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Özet
Osmanlı devletinde “aristokrasi”nin yerine, “meritokrasi”nin yani ki ileri liyakatlarına uygun olarak
de erlendirme sisteminin etkili oldu u bilinen bir gerçektir. Bireylerin bu sisteme göre terfi ettirilmeleri, hem
onların devlete olan sadakatini güçlendirmekte hem de motivasyonlarını artırmaktaydı. Bu uygulama, devletin
sınırlarını geni letmesinde ve fethetti i topraklarda güçlü bir ekilde hâkimiyet kurabilmesinde etkili
yöntemlerden biri olmu tur. Bu makalede söz konusu öngörüden hareketle Osmanlı ordusunda ve timar
sisteminde bir ödüllendirme yöntemi olan “terakki” tevcihinin, motivasyon ve terfi kayna ı olarak özellikle
timar ve zeamet sahiplerini ne ekilde etkiledi i, uygulamada ne kadar ba arılı oldu u, Osmanlı ar iv belgeleri
ve konu ile ilgili telif ve tetkik eserler ı ı ında ele alınmı tır.
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Abstract
It is a known fact that in the Ottoman State instead of “aristocracy”, “meritocracy” -evaluation of
individuals proper to their merits- is effective. For, promotion of individuals according to this system both
strengthened their loyalty to the state and increased their motivation. Thanks to this application, as the state
could expand its borders, it could also establish a strong dominance over the conquered lands. In this article,
from this prevision forth, as a source of motivation and promotion, how “terakki” allocation, an awarding
method in the Ottoman army and timar system, effected especially the timar and zeamet holders and in what
degree it had been successful have been evaluated in the light of Ottoman archive documents and related revised
materials and compilation.
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Giri
Askerin sava alanında ba arılı olmasında manevi bir takım hususiyetler etkili oldu u gibi maddi
faktörler de etkilidir. Bu ba lamda sava alanında askerin zihinsel durumu büyük önem arzetmektedir.
Özellikle uzun sürme ihtimali olan bir sava ta askerin her türlü sıkıntıya katlanma konusundaki
kararlılı ı, fizikî ve ruhsal olarak kendisini mücadeleye hazır etmesi, oldukça zor artlarda sava an bir
Osmanlı askerinin en önemli problemlerinden biri olsa gerektir1. Bu dönemin genel hatlarıyla
panaromasına bakıldı ında, bir “sava mekanizması” olarak adlandırılan Osmanlı devletinin askerlerinin
sava ma azmini ve cesaretini hangi faktörlerin etkiledi i halihâzırda ara tırılmaya muhtaç bir konudur.
Ancak u bir gerçektir ki, sava alanındaki askerin psikolojisi üzerinde manevi motivasyonun sa lanması;
sava öncesi duaların okunması, mehteran takımının mar lar çalması ne kadar etkili ise maddi güdüler de
o denli etkili olabilmekteydi.
Bu makalede, yukarıda izah etmi oldu umuz öngörülerden hareketle maddi güdünün bir
kayna ı olan terakki tevcihinin özellikle timar ve zeamet sahipleri açısından ne anlama geldi i, hangi
vasıflara sahip olanlara verildi i, tevcih i leminin nasıl gerçekle tirildi i, miktarı ve uygulamada ba arılı
olunup olunmadı ı üzerinde durulacaktır. Ancak bu hususlar hakkında bilgi vermeden önce “terakki”
kelimesi üzerinde durmakta yarar vardır.
“Terakki” kelimesi, Arapça bir kelime olup, “artma, ço alma, ilerleme, ileriye gitme” anlamına
gelmektedir2. Osmanlı kaynaklarında yeniçeri efrâdı3 ile timar ve zeamet sahiplerine verilen zam
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anlamında kullanılmaktadır4. Timar ve zeamet sahipleri için bu zamlar, sipahinin devlet için zamanla
gösterece i yararlılıklarıyla orantılı olarak tasarruf ettikleri dirliklerine yeni ilaveler yapılmak suretiyle
gerçekle mekteydi5. Bu türden terakkiye “hisse” veya “ifraz”, terakki sahiplerine ise “terakkilü”6
denilirdi.
Terakki Tevcih Sebepleri
Bilindi i üzere Osmanlı devletinde sefer kararı alındı ı zaman, Anadolu’ya fermanlar
gönderilmek suretiyle sava ça rıları yapılırdı. Bu fermanlar meydanlarda okutulur, gençler gönüllü
olarak gazâya ça rılır ve yararlılık göstereceklere timar vaadinde bulunulurdu7. Zira Osmanlı timar
sisteminde reâyâdan olan kimseler için timar elde etmek ve sipahi sınıfına girmek için ba lıca yol,
padi ah seferlerine, gazâlarına katılmak ve yararlılık göstermekti. Esasında timar sisteminde reâyâdan
birisinin timar sahibi olması yasaktı. Ancak sava larda üstün hizmetlerde bulunanlar için bu kural
delinmi tir. Bu ki ilerin sava larda muhtelif kahramanlıklar yapması; hudut boylarındaki askeri
harekâtlarda “kale fethinde bayrak dikmek”, “yarar diller”8 getirmek ve “ba lar kesüp defeatla yararlılı ı
ve dilâverli i görülmek” gibi büyük ba arılar sa laması gerekirdi9.
Bu türden kahramanlıkları gösterecek ki ileri motive etmek için sava ça rılarında onlara,
sava tan doyumluluk bulacakları, mal ve ganimet kazanacakları vaat edilirdi10. Nitekim XV. yüzyılda
ba ta Rumeli ve Orta Avrupa olmak üzere fütühât yapılan yerlerde ba arılı olunmasının en önemli sebebi,
Anadolu’dan buralara sava mak ve timar elde etmek için gelen binlerce Türk gönüllü ve akıncıların
faaliyetleriydi. Bunlar, sava meydanlarında gösterdikleri yararlılıklar kar ılı ında fethedilen topraklara
timarlı sipahi olarak yerle tirilmekteydiler11.
Osmanlı kroniklerinde bu anlamda dikkate de er bilgiler sunulmaktadır. Bu kaynaklarda
askerlerin yi itlik ve cesaretlerini gösterdikleri takdirde maddi kazanımlara sahip olacakları ile ilgili
muhtelif kayıtlar bulunmaktadır12. Bu kronik yazarlarından biri olan Peçevî, eserinde 1532 yılında Budin
kalesi fethedilece i ve sava ın çok kızı tı ı bir sırada askerlere dirlik, terakki, timar ve zeamet gibi zengin
ödüller vaat edildi ini ve herkesin di ini tırna ına takıp “ya alırım, ya ba veririm” diye u ra ıp
durdu unu yazmaktadır13. Bu vaatler, sava a ilk kez katılacaklara timar elde etme imkânını, timarı
olanların ise terfi edebilmelerini sa lamaktaydı. Böylece sava motivasyonunun sadece manevi yönü
de il, maddi yönü de gerçekle tirilmi olmaktaydı.
Timar tevcihinde oldu u gibi bir sipahiye “terakki” tevcih edilmesinde de en etkili husus, o
ki inin sava ta “yararlılık” göstermesiydi14. Koçi Bey’e göre, timar sahiplerinden “yararlılı ı
görülmeyene ve sefer-i hümâyûnda ba ve dil getirmeyene” terakki verilmezdi15.
Osmanlı ar iv belgelerinde terakki tevcih sebepleri ile ilgili muhtelif bilgilere rastlamak
mümkündür. Özellikle mühimme ve timar ruznâmçe defterlerinde yer alan kayıtlarda bu hususlarla ilgili
zengin veriler bulunmaktadır. Kayıtlarda yer alan ve terakki sebebi olarak gösterilen “yararlılık”
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kavramının daha detaylı açıklamalarını u ekilde sıralamak mümkündür: sava ta yolda lık etmek16, yarar
dil (esir) getirmek17, dü man yurdundan haber getirmek18, kale fethinde bulunmak19, seferde kılavuzluk
etmek20, dü man ordusundan haber getirmek21, sefer mühimmatı için malzeme (kereste vs.) tedariki22 ve
naklinde hizmet etmek23, dü manı takip etmek24, kale tamiri25, bir atlı kâfirin elinden bayra ını alıp
getirmek26, bir yarar atlı kâfiri tutup diri getirmek27 vs.
Bir timar sahibi gösterdi i yararlılıklar nisbetinde dirli ini ilavelerle (terakkilerle) büyütebilir,
hattâ zeamet sahibi olabilirdi28. Bilindi i üzere timarlı sipahinin timarı 20.000 akçe olunca artık “zaim”,
aldı ı akçe miktarı da “zeamet” adını alırdı29. Esas itibariyle bakıldı ında bir timar sahibinin zeamet
sahibi olması oldukça zordu. Zirâ, bu topraklar hemen hemen tamamıyla padi ahın kullarına veya bey
o ullarına ayrıldı ından30 bir sipahinin zeamet sahibi olabilmesi için ola anüstü derecede yararlılıklar
göstermesi; sava ta on be dil (esir) veya kelle getirmesi lazımdı31.
Sava ta yararlılık göstermek suretiyle terakki verilmesi, daha önce de ifade etti imiz üzere
sadece timar ve zeamet sahipleri için de il, yeniçeri efrâdı için de geçerliydi. H.985/M.1577 tarihli bir
mühimme kaydı bu hususta oldukça dikkat çekici veriler sunmaktadır. Kayıtta, “yeniçeri taifesi e er
terakki taleb ederse bir vilâyet fethedip yüz aklı ı gösterdikleri takdirde terakki taleb etmeye müstahak
olacakları” ifade edilmi ti32.
Terakki, sava ta gösterilen yararlılıklar dı ında padi ahlarında cülûslarında da tevcih
edilmekteydi. Buna “cülûs terakkisi” denilmekteydi33. Bilindi i üzere padi ahların cülûslarında atiyyeden
ba ka terakki verilmesi mutattı34. Cülûs terakkisi, hem kapıkulu süvarilerine hem de timarlı sipahilere
verilirdi. Hattâ sancakbeyleri tarafından tanzim edilen defterlerden biri de “cülûs terakki defterleri”ydi.
“Cülûs-ı hümâyûn vaki oldukda”, umûmi bir cülûs terakkisi alınabilinmesi için, sancaktaki dirlik
sahiplerinin hepsinin kaydedildi i bir defter hazırlanmaktaydı. Bu defterin bir sureti merkeze
gönderilmekte ve buna göre her dirlik sahibine terakki hükmü verilmekteydi35. H.983/M.1575 tarihli bir
hükümde, bu hususa misâl te kil edecek bir kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtta, “cülûs terakkisi defterine
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M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri…, C III, s.458.; “Padi ahın kapukulu askerine cülûs bah i i verirken bunu bizzat
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kimin üzerinde ne miktar timâr var ise defter edilmesi ve berâtları mûcebince terakki verilmek kanûn
oldu u cihetle defteri o sûretle tanzîm edip göndermeleri” istenmi ti36.
Tevcih

lemi

Osmanlı askeri te kilâtında sava ta gösterdi i yararlılıklarla orantılı olarak askerin timar elde
etmesinde veya timarının yeni zamlarla arttırılmasında komutanının etkisi büyüktü. Osmanlı ordusu gibi
bünyesinde mevsimlik olarak seferber edilen daimi kuvvetleri, paralı askerleri, yardımcı birlikleri,
ba ımlı devletlerin gönderdi i karı ık birlikleri bulunduran bir orduda komutan olan ki inin, her bir grubu
motive etmek için psikolojik motivasyon yollarını iyi bilmesi arttı. Komutanların sava ta yi itlik
gösterenler için öneride bulunmaları üzerine muharebe sonrasında bir terfi kazanma beklentisi, sadakatle
hizmet için güçlü bir te vik unsuruydu37. Bu sebeple timar ve terakki tevcihleri, komutan olan subayın
“arıza”sı yani dilekçesi üzerine verilirdi. Padi ah, dilekçe uyarınca sipahiyi bir fermanla belli de erde bir
timara atar, sancakta bu de erde bir timar bo alınca da beylerbeyi ba vuran ki iye bir tezkere verirdi38.
Tezkereyle merkeze gelen aday, sultanın beratıyla o timarın sahibi olurdu. lk kez timar alınırken
uygulanan yöntem buydu39.
Merkeze verilen arzlar, ibtidâ, mübâdele, kasr-ı yed (timarından ba kası için vaz geçme), tecdîd,
mukarrer (kendisi üzerinde kalmasını üsteleme), tayin i leminin noksan kalmı a amalarını tamamlama
gibi hususlarda oldu u gibi terakki tevcihi ile ilgili de olabilmekteydi40. Bu arzlar, beylerbeyleri41
tarafından merkeze gönderilebildi i gibi sancakbeyleri42 tarafından da gönderilirdi43.
Sancakbeyleri tarafından merkeze gönderilen arzlar, “yararlık ve yolda lık defterleri” olarak
adlandırılabilecek olan bir defter türünün içinde kayıtlıydı44. Sancakbeylerinin ta rada düzenlettikleri bu
defterleri merkeze göndermelerinden maksat; herhangi bir zorunluluktan ziyade, emrinde bulunup
kendisine çe itli hususlarda yardımda bulunanları, merkeze haber verip birer görev veya terakki
alabilmelerini sa lamaktı. Bu defterlerde, harami, ehl-i fesad veya suhte olanları yakalayıp onların
hakkından gelenler, kale sava larında yolda lık edenler ve seferlerde yararlılı ı görülenlerin hâllerine
göre ibtidâ veya terakki verilmesi ile ilgili olarak merkeze gönderilen arzlar bulunmaktaydı45. Arzlara
esas olarak terakkiye aday olan ki inin terakkisi merkezde tevcih edilirdi46.
Mühimme kayıtlarından anladı ımız kadarıyla, Osmanlı timar sisteminde “terakki” olarak
verilecek olan gelirler için muhtelif kaynaklar bulunmaktaydı. Bu kaynakların ba ında mahlûl47 timarlar
gelmektedir48. Bununla birlikte “ifraz” olan timarlar da terakki olarak tevcih edilirdi. Zirâ, dirlik sahibi
vefat etti inde, o zamana kadar elde etti i terakkileri, o luna veya timarı daha sonra devralan ahsa
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intikal etmiyordu. Sadece timarın çekirdek olan kısmı, o ula veya ba ka ahsa tevcih edilebilirdi49. Di er
bir ifadeyle, dirlik sahibinin ibtida maa ına, vaktiyle di er timarlara dahil köylerin gelirlerinden çıkarılan
hisseler halinde, yapılmı olan zamlar geri alınırdı. Böylece ba ka bir timar sahibine yapılacak ilaveler de
bu “ifraz”lardan temin edilirdi50. Terakkilerin, dirlik sahibinin hizmete yeni girecek o luna aynen ve
tamamen intikal etmemesi, timar arazisinin bir aile mülkü halinde nesiller boyunca aynı soydan gelen
kimseler elinde kalmasını ve büyümesini engellemekteydi51.
Timar ve terakkiler, genellikle zaferlerin hemen sonrasında da ıtılmaktaydı. Kanuni Sultan
Süleyman, do u seferleri sonunda 1554’de genel bir ba ı ta bulunarak zeamet sahiplerine binde iki er
yüz, timar sahiplerine de her binde yüzer akçe terakki vererek “askerlerin kalplerini kazanmı tı”52. Kezâ
yine 1565 yılında ku atması üç buçuk ay süren Malta’daki St. Elmo Kalesi’nin dü mesinden hemen sonra
yapılan tek bir oturumda, terfileri, nakilleri ve timarlarla ilgili ön tahsisleri ele alan 80 dilekçe bir anda
karara ba lanmı tı53.
Terakki’nin Miktarı
Terakki’nin miktarına gelince; timarın yerine göre 2.000-6.000’den fazlası zeametin ise yirmi
binden fazlası terakki sayılmaktaydı. Timarlarda kılıç hakkı eyaletten eyalete hattâ bölgeden bölgeye
de i iklik gösterdi i için54 terakki miktarı da timarlarda yerine göre iki bin ile altı bin akçe arasında
de i mekteydi55.
Devletin içinde bulundu u siyasî, sosyal ve ekonomik duruma göre de terakki’nin miktarında
de i iklik söz konusu olabilmekteydi. III. Selim tarafından çıkarılan ve 9 Eylül 1792 tarihini ta ıyan
kanun ve buna ba lı Hatt-ı Hümâyûn’da, eyalet askerlerinin sava ta yararlık göstermelerini te vik ve
bunu sa lamak için, timar ve zeametlere dokunulmadan, sava ve muhasara sıralarında yararlıkları
görülenlerin, esir ve ba getirenlerin, yaptıkları i e göre timar ve zeametleri 1.000 ile 6.000 akçe ve hatta
daha fazla arttırılacaktı56.
Daha önce ifade etti imiz üzere timar erbâbının yanı sıra kapıkullarına da gösterecekleri
yararlılıklar kar ılı ında bir motivasyon kayna ı olarak terakkiler verilmekteydi. Yavuz Sultan Selim,
Çaldıran seferine giderken her nefere biner akçe sefer bah i i, Mısır seferinde ise Kapıkulu süvarisine
iki er ve Yeniçerilere birer akçe terakki57, timar ve zeamet ehline de terakkilerini vermi ti58.
Yeniçerilere ordunun ilk kurulma zamanlarında gündelik olarak bir akça terakki verilirken, bu
miktar zamanla sava larda gösterilen yi itlik ve askerlikte geçen yılların niceli i ile orantılı olarak
yükseltilmi tir. Ancak bir yeniçerinin gündeli i, ilk gündeli inin yedi katını a mazdı59.
“Terakki” Yönteminin Uygulamada Ba arısı
Terakki tevcih sebepleri ve tevcih i lemleri hakkında bilgi verdikten sonra timar ve zeamet
sahipleri açısından terakki yönteminin uygulamada ba arılı olup olmadı ı üzerinde durmakta yarar vardır.
Osmanlı Devleti’nde bireylerin liyakatlarına, ki isel yeteneklerine göre de erlendirildi i bilinen
bir gerçektir. Ancak sipahilerin kariyerleri açısından önemli bir yol olan terakki tevcih yöntemi, özellikle
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XVI. yüzyılın ikinci yarısında timar sisteminde ba gösteren bozukluklar göz önüne alındı ında60 belli bir
dönemden sonra ba arıyla uygulanmı tır demek mümkün görünmemektedir. Nitekim timar sisteminde
ba gösteren bozulma emareleri arasında, terakki sa lamak için hile ve bahaneyle timarlardan feragat edip
geliri daha yüksek ba ka bir timara talip olanların bulundu unu görüyoruz61. Mühimme kayıtlarında bu
hususla ilgili bir hüküm oldukça dikkat çekicidir. Kıbrıs beylerbeyisine gönderilen bu hükümde, timar ve
zeamet sahiplerinin beratlarının yenilenmesinde ve terakkilerinin tahririnde bir çok hileler ve suiistimaller
oldu u ifade edilerek tezkereler verilirken hileye mahal kalmayacak surette dikkat edilerek yazılması
emredilmi ti62.
Osmanlı timar te kilâtındaki inhitat ve bozukluklar ile ilgili olarak muhtelif tedbirler alınmaya
çalı ılmı ve bu minvâlde özellikle kılıçların parçalanması ve büyük hizmetler görmeden terakki elde
edilmesi kesinlikle yasaklanmı sa da bu durum engellenememi tir63. Özellikle “dü en dirlikler” sipahili e
yarar kimselere verilmeyerek daha çok saray halkı, ümerâ, rical gibi yüksek zümreye has olarak
verilmeye ba lamı ve bu durum, ileri gelen kimselerin hizmetkârlarına dirlik verilmesine sebep olacak
kadar ileri boyutlara ula mı tır. Söz konusu durum seferlere i tirak edecek olan timarlı sipahilerin
miktarının oldukça dü ük seviyelere inmesine sebep olmu tur64.
nceledi imiz kayıtlarda, zeamet sahibi olan timar sahiplerinin sayılarının azlı ına dair verilerin
bulunması da oldukça dikkat çekicidir. Timar sisteminin Bosna-Hersek’te uygulanması ile ilgili olarak
ara tırma yapan Nedim Filipoviç’in tespiterine göre, Saray-Bosna arkiyat Enstitüsü’nün tarih vesikaları
arasında XVI. yüzyılın sonlarına do ru yazılmı birçok belgede, hizmetleri dokunan asker ve sipahilerin
timar veya terakki elde etmek için uzun süre beklemek mecburiyetinde kaldıklarına dair vesikalar
bulunmaktadır. Yine O’nun tespitlerine göre, bu dönemde timar sistemindeki suistimaller göz önünde
bulundurulursa bir sipahinin, kendisini zeamet sahibi olabilmesi için on tane ve daha fazla timar terakkisi
kazanması ve biriktirmesi, ancak bu hakkını uzun zaman tahakkuk ettirememesi genellikle kar ıla ılan bir
durumdu. Dolayısıyla bu vaziyet, bütün sipahilerin kariyerlerini ilerletme anslarını azaltmakta ve
mücadele heveslerini de zayıflatmaktaydı65.
Sava psikolojisi açısından hadiseye bakıldı ında, timar sisteminin ba arıyla uygulandı ı
dönemlerde bir timarlının timarının elinden alınma korkusu, sava mak için yeterli motivasyonu
kazandırmasa da seferberlik emirlerine riayet edilmesini sa lamakta, sava ta yi itlik göstererek timarını
büyütme dü üncesinde olan bir sipahi için yine de te vik edici bir unsur olabilmekteydi66.
Sonuç
Osmanlı devletinde özellikle timar ve zeamet sahipleri için bir terfi kayna ı olan “terakki”
sistemi, sava a olan motivasyonun artması için etkili bir yöntemdi. Bu yöntem sayesinde sipahiler,
bulundukları kategoriden ba ka bir kategoriye geçme ansına sahip olabiliyorlardı. Ancak XVI. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren timar siteminde ba gösteren bozukluklar, “terakki” tevcihinin liyakat sahipleri
için bir motivasyon ve terfi kayna ı olma fonksiyonunu giderek kaybetmesine sebep olmu tur.
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