdür. Zay~flar' korumak, ~efkat göstermek, dervi~lere
yolda kalanlara yard~m etmek, sadaka vermek, dindar ki~ileri, din
adamlann~, âlimleri yüce tutmak, ilim tahsil edenlere yard~m etmek padi~ah~n dini ve toplumsal vazifelerinden say~l~r. Günümüzde idealize
edilen sosyal devlet anlay~~~n~n ba~l~ca uyg~damalann~n bu dönemde temellerinin at~ld~~~~görülür. Buna paralel olarak toplumsal ban~~~temin
etmek için sultan~n affedici ve ba~~~lar° oldu~una inan~hr. Dönemin
~âirleri de bunun fark~nda olarak "kulun hatal~~ padi~ah~n ise atah (bah~i~~veren)" oldu~unu dile getirmi~tir. Siyasetnamelerde sürekli olarak
padi~aha inam ve ihsanda bulunmas~~tavsiye edilmi~tir74. ~air ve yazar
Ahmedi, Sultan I. Bayezid'in bu yönüne dikkat çekmi~tir:
ilim ehlini severdi ol niknâm
Verür idi in'âm ederdi ihtirâm
Ho~~görürdi an~~kim âbid ola
Ho~~dutard~~ an~~ kim zâhid ola75

Türk devlet gelene~inde alim ve sanatkârlann padi~aha eser sunma
ve kar~~l~~~nda in'am (hediye) almalar~~adeti devletin hâmilik ve patrona}
ilgim güzel bir örnektir. Kurulu~~dönemi yazarlar~ndan Bedr-i Dil~ad
mahlas~m kullanan Muhammed ~irvani, X. yüzy~lda Keykavus taraf~ndan yaz~lan Kabusnâme isimli eseri Farsça orijinalinden Türkçe'ye çevirmi~~
Murad-Nâme76 ismiyle telif eser haline getirerek Sultan II. Murad'a
(1421-1451) sunmu~t~~r. Bu gelenek kurulu~~döneminden sonra da devam etmi~~her dönemin yazar ve sanatglan eserlerini padi~aha sunarak
bunun kar~~l~~~nda hediye ve ihsanlar alm~~t~r. Nitekim Ba~bakanl~k. Osmanl~~ Ar~ivi'nde padi~ah~n verdi~i hediyelerin kay~tl~~ oldu~u defterler
bunun somut örne~idir77. Dönemin siyasetname literatürü padi~ahlara
servetlerini hay~r i~lerinde harcamalar~n~~cömert ve kerem sahibi olmalar~n~~ sürekli hat~rlatarak bu iki s~~fat~n tann s~fat~~oldu~unu vurgular.
Vezirlere, askerlere ihsanda bulunmak, âlimlere iltifat etmek ba~ta
gelir78. Osmanl~~padi~ahtan himâye edilen gruplar aras~nda ilim ehline
" Kenzül-Küberâ, s. 71.
" Ahmedi, a.g.e , s. 21.
76 Murdd-Ard~ne , I, s. 19-20.
77 Konuyla ilgili çok örnek yenilebilir. Mesela bkz. Ba~bakanl~k Osmanh Ar~ivi, Kamil Kepeci Defierle~i, nr. 671; 672 ve 668.
78 "Vezirle le~keri yidirmek gerek ki ho~~tutas~n, yiyüp yidirince severler seni." Mu~iiel-Nâ~ne, II, s. 1247.
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ayr~~bir önem verirdi. Zira ilmin kötülüklerden tek kurtulu~~reçetesi oldu~una inan~l~r& A~a~~daki ifadeler padi~ahlarm ilme verdikleri önemi somut bir ~ekilde ifade eder:
Biri ol ki ilm ehli olanlara
Hususa ki hilm ehli olanlara
~ehin~ah olanlar ider iltifat
Bilür ilm iledür beladan necat79
Padi~ahlara servetlerini da~~tmalar~~ ve bu servetten ihsanda bulunmalar~~aksi takdirde biriktirilen servetin sokmaya haz~r bir y~lan haline
gelece~i hat~rlat~hr80. Bu dü~üncenin devam~~olarak padi~ahlara inam
ve inayetlerde bulunmas~~sal~ k verilirken cömertlik ve keremin tanr~~ s~fatlar~~oldu~u özellikle belirtilirm.
Kerem eyle halka kerim oh gör
Raiyyetlerüne rahim oh gör
Dahi adet idin cüvân-merdligi
Cihan~n içinde hemân ferdligi82
Her ne kadar devlet öncelikle itaat edilmesi gereken bir güç ise de
gerekti~inde devleti temsil eden güçlere ve devlet erkân~na, durumlar~n~~düzeltmeleri için nasihat niteli~inde pek çok eser yaz~lm~~~olmas~~
esasen devletin ceberrut bir devlet olmad~~~n~~ dü~ündürmektedir.
Devletin Sosyal Boyutu: Vak~flar Hay~r Eserleri

~slam tarihinde cami, vak~f ve ~ifahane gibi tarihi oldukça eski olan
kurumlar~n yap~lmas~na Islam'~ n ilk dönemlerinden itibaren önem verilmi~tir. Bilecik, Bursa gibi ~ehirler ba~ta olmak üzere fethedilen bütün
~ehir ve kasabalarda mescit, cami, imaret ve ilim ehline hizmet eden
medreseler yap~lm~~t~ r. Hay~r yapma gelene~i kurumsalla~arak bütün
Osmanl~~ padi~ahlar~~taraf~ndan devam ettirilmi~tir. Günümüze kadar
a.g.e , s. 540.
° "Mal~m~~seni sokan y~lan olmas~n~~ isterniyorsan onu ye ve yedir." iskenderadme, s. 107.
81 "Peygamber buyurur ben geldüm ki urundu ve görklü hulan tamam~na yitüremdir ve
bu hulann kemaline dahi saltanat ve memlemet aletinsüz hiç nesene-y-ile iri~ilmez ki eger biregü dileye ki cömertlik ve kerem s~fatlanna perveri~~vire ki ol s~fat tangn s~fat~dur ol hitab
di~nek old~~ bir emrdür ki
muktezasmca ki tahalluku bi ahlakullahi huklanun tangn
dükeli emirlerde vacib~rakdur." Kenzül-Küberâ, s. 53.
82 Murdd-Nâme, I, s. 233.
79
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ula~an selatin camiler, hanlar, hamamlar, çe~meler ve kütüphaneler
bunun somut göstergesidir.
Orhan Gazi döneminde fetihler yap~l~rken bir yandan da Anadolu'nun ~slamla~mas~n~~ sa~layan tekkeler kuruldu. Dönemin önde gelen
~ah~slan tekkeler açt~~mesela Kad~~Fazlullah'~n Gebze'de tekkesi vard~.
Orhan Gazi ayn~~ zamanda ~ znik'te büyük bir kiliseyi Cuma mescidi, bir
manasun da medreseye çevirdi. Medresede dönemin önemli âlimlerinden Davud-~~ Kayseri isimli müderris ders verdi".
Osmanl~~ Devleti'nde XV. yüzy~ldan itibaren ülkenin dört bir tarafina kadar yay~lan vak~flar ve bunlann günümüze kadar gelen örnekleri Türk-~slam örflinde vak~f ve hay~r eserleri yapma gelene~inin ne kadar güçlü oldu~unu göstermektedir. Siyasetname literatürü padi~ahlan vak~f kurmalan ve hay~ r faaliyetlerinde bulunmalan yönünde te~vik
edip vak~f kurma dü~ üncesini kuvvetlendiriyordu84. Kurulan vak~flarda
kontrol mekanizmas~n~ n iyi i~letilmesi ve do~ru ve dindar ki~ilere teslim edilmesi padi~ah~ n sorumlulu~u alt~ndayd~. Aksi takdirde vak~flann
suistimal ve kötü idaresinin hesab~~ ahirette sorulaca~~~ifade edilirdi".
Padi~ahlann yapmas~~ zorunlu olan görevler ~slami terminolojiyle, farza
yak~n kuvvetli emir anlam~ nda, vacib olarak tammlanm~~ur88.
Sonuç
Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~dönemi Osmanl~~ tarih yaz~m~nda az
çal~~~lan alanlar~n ba~~ nda gelmektedir. Döneme ait kaynaklar~n azl~~~~
bunun temel nedenlerinden olarak say~l~r. Ancak Osmanl~~ tarihinin anla~~lmas~~için öncelikle Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~döneminin daha
net olarak ayd~nlat~lmas~~ gerekmektedir. Bu nedenle de döneme ait
kaynaklar~ n yeniden ve yeni sorular çerçevesinde incelenmesi dönemle
ilgili yeni bilgiler ortaya konulmas~n~~ sa~layabilir.

" A~~k Pa~azade, a.g.e , s. 368-69.
" "Vak~flar çok ola ve muhtaçlar delim neuzübillah min azabillah / Elün irdükçe düri~~
hayr id eya ~âh-~~ hasen / Kimsenün vakfina vü hayr~na hülun eyleme sen." Kenzül-Küberâ, s. 99.
" "Ve padi~aha vacibdür ki evkâf üzerine bir sahib-nazar koya dindar ve mü~fik bi-tama
ki anun ehli ola ve evkfun imâretine düri~e ve hasâretin gözede... E~er padi~ah-1 Islam buyura ki ol vakfian girü imâretl~gi haline getüreler ve müstekilenün elin andan götüreler ve bir
mütedeyyin ve emin ki~iye ~smarlayalar ta has~l~n masraf~ na degüreler pes ol cümlenün sevab~~ padi~ahun div'ân~na sebt ola. Ve dahi ~öyle ola ki hayran cerni'in kendü inmi~~bigi ola.., ve
dahi bileler ki her halel ki bir padi~ahun zaman~ nda evkâfda ve bukâlarda belüre an~~Allahu
ta'ala yar~n ol padi~ahdan sonsar ." a.g.e, s. 100-102.
86 "Ve padi~ahlara vâcibdür ki bir ~ehre veya bir vilâ'yete ~ahne veya bir hakim viribise âkil
veya mümeyyiz ve dindar ki~i viribiye ki, andan siyaset ve diyâ'net ve mürüvvet ola." a.g.e , s. 103.
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Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~döneminde üç temel hedefinin oldu~u
söylenebilir. Birinci hedef; gaza ve fetih yapmak idi. Osmanl~~Beyli~i gaza
ve fetihlerle topraklar~n~~geni~letti ve devlede~me sürecine geçti. Sultan I.
Murad zaman~ndan itibaren Osmanl~~Beyli~i devlet olarak kabul edilmeye ba~land~. Osmanl~~kurulu~~döneminde devletin gaza ve fetihten sonra
göze çarpan ikinci önemli özelli~i düzen olu~turma süreci idi. Osmanl~~
Beyli~i izledi~i siyaset sayesinde Bat~~Anadolu'da pek çok Türk beyli~i aras~ndan öne ç~karak devlet haline geldi. Osmanl~~Devleti, Türk-~slam gelene~inden getirdi~i özelliklerle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti ve Do~u
Roma ~mparatorlu~u'ndan da tevarüs etti~i kurumlar~~kendi içinde içselle~tirerek yeni bir yap~~ in~a etti. Özgün ve ayn~~zamanda liukh unsurlar~~
bir arada bar~nd~ran bu sentez yap~, öncelikle ya~anabilir bir düzen kurma
aray~~~~içinde oldu ve bunu ba~anyla kurarak as~rlarca süren bir devlet in~a etti. Kurulan özgün devlet yap~s~~pek çok dini ve etnik unsurun sistem
içine al~narak birlikte ya~amas~na imkan verdi. Yine devlet in~a edilirken
siyasi ve askeri yap~lanrnayla birlikte sosyal kurumlara da ayn~~önem verilerek devletin ba~ar~l~~ve uzun ön~ürlü olmas~~sa~land~. Kurulu~~döneminde üçüncü dikkati çeken özellik ise me~ru zeminde hareket etme gayreti
idi. Osman Gazi Müslüman kom~u beylilderden Genniyano~ullan ile mücadele ederken gazaya engel olan Müslümana yap~lacak gaza; en büyük
gazad~r diyerek mücadelenin me~ru zeminini olu~turdu.
Devlet-reaya ili~kileri üzerinden Osmanl~~kurulu~~dönemindeki siyasi sistem hakk~nda bilgi sahibi olunabilir. Zannedildi~inin aksine tek
güç olarak görülen Osmanl~~padi~ahlannm yetkileri hiç bir zaman s~n~rs~z ve sonsuz olmam~~, hareket alanlar~~ ~slami de~erler ve Türk-Iran
devlet gelene~i çerçevesinde çizilmi~tir. Osmanl~~ dü~üncesinde devleti
sultan/padi~ah temsil etti~inden sultan-reaya ili~kileri Allah ile kul ya da
ana-baba ile evlad~n ili~kisine benzetilerek kar~~l~kl~~haklar~n oldu~u bir
alan olarak tan~mlanm~~t~r. Sonuç olarak Osmanh Devleti'nin kurulu~~
dönemi, dönemin kaynaklar~~yeniden ve yeni sorular etraf~nda incelenirse kurulu~~dönemini ayd~nlatmak mümkün olacakt~r.
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