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ÖNSÖZ

The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600 ilk baskısı 1973’te
Londr a’da Weidenfeld and Nich olson Yay ınev i tar af ınd an yay ımlanm ışt ır. O
zamandan beri İngilizce olarak üç kez yeni baskıları yapıldı. (New Rochelle,
U.S.A. A.D. Carrazas: Orpheus Publishing Inc. 1989; ikinci kez history of Civi
lization Serisi, London: Phoenix Press, 2000; aynı yayınevi üçüncü kez, 2002).
Bu yıllar arasında kitap şu dillere çevrildi: Sırpça, Yunanca, Romence, Arnavutça
ve Ukrayna dilinde ve Arapça. Hırvatça çevirisi yayına hazırlanmaktadır. 1973’te
İngilizce yayımlandığı zaman Times Literary Supplement’te çıkan bir yazıda eser
şöyle değerlendirilmiştir: “Çok ustaca yazılmış bir eser. Halil İnalcık, Osmanlı
Tarih araştırmacılarının yaşayan, en önde gelenlerinden biridir. Bu kitabı okuyun,
eğer daha önce bu alanda geniş bilginiz yoksa bu kitap zihni ufkunuzu genişlete
cek” Phoenix Press, kitabı seçkin tarihçilerin eserlerini içeren History of Civiliza
tion dizisinde yayımlamıştır. Bu dizi okuyucuya şöyle takdim edilmiştir: “Bu dizi
tarih alanında herhangi bir tek yoruma bağlı değildir ve standart başvuru eserle
rin ötesine geçme çabasındadır.
Bu kit apt a, 1300-1600 aras ınd a Osm anlı İmp ar at orluğ u’n un kur uluş u
üzerinde kısa bir girişten sonra ana konu olarak, İmparatorluğun klasik dönem
kurumları anlatılmıştır. Osmanlı Uygarlığı’nın sanat, düşünce ve sosyal hayatı
konuları başka bir kitapta (Osmanlı Uygarlığı, hazırlayan Halil İnalcık ve Günsel
Renda, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2003) ele alınmıştır.
1971-1972’de yazılan bu eser daha önce birkaç kez Türkçeye çevrilmeye
çalışılmış ve başarılı olunamamıştır. Son kez Ruşen Sezer tarafından Yapı ve Kre
di Yayınları için yapılan çeviriyi gözden geçirdim, düzeltmeler ve ilaveler yaptım.
Bu Türkçe baskı, kitabın en son metni sayılabilir.
İlk kez 1973’te yayın alanına çıkan bu kitaptan sonra, burada işlenen konu
lar üzerinde tarafımdan ve meslektaşlarımın kalemiyle pek çok yeni araştırma
7
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yayımlanmıştır. Bu yayınlar, bu kitapta ele alınan konuları genişletmeye yarar,
fakat esas bakımından değiştirmeyi gerektirecek nitelikte olmadığı kanısında
yım. Osmanlı resmî kurumlarını 250 sayfada özetleyen bu eseri genişletmeyi de
düşünmedim. Genel okuyucu ve tarih öğrencileri için bu biçimde kalması yararlı
olacaktır. Ancak, kronolojiyi imparatorluk tarihinin sonuna kadar getirmek ve bir
ölçüler listesi eklemek suretiyle, daha yararlı bir hale getirmek istedim. Ayrıca,
konu ile ilgili görsel malzemeyi ekledik ve böylece Türk okuyucuları için kitabı
daha cazip kılmaya çalıştık. Çeviriyi bir kez daha dil bakımından gözden geçiren
Ayşe Erdem’in değerli çabalarını burada şükranla anmak benim için zevkli bir
ödevdir.
Yapı ve Kredi Yayınları’na, kitabı, İngilizce yayımlanmasından bu kadar
zaman sonra Türk okuyucularına sunmak imkânını verdiği için ayrıca müteşek
kirim.
Halil İnalcık
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G‹R‹fi
OSMANLI TAR‹H‹N‹N DÖNEMLEND‹R‹LMES‹

14. yüzy›l bafl›nda kuruluflu s›ras›nda Osmanl› devleti, ‹slâm dünyas›n›n s›n›rlar›nda kendini “gazâ”ya, yani “H›ristiyanl›¤a karfl› kutsal savafl”a adam›fl küçük bir beylikti. Bu önemsiz s›n›r devleti, Anadolu ve Balkanlar’daki eski Bizans
topraklar›n› ad›m ad›m al›yor ve kendine kat›yordu; 1517’de Arap ülkelerinin fethiyle de ‹slâm dünyas›n›n en güçlü devleti oldu.
Orta Avrupa’dan Hint Denizi’ne uzanan bir alanda elde edilen sürekli askerî
baflar›lar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na, I. Süleyman’›n saltanat› s›ras›nda (15201566) bir dünya gücü konumu vermiflti. Ancak, 17. yüzy›l›n uzun savafllar›yla
denge Avrupa’dan yana döndü. Osmanl› gücü inifle geçti, 18. yüzy›lda Bat› üstünlü¤ünün kabulüyle de imparatorluk politik ve ekonomik olarak Avrupa’ya ba¤›ml› hale geldi. ‹mparatorlu¤un varl›¤›n› sürdürmesi ve olas› çöküflü, sonunda bir
Avrupa politikas› sorunu, Do¤u Sorunu oldu ve Osmanl› politik yaflam› 1920’ye
dek Avrupa’ya ba¤›ml› olarak sürdü.
‹mparatorlu¤un yap›s›yla kurumlar›, bu dönemlerin farkl›laflan koflullar› ile
de¤iflmifltir. ‹ç yap›s› ve politik geliflimindeki de¤ifliklikler, 16. yüzy›l sonunda, s›n›r beyli¤inden nas›l Sasanî, özellikle de Abbasî ‹mparatorlu¤u gibi eski Ortado¤u
devletleri gelene¤inde bir imparatorlu¤a dönüfltü¤ünü gösterir. 16. yüzy›l sonlar›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u, devlet ve hükümet gelenekleri, maliye politikalar›,
toprak düzeni ve askerî örgütüyle Ortado¤u imparatorluklar›n›n en geliflmifl örne¤i idi. Ancak, Avrupa’n›n askerî ve ekonomik üstünlü¤ü, Osmanl›lara, Ortado¤u
devlet geleneklerinin zaman›n›n geçti¤ini, bunlar›n yeni ça¤a uygun olmad›klar›n› ö¤retti.
Bu noktadan sonra Osmanl› tarihi, eski imparatorluk kurumlar›n›n bozulmufl
9
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biçimlerinin tarihçesi, daha do¤rusu, bir Ortado¤u devletinin Avrupa’n›n ekonomik, politik ve kültürel meydan okuyuflu karfl›s›nda kendine çeki düzen verme
çabalar›n›n tarihidir. Türkler, söz konusu devlet anlay›fl›ndan ancak 1924’te köklü bir devrimden sonra vazgeçeceklerdir.
Dolay›s›yla 1590’lar, Osmanl› tarihindeki temel ayr›m çizgisini belirler. Ortado¤u devletine özgü kurumlar› Osmanl›lar›n nas›l uyarlad›klar›n› vurgulayan bu
kitap, ilk dönemi ve bu kurumlar›n yeni Avrupa karfl›s›nda nas›l da¤›lmaya bafllad›¤›n› betimliyor.
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1. Bölüm
OSMANLI DEVLET‹N‹N KÖKENLER‹

14. yüzy›l bafllar›nda, ‹ran’da ‹lhanl›lar ‹mparatorlu¤u, Do¤u Avrupa’da Alt›nordu, Balkanlar’la Bat› Anadolu’da da Bizans ‹mparatorlu¤u gibi, Ceyhun ve Tuna
aras›ndaki büyük imparatorluklar› fliddetli iç bunal›mlar sars›yordu. Ayn› yüzy›l›n
sonuna gelindi¤inde, bir uc gâzîsi ve Osmanl› hanedanl›¤›n›n kurucusu olan Osman’›n torunlar›, Tuna’dan F›rat’a uzanan alanda bir imparatorluk kurmufllard›.
Bu imparatorlu¤un hükümdâr›, Y›ld›r›m diye bilinen I. Bayezit (1389-1402) idi.
Y›ld›r›m, 1396 y›l›nda Avrupa’n›n en güçlü flövalyelerinden oluflmufl bir haçl› ordusunu Ni¤bolu’da bozguna u¤ratm›fl, o zaman›n en güçlü Müslüman devleti
olan Memlûk Sultanl›¤›’na meydan okuyarak F›rat k›y›lar›ndaki kentlerini ele geçirmiflti. En sonunda da, Orta Asya ve ‹ran’›n yeni hükümdâr›, yüce Timur’a karfl› koyuyordu.
Osmanl› tarihinin bu ilk dönemi, H›ristiyan Bizans’a karfl› kutsal savafla
adanm›fl küçük s›n›r beyli¤inin bu güç ve büyüklükte bir imparatorlu¤a nas›l dönüfltü¤ü sorununu ortaya koyar. Bir kurama göre, Marmara havzas›n›n Rum halk› ‹slâm’› kabul ederek ve Müslümanlarla birleflerek Bizans ‹mparatorlu¤u’nu
Müslüman bir devlet olarak diriltmifltir. Do¤u tarihi kaynaklar›n› tan›yan bilim
adamlar›, günümüzde bu kuram› temelden yoksun bir yaklafl›m olarak görüyorlar. Bu tarihçiler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun kökenlerinin 13. ve 14. yüzy›llar
Anadolu’sunun politik, kültürel ve demografik geliflmelerinde aranmas› gerekti¤ine inan›yor.1
Mo¤ollar›n 1220’lerde bafllayan Müslüman Ortado¤u’sunu iflgalleri, bu geliflmelerin ilk aflamas›d›r. 1243’te Köseda¤ Savafl›’ndaki Mo¤ol zaferi sonras›nda
Anadolu Selçuklu Sultanl›¤›, ‹ran ‹lhanl›lar›na ba¤›ml› bir devlet oldu. Mo¤ol isti11
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lâlar›n›n ilk sonucu, güçlü göçebe Türk boylar›n›n, yani Türkmenlerin bat›ya do¤ru göçmeleri olmufltur. Bunlar, Orta Asya’dan ‹ran ve Do¤u Anadolu’ya gelmifller,
1243’ten sonra bir kez daha bat›ya do¤ru göçerek Bizans ile Selçuklu devleti aras›ndaki s›n›rda, Bat› Anadolu’nun da¤l›k bölgelerinde toplan›yorlard›. Anadolu’da
1271’de putperest Mo¤ollara karfl› bir baflkald›r› oldu. Müslüman Memlûk güçleri
âsilere yard›mda bulunmak için Anadolu’ya girdi, ancak Mo¤ollar isyan› zalimce
bast›rd›. Ondan sonra Anadolu’da yerleflik birlikler tutarak ülke üzerindeki hâkimiyetlerini s›k›laflt›rd›lar. Gene de sonraki elli y›lda s›k s›k isyanlar ve Mo¤ol misillemeleri olmufltur. S›n›r bölgesi Mo¤ol yönetiminden kaçan askerler ve siyasal
aç›dan önemli kifliler için bir s›¤›nak, ayn› zamanda da yeni bir yaflam ve gelecek
arayan umutsuz köylü ve kasabal›lar için bir yurt oluyordu. Dolay›s›yla s›n›r yörelerinin nüfusu art›yordu. S›n›r›n Bizans yakas›ndaki verimli düzlüklere yerleflme
için f›rsat arayan s›n›r göçebeleri, halk› Bizans’a karfl› kutsal savafla, gazâya k›flk›rt›yordu. Savaflç›lar, çeflitli kökenlerden gâzî önderlerin (alp’lar›n) çevresinde
topland›lar ve Bizans topraklar›na ak›nlar› gitgide s›klaflmaya bafllad›.
Savaflç› Türkmenleri örgütleyen bu gâzî önderler, alpler 1260’la 1320 aras›nda Bizans’tan kopartt›klar› Bat› Anadolu topraklar›nda ba¤›ms›z beylikler kurdular. Dönemin Bizans tarihçisi G. Pachymeres, ‹stanbul’u ancak 1261’de geri
alan Palaeloglar›n, Balkan sorunlar›yla meflgul olmalar› dolay›s›yla, Asya s›n›rlar›n› önemsemeyerek Türkmen ak›nlar›na aç›k kap› b›rakt›klar›n› yazar. Gerçekten
de bu Türkmen gâzîlerinin Bat› Anadolu’daki ak›nlar›, 13. yüzy›lda neredeyse genel bir istilâya dönüflmüfltü. Bölgenin en kuzeyinde, Bizans’a en yak›n olan topraklar, bu beylerden Osman Gâzî’nin elindeydi. Pachymeres’e göre Osman Gâzî,
1302 dolaylar›nda eski Bizans baflkenti ‹znik’i kuflatm›fl, imparatorun kendisine
karfl› gönderdi¤i iki bin kiflilik ordusunu pusuya düflürüp 1302 yaz›nda Koyunhisar’da (Bapheus) yenmiflti. Bir imparatorluk ordusunu yenmifl olmas› Osman’›n
ününü yayd›. Osmanl› ve ça¤dafl Bizans kaynaklar›, Anadolu’nun her yan›ndan
gâzîlerin onun bayra¤› alt›nda nas›l topland›¤›n› betimler. Bunlar, öteki s›n›r beyliklerinde oldu¤u gibi, önderlerinin ad›yla, “Osmanl›lar” olarak tan›n›yordu. Kolay
fetih ve yerleflme beklentisi, Orta Anadolu’dan kökenleri de¤iflik yeni yerleflimci
dalgalar› çekiyordu. Osmanl› Beyli¤i’nin gerçek kuruluflu bu 1302 zaferinden
sonrad›r.
Osmanl› devletinin kurulufl ve geliflmesinde gazâ ülküsü önemli bir etmendir.
S›n›r beylikleri toplumunun kültürü, sürekli gazâ ve Dârülislâm’›n bütün dünyay›
kapsayana dek sürekli yay›lmas› ülküleriyle kuflat›lm›flt›. Gazâ, her türlü giriflim
ve özveri için esin kayna¤› olan dinî bir ödevdi. S›n›r toplumunda bütün toplumsal erdemler gazâ ülküsüyle uyumluydu. Selçuklu devletinin sünnî mezhep, med12
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rese kelâm›, yapay bir edebî dille yaz›lm›fl saray edebiyat› ve flerîat hukukundan
oluflan ileri uygarl›¤›, s›n›r bölgelerinde yerini ayk›r› dinî tarikatlar, tasavvuf,
menk›be edebiyat› ve örf hukuku ile belirginlik kazanan bir halk kültürüne b›rak›yordu. Türkçe, ilk kez Anadolu beyliklerinde yönetim ve edebiyat dili olmufltur.
S›n›r toplumu hem hoflgörülü hem de karmafl›k idi. Ortak tarihsel deneyim, Bizansl› s›n›r savaflç›lar›, akritai’›, Müslüman gâzîlerle yak›n temasa geçirmiflti. ‹slâmiyet’i kabul edip Osman’›n savaflç›lar›yla iflbirli¤i yapan Rum beyi Mihal Gâzî,
özümseme sürecinin iyi bilinen bir örne¤idir.
Gazâ’n›n amac›, dârülharbi y›kmak de¤il, ona boyun e¤dirmekti. Osmanl›lar
imparatorluklar›n›, Müslüman Anadolu ile H›ristiyan Balkanlar’› kendi yönetimleri alt›nda birlefltirerek kurdular. Her ne kadar gazân›n süreklili¤i devletin temel ilkesi idiyse de, imparatorluk Ortodoks Kilisesi ile milyonlarca Ortodoks H›ristiyan›n koruyucusu olarak do¤mufltur. ‹slâm, itaat etmek ve cizye ödemek koflullar›yla, H›ristiyan ve Yahudilerin mal ve can güvenli¤ini sa¤l›yordu. Onlara dinlerini
özgürce uygulama izni veriyor, kendi dinlerine göre yaflamalar›n› sa¤l›yordu. S›n›r toplumunda H›ristiyanlarla beraber yaflayan Osmanl›lar, ‹slâm’›n bu ilkelerini
büyük bir cömertlik ve hoflgörüyle uygulam›fllard›r. Osmanl›lar, imparatorlu¤un
bafllang›ç y›llar›nda savafla baflvurmadan önce, H›ristiyanlar›n gönüllü teslim olma ve güvenlerini sa¤lamaya çal›flan bir politika izlemifllerdir. Bu siyaset, yönetenler için gelir kaynaklar›n› güvence alt›na almak için zorunlu idi.
Gâzîlerin korkunç ak›nlar›n›n ard›ndan, dinî yasalar› ve hoflgörü güvenceleriyle, ‹slâm devletinin koruyucu yönetimi gelirdi. Ayr›ca, köylünün bir vergi kayna¤› olarak korunmas›, hem Ortado¤u devletinin geleneksel bir tutumu, hem de
hoflgörülü davranmay› yüreklendiren bir politika idi. Haraçtan elde edilen gelir,
ilk ‹slâm halifeli¤inde oldu¤u gibi, Osmanl› devletinde de gelirlerin büyük bir bölümünü oluflturuyordu.
Böylece Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Ortodoks H›ristiyan Balkanlar’la Müslüman
Anadolu’yu tek bir devlette birlefltirecek olan, bütün inanç ve ›rklara birmifllercesine davranan, gerçek bir “s›n›r imparatorlu¤u”, egemenlik flemsiyesi olarak gelifliyordu.
Bat› Anadolu’daki gâzî beylikleri çok geçmeden, Selçuklu Sultanl›¤›’n›n gelenek ve kurumlar›n› benimsediler. Eski Selçuk s›n›r yörelerinde kurulmufl Kastamonu, Karahisar ya da Denizli gibi kentler, birer Selçuklu uygarl›¤› merkezi oldular. Yöneticilerle bilginler, ‹slâm devlet yönetim biçimi ve uygarl›k geleneklerini
bu kentlerden ve Orta Anadolu kentlerinden kalk›p, Bizans topraklar›nda gâzî
beyliklerin baflkentlerine dönüflmüfl olan Milâs, Balat, Birgi, ‹zmir, Manisa ve
Bursa’ya getiriyordu. Her beylik küçük bir sultanl›¤a dönüflüyordu. Örne¤in Os13
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man’›n o¤lu Orhan, ilk gümüfl paras›n› 1327’de Bursa’da bast›rm›fl, 1331’de ‹znik’te bir medrese kurmufl, 1340’ta ise bir pazar ve bedesten ve de¤erli mallar›n
sat›ld›¤› bir kapal›çarfl› yapt›rarak, Bursa’da bir ticaret merkezi yaratm›flt›r. Arap
gezgini ‹bn Battuta, 1334 dolaylar›nda ziyaret etti¤i Bursa’y›, “güzel çarfl›lar› ve
genifl sokaklar› olan büyük bir kent” olarak betimler.2
Osmanl› ve öteki s›n›r beyliklerinin kuruluflu, bu genel toplumsal ve kültürel
temel üzerinde gerçekleflmifltir. Gazâ ve yerleflme, Osmanl› fetihlerinin etkin ö¤eleriydi. Fethedilen yerlerde benimsenen yönetim ve kültür biçimleri ise, Ortado¤u
uygarl›¤› ve politika gelene¤inden kaynaklan›r.

Notlar
1 ‹lk gruba örnek olarak bkz. Herbert Adams Gibbons, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Kuruluflu, çev.
Rag›p Hulusi (Özdem) (Ankara, 1998), Bölüm 1; ve Nicola Iorga, “L’interpénétration de l’Orient et
de l’Occident au Moyen-Age”, Bulletin de la Section historique de l’Académie Roumaine, cilt XIII
(Bükrefl, 1927); bu yazarlar›n Osmanl› devletinin Bizansl› kökenleri kuram›na karfl› bkz. Mehmet
Fuad Köprülü, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Kuruluflu (‹stanbul, 1981) ve Paul Wittek, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Kuruluflu”, çev. Güzin Yalter, Bat› Dillerinde Osmanl› Tarihleri (‹stanbul, 1971)
içinde s. 7-52.
2 Hamilton A. R. Gibb (çev.), The Travels of Ibn Battuta (Londra, 1958), cilt I, s. 42.
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