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OSMANLI KLASiK DÖNEMİNDEKi «EŞRAF ve A'YAN» 
ÜZERİNE BAZI BİLGİLER 

Ozer Ergenç 

Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel düzeninde önemli değİş
ınelerin görüldüğü XVIII. yüzyılda, yönetim kadrolarına giren ve 
çeşitli ekonomik, sosyal işlevler yüklenen «a'yan ve eşraf»ın aile kö
kenleri, güçlerinin dayanakları,. topilimsal hayatta aynadıkları rol
ler ayrıntıları ile incelenmiş, bu konuda pek çok belgesel bilgi der
lenmiştir1. Fakat, bunların ~aha önceki durumlarına ilişkin açık

lamalar, genellikle Osmanlı klasik sistemi üzerine yapılan araştır
malar arasinda yeri geldikçe değinme biçimindedir. Oysa, bu konu
daki bilgileri çoğaltmak, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezi 
mutlak otorite karşısında reayanın istemlerinin nasıl açıklanabildi
ğini anlamak2

, hem de xvrrr. yüzyıldaki olgunun daha önceki dö
nemlerin hangi gelişmelerinin sonucu olduğunu iyice belirlemek yö
nünden yararlıdır. İşte bu makalede; sözü edilen noktalara sınırlı da 
olsa ışık tutmak ama~lanmıştır. 

1 .Bu konuda ilk akla gelen ·şu ·eserlere bakılabilir: Uluçay, Çağatay, 
18 ve 19. Yüzyıllarda Sarulıan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1955; 
Özkaya, Yücel, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Anadolu'da A'yılnlık İddiaları, 
DTCFD XXXIV (1966), 195-231; Akdağ, Mustafa, Osmanlı Tarihinde A'yılnlık 
Düzeni Devri, Tarih Araştırmaları Dergisi VIII-XII (1970-1974), s. 51 vd. 

2 Bu konuda bakınız : Ergenç, özer, Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Ku
rumlannm Niteliği Üzerinde Bazı Düşünceler, VII. Türk Tarih Kongresi II 
(Ankara 1981), 1265-1274. 
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XVI. Yüzyılın belgeleri Osmanlı şehir toplumunda devlet ve 
reaya arasındaki ilişkileri düzenleyen, hem reayanın temsilcisi 
durumunda bulunan, hem de devlet emirlerinin uygulanmasında res
mi görevlilerin yardımcısı görünen bir gurup, «eşraf ve a'yan» diye 
tanımlanıyor. Genel anlamda «şehir ileri gelenleri» diyebileceğimiz 
bu gurup, zengin tüccarlardan, esnafın yaşlı ve güngörmüşlerinden, 
ulema, imam, hatib gibi tanınmış diıl. adamları ile ünlü tarikat şeyh
lerinden oluşmuş gözükmektedir. Bu yargımızı şerı·iye sicillerinden 
çıkardığımız kişi adları ve bunların meslekleri desteklemektedir. Ör
neğin, «eşraf ve a'yan» arasında anılan Ankara Hatun mahallesin
den K:ısım Halife b. Taceddin, Molla Ali b. VelP, Rüstem Na'al ma
hallesinden «fahrü'l-a'yan» Muslihiddin Halife b .. Hacı Davud4 din 
adamlarıdır. Yine Ankara'da Eyne Bey adlı sahte bir kapıkulu as
kerini, çarşıdaki dükkanıarını basarak yağmaladığı için şikayette 
bulunanların temsilcileri görünen ve «a'yan-ı şehr»den oldukları 

belgelerde belirtilen Hacı Mahmud b. Ali, Şah Mehmed b. İbrahim, 
Hacı Hasan b. Hüseyin esnaftandırlar5 • Ekmeğe narh verilmesini 
isteyen «nefs-i Ankara eşraf ve a'yanından~> Seyyid İbrahim b. Sey
yid Abdüsselam, Seyyid Nimetullah b. Seyyid Mehmed, Seyyid Mah
mud b. Seyyid İbrahim, Üstad Behram b. Abdullah, Hacı Ahmed b. 
Veli, Üstad Ali b. Mehmed, Hacı Hasan b. Hüseyin ve Hacı Mah
mud b. İbrahim, Yusuf b. Emre adlı kişiler6 içinde «seyyid» sanını 
taşıyanların Peygamber soyundan· geldikleri inancıyla saygınlık gör
dükleri ve özel giyimleri, vergi yükümlülüğü dışında bulunmalarıyla 
üstünlüğe sahip bulundukları bilinir. «Üstad» diye anılanların da 
esnaftan oldukları açıktır. Bir başka belgede «a'yan»dan oldukları 
belirtilen İbrahim Çelebi b. Mustafa ve Ahmed Çelebi b. Ahmed, 
Ankara'da Zağfirancı hanını yaptıran Hacı İbrahim ve Hacı Edhem 
soyundan ve büytik bir tüccar ailesindendirler7

• 15 Ocak 1600 tarihli 
bir başka kayıtta geçen «a'yan-ı vilayetden kethüda-i şehr ve Hacı 
Satı ve sair tüccar taifesi» deyimi tüccarların a'yandan olduklarını 
açıkça göstermektedir8

• Aynı tarihlerde kahve. rüsfı.munun toplanışı 

3 .A.nk. Şer . .Sic. II/581. 
4 )) VI/773. 
5 )) V/199, 202. 
6 )) V/1255. 
7 )) VI/1089. 
8 )) VII/145. 
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ile ilgili bir zabıtta bilgilerine başruulan Şeyh İnayetullah Baba b. 
Şeyh Halil Baba, Bayramiyye tarikatının şeyhlerinden ve H~cı Bay
ram soyundandır9 • Bir olay nedeniyle düzenlenen tutanakta, şenir 
kethüdasının yanında Şah Bey ve Mehmed Bey b. Cafer gibi aske
rilerin de «a'yan» arasında anılması, şehirde «Oturak» kapıkulları
nın giderek seçkin yerleşikler arasına katıldıklarını göstermekte
dir10. 10 Şubat 1605 tarihli bir belgede, hırsız ve şakıy diye mahke
meye getirilen bir yeniçerinin nasıl tanındığı «ulema ve müderrisin
den Ahmed Efendi b. Alıdülkerim ve Mustafa Efendi b. Ali ve Hacı 
Bayram Sultan neslinden Şeyh Abdurrahman Efendi b. Halil Baba» 
dan sorulmaktadır11• Görülüyor ki, yukarıda saydığımız çeşitli züm
relerden kişiler ve benzerleri, zenginlikleri ve bilgileriyle, soyluluk
larıyla şehrin ileri gelenlerini oluşturmaktadırlar. 

Bunların şehir toplumundaki rolleri, belgelerin ışığında şöyle 
sıralanabilir : 

a) A'yandan biri «şehir kethüdası» olarak atanmaktadır. Ör
neğin, Ankara'da uzun yıllar şehir kethüdalığı yapan İbrahim Çe
lebi Zağfirancı-zadelerdendir. Zağfirancı-zadeler, aslen Kayserili 
olup 1500'lerde Ankara'ya yerleşmiş bir tüccar ailesidir. Zağfirancı
zade Hace İbrahim b. Mehmed kardeşi ile birlikte 1505'de Ankara'
nın en büyük hanlarından Zağfirancı hanını yaptırmıştır. Bunla
rın soyundan gelen İbrahim Çelebi, Mahmud Çelebi, Ahmed Çelebi, 
Edhem Çelebi, Mehmed Çelebi, XVI. yüzyılın sonlarında Ankara'
nın ileri gelen tüccarları arasında bulunmaktadırlar. 

' 
Şehir kethüdasını, şehri ilgilendiren her konuda, özellikle dev

letle ilişkilerde reayanın temsilcisi olarak görüyoruz. Diğer yandan, 
devlet işlerinin yürütülmesine yardımından dolayı askerı sınıf içine 
alı:iımıştır12 . 1479 (884) tarihli Bursa şehir kethüdasına ilişkin bir 

9 Ankara Şer-Sic. VII/13~5. 
10 » VTII/2032. 
ll » IX/1122. 
12 Bilindiği gibi Osmanlı Devletinde, devlet görevlisi olmanın tek göster

gesi, padişahin verdiği berat ve bu beratta gösterilen görev karşılığı, vergiler
den muafiyettir. Her tür görevlilerin tümüne birden askerı denmiştir. Kimlerin 
askeri olduğu da ferman ve kanunlarda gösterilmiştir. Bu gibi belgelerin hep
sinde §ehir ketlıildıisı askeriler arasmda sayılmıştır. Bkz. İnalcık, Halil, XV. 
Asır Türkiye İktisadi ve İçtimai Tarilli Kaynakları, i.tJ. ik. Fak. M;c. XV /1-4 
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berat, bize onun niteliği hakkında bilgiler veriyor13
• Örneğin, şehir 

kethüdasının ilişkili olduğu kişi ve gruplar, anılan belgede şöyle be
lirtiliyor: « ... Bursa'nın kadısı ve ulemaı;ıı ve subaşısı ve a'yanı ve 
haceleri ve bezirganları . ve sair ahalisi fi'l-cümle me.cmfı.' ulusu ve 
kiçisi her kim var ise bunu kendillerine kethüda bilül:} canibini aziz 
ve muhterem dutalar ve kethüdalığa müteallik umfı.rda rücu' buna 
ideler, emrinden tecavüz kılmayalar». «Kethüdahğa müteallik umfı.r» 
un neler olduğu belgelerde tam bir açıklıkla belirtilmemektedir. Bu 
yüzden, şehir kethüdasinın işlevi, görev ve yetkileri kimi belgelerin 
içeriğinden bir ölçüde anlaşılabilmektedir. Örneğin, sözünü ettiğimiz 
belgede: « .... kethüdalık vezayifin ve me.rasimin yerüne getüre, müs
lümanlar mesalihünde hak üzere sa'y idüb yoksullar canibini riayet 

· ide .... » denmektedir. Anlaşılıyor ki bu sözler, şehir kethüdasının dü
zenleyici rolüne işaret etmektedir. Devlet tarafından reayaya yük
lenen parasal ve hizmet görevlerinin yerine getirilmesinde, yüküm
lülüklerin şehirliye adaletli şekilde dağıtımının yapılması, işlerin sı
raya konması; yükümlülüklere karşı reayanın· dileklerinin merkeze 
iletilmesi, şehirde darlık ve sıkıntı çekilmemesi gibi görevler, şehir 
kethüdasına ait görünmektedir. Bu açıdan şehir kethüdası, ·bir yan
dan devlet görevlisi niteliğini taşırken, bir yandan da şehirdeki üre
ticilerin ve ticaret erbabının lideri durumunda bulunmaktadır. 

14 Haziran 1582 (23 C. Ahir 990) tarihli bir belge bu .konuda 
daha da aydınlatıcıdır14• Belgede açıklandığına göre, belirtilen· tarih
te Bursa'da sehir kethüdası ·olan Mehmed bin Ahmed, mahkemede 
eski şehir kethüdası Pir Mehİned Çelebi b. Seydl.'nin İstanbul'da Di
van-ı Hümayfı.n'da kendisinden şikayetçi olduğunu ve kethüdalığı ele 
geçirmek için çeşitli suçlamalarda bulunduğunu beyan ederek, ken
di durumunu açıklığa kavuşturmak üzere «ahvalinin ehl-i sfı.kdan ve 
gayriden ve bFI-cümle reaya ve herayadan sual olunmasını>> istemek
tedir. Bunun üzerine mahkeme şehir kethüdası hakkında aşağıdaki 
kişi ve grupların bilgisine başvurmuştur :. 

(1954), s. 53; .A.nk. Şer. Sic. IX/3050 (Evail-i Ramazan 1013 tarihli ferman 
sfıreti): « ... kadı ve kadı naibleri ve· şehir kethüdalan ve tekalif~i örfiyyeden 
muaf olanlar askeridir ... ». 

13 Bkz. Beldiceanu, N. Recherclıes sur la Ville 
Etude et ~ctes, Paris 1973, s. 109-111, 158, 425-426. · 

14 Bıırsa Şer. Sic. A 122, 28 b. 

Ottoinane au XV~ siecle 
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«Bursa'nın imamlarından ve haÜblerinden Sultan Yıldırım Han 
hatibi Mevlana Mustafa b. Ali ve Hazret-i Emir imaını Mevlana -isa 
Halife ve. Mevlana Mahmud Çelebi b. Nureddin ve Yusuf b. Carul
lah ·ve mütevellilerden Seyyid Ebu'l-beka ve Mehmed Çelebi b. Ha.:. 
ce Sinan ve Muharrem Çelebi (Eski ):ıldırım: mütevellisi) ve sey:. 
yidlerden SeyYid Hüseyin ibnü's-seyjid Ali ve Seyyid Hasan ibnü's
seyyid Hüseyin ve Seyyid Ali ibnü's:seyyid. Mustafa ve sair ekabir 
ve a'yandan Mehmed Bey b. Mustafa· adlı hassa anbarcı ve Mus
tafa ve Hace Osman b. Nasuh v~ Bostan Çelebi b. Hace Memi ve Ha
ce· Ab dülaziz b. Şehabeddin ve bakkallardan ve bazarcılardaıı ve 
ha:bbaz (ekmekçi) ve kassab ve sair fukara ve ağniyadan Mahmud 
Çelebi ibnü'l-hac Mehmed ve Ömer· Çelebi b. Mustafa ve Hacı Sinan 
b. Mustafa ve Mahmud Bey b. Nazar ve Turgud b. Mahmud ve Ali 
b.· Abdi ve Hacı Yusuf b. Abdullah ve bi'l-cümle amme:-i reaya ve 
beraya ...... ». 

Bu sayılanlar, Bursa'nın «eşraf ve a'yanı>> denilen kişilerdir. 

Görüldüğü gibi içlerinde kapıkullarından Bursa'da oturanlar, imam 
ve hatibler, seyyidler, hace denilen büyük tüccarlar, şehrin beslen
mesi ile ilgili üreticilerden bakkal ve pazarcıların, ekmekçilerin; kas
salıların ileri gelenleri bulunmaktadır. Bu kişiler Kethüda Mehmed 
b. Ahmed'den memnun olduklarını açıklayarak onun görevde kalma
sını istemişlerdir. Bu tür İstekierin genellikle merkez tarafından 
dikkate alındığı görülmektedir. Nitekim, 11 Ekim 1594 (26 Muhar
rem 1003) hrilıli, Mehmed b. Mahmud adlı bir'·başka şehir kethü
dasının beratında, Bursa kadısının arz göndererek «Bursa a'yanın
dan cem'-i gafir»inmahkemede «.:.;.şehir kethüdası olan Hasan'ın 
nice na-şayeste evza'ı olub ahali-i vilayet kendüsünden rıza ve şük
ran üzere olmamağla. ref' olunuh yerine Mehmed bin Mahmud nam 
kirnesne ·ehl-i vukfı:f ve ~üstakim ve dindar ve kethüdalık uhdesin
den gelür kirnesne olmağın zikrolunan kethüdalık mezbfıra sadaka 
ve inayet huyurulmak ricasına ahvalimizi arz eyleyin» diye istekte 
bulunduklarını bildirdiği anlatılmaktadır15 • Bursa a'yanının bu isteği 
üzerine, adıgeçen Bursa şehir kethüdalığına 8 ~kim 1594 tarihinden 
geçerU olmak üzere atanmıştır. 

15 Bursa Şer. Sic. B 15, 150 b. 
16 » » » B 15, 126 b. 
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28 Mayıs 1595 (19 Ramazan 1003) tarihli berat ise bir önceki 
kethüda Hasan Çelebi'ye ilişkindir16 • Anlaşıldığına göre, Hasan Çe
lebi 1594'de bir ara azledilmiş, sonra yine şehir kethüdalığına atan
mıştır. Beratta bu konuda şöyle denilmektedir: « ... kıdvetü'l-a'yan 
Hassa Harc Emini Ali Çavuş arz gönderüb malıruse-i mezbfırede 
bi'l-fi'il şehir kethüdası olan Mehmed nam kirnesnenin hidmetinde 
ihmal ve müsahalesi olub ve a'yan-ı şelır dahi kendüden rıza ve şük
ran üzere olmayub ref'i lazım olmağın sabıka şehir kethüdası olan 
Hasan bin Ramazan ehl-i vukfıf ve yarar emekdar olub ve nice rfız
gar şehir kethüdalığı hidmetinde olub tahsil-i mal-i miride külli 
sa'yi zuhftra gelmiş kirnesne olduğu eelden mezkftrun yerine yine 
üslfıb-ı sabık üzere kethüda olub berat-ı şerif sadaka huyurulmak 
ricasına ilam» eylemiştir. Bundan sonra beratta, «kangısı evla ve 
enfa' ve a'yan-ı şelır kangısından rıza ve şükran üzere olduğu» so
rulduktan sonra Hasan'ın bu göreve layık ise «adet-i kadime» üzere 
Bursa'ya kethüda olması emredilmektedir. 

Yukarıda belgelerden yaptığımız alıntılar, şehir kethüdasının 
a'yandan biri olarak ne tür bir işlevi bulunduğuna oldukça ışık tut
maktadır. 

b) Her mahallenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve bu arada 
vergisini ödemek üzere ihdas edilmiş olan «mahalle avarız akçası» 
vakıflarının ve diğer evkafın tevliyet ve nezareti genellikle a'yandan 
kişiler tarafından yürütülmektedir. Bunlara ilişkin pek çok kaydı, 
kadı sicillerinde bulmak mümkündür. Örneğin, Ankara'da Cenabi 
Ahmed Paşa evkafının mütevellisi, 1580'lerde Kadri Çelebi b. Siyami 
Efendi adlı a'yandan bir kişidir17 • Bursa'da birçok sultan vakfının 
mütevellilerinin de a'yandan oldukları, yukarıda andığımız belgeler
den anlaşılmaktadır. Konya ve çevresinin 1570'lerde en büyük kredi 
kaynağı durumunda bulunan Karabacak-zade Mehmed Efendi adlı 
eski bir kadının 10 bin altınlık para vakfının mütevelliliğini tüccar
dan kimseler yapmaktadırlar18 • 

c) Şehre gelen yiyecek maddelerinin ve üretilen çeşitli malların 
pazar fiatlarının saptanmasında, satıcı ve alıcının zarar görmemesi 

17 Ankara Şer. Sic. VI/587. 
18 Konya Şer. Sic. V /s. 108 vd. 
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için, eşraf ve a'yandan kişiler kadının ve muhtesibin yanında bulun
maktadırlar. Örneğin, 14 Ağustos 1594 (26 Zi'l-ka'de 1002) tarihin
de mahkemeye gelen eşraf ve a'yan, unun kilesinin 10 akçaya satıl
dığını, bu nedenle ekmeğin 400 dirheminin 1 akçaya satılmasının 
uygun olacağını söyleyerek kadının bu doğrultuda narh vermesini 
sağlamışlardır19• 1600 yılında bütün ülkede gerçekleştirilen para 
ayarlamasından sonra, yeni fiatların saptanması ve narh listelerinin 
düzenlenmesinde, şehir kethüdası ve a'yanın büyük rolü olduğu bel
gelerden anlaşılmaktadır20• Aynı durum, olağan zamanların işlem
lerinde de görülmektedir21

• 

d) Kamuyu ilgilendiren konularda, resmi görevlilerin reaya ile 
ilişkilerinde a'yan ve eşrafın önemli rolü vardır. Örneğin Aralık 
başları 1589 (Evail-i Safer 998) tarihinde Ankara'da Hatun mahal
lesi mescidinin onarımı için Bademli köyünün gelirlerinin Melike 
Hatun tarafından adıgeçen mescide vakfedildiği, eşraftan Kasım 
Halife'nin tanıklığı ile belirlenmiş ve mahkemece gerekli harcama 
izni verilmiştir22 • Yine Ankara'da Hasan Paşa hanının onarımı için 
yapılan keşifte ehl-i hi bre olarak «şehrin a'yanl>> kayıtlıdır23 • Ayni 
vergilerin toplanmasında büyük önem taşıyan «hasad zamanı»nın 
saptanmasında «a'yan-ı vilayetin» tanıklığı öngörülmekte24 ve an
cak ondan sonra «mahsUJ.ün toplanabileceğine ve vergilerin alınabi
leceğine karar verilmektedir. 

e) Ülkenin para düzeni, ekonomik hayatı ve toplumsal ilişki
leri çok yakından ilgilendiren bir konudur. Böylesine önemli mese
lelerde eşraf ve a'yanın daima ön planda olduğu anlaşılmaktadır. 
örneğin, 1600 yılındaki para ayarlaması sırasında, 21 Ağustos 1600 
(ll Safer 1009) günü Ankara'ya gelen Dergah-i ali çavuşlarından 
Mehmed Çavuş tarafından 120 adet örnek sikke getirilmiş ve «a'yan 
ve eşraf mahzarlarında keşf» olunduktan sonra sikke tashihine baş
lanmıştır. Bu konuya ilişkin sicilin altında Kal'a dizdarı ve kethü-

19 Ankara Şer . .Sic. VI/1255. 
20 » » VII/2176. 
21 » » VIII/3166. 
22 » » II/581. 
23 » » V/1168. 
24 )) » VII/3, 4. 
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dası gibi resmi görevlilerin yanında a'-yandan İbadullah Baba'nın, 
kadılardan Mehmed Efendi'nin, Şehir kethüdası İbrahim Çelebi'nin 
ve Pir Veli b. Mehmed'in adları yazılıdır25 . Yeni sikkelerin kesilme
sine 16 Ekim 1600 (7 R. Ahir 1009) günü «Müfti ve müderris olan 
a'lemu'l-ulemai'l-mütebahhirin Abdullah 'Efendi hazretleri ve züm
re-i kudatdan Abdülkadir Efendi ve sair havas .... » huzurunda baş
lanmıştır26. Verdiğimiz örneklerin hepsinde a'yanın rolü açıkça gö
rülmektedir. 

f) Şehrin korunması, adaletin tesisi,. şehirdeki her kademeden 
yöneticilerden kanunlara ve şer'e aykırı tutumda bulunanlar olursa 
aziedilmesinin sağlanması ya da daha yetenekli kişilerin görevlen
dirilmesi gibi şehir yerleşiklerinin padiŞahtan. istekleri, genellikle 
«eşraf ve a'yan» tarafından arzda bulunmak suretiyle· gerçekleşti
rilmektedir. Örneğin, Celali saldırılarının en yoğun bulunduğu sıra
da, Aralık başları 1604 (Evahir-i Şa'ban 1013) tarihli bir belgeden 
öğrendiğimize göre, Ankara eşrafından Abdurrahman Efendi (Ha
tib), Kurşunlu camii imaını Muslihiddin Halife ve yanındakiler mah
kemeye gelerek Mahn:ı,ud Çavuş'un şehre serdar olmasını istemiş
lerdir27. Yine Mart başları 1605 (Şevv&-1 1013) tarihinde Arikara ye
niçerileri serdan Abdi Çavtiş hakkında «a'yan-ı vilayet», «nice def'a 
eşkiyayı men' ettiğinden sonra nice vechile vilayete nafi'dir ve şer'-i 
şerife muti' ve münkaddır, yine yeniçerilere serdar olmasını» dile
riz diye genel isteği yansıtmışlardır28. Haziran sonları 1605 (Eva
hir-i Safer ·10l4) tarihli Yeniçeriler Ağası kaymakamı Mustafa im
zalı bir mektupla, «Ankara yeniçerilerine serdar olan Mustafa'nın 
ef'al ve etvarından amme-i nas şükran ve rıza üzere olmayub hak
kında a'yan-ı yilayetden arzlar varid olub ref'i gerektiğinden» ye
rine İbrahim adlı biri atanmıştır29. 3 Eylül 1606 (28 R. Ahir 1015) 
tarihli ferman, «a'yan ve eşrafın» beldeleri eşkiya saldırısı altında 
kalması nedeniyle kendilerine yardım dileğinde bulunınaları üzerine, 
«bedel-i mekkari»nin kaldırıldığına ilişkindir30, .. 

25 Ankara Şer. Sic. VII/1325. 
26 )) )) VII/1463. 
27 )) )) IX/1563. 
28 )) )) IX/1136. 
29 )) )) IX/2912. 
30 )) )) X/1577. 
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Osmanlı geleneksel anlayışı açısından şehir yerleşiklerinin sos
yal zümrelerini incelerken üzerinde durulması gereken konulardan 
biri, her tabakadan bireyl~rin taşıdıkları sanlardır. Eşraf ve a'yan 
için belirleyici san, çe 1 e b i 'dir. Vereceğimiz örneklerden çelebi 
sanının, soyluluk ve değeİ-lilik anlamını taşıdığı anlaşılmaktadır. An-. . 

cak, bu kelimenin etimalajik açıklanması yapılarak, ne zamandan 
beri kullanıldığı ve hangi anlamları taşıdığı kesinlikle belirlenme
miştir. Osmanlı çağınd,an beri bazı müellifler kelimenin inceleme ve 
açıklamasına çalışmışlardır31 • Bu konuda birbirinden çok farklı gö
rüşler ileriye sürülmü§tür32

• Bizim sicillerden çıkardığİmız kay~tlar, 
XVII. yüzyılın başlarında çelebi sanının.kimler tarafından kullanıl
dığını göstermekte ve bu konuda bilineniere katkida bulunabilecek 
önem taşımaktadır. Belgelerimizde ç e 1 e b i kelimesi, ilmiye men
suplarının, dini erkanın, büyük tüccarların ağıİlları olan ve babala
rının sosyal statü ve kültürel değerlerini sürdüren kişiledn sanı ola
rak kullanılmıştır33 • Bilgililiği, soyluluğu, zenginliği ve saygınlığı 
belirler34

• Bu açıdan da eşraf ve a'yanın da göstergesi durumunda
dır. Ankara ve Konya sicillerinden, özel bir amaç gütmeden gelişi
güzel derlediğimiz bu sanı taşıyan 43 addan, lO'u efendi lakablı yani 
ilmiye sınıfından kişinin oğludur;· 6'sı halife ünvanli, yani imam ve 
hatib gibi· din görevlisinin; 5'i şeyh ve dervişiri; 5'i çelebi ünvanlı 

31 Bursalı Melımed Tahir (Osmanlı Müellifleri I, ş. 402), 1714/5 (1116)' 
de ölmüş olan Ter::ıi:zil.de :ıv.ı:ahmud b. Ahmed Manastıi:i'nin «Çelebi kelimesinin 
tahkik ve iziüıına dair risalesi vardır)) deı;. 

32 Bkz.· Ettore Rossi, Çelebi KelimeŞi Hakkında Ebu's-Suüd'a Atfedilen 
Bir Fetva, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı,, BeZleten (1954) s. 11-14. Rossi, Va
tikan Kütüphanesinde Türkçe yazmaları arasmda 263 no'lu bir eserde Ebu's
Suüd'a atfedilen ve bu kelimenin açıklanınasma ait olan bir fetva yaymla
mıştır. W. Barthold (İslam Ansiklopedisi, Çelebi madd.), bu kelimenin türetimi 
ve kazandığı anlamlar konusunda ileri sürülen görüşleri özetler. Çeşitli görii§
lere göre, katip anlamına geldiği, iyi' nutıik söyleyen demek olduğu ileri sü
rülınüştür. Barthold, çelebi kelimesinin Osmanlı yazı dilinde XVII. yüzyıla ka-. 
dar hanedan mensuplarmm, yüksek dini erk§.run, meşhur müelliflerin sanı. ola
rak kullanıldığım belirtir. Ancak halk arasındaki kullamlışı eksiktir. Roıisi de, 
zengin adamlara çelebi denmesinin hata olduğunu söyler. 

33 Şer'iye sicillerindeki örnekler, halk arasındaki bu sanm ne aniama gel
diğinin en önemli kanıtıdır ve bu belgeler bu açıdan önem taşımaktadır. 

34 Bkz. Ergenç, Özer, 1580-1596 Yılları .. Arasinda A'ııkara ve Konya (Ba
sılmamış Doktora Tezi), s. 228. 
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kişinin; 14'ü büyülr tüccarın oğl]l.dur. _Bunların hepsi de. babaların 
meslek ve statüsünü sürdürmektedir. 

. . .. 

Genel olarak taşrada çelebi sanı, beldenin seçkin yerleşiklerinin 
taşıdığı ve onları belirleyici bir niteliktedir: o nedenle bu sanı taşı
yanların tümü,. a'yan ve· eşraf aras~nda görülür. 

«Eşraf ve a'yam;ın işlevlerini belirttikten sonra, bunlar arasın
da öneınli yer tutan ve daha sonraki dönemlerin gelişmelerinde bü
yük rol oyiıayaıi «tüccar taife.si»nden olup a'yan arasında yer alan 
kişilerin durumlarını ve diğer zümrelerle ilişkilerini incelemek ge
rekir. Tüccar, büyük ticaretle uğraşiı:ui.sı nedeniyle· zengindir, dev
lete vergilerin topianmasında yardımcidır, ayrıca reayanın sıkıntı
ya düşmesini önlecllği inancıyla saygınlık görmektedir. Bütün bıni
lardan dolayı da toplum katında sÖz sahibidir. Bu özellikleri ve bü
yük ticaret için · gerekli · sermaye birikimi olanakları bulunduğu, 

Prof. İnalcık tarafından belgesel kanıtlarıyla açıklanmıştır35• Biz 
burada, hem bu bilgiİere katkıda bulunmaya, hem de tüccarın daha 
sonraki değişmelerde taşra yönetiminde fiilen görev alma· yollarını 
nasıl açtıgını açıklamaya çalİşacağız. 

Tüccarın, kendi. arasında olduğu kadar, toplumun saygın diğer 
zümreleriyle, örneğin ilmiye sınıfındim kişilerle ve beylerle yakııi 
ilişkide bulunduğu anlaşılıyor. Bu ilişkiler, büyük ticarete onları da 
katma, evlenıneler yoluyla .. akrabalıklar kı,ırma biçiminde belir.iyor. 
Kısacası bu grUp, politik güce ve dini otoriteye dayananlarlabirlik
te. hem toplumun üst katında yer almaya, hem de yönetici kadro
lara katılmaya çalış~aktadır. Bu düşüncelerimizi destekler görünen 
soİnut örnekler şöyle sıralanabilir :. 

·Daha önce söZünü ettiğimiz Konya'daki Karabacak-zade Meh
med Efendi'nin on bin altınlık; para vakfının, 1580'lerde mütevellisi 
olan Hacı Abdi b. Sinan bir tüccardır. Vakfın da parasını kullana
rak İstanbul, Bursa, Halep, Şam- ve Mısır'a gidip gelmek suretiyle 
ticaret yapmaktadır. Örneğlıi, .Eylül sonları 1580 (Evasıt-ı Şa'ban 
988) tarihli bir zabıtta, vakfın katibi İbrahim Çelebi b. Budak ve 
cabisi Muharrem b. Memi, .. mütev~lll üzerinde vakfın 80.000 akça pa-

35 Bkz. Capital Formatian in the. Ottoinan Empire, J ournaı of· Ecoiıomic 
History XIX/1 (1969) 97-140. 
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rası bulunduğunu söyleyip istediklerinde mütevelli şu cevabı vermek
tedir: «belirtilen miktar parayı İstanbul'da esbaba verdim. İki yük 
kalay, iki yük velense ve bir yük bıçak aldım. 400 filorisini (48.000 
akça) de Üstad Receb ile Mısır'a görı,derdim»36 . Hacı Abdi'nin tica
ret ilişkileri hakkındaki belgelerin sayısı oldukça fazladır. Bunlardan 
biri yine valnfla ilgili olduğu için, bu konunun ikinci bir örneği ol
maktadır. Sözü edilen belgede, vakfın görevlileri ondan yakmarak 
vakıf parasını altına, kuruşa ve es baba bozup, beş altı ay, bir· yıl 
kullandığım, bu zaman içinde vakfın faiz yönünden zarar gördüğü
nü bildirmektedirler. Bu zararı ödemesi lüzumuna dair müftiden 
alinan fetva gereği mütevelli tüccara 28.300 akça zi:tnrnet çıkarıl

mıştır37. Demek ki Hace Abdi 283 .. 000 akçayı üzerinde bulundurmuş 
durumdadır. Aralık sonları 1582 tarihli sicilden, Hace Abdi'nin bu 
tarihlerde öldüğü anlaşılıyor. Onun yerine· mütevelli olan Mustafa 
Çelebi, mahkemede ölen mütevellinin 1580 yılında vakfın parasm
dan elde edilen faizden 50.000 akçaya karşılık verdiği Şam esbabı
nın 30 adet muhattem kuşak, 18 adet kaftanlık kumaı;ı, 76 adet Bağ
dadi, 100 adet Jrutni, 11 top taftadan ibaret olduğunu söylemekte ve 
katib ile cabinin bu kadar eşyayı, tüccardan Hace Alımed b. Kurd'a 
50.000 akçaya sattıklarını, oysa belirtilen malların daha fazla değer 
taşıdığını savunmaktadır. Kadı bu satış işlemini geçersiz saymış· 
tıras. 

Bir başka tüccara ilişkin iki kayıt daha dikkat çekicidir. Eylül 
sonları 1580 tarihli bu. kayıtlarda, Hace Mehmed b: İbrahim, Ka· 
rabacak-zade vakfından para alan «İftiharü'l-ümera Ali Bey Hazret· 
leri» ne. kefaleti sebebiyle vakfa aıia para olarak 212.500, doksan 
günlük faizi 6650, toplam 219.150. akça borcu olduğunu beyan et· 
mektedir39

• Anlaşıldığına göre, bu tüccar nüfuzlu bir bey ile para· 
sal ilişki içindedir. Aynı tüccar, kendi adına da vakıftan bir defa 
218.750, bir defa 48.000 akça almış ve zamanı geldiğinde borçları· 
nın tümünü ödemiştir4°. . · · 

36 Konya Şer. Sic. V /s. 108. 
37 » » V/s. 141 .. · 
38 » » V/s. 100. 
39 )) » V/s. 108. 
40 » .)) V/s. 139. 
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Tüccar ile beylerin büyük ticaret ilişkileri içinde bulunduğunu 
gösteren belgeler de vardır. Örneğin,. <~Liva-i Humus beyi olup se~ 
fer-i hümayfı.nda vefat eden»· Abdiligani Bey'in durumu bu açıdan 
ilginçtir41

• Adıgeçen sancakbeyi ma'ziüen Ankara'da otururken se
fere çağrılmış ve çarpışmalarda: ölmüştür. Terekesinin varisieri ara
sında taksimi münasebetiyle tutulan sicillerden aiılaşıldığına göre, 
babası Hace Ahmed' dir. Annesi de. Hace Mahmud adlı. birinin kızı
dır. Osmanlılarda büyük tüccarın hace ünvanıyla anıldığı gözönün
de buhindurulursa, adıgeçen beyin aile kökeni anlaşılabilir-12• 

Abdiligani Bey'in Ankara'da ikeı:ı sof ticareti ile uğraştığını ve 
İstanbul'daki vekilieri ile geniş bir ticaret şirketi halinde çalıştığını 
da saptayabili);oruz: Ankara'da Hacı Abdiliaziz b. Yusuf, Rahmeti, 
Hacı Bekir, İbrahim Bey, İstanbul'da Hacı Mehllıed ve Baki adlı 
kişiler, adıgeçen Bey'iri vekilleriydiler43• Örneğin, «Kıdvetü'l-üme
rai'l-kiram» Abdiligani Bey'in sof, muhayy'er ve sair mübayaatına 
vekili olan Haci Abdiliaziz b. Yusuf'un Çeşitli zamanlarda kendisin
den v_ı:ı diğer vekillerinden altın . ve kuruş ve akça ·olarak aldığ·ı 
1.131.100 akça ile 54 yük sofu İstanbul'a ·götürdüğü ve safaları sat
tığı, Varisieri ile yaptığı hesaplaşmadan öğrenilebilmektedirH. 

Tüccarın bu tür ilişkileri .sadece sancakbeyi gibi yüksek dereceli 
askerllerle değil diğer kapıkulları ile de mevcuttur. Bu tür ilişkilere 

· tanıklık eden pek çok belge vardır45 • 

Tüccarların ilişkilerini daha iyi sergileyebilmek için aşağıdaki 
örnekler daha da yararlı olacaktır : · 

Ankara'nıri Hacı Doğan mahallesinden Hace Seydi b. Hacı Ha
san'ın kardeşi de tüccardır, hatunlarından biri tüccar kızı, diğeri 
Muşa Halife adli bi:ı;inin kızıdır. Yani tüccarın ikinci karısının· ba-

41 Ankara Şer. Sic. VII/54. 
42 Ankara Şer. Sic. VI/1349 : «Oldur ki mahrüse-i .Aıikara'da sakin iken 

bu sene (1599) sefer-i hümayünda vefat iden merhüm ve mağfurun-leh Abdili
gani Bey b. Hace Ahmed'in valideleri fahrü'l-muhadderat Haleb Hatun binti 
Hace Mahmud tarafından ...... merhüm-ı mezbürun belde:-i Haleb'd~ vaki•·hem-
§ireleri olan Fatma binti Hace Ahmed'in ... » .. 

43 Ankara Şer. Sic. VI/54. 
44 Ankara Şer. Sic. VI/1349. 
45 Bu konuda bkz. Ergenç, özer, Ankara .. ve Konya, s. 200-204. 
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. bası dini zümreye me:i:ısuptur. İld :Karısından 10 çocuğu olmuştur·16 • 
Müruri mahallesinden Hace Muslihiddin'in karısı, Falıreddin Halife'
nin kızıdır ve bu tüccar, aynı mahallede bir müderris ve bir kadı 
ile duvar komşusudur4'. Hace Nasiılı b. Aydın'ın bir k~rdeşi tüccar, 
diğeri ise ilmiye sıwfına katılmış biridir, pğlu da tüccardır8;. Bu an
dığımız belgelerin hepsi XV!. yüzyılın ikinci yarısında düzenlenmiş 
sicillerden alınmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz tüccarlardan Hace 
Seydi b. Hacı Hasan'ın tereke kaydına göre•9

, nakit, menkul, gayri 
menkul mal ve eşyası, alacakları ile toplam serveti 1.121.309 akça
dır ve bunun 731.421 akçası ticaret ilişkileri içinde bulunduğu kişi
lerin üzerindedir. Bütün bu belgeler, tüccarların «eşraf ve a'yan» 
arasında görülen diğer zümrelerle, özellikle askeri diye tanımlanan 
kişilerle yakın ilişki içinde olduklarını kanıtlamaktadır. Kendileri 
de gerek büyük mukataaları iltizam yoluyla üzerlerine almak sure
tiyle, gerek taşra yöneticilerinin çeşitli işlemlerine aracılık ve gide
rek onların yönetimlerine yardımcılık etmek suretiyle askeri taba
kaya girmek eğilimi göstermektedirler. XVI. yüzyılın sonlarında 

Osmanlı İmparatorluğunda ortaya çıkan yeni koşulların yardımıyla 
bu eğilim hız kazanacak bir niteliğe bürünür. Bu konuda da bazı 
belgeler sıralanabilir, örneğin : 

Daha önce adını andığımız İbrahim Çelebi b. Mustafa adlı, An
kara'nın XVI. yüzyıl sonlarındaki ünlü tüccar ailesinden olan ve 
«a'yan» arasında görülen kişi, uzun yıllar Ankara'da şehir kethü
dalığı yapmıştır ve 1598'de karşımıza «sancakbeyi kaymakamı» ola
rak çıkmaktadır" o. Yine Bursa şehir kethüdalığı ile ilgili belgeleri 
verirken adıgeçen Bostan Çelebi b. Hace Memi'nin, 9 Eylül 1592 
(2 Zi'l-ka'de 1000) tarihli heratından anlaşıldığına göre, Bursa ih
tisab mukataasım iltizam ettiği ve iltizam şartları arasında Der
gah-ı ali çavuşluğu sadaka buyurulması, mulrataa üzerinden alına
cak olsa dahi çavuşluğunun üzerinde sürekli kalması isteği mevcut
tur51. Aynı şekilde bir başka mültezimin de, mizan-ı harir muka-

46 Ankara Şer. Sic. VI/187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 vd. 
47 » » V/820. 
48 )) )) V/664. 
49 » » VI/1392. 
50 » }) VI/1439, 794, 681, 872. 
51 Bursa Şer. Sic. B 113, s. 132'.a. 
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taasını üzerine alırken Dergah-ı ali cebeciliği verilmesi dileğinde 

bulunduğunu görüyoruz52
• 

Bütün bu anlattıklarımız, Osmanlı Devletinin klasik döneminde 
«eşraf ve a'yan»ın hangi işlevleri yüklendiğini, XVI. yüzyılın sonun
da değişmelerin nasıl başladığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

52 Bıırsa Şer. Sic. B 136, s. 116 b. 
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