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ia. yüzyil baslarinda yönetici elidn
saltanatin mesruiyet arayisina katJhml~

Tülay Artan**

Tarihçilik tartismalarini izleyenlerin bildigi gibi~ bugün Osmanli-Türkiye tarih-
çiligi alaninda derece derece gerilikler söz konusu. Aile, toplumsal cinsiyet; zih-
niyet; materyal kültür, gündelik yasam ve standartlari, tüketim biçimleri vb.
~anlarini da içine alan bir "total tarih" arayisi dogrultusunda atilan adimlar, en
ileri iktis.at tarihçileri tarafindan dahi, bütünü parçaya, grand narrative'i küçük
ölçege feda ettikleri kuskusuyla, genelolarak Yeni Tarihçilige yöneltilen "post-
modernlik", "salt estetik arayisi", "hafif ve egienceli konularla ugfasmak" suçla-
malarina maniz birakilabiliyor;ya da "belge yok"veya "tek basina altindan kal- .

kilamayacak kadar çok!daginik" türü mülaliaz~arla "ciddi" tarihçilerin ilgi ala-
ni' disinda tutulmaya devam ediyor.' . .

Bu bagiamda, tarih anlayisimizi kökten degistirmese bile hayli zenginlestire-
bilecek alanlardan olan biyografiler, aile tarihleri, prosopografik çalismalar, hat-
ta hanedan üyelerinin yasam öykülerinin yanisira, saltanat biçimleri, iktidar
kavgalari ve mesruiyet arayislarina isik tutacak arastirmalar dahi, bugün hala

bir elii;iparmaklariyla sayilacak kadar azdir.2 Rical ile hanedan üyesi kadinlarin
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bireys~l tarihi, genellikle "asil" tarihe "ek" düzeyinde ele alinirken, iktidar ortagi
bu iki grup arasinda,gerçeklesen evliliklerin, yönetici sinifin ittifak ve dayanak
arayislarinda bir araç olarak kullanilmasinin üzerinde hemen hiç durulmamis
bulunuyor. Bu yüzden, örnegin 1730 isyaniyla patlayan bunalimi hala "Lale
Devri" efsanesi ile Sultan III. Ahmed ve Nevsehirli Damad ibrahim Pasa'nin

.tenperver kisilikleriüzerinde yogunlasarak "okur"ken, arka plandaki ailevibag-
lar örüntüsünü, çikar çatismalarini, gerilim çizgilerini ve kopus noktalarini hiç
görmeyebiliyoi:uz (Münir Aktepe'nin Patrona Isyani adli arastirmasi ve Resad
Ekrem Koçu~nun isyanciyi konu alan Patrona Halil adli tarihsel romani bu ge-
nellemenin disinda kalan nadir yaklasimlardir [Aktepe, 1958; Koçu, 1967]). Oy-
sa bu isyanin ardindaki evlilik ve akrabalik iliskilerine sosyal tarih açisindan
telqar, yakindan ve çok dikkatle egilmek gerekir, çünk~ önümüze serilen ve yer

. yer içinden çikilmaz gibi gözüken, 18. yüzyilin ilk çeyregindeki ailevi bilgIantilar

siklasmasi, aslinda Osmanli tarihinde bir, kopusa isaret ediyor.

.Menfaat sebekelerinin ihmal edilen boyutIan

1730isyaninin kurbanlari olan Damad ibrahim Pasa, KaymakMustafa Pasa ve
Ket!iüda Mehmed Efendi etrafindaki bu örüntü söyle bir ortamda gelismisti:
Tahta geçtigi 1703tarihini izleyen on bes yil içinde on iki sadrazam degistiren
m. Ahmed uzun yillardir hizmetinde bulunan Nevsehirli ibrahim Pasa'yi önce

. damat, hemen ardindanda 17l8'desadrazamyapti.Buandan itibaren,Istan-
bul'da sadaret, mesihat, kaptan-i deryalik, yeniçeri agaligi, nisancilik, sadaret
ket1iüdaligive defterdarlik (hatta darphane eminligi, tersane eminligi,matbah-!
amire eminligi) gibi en' üst mevkilerde, 1730Yilinakadar pek az degisme gözle-
niyordu (Aktepe,1958:107).

Ama bu durum genel bir hosnutluga isaret etmekten çok uzakti. Tersine,
'1730'da Patrona Halil isyanina neden olan sosyo-ekonomik bunalim, Akte-
pe'nin de ifade ettigi gibi"sadece Istanbul halkina ~e tasrada zulüm ve haksizli-
ga ugfayip isleri bozulanlara, esnaf ve küçük memurlara, görevden düsmüs ve-
ya sürgünde bulunan vüzera ve ulemaya, savas ganimet,lerinden yoksun yeni-
çeri zümresine" münhasir kalmamisti (age.: 122).Uzun süredir en yüksek mev-
lQleriisgal etmekte olan bürokratlar ve ulema, hatta Damad Ibrahim Pasa'nin

rum: Akalm, 1955; Derin, i958 ve 1959; Uluçay, 1959; Mardin, i969; Türek ve Derin, i 969; Faroq-

hi, 1974 ve 1975; Kunt, 1975, 1977 ve 1983; Zilfi, 1977; Mayer, 1978; Findley, i980; Reindl, 1983;

. Fleischer, 1986; Atasoy ve Atasoy, 1990; Dankoff 1991. Bunlara ek olarak J.von Hammer, A.D. Al-

derson; M. Süreyya, 'RE. Koçl,l, M.Ç, Uluçay ve Y. ÖztUna'nin bazi çalismalarini ile ansiklopedi-

lerdeki biyografi maddelerini sayaliiliriz. Bu arada sanatçilara. özellikle mimarlara dair su mo-

nografiler de dikkati çekiyor: Ahmed Refik, 1932 ve 1936; Altan, 1941; Orgun. 1941; ÖZ,'1943; Er-

do~an, 1954, 1955a,'1955b, 1958, 1960 ve 1962; Akalin, 1958; Uzunçarsili, 1959; Gökyay, 1976;

Eyice, 1979; Crane, .1987. Mimar Sinan'in hayanna iliskin çok sayida arastirma arasinda sunlar

dikkati çekiyor: Konyali, 1948 ve Meriç, 1965.
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bu mev~ere yerlest1rdigiakrabalari arasinda dahi, benlik savaslari, yÜkselme
hirsi ve tat~insizlik yüzünden büyük bir gerilim yasaniyordu (agy.:,122 vd:;
1960;'1962-63; 1969; 1968). III. Ahmed'in Damad Ibrahim Pasa'ya gösterdigi
olagandisi yakinlik3nedeniyle sadarette bir degisikligin söz konusu olamamasi;
Dam~dibrahimPasa'ninilkevliligindenolanikikiziileevlenmisbulunan Kay- ,

mak MustiifaPasa ile Kethüda Mehmed Efendi'nin kaptan-ideryalik ve sadaret
kethüdaligi gib~iki önemli mevkiyi uzun yillar isgal etmeleri nedeniyle itibarli '

vezirlerin önlerinin kapanmasi, bu sikintinin baslica kaynaklarindandi. Diger
yandan Damad Ibrahim Pasa'nin bu iki damadi da birbirini çekemiyor; ayrica
II. Mustafa'nin kizlarinin kocalari ile III. Ahmed'in öteki (kimi gene Damad Ib-
rahim Pasa soyundan) damatlari arasinda da rekabet hüküm sürüyordu. 17.
yüzyilin iki önemli ailesi olan Köprülü Mehmet Pasa ahfadi ile Feyzullah Efendi
ahfadinin, Damad Ibrahim P~a tarafindan Istanbul disinda tutulmalari, bu ih-
tiras, tatminsizlik ve entrika ortamina yeni girdaplar eklerken, zamanin önde-
gelen aktörlerinin, bütün bu akrabalik iliskilerinin aslinda ne kadar farkinda ol-
dugunu da,ortaya koyuyordu (Aktepe, 1958: II -112).

, \ ,

Damad ibrahim Pasa'nin yakin çevresi, kadrosu

Nevsehirli Ibrahim,Pasa, 1717'de sadaret kaymakami ikenIII. Ahmed'in kizi Fat- ' ,':'

ma Sultan (d. 1704) ile evlenerek hanedana damat, ertesi yil da ~adrazam 01-'
mustu. AYniyil bu evlilikten Sultanzade Mehmed, ~ey (1718-1737)dogdu, Da-
mad ibrahim Pasa'nin ilk evliliginden olan ogiu (Genç) (Musahip) Mehmed Pa- '
'sa (ö. 1768)1720'deIII. Ahmed'iQ dört,ogluylabirlikte sünnet edilmis,4kisa bir
süre sonra da III. Ahmed'in bir baska kizi Atike Sultan ile (ö. 1737)evlendiril-
misti U724).5ibrahim Pasa, gene ilk evliliginden olan kizi Fatma Hanimi d~ (ö. '

'1765) daha 1714'de (Kaymak) (Atlamaci)Mustafa Pasa ile evlendirerek, henüZ
kariyerinin nispeten erken bir asamasinda Köprülü sülalesiyle bag kurmustu.6
Mustafa Pasa, Merzifonlu Kara Mustafa Pasa'nin kizi Fatma Hanim' ile, Merzi-

3 Basbakanlik'Arsivl Ali Emiri Tasnifi'nde bulunan ve bu yakin iliskide paylasilim kaygi; sevinç, ki~.
kanÇ1ilcvs. gibi duygulanimlar yanisira sultan ve damadi arasinda degisilen hediyeleri belg~leyen
onlarca han-i hQmayunu yayina hazirlamaktayim. Benzer mektuplar için bkz. Ahmed Rerik,
191aa, 1918b, Deinirogiu, 1954,

4 D~ad 1brahliii'Pasa'~in ogiu ve yegenleriyle birlikte büyüyen III. Ahmed'in ogullari Süleyman
, (1710-1732), Mehmed (1717.1756), Mustafa (1717.1774) ve BeYazid (1718-1771) idi. 39 güri daha

yasamis olsa kendisinden 17 gün küçük kardesi (111.)Mustafa'dan önce tahta geçecek olan Sehza.
de Mehrned'in amcazadesi ILI.Osman ( 1754-1757) tarafindan zehirlenmis olmas'i olasidir., '

5 Bu. evlilikten dogan sultanzadeler aracibgiyla aile günümüze -ulastij 'Üstelik Kanuni'nin sadra.
, zain1arindan ..,zdemirogiu Osman Pasa'nin (1527.1S87) ahCadi ile Damad 1brahim Pasa'nin og.

lunun çocuklari yirmiricf yüzyilin ~ çeyreginde akraba oldular: Öztuna, 1990: 778.781;,783.784.

Ayricabkz. dipnot 10. ' ' ,

6 Damad ibrahim Pasa'nin,171S'de Mora seCerine mevkuCatçl olarak katildigi söylenmektedir:
Uzunçarsili, 1956:147. '
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fonlu'nun kapikullarindan olup yüksek ~evkilerde bulunduktan sonra efendi-,

siniri yerine sadrazam ~lan,Bayburtlu Kara lb~ahim Pasa'nin torunuydu. Babasi
Mehmed Bey'in kariyeri hakkinda hiçbir bilgimiz yok;' ancak Mustafa Pasa kü-

çük yasta saraya alinmisti: "Nevsehirli ibrahim Aga [Pasal'nin ~arüssaade agasi
yaziciligi esnasinda, onunla sik sik temas etti ve arada kurulan bu dostluk so-
nunda Nevsehirli'nin kizini alarak, ona damat oldu. Kapicibasilik ile görevlen-
dirildi." (Aktepe, agy.:32). 1716'da önce ikinci mirahor, daha sonra kapicilar ket-

,hüdasi; 1718'de, vezirlige yükseltilerek tevki'i (nisanci) ve 1nl'de de kaptan-i
derya oldu. Kaymak Mustafa Pas~ gibi 18. yüzyilin önemli devlet adamlarindan
olan Kethüda Mehmed Efendi de Ibrahim Pasa'nin gene ilk evliliginden bir bas.

ka kizi, Hibetul1ah Hanim (ö, 1774) ile evlendirilmis (1716) ve 1719 sonrasinda

, imparatorlugun içislerinden sorumlu sadaret kethüdaligi makamina getirilmis-
ti, üstelik K~thüda, Nevsehirli ibrahim Pasa'nin hemsehrisiydi ve onun kapihal.

ki içinden yetismis bulunuyordu.8
Nevsehirli yakin akrabalarini önemli mevkilere getirmekle kalmamisti (Akte.

pe, 1958: 112-118); hatt~ uzak akrabalari bile Damad ibrahim Pasa'nin nepotiz-
mindEm yararlanmislardi. Ornegin damadi Kaymak Mustafa Pasa'nin (büyük)
dayisi Maktulzade Ali Pasa"hem Köprülü Mehmed Pasa'nin t~runu, hem de Il.
Mustafa'nin kizi Safiy~ Sultan ile evli olmasina ragmen, yani gerek asil Köprülü

soyun:un, gerekse damatlarinin baskent disinda tutulma egilimine karsit olarak,
istanbul'a getirtilmisti (Uzunçarsili,1956: 148). Damad Ibr;U'iim Pasa kendi ya-
kinIarinin hanedana akraba olmalarini da saglamistl. Damad ibrahim Pas~nin,

yalniz Selfuiik ve Bursa'da sancak beyligi yapan ve ILI,Ahmed'in kizi Atike Sul-
taii ile evliliginin hemen ardindan 1724'de vezir olan ogiu Mehmed Pasa degil,

y~genleri dehariedaria akraba olmuslar ve hizla yükselmislerdi. SadraZam ye-
genlerinden (Damad Nevsehirli Genç) Ali Pasa (ö. 1732) gene III. Ahmed'in kiz-
larindan ümmügülsüm Sultan (ö.1731) ile evlendirilmis (1724); bir diger yegeni
(Damad Nevsehirli Küçük Sinek) Mustafa Pasa da (ö. 1764) III, Ahmed'in bir

baska}<izi Zeynep Sultan (ö. 1774) ile evlenmisti (1728).9Ayrica D'amad ibrahim
Pasa'nm iki torunu, yani Kaymak Mustafa Pasa'nin kizi ile Kethüda Mehmed

7 1Icincilliteratürde (Kaymak) Mustafa Pasa, kimi zaman Köprülü Mehmed Pasa'nin kizi Abide ile

Puçinll (Kara) 1brahlm Pasa'nin (ö. 1739) oglu, bir baska deyisle, MerziConlu Kara Mustafa Pa-
sa'nin teyzesinin kocasi olarak gösterilmektedir. (Kaymak) Mustafa Pasa~nin bir vaktiyesine daya-
narak Aktepe bu Iddianin dojtru olamayaca~ görüsünü ileri sürmüs ve Mustafa Pasa'yi Merzi.
Conlu'nun torunu, devrin nisancilanndaii Maktulzade Ali Pasii'nin yegeni olarak tanimlamistir:

Aktepe,1968: 31-32.

8 Nevsehirli ailesinin hem Kaymak Mustafa Pasa, hem de Kethüda Mehmed Efendi kanadi günü-
müze ulasmistir.,Oztuna, age.: 778.781.

9 lkincil kaynaklarda ümmügülsüm Sultan, Nevsehirli Genç Ali Pasa ve iki oguUarinin 1730 isyani-
nin'hemen akabinde art arda öldükleri kaydedilmektedir, Diger yandan, Uzunçarsili, Nevsehirli

Küçük Sinek Mustafa Pasa'nin Patrona isyiini nedeniyle guvey giremedigini yazmaktadir: Uzun-
çarSill, a;g.e.: 167. Oysa hem Zeynep Sultan, hem de Küçük Sinek Mustafa Pasa 1730 sonrasinda
uzun yillar yasamislardir.
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Efendi'nin oglu,birbiriyle evlendirilmis; Kethüda Mehmed Efendi'nin kizi olan
bir diger tbrunu ise sabik kaptan-i derya (ikikez: 1702-1703,1713-1714)AsclZa-' ,

de' Mehmed Pasa'mn oglu Mehmed Emin Pasa'ya verilmisti. Damad Ibrahim
Pasa, Kaymak Mustafa Pasa ve Kethüda Mehmed Efendi'nin ölümü sonrasinda

bu damatlarin, torunlarin ve torun çocuklannin kariyerlerinin nasil bir yön al-
'dig. konusuncla himtiZ yeterli bilgiye sahip degiliz: Ancak Damad Ibrahim Pa-
sa'mn iki 'oglunun da babalarinin ölümü sonrasinda bir varlik gösteremerneleri
dikkat çekicidir. PaSa'mn ilk evliliginden olan Genç '(Musahip) Mehmed Pa-
sa'mn, babasip.in katledilmesinden sonra gözden düstügü aiilasiliyor.1o Damad
Ibrahim Pasa'nin Fatma Sultan'dan olan ogiu Mehmed Bey ise, babasi katledil-

digiride on iki yasindaydi; üç yil sonra annesinin de ölmesi üzerine ,kariyer yol-
lari bütünüyle kapanan sultanzade, henüz 19 yaSindayken dünyaya veda etti.
Böylece iktidar kavgasindan bir potansiyel aktör, sessizce çekilmis oldu~

Hanedan ve rica! aileleri

Bu arada unutmamak gerekiyor ki Sultan III. Ahmed'in otuz kadar kizindan
1718-1730yillari arasinda hayatta.ve evli olan altisinin (yukarida adi geçen Ati-
ke, ümmügülsüm, ve Zeynep'e ek olarak, Hatice,Ayseve Saliha'nin) kocalari gi_
bi, hanedamn diger damatlari, yani bazilari III,'Ahmed tarafindan (birkaç kez) ,

evlendiri1mis olan II. Mustafa'nin J<iz1ariAyse, Emine, Emetul1ah ve Safiye'nin
kocalari da,' hep Istanbul vezirlerindendi.11 Safiye Sultan'in ilk esi ve Kaymak.'"

io 1730 tarihinde, artik IS yasina gelmis bulunan esi Atike Sultan'in Damad ibrahim Pasa hane hal-

' la Içinde sayiJmis olmasi son derece ilginçtir: Basbakanlik Arsivi MAD 1736, 4S0-4S1. Uzunçarsi-
b, 1730 sonraSinda Genç Mehmed Pasa'nin hayatina dokunulmadigini, "vezirlikten mütekaid

olarak babasinin vakiflannamüteveIli olarak" yasadigini belgelemektedir: UzunçarsiIt"age.: 167
ve 315. Atike Sultan 1737'de öldükten sonra. Genç Mehmed Pasa 176S'ye kadar Amidoluhisan ve

Besiktas'taki sahiIsaraylannda yasamis olmalidir: Oztuna, age.: 7S0. Uzunçarsili, aynca, Basba-
kanlik Arsivi 2 NUmarali Kaime Defteri, fol. 4'e referansla, Atike Sultan ile Genç Mehmecl Pa-
sa'nin ibrahim adb bir ogiinan oldu~u ve III. Mustafa zamarunda (i 757-1774) enderunda bu-
lundu~u kaydettikten sonra NetdyicU'I-vuku'at, c.3, sahife 31 'den naklen söyle devam etmek-
tedir: "Bir gün padisah kendisine 'senin ceddin kalles bir herlf idi, pederime mütemadiyyen tor-
ba torba altinlar getirip talcdim eder ve pederim dalii enistenizin elini tekbil edin deyu bize em-
reylerdi' demistir. Bu ibrahim Bey. Çiragan'da ceddinden kalan ya:bda oturup evkafinin fazlasiyla
geçlnimiis. 1230 H.-lSlS M,den sonra vefat etmistir." Uzunçarsili bir baSka yerde ise, Sicill-i Me-
murin-1 Diihiliye, Basbakanlik Arsivi Birinci Defter, sahife 672'ye referansla, gene Damad ibra-
him pasa Soyundan bir Hayri Bey'den söz etmekte ve GüvaIii Dil adli bir divani, Farsça kavaide
dair Levhat.ill kavadid, lügate dair Zeban' ve adaba dair Adab-iJs sUlak ve Adab.al UdeM adii
eser~erioldu~u kaydetmektedir: Uzunçarsili, age.:315. '

II tkincilliteratür (özellikle Hammer, Alderson, Çagatay ve Oztuna), III. ~med'in kizlarindan

173S'de ölenHatice Sultan'in Dk olarak 1724'de Kaptan-i derya HafizAlimed Pasa ile; bu evliligin
bozuImasl Uzerine ayni yil (1) Ali pasa ile; ve dalia sonra da (?) Halil Aga ile evlendigini; 177S'de
ölen ~yse Sultan'in 172S'de Sadrazam istanbullu (Kunduracizade) Mehmed Pasa; ve 1740'da
sadrazam. Topal Osman Pasa'nin oglu Gül Ratlp Ahmed Pasa ile evlendigini ve 174S'de dul kaldi-

pu; 177S~e ölen SalIha Sultan'in Ise 172S'de Sari Mustafa Pasa (ö.1731); 1736'da Gillec Sarhos

"

"

18. YüZYiLDA YÖNETICI ELITIN SALTANATiN MESRUIYET ARAYiSiNA KATiliMi 297

r'

Mustafa Pasa'~in dayisi Tevki'i (Merzifonlu Kara Mustafa Pasazade) (Maktulza-

de) (Genç) Ali Pasa 12(ö. 1723) ömeginde görüldügü gibi, bunlar sult~in, sadra-
zaInin, kaptan-i'deryanin ve kethüdaninBogaziçi sahilsaraylarindaki davetleri-
ne katiliyorlardi, yani iktidarin iç halkasindan tümiiyle uzaklastirilrriamislardi
ama 1718-1730 arasinda itibar görmemisligin hincini tasidiklari ve bunu politik
kavgaya yansittiklari da açiktir. III. Ahmed'in kizkardeslerinden bir tek Hatice
Sultan uzun yasadi (ö. 1743). nk kocasi Musahip Mustafa Pasa, ikinci kocasi
Morali (Eniste) Hasan Pasa, etkili devlet adamlariydi. Sadrazam, daha sonra da

Misir valisi olan ikinci kocasinin 1713'te ölümünün ardii:idan otuz yil evlenme-
yen Hatice Sultan~in hayatinIn son demierinde, seksen yasini asmis iken, bir kez
daha, sadrazam olarak Istanbul'a yeni gelmis bulunan Hekimoglu Ali Pasa ile
alelacele evlendiriImis olmasi, hanedan evliliklerinin ardinda sanilandan da
karmasik iliskilerin yattig.na isaret etmektedir (Artan, 2000a).

Münlr Aktepe, Patrona Halil isyanini inceledigi eserinde "bu zatlar arasindaki

münasebet v~ akrabalik derecelerini belirtmek ve bu sebebden vuku'a gelen
hadiselerin, devlet idaresindeki neticelerini izaha çalismak" gibi, 1950'lerin
sonlari için sasirtici, günümüz tarihçiliginde dahi çok ileri sayilabilecek bir yak-
lasim edinmisti (Aktepe,1958: 104). Ayni biçimde Resad Ekrem Koçu da tarihi
romani Patrona HaUfdeduyarli bir tahlille "bu hezele güruhunun kiyamini, La-
le DevriIide Ibrahim Pasa ve yarariinin sefahat ve lüksüne karsi toplum izdira-
biridan dogmus bir hareket gibi göstermek ...hatalidir" (Koçu, 1967: 35) derken,

Kaymak Mustafa Pasa ile Kethüda Mehmed Efendi arasindaki rekabete degini-
yor; ayrica romaninin kahramanlarr arasinda, iktidarin hirsli muhalif ve düs-
manlari olarak Ayasofya vaizi (Ispirizade) Seyh Ahmed ve eski Istanbul Kadisi
Zülaii Hasan Efendi'yi de karakterize ediyordu (Aktepe, 1'958: 125-9; Kozanoglu,
1943). Hemsair, hem devrin vakanüvisi olarak sultan ve yakinlariyla birçok
meclise katilmis olan Küçükçelebizade Ismail Asim Efendi'ye göre, Zülali Hasan
Efendi 1728'deki kitlik nedeniyle "ugursuz" olmakla suçlanai:.ak azlediImisti
(Küçükçelebizade Ismail Asim. Tarih, 615; Destari Salih Efendi, Tarih, v.8a. Akt.

Aktepe, 1958: 127 ve Uzunçarsili; 1956: 207); yerine Damad ibrahim Pasa'nin
adarriIarindan Müverrih Rasid 'Efendi getirildigi için de kin duyuyor olmaliydi.

Ali Pasa (ö,1744); 1758'de Sadrazam Ragip Mehmed Pasa (ö.i763); ve i764'de de Kaptan-. Derya
Tursu Mehmed Pasa ile evlendigini ve 1770'de dul kaldigini kaydetmektedir.

Digiir yandan II. Mustafa'nin kizlarindan Ayse Sultan, i 702'de Köprülü Fazil Mustafa Pasa'nin
oglu Numan Pasa ile; 'l720'de Tezkereci ibraliim Pasa ile ve 1725'de de Koca Mustafa Pasa ile ev-
lenmis, 172S'de üçüncü kez dul kaldiktari sonra bir dalia evlenmemistir. Emine Sultan, ,orlulu
Silahdar Ali Pasa ile 1703'de, Pasa'nin ölümünden bir yil sonra 17l2'de Recep Pasa ile: 1724'de
ibrahim Pasa ve 1728'de de Muhassil Abdullali Pasa ile evlendirilmis; 1736'da dördüncü kez dul
kalmisti. Emetulla:hSultan ise 1720'de Sirke Osman Pasa ile evlenmis ve 1727'de ölmüstür. Safiye
SiiItan,isl! 17l0'da evlendigi Maktulzade Ali Pasa'nin 1'723'de ölümünden sonra 1726'da Mirza
Mehmed Pasa, bu esinin de 172S'da ölümünü takiben Kara Mustafa Pasa (ö.1736) ve son kez
Alaiyeli Haci Ebubekir Pasa ile 1740'ta evlenmis ve 1759'da tekrar dul kalmistir.

12 Evlenme törenleri için bkz.: Silahdar FindikWi Mehmed Aga, 1966: 259. Ayrica bkz. dipnot 23.
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Netdyicü'l-vuku'anazan Mustafa Pasa,ise bu nefret ortamina( Zülali Hasan
Efendi'niri güzelligi ile taninan karisina, çapkinligi ünlü Damad Ibrahim Pa-

, sa'mn "hiyel-i musannaa ile taarruz eyledigi': dedikodusunun ortalikta dolas- i

masim ekliyor.13Burada k,aydadeger bir baska nokta, Zülali Hasan Efendi'nin
Kayinak Mustafa Pasa'mi:i sadik adamlarindan olmasidir.14 Dolayisiyla Istanbul
kadisimn kisa sürede gözden düsmesi, yeri~i Damad Ibrahim Pasa'mn adamina
kaptirmasi ve PIoiya'daki çiftliginde ikamete memur edilmesi, muhtemelen, iç
halkanin en önemli iki unsuru olan Damad Ibrahim Pasa ile Kaymak Mustafa
Pasa arasiiidaki bir sürtüsmeye, nüfuzlu birine intisab yoluyla yükselme süreç-
lerinin nasil çelisebildjgine de isaret.ediyordu.'5

Bu saydigimiz etmenlerin yanisira Damad Ibrahim Pasa ve yakinlarinin ikti-
dara katiIunlarinda S'eyhülislam Abdullah Efendi'yi, Ayasofya vaiziSeyh Ahmed.'. .

Efe~di'yi ve diger ilmiye mensuplarim rahatsiz etmis olan gelismelerin, bir baska
, deyisle 18.yüzyil ilmiye sinifimn iç mücadelesinin izlerini de görmek mümkün-
dür.'6 Ancak burada bu konuya fazla girmeyerek, hanedan üyeleri ile önde gelen
devlet adamlarinin kapisindan yetisenlerin politik tTaksiyonlar olusturmasi gibi,
ulemanin da kendi bpikullari araciligiyla iktidar arayisina girebildigini tekI-arla-
makla,yetinecegiz. Merkezden uzak tasra köselerinde bu politik fraksiyonlar ara-
sindaki mücadele dolaysiz ve "sicak" boyutlar kazanabiliyordu. Istanbul'da ise
Iç8rsit gruplar sultanin himayesini kazanmaya, ya da gazabim rakip ,gruba .yö-
neltmeye çalismaktaydi. '1703 ve 1730 sonrasindaki iktidar degisikliklerinde as-
keri sinifkadar ilmiye mensuplarinin ve bunlara intisab edenlerin de azil Vesür-
günlerinin durmak bilmemesi, kargasanin yiUarca sürmesi, bu noktada dikkat

çekicidir. Diger yandan 18. yüzyil.da nepotizrIiin ulema içinde de agiriik kaz~di- ,

gini, eyliligibir araç olarak kullanan ulema,ailelerinin de aralarinda yakin iliski
sebekeleri olusturduklar~i biliyoruz.17Gerçiulema, hanedan ya da rical ile akra-
ba olmaya yeltenmiyordu; ama onlarin kapikullari arasindaki evlilikler acaba ,

ikincil düzeyde bir ag olusturmuyor muydu? Bu paglamda, faraza Zülilli Hasan
Efendi'nin karisinin da Kaymak Mustafa Pasa'nin hareminden yetismis olabilEJ-
cegini düsüIiemez miyiz? Aslen Arnavut olansabik Istanbul kadisinin, he,mseh-

13 Mustafa Pasa, 1327: 130. 1730 isyaninda oynadigi rol Zilldli Hasan Efendi'ye önce Anadolu Ka-
zaskerligi'nHcazandirdl; ama çok geçmeden azledilerek Girit'e, Resmo'ya sürühnüs ve 173i'de
~e orada öldürü1müstür. Damad ibrahim Pasa'nin kadinlara düskünlügil konusunda bkz.: Zilfi,
19961290-303. ' ,

~4 A Voyage performed by the Iate Bari of Sandwich round the Mediterranean in the years 1738 and
1739, Landra (1799), 23s'den naklen M. Al<tepe, age:127.

15 Isyan basladiktan sonra hem Kaymak Mustafa Pasa, hem de Kethüda (farkli nedenlerden dolayi)
gelismelere kayitslZ'kalirken, her ikisi de patlamanin kayinped'erleri Damad ibrahim Pasa aley-
hine sonuçlanmasini bekliyor gibidirler.,lsyanl Kaymiik Mustafa Pasa'nin düZenlemesiyle ilgili
rivay~tler için bkz.: M.Aktepe, age: !22-130.

1~ 1Imiye sinifinin bu dönemde genel bir degerlendirilmesi için bkz.: Zilfi, 1983 ve 1988.

17 NepotiziIiin daha erken örneklerine de rastlanilmaktadir: Ziiri, 1983: 331,

....
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risi Arnavutlar üzerindeki etkisi dolayisiyla 1730 isyaninda suçlu olduguna hük-

medihnis ve'kendisi cezalandiriImisti.18 Benzer biçimde, Netayicü'l-vuku'atya-
zarinin, Damad Ibrahim Pasa'nin Zülilli Hasan Efendi'nin karisina askinti oldu-
gu yolundaki bir dedikoduyu kaydetmesinin ardinda, Hasan Efendi'nin evlendi-
gi kadinin kökeni konus.unda bir gözlem veya bilgi yatiyor olamaz mi? Bu tür
olasiliklari arastlImaktan henüz çok uzagiz; ama böyle bir spekülasyon dahi,
dikkatimizi bir kez da!ia evlilik iliskilerine yöneltiyor:

Hanedana yönelik aile stratejilerinin degisimi

i;:

Saray çevresindeki girift evlilikler ve hanedana akrabalik ekseninde kurulan ba-

gitsal veya yari-bagitsal iliskiler, Osmanli elitine özgü olmayip, b~ka geleneksel
(askeri-tarimsal) toplumlarQa da gözlenir (Du Boulay, 1970: 184 vd.). Baska bir
deyisle, bu tür iliski aglari tarih-disi degildir; komparatif olarak incelenebilecek,
tarUisel bir kategoridir.'9 Ortaçag ve yeniçag boyunca Bati monarsilerinde gözle-
nen degisimler gibi, Osmanli hanedanin akrabalik iliskilerinin de kendi dönü-
sümlerivardir:l8..yüzyildaki aile baglari, "Kicisik"dönemin göreli merkeziyetin-
den ve timar sisteminin tipik sayilanisleyisinden, (derinlesen bir gelirler bunali-
m1'nedeniyle) 17. yüzyilda iItizam ve 18. yüzyilda malikane usullerine geçise'
denk düsecek tarzda, bir baska saltanat biçimi, yön'etim tarzive mesruiyet arayi-
sini sergilemektedir.2o Hatta 17. yüzyilin basi ile sonu arasinda dahi birbirinden
farkli poliiik söylemler, fai:kli iktidar gösterimleri ve farkli aile silsileleri gündem-
dedir. Rifa'at Abou EI-Haj (1974) ve Leslie Peirce'in (1988; 1993) çalismalarindan

yola çikarak baska'yazi1arim~a (Artan, 1992; 1994a; .1994b; 1995; 1997) gelistirdi~
gim bir çerçeveyl, daha sonra tekrar deginecek olmakla birlikte,önce burada ki-
saca tekrarlayacagim: 14.yüzyi1 ortalarindan 16. yüzyil sonlarina uzanan basarili
yayilma ~ürecine eslik eden askeri-karizmatik önderlik tarzi ve mesruiyet edinme
biçimi, kisa süreli seferler ve kesin sonuçlu imha savaslariyla kazan~lan parlak za-

ferlerin artik 'olanaksiz. hale gelmesi sonucu, yerini, büyüyen ve karmasiklasan
bir bürokrasinin) rical araciligiyla yönetilmesine birakiyordu. Burada önemli
olan, sultani sonu belirsiz seferlete götürüp mesruiyetini riske etmektense, varli-
giyla,ricalin vebürokfasinin devamliligini teyid etmesini saglamakti. Bunun için

18 Etnik ve bölgesel aidiyet için bkz.: Kunt, 1974., .

19 Öncelikle çeyiz anlasmalari bagiaminda aristokratik aileler arasindaki evlilik iliskileri için bkz.:
Forster, 1960, 1971 Vi! 1980; Otto, 1974; Chojnacki, 1975; Chaussinand-Nogaret, 1976; Meyer,
1976; 'll'umbach, i978; Wood, 1978; Hanler,l980; Kolsky, 1987; Casanova, 1990; Ago, i990 ve

1992;.Harris,1994; Molho,'1994;TIllyard,1994. ,
20 Bu baglamda R. Dankoff'un sultan kizlarinin yüksek mevkilerdeki devlet adamlariyla genç yasta

evlendirilmelerinde ve evli kalmaiannin arzulanmasinda masraftan kurtulma kaygisinin bulun-
dugu yöndeki d'egerlendirmesine katilmayi oJ'dukça güç buldugumu belirtinek isterim: Dankoff,
1993: 169. ' ,
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de hanedan mensuplari payitaht halkina eskisinde~ daha fazla ve degisik bag-'
, lam1arda gözükmeli; güç ve servetlerini barisçi biçimlerde sergilemek yoluyla,
varlik ve devainWi1dari konusunda güven vermeliydiler. Osmanli gelenegi ba@a-,
minda: bt,lIiun yolu, tabü hanedanin erke~ mensuplarinidegil, bagimsiz bir taht
iddiasi olamayacak kadin mensuplarini öne çikarmakti. Sultanlarin kizlariye kiz-
kardesleri, bu yüzden, Haliç ye Bogaz kiyilarinda muhtesem sahilsaraylar insa
edip, 'gösterisçi tüketim eksenine dayandirilmis müstakU hayatlar sürmeye tesvik
edildiler. Bu sahilsaraylar ve servet sergilemeleri, ayni zamanda, yüksek mevki-
lerdeki kocalarinin makam konaklarini gölgede birakmaya; dolayisiyla yükselen
ve iktidar ortakligina giren, köklesme arayan ricali~ potansiyel iddiasini se~bolik
açidan güdüklestirmeye yariyordu. Baska bir deyisle" burada her iki taraf, yani

,hanedan ve yönetici elit, birbiriyle hem ortakliga hem rekabete giriyor; özellikle
haned~, yeni lejitimasyon biçiminde ortakligina muhtaç olqugu yönetici elitin
çizmed~n yiikan çikmamas,i için önlem almaktan geri durmuyordu.

Yönetici elit de buna, kendi açisindan, aile ve evlilik stratejilerini farklilastira-
rak karsilik vermekteydi. Ip. yüzyilda "aile politikalari"nda ön planda olan ve
eksen' alinan, dogrudan dogruya hanedanin kendisiydi. Baska bir df;!yisle,bü-
yük rical, olanak buldugu ölçüde hep bizzat sultan ile hisimligi ve ittifaki hedef-
lemekte; üstelik bunlarin ahfadi da etkin ve etkileyici kariyer çiZgilerine otur-
maktaydi. Omegin Kanimi'nin kiz torunlari hep 'yÜksek devlet görevlileriyle ev-
len(diril)irken', erkek toru~lan da payitaht içinde ve disinda önemli görevler
üstlenmisler, bürokrasi çarki içinde yer tutmuslardi. Onaltinci yüzyilda yasayan
bu sultanZadelerin (yani Rüstem Pasa, Sokullu Mehmed Pasa, Kanijeli ibrahim
Pasa'nin çocuklarinin) hemen hepsi önemli devlet görevlerine gelirken, ayni za-
manda hanedani girift iUskilere sokacak evlilikler yapmislardi. 17. yüzyiliii ikin-

'ci yarisindan itibarEni bu sultarizadelerin 'kariyerleri giderek siliklesti; ama evli-
, likleri araci1igiylakurulan ba@ar iyiden iyiyegiriftlesti;bir anlamda, takip edil-

, meleri büsbütün güç bir hal 'aldi. Ömegin 17. yüzyilin köklü ve birbirlerine kar-
masik iliskilerle bagIi ailelerinden biri olan Köprüliller, Köprülü Mehmed Pa-
sa'nin erkek kardesi kolundan, Amcazadeler ile; kizkardesinin ogullarindan,
I<iblelizadeler ile; kizlarini~ oguIlarindaI\ da, Merzifonluz.adeler, Safiye Sultan-
zadeler ve Puçin1izadelerile büyüyüp saçaklanmisti. '

, Ancak 17.yüzyil,her seye karsin esas olarak Köprülillerin yüzyilidir;bu olgt,i,
genellemeleriri önüne bir engelolarak dikilmekte, büyük bir soyun bu çok agir-
liklihegemo~yasi içinde gelisen pratikler demetinin, yönetici elitin bütÜnü ve-
ya çogunluguaçisindan bir modelolusturup olusturmadigi, kolayca açikliga,
kawsturulamamaktadir. G~ne'de, bu ailenin hanedan ilekurdugu hisimliklar-
dan salkimlanan yan kollarin, daha girift bir iliskiler agina isaret etmeye basla-
m~i: aynca, Me~ Kunt'un dikkat çektigigibi, 17.yüzyilOsmanli yönetici sinifi
içinçlegelisen etnik-yöresel ~ayanisma boyutu, artik güç merkezlerinde kisiler-
den koQe~f iktidara yönelindiginin bir isareti olarak kabul edilebilir (Kunt,

"
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1974: 233-9; Itzkowitz, 1962; Abou-el-Haj, 1874: 438-447). üstelik, bu ailelerin
yüzyillari asan sürekliligi içinde, .Köprülillerden türeyen Merzifonluzadeler ile
Safiye Sultarizadelerin erkekleri, sultan kizlari ile daha sonraki evlilikleri aracili-

giyla yüzyil sonunda hanedana bir kez daha akraba olurken, ailenin bir diger
kolu olan Puçin,lizadelerin 18. yüzyilda bir baska genis ve hanedana akraba aile-
yi: Nevsehirli Damad lbrahim Pasa soyunu üretmesi, yeni bir dinamigi baslat-
misti. Buzemin üzerinde, Damad lbrahim Pasa'nin adim adim kurup gelistirdi-
gi ve canli tuttugu (bu yazinin basinda degindigimiz) iliskiler agi ile karsimiza
'çikan tablo, 18. yüzyil basinda sultanin dogrudan kendisiyle hisimlik peydahli-
yan tek tekyüksek bürokratlar ile degil"kendi aralarinda birbirleriyle hisim.ve
akraba olan, süreklilik peydahlamis bir yüksek bii,rokrasi ile ittifak kurmak du-

rum.unda oldugunu gösteriyor. Diger yandan, bu yeni olusum içinde, yönetici
elitin saltanat nezdinde varlik ve köklillük arayisiyla birlikte! saltanatin mesru-
iyet arayisi da, yeni pratikleri gündeme getiriyordu.

Yönetici elitin köklülük arayisi

Osmanli tarihçiliginin geçmisinde, sultanlan gerek toplum ile, gerekse seçkinler
zümresinin kalaniyla iliskilerinde her zaman t~k-yanli bir despotizmin keyfili-
giyle davranmis gibi resmeden bir gelenek vardir. Bu gelenek, otokrasinin fiilen
uygulanabilir sinirlari konusunda gerçekçi degildir; otokrasiyi kadir-i mutlaklik
kertesinde abartir ve, ona zaman içi!1de mutlaklik bahseder. Bu nedenle de, po-
litikanin yapisini kendinden menkul sayar; iktidarin teatral gösterimIerinden
hareketle bu yapinin analizine yönelmeyi düsünmez bile.21

Günümüzde bu gibi görÜsler artik terkediliyor., Iktidar kimin elindelydi ve
nasil kullaniliyorldusorularina yanit arayan tarihsel analizler, hem eylem, hem
söylem düzleminde kullanilan çesitli simgeleri, ömegin, mimari yapilarin ve
kent planlamasinin sundugu ipuçlarini; resim ve heykelleri; bayraklarin ve giy-
silerin dünyasini; monarsinin ve tebaanin (çogunlukla farkli) inanç, büyü ve
kutsallik dünyalarini; tören, senlik ve ziyafetleri gitgide daha fazla kucakliyor,22
Clifford Geertz'in' (1977) ,ifac;leettigi gibi, yöneticilerin ritleri, iktidarin sembolle-

ri, artik yalnizca arizi ve efemeral degil, aksine, bir toplumun yapisi ve isleyisi

2i' Necipoitlu, 1991; Kafadar, 1995. Aynca S. Deringil'e, bu yazi 1993 sonrasinda yayina hazirlanir-

ken, henüz yayinlanmamis kitabinin "Long live the Sultan! S}'JI1bolism of Power in the Hamidi-

an Regime" adli bölÜmünü okumama izin verdigi için tesekkür ederim: Deringil, 1988: 16-42.

22 .l9B1'de, Journal of lnterdisciplinary History 12'deyayinlanan Bernard S, Cohn, John N. Adams,

Natalie Z. Davis ve Carlo Ginzburg makal~leri ve hemen ardindan yayinlanan üç derleipede yer

alan bir dizi makale bu yeni alani tanimladi: Hobsbawm ve Ranger, 1984; Wilentz, 1985; Canna- .

dine ve Price, 19&7. Bu paralelde sonyillarda yayinlanmis çalismalara örnek olarak bkz.: Bryant,

'1986; Kertzer, 198B; Klingensmith, 1993; Brown ve Famiglietti, 1994; Hanawalt ve Reyerson,

1994; Fantoni, 1994; Röhl; 1994; Barclay, 1995; Berger, 1995; Binski, 1995; Boyden, 1995; Duma,
1995; Wortman, 1995.
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için esas kabul ediliyor. Bu baglamda, burada irdelenen dönem için, saltanatin
ve yönetici elitin ritleri ile iktidar semboll~rinin sergilendigi alanlar olarak, he-
mensunlar akla geliyor: 1720'de dört sehzadenin sÜhneti ve ayni zamanda sul-

tan kizlarinin dügÜn senlikleri; '1724 ve 1728'de, gene sultan kizlarinin toplu dü-
gün tÖrenleri ile dügÜn ve çeyiz alaylarinin güzergahinin organize edilisi;23 da-
ha genel olarak'i Ha1içve Bogaziçi kiyilarinda sekillenen yeni mimari ve kusatti-
.gi yas~ tarzi. Bu çerçeveyi, ç~yiz, hediye ve piskes tevcihlerinde artik 4angi es-
yalarin tercih'.~~digii ya da degisen yeme iç11,1ekültürÜnün de yai:isidigi baska,
ikincilsölenier gibi olaylar bütürilüyor, tamamliyor. . .

i 718 sonrasinda ~anedanin ve yönetici elitinözell~e bu alanlarda sergiledi-
gi iktidar ritve seml;>ollerinitek tek, dikkatle incelemeliyiz.Kus~usuzbu, zaman
alacaktir.Ancak hemen belirtelim ki, bu yaklasim tarzi, III.Ahmed devrine atfe-
dilen gösteris ve tüketim tutkusu hakkinda, ilk andan itibarendegisik bazi soru- .
iarin soru1mas~ mümkün ve gereklikiliyor.Özetle"bu gösterisçilikve tüketim-

.ciligin rastgele bir sefahat bosalimindan ibaret mi oldugu, yoksa yeni iktidar
sergileme biçimleri mi içerdigi, insanin kafasina takiliyor.24Böyle bir kurcala-
ma, hizla yenl yorumlara götürüyor. Daha önce de isaret ettigim gibi, saltimatin
kendini mesru kilma yolunda eskiden beri gözettigi kahramanlik, kutsallik, as-
ke'rfönderlik. gibi degerler, artik kolay kQlaykarsilanamiyor. Bunlarin yeriqe,

. zenginlik ve cömertlik degerleridaha ulasilabilir, algilanabilir oluyor. Iste bu.
zenginlik ve cömertligiIl, kimden kaynaklan'digiveya kaynaklanacagi konusun-
da da, hanedanin ihtiyaçlanyla ricalin iddialari bulusuyor,.kesisiyor,üstüste bi-
Diyorveyakarsi karsiya geliyor. .
. Örnegin 1720 senligi sirasinda, IIt Ahmed'in otag-i hümayununun hemen
yanibasindasadrazamin, kapudan-i deryanin ve kethüdanin çadirlannin kuruI-
mlIs olmasi, sumamenin minyatürlü kopyelerinde dikkatimizi çekiyor.2sSenligi
düzyaziyla ari1atan Mehmed Hazip.,çadirlarin yerlerini dahi Damad Ibrahim
Pasa'nin bizzat teftis edip onayladigini aktarIyor.26Silahdar Findiklili Mehmed
Aga ise, Nusretname's.nde, 1720senligine hazirlik asamasinda Damad Ibrahim
Pasa'nui 1582ve 1675sünnet dügÜnlerini tarihi kaynaklardan okuyarak, ayrica

bU.~,n dügünde bulun~lardan di!lleyerek arastirdiglni söylüyor.27 Bu, "gelene- .

23 1720 lçin'bkz.: Surn4me~i Vehbi, Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphane A. 3593 ve A,3594 (20'nin
üzerinde nushasi olan. bu eserin minyatürlü iki kopyasi); Sumaine-I Hazin, Bayezid Devlet Kü-
tüphanesi -Genel 10267. 1724 için bkz: Suniame, Nationalbibliothek Viyana HO. 95, .

24 18. YIlzyi1Avrupa, hattA.Kuzey Amerika tarihinde de tUke.tim duygusunun doruga varmasiyiii ta-
nimlanmistir: McKendrlck, Brewer ve Plumb, 1982; Weatherm, 1988; Schamnias, 1990; Lemire,
1991; Carson, Hoffman, Albert, 1994; Porter ve Roberts, 1996; Kowalesld-WalIace, 1997. Aynca
bkz.: Brewer ve Porter, 1995; Brewer ve Staves, 1996.

25 Topkapi Sarayi.Kütüphanesl A. 3593 (fol 10b-Ila) ve A.3594 (fol. 10b-Ila): Atil, 1969. .
26 SumArne.i Haztn, Bayezid.Devlet Kütüphanesi, Nureddin Pasa 10267, 23a-23b: Kiziltan, 1987.

27 ~darPmdiklili MehrnedAga, 1.966:C.IIILI,396-7. .
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gin icadi" (Hobsbawm 1983:1-14) için çok elverisli bir zemin ve moment olsa
gerektir, çünkü bu tür bir çalismayla eski adetlerkusursuz bir sekilde yinelene-
bilecegi gibi, kazanilan insiyatifle yenilikler de kolayca kurgulanip bütünün içi-
ne yedirÜebilir,Damad Ibrahim Pasa, on bes günlük senligibastan sona tasarla-
yip mekanlari ve aktöfleri bizzat seçerken, etrafindaki akrabalik iliskilerini top-
yekOn'bir iktidar. sembolü olarak sergilerneyi amaçlamisa; üstelik bu mesaj,
özellikle görsel belleklere yansimisa benziyor. 1720senlikleri boyunca, gün be
gün davet edilen misafirlere, bu arada sey~ülislam, seyhye seyyid~ere,ya da ka-
zasker, ~efterclarve kapicibasilara ziyafetler çekiliyor,sofralar kuruluyor, büYük
bir görkemlehizmet ediliyor.Nerede?Mehmed.Hazin, bu sölenlerin "ziyafetha-
ne~i.sultani"denen çadirda geçtigini yaziyor.Bu büyük çadirin içinde,diyor,ge-
nellikle dört, bazen alti-yedi sofra kurulur,.birinci sofrada sadrazam yerini alir,
misafirl~r de belirli bir protokole göre digerlerine dagitilarak agirlanirdi. Demek
ki bu versiyonda sadrazam, sultan adina kurulan ziyafet çadirinda, onun gölge-
sinde, diger öndegelenleri misafir ediyor.Oysa bu sünnet dügÜnünü görüntille-
yen her iki minya~üriü albümde, 19 Eylül 1720'danbaslayarak on dört gün sü-
ren ziyafetlerin mekani olarak, il.çdirekli "ziyafethane-i sult~ni" çadiri degil,
Sultan III. Ahmed'in, onun damadi Nevsehirli Ibrahim Pasanin ve onun da-
madlari Kaymak MustafaPasa ile Kethüda Mehmed Efendi'nin belirlibir bü-
yüklukhiyerarsisi içinde, ama daima birlikte resmedilen dört çadiri gösteriliyor.
Misafirler hepsine geliyor;dördünde sofralar kurultIp hizmet veriliyor;dört ça-
dirin önünde hediye ve piskes dagitililiyor;karada, denizde, havada eglenceler
düzenleniyor. Genel olaI'akzenginlik ve cömertlik gösterimleri, Osmanliyöneti-
mmin bilinen bölüsümcü ideolojisini yansitiyor.Ancak bu gösterimler burada,
biraz yeni bir kurguyla sahneleniyor. Olgusal' açidan, herhalde Mehmed Ha-
ziri'irianlatimi "dogru"dur.Ancak galiba minyatürciller, senlige katilanlarin zih-
ninde hangi izlenimin agirlikkazandigini yansitiyor:

"Lüksve sefahat".nicellestirmesorunhiri ..
Dogal olarak saray ve çevresi her zaman gösteris ve tüketirnin merkezi olmus-
tu.2S18..yüzyilin ilk çeyreginde pamad (Silahdar) (Sehit)Ali Pasa, emsallerin.
den farkli olarak (ve belki de Osmanli tarihinde ilk kez) bütçeyi denklestirrnek
için öncelik,lesarayi~ tüketimini kismaya niyetlendi (Baysun: 328-9). OysaAli
Pasa'nin ke'ndihanesinin giderleri, örnegin 1714-15arasindaki bir yillikmasraf-
lari,291718sonrasinda Damad Ibrahim Pasanin benzer masrafkalemlerini içe-

.'

"

28 Andreas TIetze 16. yüzyilda sarayda tüketilen inanilmaz miktarlarda yiyecek ve içecek konusun-
da elestirilerini kaleme alan Gelibolulu Ali'nin sikayetlerini günüm~ aktarmistir: TIetze, 1979:

. 148 (H 4-lrj ve 1982.

29 Basb~Arsivi, KazimKepeci7430.
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ren yillik hesap defterleri ile karsilastirildiginda,3o çok daha yüksek duruyor;
, , ,

özetle, (SilahdaI) (Sehit)AliPasa'nin tüketim tutkusunun, sadaret gelirlerini ha.
letUie'oran1a'çok daha asin biçimde zorladigihissini veriyor.Ama belki de,Ali
Pasa bu tutkusunu saklamis, gözlerden uzak tutmustu. Buna karsilikDamad Ib.
rahim Pasa, devletin giderlerini kismak için daha geleneksel yöntemlere basvu-
rurken,31kendisi ~asta olmak üzere saray ve çevresinin sefahat içinde yasadigi-
ni saklamiyor; tersine, özellikle sergiliyordu.Yanimümkündür ki, aslinda daha
fazla harcadigindan degil, daha fazla.gösterdiginden, sonunda sefalet çekenle-
rin tepkisini. topluyor; bu tepkiyi kullanan bir siyasal hareketlenmede, kitleye
kurban veriliyordu. ' ' ,

Bu da bizi önemli bir metot somuna getiriyor. 18. yüzyilin ilk çeyreginde
özeI1ik1edikkati çeken sarayli gösterisin, örnegin Istanbul'daki Mayis 'i719 dep-
reminden sonra girisilen tns~t faaliyetiile, kuskusuz her zamanki gibi görkemli
olagelen saray yasantisinin, gerçek çehresi ve nicel boyutlari neydi? Hanedan ve

rical nereden, ne kadar kazaniyor; nerelere harciyordu? Bu konularda ciddi ra- ._ ..
kamlar, karsiJ,aStirmaliistatistikler olmadan konusmaya devam ediyoruz. Bu- '

gün ikincilliteratürde "Lale Devri" olarak adlandirilan bu döneme atfedilen
debdebenin hangi maddi ölçüler içinde yasandigi, ancak elitin reel gelir ve gi_

, der rakamlmi üzerinde adamakilli çalisildiginda've elde edilen bulgular daha
önceki dönemlerle karsilastirildiginda, açikliga kavusturulabilir (Artan; 2000b). '

Bir baska deyisle, 18. YUZYiL"gerileme" paradigmasinin derinlesen elestirisi yo-
luyla nester altina yatirilirken,32 saray ve çevresi ile yükselen toplum katmanla-
nnin (bazi arastirmacilara göre "burjuvazinin" [Göçek, 1996])gelir kaynaklçin, '

tüketiln biçimleri ve yasam standartlarindaki degisim de gözlenmeli ve analiz
edilmelidir. Saray,sahilsaray,bahçe, kasir ve kösk il1saati;bunlarin tefiisi; tören-
sel ve gündelik yemek harcamalari; giyim, kusam ve eglence giderleri; hediye
tevcihl~ri,böylebirkarsilastirmanintemelkategorileriniolusturabilir. '

Muhallefatlara ~aya1initel bir ç,özümleme

Bu degisim~ ipuçlarina, yönetici elitin muhallefat kayitlari ile "kapi"larinin va-
ridat, masarifat ve mübayaat gibi adlarla tutulan (muhasebe) defterlerinde rast-

30 BasbakanlikArsiviMAD i9771 (12 Eylül 1723-20 Eylül i724), 1~40; MAD 4885 (23 Eylül 1721- Ey-
lülI730), 1-152. Ayriai bkz.'dipnot 35.

31 '(l719'da) Pasarofça sonrasinda ,alinan tedbirlerle "hazineye irad kaydolunan para divoini kese

itibariyle 2,528 kese ve 342 kurustu": Uzunçarsili, age: 150; "1134 (1721) senesi basinda devletin

bütün masrat1an çiktiktan sonra, hazineye 5,675 divAnt keselik bir kAr sa~lamis bulunuyordu":

M. Aktepe, "Nevsehirli ibrahim 'Pasa", lsltlm Ansiklopedisi, c.9, 236. 18. yüzyil basinda hazine ge-
lir ve giderleri için bkz. Tabako~u, 1985. ' ,

32 Bu paradigmanin elestirisi için Owen, 1975; Naffve Owen, 1977 (ayni ciltte özellikle: H.lnalcik,
~centralization and Decentralization'in Ottoman Administration", s. 27-52).
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layabiliyoruz.33 Kuskusuz tek basina muhallefat defterleri, ne kisinin sagliginda
sahip oldugu malvarligini, ne de sahip olmayi arzuladiklarini tümüyle gözler
önüne serebilir; Ancak yukarid~ sözünü ettigimiz hesap kayitlariyla birlikte kul-
lanildiginda, durum biraz degisir: En azindan bazilari görünüste son derece
gayri-sistematik tutulmus olup, fare kapanlarindan, içine Girit zeytini koymak
üzere satin alinmis Venedikkfui kavanozlara, günlük yumurtalardan mücevherli

yelpazelere kadar son derece degisik objelere karmakarisik yer veren bu hesap
kayitlariyla muhallefatlar yanyana kondugunda, yükselen degerler, alim gücü
ve sahip olma tutkusu hakkinda daha gerçekçi sonuçlara ulasilabilir.34 Bu, nicel
olmaktan çok nitel bir yaklasimdir: Söz konusu belge türleri toplu olarak deger-

. lendirildiginde, ister geçmiste; ister daha'yakin zamanda saltanatin kendi mes-
ruiyetini dayandirmayaçalisageldigi (1) köklülük, (2) kutsallik, (3) askeri Önder-
lik, (4Jzenginlik ve cömertlik degerlerini yansit~ sembollerle birlikte, haneda-
riayakinligi, "hanedan kadar" servet ve zenginlik sahibi olmayi, bu yolla iktidar
ortakliginin mesruiyetini simgeleyen ne.snelere de çokça rastlamamiz, tesadüf
olmasa gerektir. '

, Damad Ib~ahim Pasa'nin kullandigi sadaret mühründe "Yaradanima tevek-
kül ederim, ktilu Ibrahim" ibaresinin yanisira yer alan su dört Farsça misra: "ey
Allahim, varligin hakki için i elirne alti.sey bahsedesin i ilim, amel ve .açikelI .
iman, emniyet ve sihhat'~(von Hammer-Purgstall, 1999:45-6), diger devlet rica-
linin mühürlerinde rastladigimiz ibarelerle karsilastirildiginda, sanki Damad,
Ibrahim Pasa'nin dünyasinui tüm manevi degerlerine isaret ediyor gibidir. Bu
dÜnyanin daha maddi-gerçekçi bir resmi ise, varidat, masMifat, mübayaat ve
muhasebe defterlerigibi hesap kayitlari35ile asagida inceleyecegimiz muhalle-

,'.

33 Osmanli sarayina dair örnekler için bkz: Barkan, 1979 ve 1966; Rogers 1984. Avrupa'da kraliyet
. haziQe kayitlanrun sistematik çalisilmasina elaha 19. yüzyilda baslanmisti. Örnek olarak bkz: La-

barte, 1879; Guiffrey, 1894-6; Roman, 1894. Bu ilgi zaman zaman tekrar satha ÇikmiS ve Rudolf
II, Medici ve Farnese ailelerinin kolleksiyonlan.inceleme konusu olmustur: Bauer ve Haupt,
1976; Spa1lanzani, 1978; Ambrosio ve Capobiano, 1995.

34 OS!nanli terekelerine dayarularak yapilan çalismalar bibliyografyasi için bkz: Artan, 1998.

35 ,Fatma Sultan ve Damad ibrahim. Pasa'nin hanehalklan, saraylari ve mutfak masraflari isiginda
evliliklerine iSik tutmayi amaçlayan bir çalismam yayina hazirlanmaktadir. Bu çalismada incele-
nen Damad ibrahim Pasa'run hanesinin aylik hesaplan, örnegin: CD 8838 (17 A~stos-14 Eylül

, 1719); CD 6053 (14Aralik 1719-11Oc~ 1720);CD 7266 U2 Ocak-io Subat 1720);CD 6612 (19
Ocak-16 Subat 1722); CD 6024 (16 Mart-14 Nisan 1724); CD 8789 (il A~ustos-8 EylUl 1725) vs;
yanisira, karakullukçuyan ücretleri: CD 6197 (22 Ekim 1721-20 Kasim 1721); enderun a~alanna
imam1an: CD 8006 (27,Ocak-25 Subat 1724; hekimlerden'rakkaslara, a~aç fidanlarmdan'de~erli
kumaslara Kilari Hüseyip Efendi eliyle yapilan ödemeler: CD 8797 (18 Kasim 1724-2 Ocak 1725
(46 günlük); 1720 sl,lnnet dü~U sirasind,a sadrazarnin hazidari ve vekilharci eliyle yapilan aliS-

,veris ve çesitli ödemeler: CD 62113(4 Ekim-I Kasim 1720; 1727 yilinin yaklasik biryillik çesitli ku-
mas alimlan: CD 12412 (22 Subat -14 Aralik 1727) ve bir dönemin terzi masraflari: CD 8614 (7
Nisan 1723-23 A~stos 1723) türÜnden çok sayida müteferrik masraf kayitlan; ayrica yillik hesap
defterleri, örnegin: MAL) 19771 (12 Eylül 1723-20 Eylül 1724), 1-40; MAD 4885 (23 Eylül i721- Ey-

lülI730), 1-152;.ve saqrazam hanesinin isyansonrasinda tespit edilen yillik masrat1an özel ola-

"i.

;,'
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fat defterlerinde bulunabilir, Yakin' bir hisim ve akraba çevresi olarak (iç çatis-
malarina karsin) sürekli bil' ittifak kurmus olan Sadrazam Damad ibr$im Pasa,
Kap~-i Derya' Kayrti,ak Mustafa Pasa ve Sadaret Ke'thüdasi Mehmed 'Efendi,
1730 (27 Recep 1143) y$nda patlak veren isy~ sonu~unda, aslinda bu ittifakin
merkezinde yer alan lll. Ahmed tarafindan saltanata.feda edilerek öldülilldill<-
lerinde, tüm kisisel varliklari müsadere edilip hazineye getirilmisti. Topkapi Sa-
rayi Arsivi'nde buluIlan ,üç muhallefat defteri, murassa silahlardan samur kürk-

lere, gümüs ve ~illur mutfak esyasindan islam ve Osmanli dünyasinin en itibarli
kitaplarina lçadar, bu üç devlet adaminin edinmis, biriktirmis oldugu zengin
maddi kültür hazinesini en azindan kismen gözler önüne serer.36Basbakanlik .

Arsivi'nde de, ayni olay sirasinda tutulmus alti muhallefat defteri tespit edebil-
dim.37 Tarlh~i Sami ve Sakir ve Subhi'den, bu muhallefatlarin (hepsinin? bazila-

, nnin? burilarui ve daha bilmediklerimizin?) Deft~rdar lzzet Ali Bey tarafindan
tahrir olUndugunu; nakit oiarak, ibrahim Pasa'nin 2;400 kese ve 61 kurusu, Mus-
tafa Pasa'nin 365 kese ve 374 kurusu, Kethüda Mehmed'in de 23,900 kese ve 336
kurusu çiktigini; Damad ibrahlin, Pasa'nin cömertligiyle"Kethüda Mehmed'in
ise hasisligiyle meshur qldugunu ögreniyoruz.38 Bu rakamlar ve muhallefatlarin

satisin~an elde edilen gelir, kuskusuz ~er birinin gerçek serv~tinin ne oldugu
konusunda bir fikir veremez; ancak muhallefatIarin içerigi, dünyevi degerleri-

ne, begeni ve beklentilerine isaret eder., (

rak deaerlendirilmektedir:MAD 1736,480-482 (29 EyJüll729-28 Eylül 1730); MAD 10173, 10-11
(1730) vs. Bunlara 'ek olarak Fauna Sultan hanesinin mutfak masraflari, ömegin: DBSM.MTE
10975 (14 Aralik 1719-11 Ocak 1720); es 3972 (19 Ocak-16 Subat1722) vs. ve sadrazam hanesinin
mutfak ve tiiyinat masraflarini belgeleyen, örneain: I?BSM 1395 (15 Eldm-13 Kasim 1719);
DBSM1405 (14 Kasim-13 Aralik 1719); CD 4594 (4 Eldm-1 Kasim 1720); CD 9407 (28 Nisan-27
Mayis 1721); DBSM.MTE 10981 (24 Aaustos-22 Eyiüll721);CD 6611 (19 Ocak-16 Subat 1722) vs.
gibi kayitlari deaedendirmek mümkün olmaktadir. Damad ibrahim Pasa'nin selefi Silahdar/Se-
hid Ali Pas8'nin benzer hesap defterler!, örnegin: CD 7656: (2 Aaustos-30 Aaustos 1ii5), ile
1730-sonrasi sadrazamlannin hesap defterleri karsilasnnlarak, kapihalJdaiinin kompozisyonu,
bUyWdllgll ve ekonomik boyutlari, 17-19 yüzyillarda sadaret gelirlerinin degisen kaynaklari ve
ekonomik gücü bir arada de~erlendirildiginde "Lale Devri" efsanesinin gerçekçi bir elestirisi ya-
'pilab~ektedir, '

36 Topkapi Sarayi Arjivi D.2211I1, D.2211/2 ve D.2333. R M, Göçek ilk iki belgeye dikkati çekmis
an~ bunlari sadrazam kethüdasi Mehmed Efendi~nin müsadere edilen muhallefati 'olarak ta-

nimlamistir: Göçek;19~: 186.' ,

37 Basbakanlile Arsivi D.BSM,MHF 12423, 12424, 12425, 12428, 12430, 12645; MAD 921. Bu belge.

lerden yola çikan bir baska ça!ismayi yayina hazirlamaktayim. Bu arada Basbakanlik Arsivi'nde ,

tasnifi yeni açilan Bab-i Defteri Bas Muhasebe Kalemi Muhallefat Halifeligi Evra~ Kronolojik ve
Alfabetik indeksi'nde yalnizca Damad ibrahim Pasa'nin muhallefatiyla ilgili SOO,kadar mUtefer-,

, dkbelge gün ISI~a çi1cmistir. .
38 Tarih-t S4mtve Saktrve Subhi, varak 42.43: "mecmu.i nukOd-1 mazbOta ve baha.yi esya ve em-

lak-i metrOke-i vezir-i azam müteveffa ibrahim pasa ve Kapudan Mustafa Pasa ve Mehmed Ket-
hUdne saire", Aynca bkz: Uzunçarsili, age.: 208. Uzunçarsili, Tarih.t S4mt ve Sakirve Subhi'deri
ne Mtlrlyyil't-teuarih'ten nalden bir kez daha Mehmed KethUda'nin hasisligine deginerek, Top-
kapi (Sarayi) Arsivi no'532 (1) referansla katlinde 16,616 kese nakdi çikti~i'kaydeunektedir.

. Uzunçarsili, age.:313.

18, YüZYiLDA YÖNETICI ELITIN SALTANATiN MESRUIYET' ARAYiSiNA KATiliMi 307

1) Köklere ve köklerin yaratilisina iliskin semboller

Bu defterlerde, -Damad ibrahim Pasa'nin Besiktas'ta iki ç,iragan ve Gülsena-
bad); ~aymak Mustafa Pasa'nin Bebek'te bir (Hasan Kalfa/Halife), Anadolu Hi-
sari'nda bir ve Bahçekapusu'nda bir (konak); Kethüda Mehmed Efendi'nin de
Anadolu Hisari'nda bir, Ortaköy'de bir ve Rumeli Hisan'nda bir olmak üzere
toplam sekiz yali ve konak gözüküyor.39 "KIasil<"çagdan farkli olarak, gösterisli
ve serbest bir hayat sürmeye baslayan Osmanli ricali ile bu yüksek bürokratlarla
eyli hanedan kadiirlarin, Haliç ve Bogaziçi'ndeki görkemli sahilsaraylarda im-
paratorluk usul ve adabini sergileineye baslamalarinip, 18. yüzyilin kendine has
kolektj.f iktidar anlayisi içi~de mesruiyet aramanin en çarpici göstergesi haline
geldigine, yukarida deginmistik (Artan, 1989).

Ibrabirn Pasa, Mustafa Pasa ve M:ehmed Efendi'nin muhallefat defterlerini iz-
leyerek yali ve konaklarin '''içine'' girdigimizde, bir zainiinlar III. Ahmed'in etra-
fini 8.imis olan bu üçlünün öykündügü kolektif iktidar rit ve sembollerini sapta:-
yabiliyoruz (Artan, 1992). Omegin Topkapi Sarayi Arsivi'nde bulunan muhalle-
fat defterlerinden biri, Damad ibrahimPasa'nin 1720'de yeniden insa e~tirdigi
Besiktas'taki ,iragan yalisirida "Sultan Mehmed Odasi,", "Sultan Bayezid Odasi"
ve "Sultan Süleyman Odasi" diye anilan mekanlarin varligini belgeliyor.4o II.
Mehmed, Topk~pi Sarayi içinde Rumi, Farsi ve Türki, üslQpta (IS, yüzyilda Gi-
oyanni Maria Angiolello'nun alla Greca, alla Persiana ve alla Thrchesca; Tursun
Beg'in ise tavr-i ekasire' ve tavr-i Osman i olarak tanimladigi) köskler insa ettire-
rek, fetihten hemen sonra hem imparatorlugunun köklerini, hem de belki hük-
medecegi' alanlari tanimlamis (Necipogiu, 1991: 210-212); daha sonra her yeni
sulta11 tahtageçtiginde istanbul'un tepelerinden birinde kendi adini tasiyan bir
külliye: Topkapi Sarayi'nda da bir has oda insa ettirerek ecdadininl'aninda yer

almis, Osmanli soyuri~ devamettirdigini vurgulamisti (age,). Damad ibrahim
Pasa'nin da en muzaffer, Emgörkemli üç Osmanli sultaninin adini sahilsarayi-
nin belirli mekanlarina vererek herhalde bu gelenege öykündügünü; kendine

, haned~ ile akrabalik üzerine kurulu bir soyag<;\ciyaratmak suretiyle iktidarina
'(iktidaruiin gösterimlerine) mesru bir alan açmaya çalistigini gözlüyoruz.41

39 T<1pkap,i SaI-ayi Arsivi D.~333. M, M, Aktepe'nin yayinladi~ vakfiyede Kaymak Mustafa Pasa'nin

. bir de Beylerbeyi Yalisi olduaunu kayde~mektedir.

40 Topkapi Sar~yi Arsivi D.2333. . ,
41 Di~er yandan Kaymak Mustafa Pasa'ya dedesi Merzifonlu Kara Mustafa Pasa'dan intikal eden

Kuruçesme'deki !imakçi Sarayi da hanedana akraba bir soya~aci ile isimlendh-me geleneginin
bir baSka çehresini ortaya koymaktadir. Kaymak Mustafa Pasa'ya aidiyetini Aktepe'nin gün isi~-
na çikardi~ vakfiye, Kaçak CeleblZdde Ismait Asim Efendi Tdrihi ve Nedim Divdni'ndan varli~ini
ö~el\digimiz bu sahilsarayda, bir yandan 17. yüzyilda hanedana akraba olan Köp.rülU iktidan-
nin devam1ilI~, di~er yandan saray isimlerinin tasidi~ iktidar sembolizmi dikkati çekmektedir,
.. .yieki görkemU bir saray bir ailenin elinde nesilden nesile geçebilmekte, ayricalikli bir statü ka.

zanabilmektedir, ancak bUtün bu süre içinde KöprülUierden!lncekis~ipler!, yeniçeri a~asiTir.
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. Bu ya1ilardaI)enderun hazinesine getirilen esyanin m~iyeti de, katledilen
. üç devlet adaminin mesruiyet arayislanna, yaratmaya çalistiklan köklere,hane-, ,

danla akrabaliga verdikleri QneIne isik tutuyor, Damad ibrahim Pasa'oin mu-'
hiillefatinda, üZerinde Sultan Süleyman ibni Sultan Selim Han yazili bir altin ki-
liç bulunuyor; kilicin Fatma Sultan Sarayi'nda (ki burasi, çiragah Sarayi;nin ha-

,rem bölümü de ,olabilir), cirid meydaninda! mehteranda zuhur eden esyadan
oldugu belirtiliyor,42 Zaptedilenesya ar;isinda, Osmanli soyuna ait isaretler tasI-
yan bunun gibi daha. birçok obje (silah, yüzük, mühür vs) görülüyor, Kuskusuz
bunlar dogmdiin sultanlara ai,tti ve hazine-i enderunda saklanagelinislerdi;,
muhtemelen .bizzat sultan, tarafindan, özel bir iltifat nisanesi olaJ"akDainad 'Ib-
rahim Pasa'ya nediye ec;J.ilmisolmalari gerekiyor,43' ', .

nakçi kardeslerin adiyla taninmaya devam etmektedir. "16. yüzyilin sonunda iki Tirnakçi,
1599'da yeniçeri agasi, daha sonra kubbe veziri ve Bagdad Valisi olan Hasan Pasa ve 1605'de ye-
niçeri agasi, daha Sonra Halep ve Adana beylerbeyi olan kardesi Hüseyin Pasa bu yaliyi yapttr-
nllS. o~ar (bkz. Artan, ,1992). 19, yüzyil ortasina tarihlenilebUen elimizdeki son Bostancibasi
Defteri ailenin 200'denfaz1a yasadigini gösterir: Topkapi Sarayi MUzesi Kütüphanesi YY.84!/.Bu
tarihde Timakçi Sarayi'nda Küçük Esma Sultan, Timakçi Sarayi'nin' yanmdaki sahilhani:lerde de
Timakçizade ibrahim Beyve AliBeyoturmaktadirlar. '

Tarih sahnesinde bu ailenin bir, baska bireyi, Timakçi (Çerkez) ibrahim Pasa'dir' ki, ,Iv.Meh-
med'in kizi Fatma Sultan ile 1695'de evlenmistir; ancak iki yil sonra kendisi öldUrU1müs, bundan
üç yil sonra da, 1700'de, FatIna Sultan genç yasta ölmüstür. Saray'in bundan sonra bir sUre miri-
ye geçtigmi düsUnüyoruz. Ancak 1740 sonbaharinda bir baska yeniç.eri agiisinin,(Hasan Aga)
burada Avusturya heyetine davet verdigini, heyette bulunan Gudenus ile TaIih-i Suphi kaydet-
mektedir. 1762 yilinda ise m. Ahmed'in kizi Büyük Esma Sultan'in Kuruçesme'de bulunan müte-
veffa Mustafa Aga emlakUidan bir yaJiyi bilmüzayede sattn aldigi; Ortaköy burnu'nda oldugu

, söyleI!en bu yaliyi ertesi yil yeniden insa ettirdigi; ve 1767 depremi sonrasmda da tamirettirdigi
hakkinda bkz.: BasbakanlikArsiv! Cevdet Saray 5039,5884; Topkapi SarayiArsiv! D.I07181l-2.

Burada dikkati çeken 1683ae'viyana seferinin sonuçlarini hayattyla ödeyen Merzifonlu Kara
Mustafa Pasa'niQ adini, verecegi bir saray insa edemeden tarih sahnesinden silinmis, istan-
bul'i,la hamlanacak bir isim birakarnamis oldugudur. Oysa Tirnakçilar gibi, Merzifonlu'nun

1697-1702 yil)an iirasinda sadrazam'olan amcasi Amucazade Hüseyin Pasa -ki nispeten's,önük"
bir kariyere sahipti/Anadolu Hisan yakininda ~699'da insa ettirdigi sahilsarayi ile adini gUnü-
mUzedekyasatabilmistir. Merzifonlu'nun ikametine tahsis edilen Kuruçesme'deki saray 18. yilz-
yilin i1dnci yansmda m. Ahmed'in kizi Esma Sultan'a geçtigmde dahi daha bir süre Tirnakçi Sa-
rayi olarak taninmaya devam etmis; daha sonra "Esma Sultan'pm TimüÇ! Sarayi" olmus ve ni-
hayet "ESrna Sui~ ('m Kuruçesme) Sarayi" oliirak yeni bir kimlik kazannustt; Büyük Esma'nin'
ölümüyle yegeni J. AbdUlhamid'in kizi Küçük Esma Sultan'a geçen (Kuruçesme) Sarayi'nin Tir- '

nakçi Sarayi, ya da Tiriia)cçi anesinin bir kaç parçadan olusan kWIlyesinin bir bölümü nün yerin- '

de insa ettirilmis oldugunu ,düsUnebiliriz. Bu dönemde prensesler de gerek Haliçl EyQ.p-Bahari-
ye'de, gereks,e BogaziçilKuruçesme-Amavud)<öy'de arUk kl,mdHeri saraylar insa ettirebiliyorlar
ve tizgUrce kendi isimlerini verebiliyorlardi, çünkü artik iktidarin mesru ortakian oldukianni
Serbestçe sergileyebiliyorlardi. Bkz.: Aktepe, 1968: 32-3; Aktep~, 1958: 56-59, 65 vd.; Küçük Çele-
biz4de ismail Asim Efendi, i282: 223, 366, 424; Nedim, 1951: 16- I9, 19i, 252;

42 D.2211Il: .siyah-i saferi kin/i balçaginiii vasatini ve uçlari birer seshane gök yakut; ba/çagi ve
, agizligr ve bendleti ve dipJigi ve kemerinde gü/leri kirkjedi e/mas yüzyetmis yakut iki zUmrildle

. murassa;,temur/ Uzerine Su/tan SUleyman ibni Su/tan Selim Han yazili; zemini çökerpne kalem-i

beyaz W;siyah ve mai sinekari yesim yarma tut! burnu kabza/i altun ki/iç."

43 ~bakan1ik Arsiv! Ali' Emiri tasnifindeki çok sayida belge lll. Ahmed'in Damad ibrahim Pasa'ya

çesitli vesilelerle hediye ettigi kiliç~ hançer, kUrk ve hilatlan kaydetmektedir. Ayrica istanbul Oni-

,

. '.11
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iDamad ibrahim Pasa'nin muhallefatinda kayitli yaklasik 160 cilt kitabi ara-
sinda yer alan bir cilt musavvirat-i,selatin (sultan resimleri) ayni baglamda dik-
kat çekiyor,44Osmanli ricali, resimli p'adisah tasvirlerini, semailname ya da silsi-
fenameleri, herhangi bir tarih kitabi gibi mi görüyordu? Sadrazamlar ve diger
yüksek bürokratlar maiyetlerindeki sanatçilara minyatürlü silsilenameleryapI}-
rip sultana hediye edilecekleri gibi, kendileri de sultandan hediye de almis ola-
bilirler mi? Böyle bir stlsilenamenin,Merzifonlu Kara.Mustafa Pasa tarafindan
iv. Mehmed'e Viyana seferineçikarken hediye edildigi ve metnin son satirinda
"fatih",ola,rakhitap editel).sultana yeni fetihler temenni edildigikaydedilmekte-
dir.45BQçok özel bir durum olabilir;ancak bugün &araydisinda koleksiyonlarda
bulunan silsilenamelerin (saraydakilerleboy ölçüsemeyecek kalitede olsalar bi-
le) sayisal çoklugu, silsilenamelerin bir paiari ve dolasim agi olduguna, saray
atölyeleri disinda'da, muhtemelen ricalin maiyetl~rindekisanatçilar tarafindan,
üretilebilecekl~rine isaret' eder, Ayrica istanbul'daki elçilik mensuplarinin da,

',kendi hükümdarlanna sunmak için silsilenameler edinebildiklerini biliyoruz.46
, Gene de rical muha).lefatlarinda dahi karsilasilan minyatürlü yazmalarin sayi ve
. çesit bakimindan 'çok sinirh oldugunu (Majer, 1999: 467), özellikle padisah tas-
viderinin ise hemen hiç karsimiza çikmadigini gözönünde bulundurursak,
Merzifonlugibi ,Damad Ibrahim Pasa'nin da bu seçimiriin tesadüfi olmadigini;
baZi e,msallerinin' aksjne, kafasinin sürekli Osmanli soyuna akrabaligiyla mesgul
oldugunu düsünebiliriz.47 Kaymak Mustafa Pasa'nin ayni,biçimde bir cIlt min-
yatürlü Sema'il-nameye,48 KetMda Mehmed Efendi'nin ise hepsi minyatürlü

versitesi Kütüphanesi'nde, sakianan bir Hatt-i HümayO.n Mecmuasi'nda da benzer örnekler bu-
lunmaktadir: istanbul Oniversitesi Kütüphanesi TY.,6094, 20b-21a, 46a, 47a-47b, '60a.

44 Damad ibrahim Pasa daha 1720'de"1525 degisik basliktan olusan, tahminen 1700 kitabi vakif

, kütüphanesine bagisianustl. Dolayisiyla 1730'da evlerinde bulunanlar bizzat sahip olmak istegi
, kitaplar olmaliydi. Buiilar arasinda Karahisai1ve diger m,eshurhattatlann hat albümleri, musav-
ver (tezhipli 1) Farsça bir Kuran, resimli bir cilt, bir Akdeniz haritasi, 22 harita, 18 askeri resim
veya albüm've II cilt murakkiiat dikkati çekiyor: Topkapi Sarayi Arsiv! D.2211! i. Padisah portre-
leri, 'özellikle son yillarda, ayrinn11 bir biçimde bir grup sanat tarihçisi tarafindan incelenmekte-
dir: Anafarta, 'i966; Atasoy, 1972; Bayram, 1981; Çagnian ve Tanindi, 1984; Majer, 1990; Renda,
1992 ve 1999;,Orepoglu, 1997 ve 1999;

45 Majer, 1999: 464. Ostelik bi.i eser! minyatürleyen nakkas, Musavvir Hüseyin, iv. Mehmed'in oglu
lll. A!imed'in sarayinda bir deha olarak ortaya çikan nakkas Levni'nin hocasi olmus olabilir:

,Majer, ag~ 466. , ' "

46 Damad ibrahim Pasa için satin alman bazi kitaplarm fiyatlanni ve adi belirtilmeyen bir tarihin
, cüz1erini kopye etmekte olan bir katibe ödenen ücretler için konaginin 1724 tarihli masraf defte-

ri:BasbakanlikArsiv!C~vdetDahiliye8797. . '

47 Muhallefat listelerindeki degerli yazmalar için bkz.: GöyUnç, 1990; Bostan, i995: 156; Öztürk,

1995:174-184. , , '

48 Oysa bir sultan kiziyla evlenmek her zaman, herkese çekici görünmemistir. Örnegin 19. yUzYiI
, basinda Erzurum Valisi Abdullah Pasa, i. Abdülhamid'in Hibetullah Sultan ile evlendirilmek is-

tendiginde karsi çikmis, direnmis, ancak sonunda yilmis ve zorla hanedana akraba olmayi kabul
etmistir. Bu tUr örnekieri çogaltabiliriz.
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birer Sehname (ikicilt), iskendername ve Timurnam~ye49 sahip olmasi, benzer
bir öykünriieyeisaret eder.

2) Kutsallik sembolleri,

Osmarili elitinin muhallefatlarinda karsilastigimiz, kiym~tli taslardan yapil-
. ~a sayisiz tesbih; se'ccade, seramik, kumas ve kagit.gibi degisik ortamlar ve
malzemeler üzerindeki KAbetasyirleri; ünlü hattAtlara ait murakka ve levhalar
gibi diQi içerikli nesnelere, ya da degerli Kuranlara ve diger dini kitapla,ra,
1730'da ortadan kaldinlan Damad Ibrahim Pasa ekibine ait servetlerin dökü-
münde de fazlasiyla rastliyoruz. ömegin bu üç devlet adaminin kitaplari ara-
sinda, dini konUlu çok sayida eser göze çarpiyor. Zaptedilen kitaplar genellikle
cogratya, tarih. edeb.yat ve tip'eserleri ile 111gatlargibi ana basliklar altinda top-
laIurken, tefsir, hAdis"fikih ve usul-i fikih,kelAm,meAni,tasavvuf, nahv, diyan-i
müte,u~bbi'i.n vahidi, hikmet; resail VD.kategorileri çogunlugu olusturuyor;

Hemen' belirtmeliyiz ki buradalQ mesaj, bir tek silsilename'nin dapi isaret
edebilecegiiii,söyledigimiz, hanedana akrabalik arayisi kadar açik olmayabilir.
Çünkü isin içine, dine, lslAmiyeteve kutsalliga iliskin özel aniamlarin yanisira,
günÜn kütüphaneeilii< normlan da giriyor. Bir baska çalismamda, 17. ve 18.
yüzyillarda yönetici seçkinler 8.rasindaözel kütüphane kurup vakfetmenin, na-
silbir koleksiyonculukgenel egilimi çerçevesinde önem kaianmis olabilecegine
deginmistim.50Ibrahim Pasa, Mustafa Pasa ve 'Mehmed Efendi'nin biriktirdigi
eserler arasinda, birkaç Türkçe tefsir, fikih, edebiyat ve tarih kitabi disinda he-
ni"enhepsinin Arapça olmasi \'1:1IslAm tarihini, tasavvufi ve dini konular ile
menkib~leri konu almasi, bunlarin okunmak amaciyla degil, bir kütüphane

. kurmak ve ,vakfetmek içIn t9Plandigi izlenimini uyandinyor ,(Artan,1999). Bu
kitaplar muhallefat sap.iplerinin kisiliklerini yansitmadigindan, topyekün zen-
ginlikalameti sayilmalari gerekiyor.Ömegin çok degerli mushaf~i serif.'lerin ve-
ya siyer.t nebt .<peygamberinh~yati) ciltlerinin' :fazlaligi,toplumdaki baska bi- ':'
reylere,kiyasla b~ muhallefat sahibinin IslAmikökler araciligiylamesruiyet ara-
maya daha düskün olduguna degil, belki sadece çok daha zengin olduguna isa-
ret ediyor.ünlü hattatlarin levhalari gibi, ünlü ustalarin elindim çikma, üzerin-
d~ maneviyati güçlendiriçi kelime-i sahadet (Laildhf! ilallah), eser-i'kerlme,
ayet-t,kerime, ayete'l-karsi (AllaM la ildhe illa ha ve hayyal kayyum)i tevekkel-

49 ElImizdeki muhallefad~ isiginda bu Uç yenilikçi devlet adami içinde en çok kitaba Kaymak

Mustafa pasa 'nin sahiP. oldu~nu görUyoruz. Hazineye getirilen esyasinin kaydeejildigi bir def-
terde toplam 2000 degisik baslikli, tahminen 2500 kitap toplanmisti. Pasa'nin vakfetmeye hazir-
landigini düsUnebilecegimiz bu külliyat içinde. bir cilt mecmQa "musawer" diye dijterlerin"en
ayirtedl1irken, aynca alti cilt musawirdt, alti cilt portolan, iki cilt baski, Kabe tasvirleri ve QnJU
hanalarm hadan dikk.ati çekmektedir: Topkapi Sarayi Arsivi 0.2211/1.

50 Kethü4a'nin evlerinde yalnlZCi\ on dört adet kitap çilqnisti. Bunlar arasinda yukarida saydiklari-
miz disinda dört cilt daha musawer murakkaat bulunuyordu: Topkapi Sarayi Arsivi 0.2211/2.
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, ta illaIlah yazili kiliçlar,siya da peygamberin çatalli tasavvur edilen kilici zu'l-
fakar benzeri olarak yapilmis ve kilicin gücünü artirmak için üzerine illd aliy-
yan Idsayfa illd'za'l-fikdr' yazilmis,S2degerli taslarla süslü bir altin kiliçve ben-
zeri nesneler de, herhalde bu tür koleksiyonlara,özelve kisiselbir iddianin sim-
geleri olarak degil, bir gelenegin.vazgeçilmez ögelerini olusturan ve edinilmele-
ri büyük servet gerektiren objeler olarak giriyor.

Yaplisanlasilmasin: Osmanli toplumunda Islamiyetelbette egemen dini-ide-
olojik yapi konumundaydi; yönetici elite katilip yükselmenin yolu, IslAmisos-
yalizasyondan geçiyordu. HattAhanedanin mesruiyet arayisinda kendine Isla-
mi kökler peydahlayabilmesi uzun süre büyük önem tasimisti.S3Ancakbu, her-
halde daha çok disa dönük bir iddiaydi; iç iliskileregelince, muhtemelen bura-
da kimsenin baskalanndan daha az veya daha fazla Müslüman oldugu iddia
edilemiyordu. Genel konumu itibariyie IslAmiyet,yüksek kültürün ve bu arada
kütüphanelerin içerigini'belirliyordu; bu 'çerçevede,böyle bir kütüphane edine-
bilmek, ek faktör olarak zenginligi gerektiriyordu. Gene de, birazdan Tepedelen-
li Ali Pasa örneginde görecegimiz gibi, üzerinde kutsal ibarelerin bulundugu
atesli ve,kesici silahlara, elimizdeki baska askeri sinif mensuplarinin terekele-
rinde, Damad lbrahim,Pasa muhallefatmda karsilastigimiz zenginlige rastlaya-
miyoniz, hattAhemen hiç rastlayamiyoruz. Bunu da ilginçbir nokta olarak kay-
detmek gerekiyor.

3) Askeri sembolier

. . Damad Ibrahim Pasa ve Kethüda Mehmed Efendi askeri kökenli degillerdi;
Kaym~ Mustafa Pasa ise Osmanli tarihinde dönüm noktasi sayilacak bir yenil-

, giyle itibar ve iktidaIini kaybetmis olan bir askeri sinif ailesinden geliyordu. Yu-
karida sözü edilen, kutsal ibarelerle süslenmis kiliçlarin yanisira,'bu üçlünün
muhaiiefatlarinda çok sayida biçak, hançer, ok, yay,tüfek ve at kosumlan da yer

. aliyor.Hemen hepsinin nfücevherlerle bezeli diye gösterilmesii birçogunun ise
elinden çiktigi ustanin adiyla kiiydedilmis o~masi, tasidiklari geleneksel ve tören-

51 t.E. ErUnsal'in (199i: 202) cami ve mescid kütUphane koleksiyonlarinin, kurucularinin kimlijtini

kuwede yansittijp yolundaki saptamasi yönetici elit için geçerli gözükmemektedir .
52 Söz konusu muhalefatda bir kiliç söyle tarif edilmektedir: "siyah-. saferi kinl. balçag.ortasi bir

seshane elrnasbalçagi ve agizligi /Lebendieri ve deligi yetmis iki hurda elmas /Leseksen alti zUm-

rild ve yaz.aln kirmizi yakut ve kemeriJ!de gül/U bir lal temuri üzre küfi hatla kelime.i sahadet Ile
eser-' kerime yazili zemini çiftekari üzre eliian m/nekari yarma yesim-i kUrdi kabzali altun kiliç":
TQpkapi Sarayi Arsivi 0.22111 i. . .

53 Hz. Muhammed'in, kilicini Uhud savasinda Ali'ye verdikten sonra "la saYf~ illa Zu'l-fakar va la

fata illa Ali: Zillfi1car'diin baska kiliç, Ali'den baska yigit yoktur" dedigi rivayet edilmektedir: T.R:

Topuzo@u, "Zuifelçar", Js/dm Ansiklopedisi 13, 649-,650. Daha sonra Abbasi hiiJifelerinin eline
geçmis olan bu kilicin benzerleri Topkapi Sarayi Silah Koleksiyonu'nda bulunmaktadir. Topkapi
,Sarayi Arsivi D.2211 11'de Kaymak Muiitafa Pasa'Ilin zillfikar kilici kaydedilmistir, ki zillfikar do-
nanmaile iIiskilendirilmelctedir: Zygulski, i992: 29, 44, 46-50, 57, 59; Eralp, i993: 62.
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sel degere isaret ediyor. Böyle degerli silahlardan olusan bu koleksiyonlann, ne
.savas'meydanlannda kullanilmak için, ne de savas meydanlannda zaptedilen
ganimetlerden olusturu1madigi;sadece hediye olarak kabul edildigiya da hediye', .},
.ol~ vermek'Üzerebirarayag~tirildigia.çik.Buda aSkerikimligin,~esaretveyi- .

'giillem genelolar~ Osmanli toplumundaki, özelolarak saray ve çevresindeki
, Vazgeçilmez'itibarini bIr kez daha wrgulamakta. .Bubaglamda,geneaskeribir
kimlige isaret edebilecek nitelikte gözüken harit~ ve' dürbünler ile askeri/tarih

" konulu kitapliUU1diger objelerle karsilastinlamayacak kapar az sayida olmasi,
buri1ann simgesel degil gerçek kullaniInlara konu oldugunu (yani sahibinin kim-
llgine degil kisiligil\e isaret ettigini) düsündürüyor. Ornegin benimgördügllm
muha1lefatlar içinde, yalnizca (gene 18. yüzyil sadrazamlarindan olan) Heidmog-
lu Ali PaSa'nin muhcillefatulda, portolan haritalarla birlikte bir de küre kaydediI- .
mis. bulunuyor (Abou-el-Haj, 1988a; 1988b). Oysa Arnawtluk'ta eskiyaliktan pa-

sahga ~elen Tepedelenli Ali.Pasa ve torunlanmn muha1l~fatlannda, risale-i
topcijtan, nizam'UI-devlet, U2lim-i asakire gibi, askerlikle ilgili öyle kitap ve risale-
lere rastliyoruz ki, merkezdeki devlet'adarnlanmn muhallefatlannda hemen hiç
görülmeyen bu tür eserlerin, gerçek bir gereksinim ve kullanima isaret ettiklerini
söylemek zor olmuyor. 'Buna karsilik yukanda da degindigimiz gibi, Tepedelenli- .

lerin minyatürlü ya da tezhipIi eserlere, üzerinde kutsal ibarelerin bulundugu si-
lah ve levhalara hiç iIgigöstermemeleri büsbütün çarpici hale geliyor, '

4) Zenginlik ve cömertlik gösterimi

Muha1lefat defterlerinde çok, ama çok sayida silah, at kosumlari ile,kürk, kaf-
tan, ehrani, entari ve top top degerii kumasiar türünden hediyelik esyanin kay-
dedilmis olmasi, daha önceki dönemlerden farkli olmayan bir tarzda, yönetici
elltin mal v-arligim diger iktidar ortaklanyla paylasmakta olduguna isaret ediyor.
Ihsan, atiyye; hediye, pisJ<es olarak dagiti1acak türden degerli' esya arasina, ör-

negin degis~ büyüklüklerde yüzlerce yüzük, bilezik:pazubend, g~rdanbend gi-
. bi kisisel süs esyasi; gene degerli taslarla bezeli sürahiler ile saleb, serbet ve kah-

ve ibrikleri, fincan zarflan"billur bardaklar, fagfuri, mertebani, balgami tabak-
'Iar, buhurdcin; gülabdan, ayna ve saat gibi sayisiz gündelik kUllanim.objesi; na-
db: bulund"gu düsünOlecek frengpesend ve nev zuhur esya; dahasi, gene degisik
büyük1üklerde bInierce' ham el~as,' zümrüd, yakut ve inci giriyor. Dolayisiyla
bu çapta birikim ve edinimler, her seyden 'önce" yönetici elitin kolektif iktidar
paylasiminda kuU8;Ddigiaraçlardan biri olarak, ilkin MarcelMauss'un inceledi-
gi,'.Georges Duby'in erken ortaçag Avrupa'sinda izlerini yakaladigi armagaii de-
gislmi mekanizmalannin varligina isaret ediyor.54

Ancak muha1lef~tlarda, hediyelik esya niteligi tasimayip, muhfemelen saray

54 Basbakanlik Arsivi DBSM. MHE i2449, i2460.
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çevresindekilerin kendi begenisine denk düsen esya türlerine baktigimizda, Da-
mad Ibrahim Pasa, KaymakMustafa Pasa ve Kethüda Mehmed Efendi'nin sah-
sinda yönetici elitin saltanatin mesruiyet arayisina katilunina iliskin yeni ipuç-
lan buluyoruz. Bu esyalann çesitliligive miktan, ömegin ayna, saat ve mücev-
heratin yanisira, perde, dösek; silte, yorgan, yastik, çarsaf ve benzerlerine de
birkaç sarayi dös~yebilecek miktarlarda; neredeyse sayisiz setler halinde rast-
lanmasi, '18. YÜZYiLOsma,nlisarayina has bir tüketim düskünlügü gibi d\Jruyor.
Bu gözlem bir yandan, 18. yüzyilOsmanlI toplumdaki kültürel degisim ve dö-
nüsümlerin, Bati ,karsisindapasifbirresepsiyona indirgenmesi, ömegin sadece

.Avrupa'dan aYI].a,saat, dürbün, kumas ve benzeri lüks tüketim ol;>jelerininitha-
liniri artrnasiyla 'ölçülüp degerlendirilmesi yaklasimi hakkinda, en azindan bir

" soru isareti olusturuyor. 'Diger yandan, "Lale Devri"nin sirf Sultan III. Ahmed ile
Nevsehirli Dama,d'Ibrahim Pasa'nin .jzevkper~st"kisilikleriyleaçiklanamayaca-
gi (çünkü aslinda bu tavir've davranisin çok daha yaygin bir karakter tasidigi)
hipotezine güç kazandinyor. Kisiselz~vk düskünlügllne ilis~n kliselerin, daha
derindeki pir tüketim tii~sunu yansitiyor olabilecegini; daha açikbir ifadeyle,
gösterisçi,hatta düpedüz taketimci davranislarin, bu asirda Osmanli ekonomik
ve toplumsal gelismesi için oldugu kadar, iktidar paylasimi açisindan da çok
belirleyici olmus olabilecegini akla getiriyor.

En azindan' seçkinler düzeyinde gösterisC1ve tüketirnci egilim, sirf disandan
"enjekteeçiilenilgive tutkularla açiklanamayacak bir kapsam ve yayginlikarzet-
tiginden, bu soru üzerinde enine boyuna düsüjiülmelidir. Omegin saray çevre-
sinde hep itibar görmüs olan Çin porseleni (fagfur).veseladon (mertebani) kap-
!ann kullanimina bakacak olursak, 18.yüzyilda bu koleksiyonlann daha sik ve .

daha fazla sayida görülij1esi,özellikle 1725-50arasinda hanedan üyeleri ile yö-
netici eli~ muha1lefatlannda buobjelerin habire artiSgöstermesi dikkat çeki-
yor.55lll.Ahmed'in kizkardesi Hatice Sultan 1743'teöldügünde hazineye intikal

. eden koleksiyonu, 2~~7parça fagfur,62 parça mertebani ve 12parça Avrupas~-
ramiginden olusuyor. Tekbasina bu koleksiyon,bugün dünyadaki en büyük ',in
porselEmikoleksiyoI1Unasahip olan Topkapi SarayiMüzesi'nin en önemli girdi.
sini meydana getiriyor. 16.yüzyildan baslayarak seçkinlerin muha1lefat listele-
rinden hareketle yapilan titiz bir çalisma, Muazzez (II. Ahmed'in annesi, Ö.

. 1687)ve Gülnus Emetullah ai. Mustafa ve lll. Ahmed'in annesi) validesultanlar
ile Gevherh~ ve Hatice Sultan gibi sultanefendilerin, ayrica Merzifonlu Kara
Mustafa Pasa, Kara.1brahimPasa ve Damad Ibrahim Pasa'nin koleksiyonlarinda
çok sayida.Çin pors~lenine rastland~giniortaya koyuyor.Bizimbulgulanmiz te-
melinde, artik herhalde-Kaymak Mustafa Pasa ile Kethüda Mehmed'inporse-

'lenlerini.de bu listeye eklemek gerekiyor.

55 Mauss, i990; Duby, i974. Sultanlann dagittiklari hediyeler.için bkz.: Basbakanlik Arsivi Ali Emiri
TaSnifi. .
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Ane baAlarini~ senlilderi ve muha1lefatlari yanyana koyunca. . .

18. yüzyilda "hanedanla kan bagi" ve "hanedan kadar zengin olmak", senlik dü-

zenlerinde de wrgu1ariiyor; "kolektif iktidar"in gündeme getirdigi yeni mesru-.
iyet arayisinda, sultan ve birbirine kan bagiyla ba@i yakin çevresi, kamu önün-
de önceki dönemlerden farklibir tablo çiziyorlardi. Okmeydani'nda kurulan ve
1720senliginin asil mekfuiini olusturan çadir sehirde, sultanin çadinriin hemen .

yaninda Damad ibrahim Pasa, KaymakMustafa Pasa ve Kethüda Mehmed i

Efendi'nin çadidaririin kuruldugunu; Sarname-i Vehbtnin minyatürlü kopyala-
rinda bu üÇlünün defalarca sultanla birlikte resmedildigini yukarida belirtmis-
tik.S6Böylelikle devlet ricalinin yönetime katilimi, en azindan baskent halki
.önünde de açikça sergileniyordu. Oysa geriye, 1582 senligihe döndü~müzde,
Atmeydam'na .bakan Ibrahim Pasa Sarayi'nin Divarihane balkonunda, mutlak
ot9riteyi sultan, sehzadesi ve kafes arkaiiindakisaray kadinlarinin temsil ettigi"
ni; sadrazam ve digerleIinin ise ancak sultana sadakatleri ölçüsünde mükafat~
landirilirken resmedildiklerini görüyoruz. Burada 16. yüzyil sonlarJndan 18.
yüzyila gelirken gözlenen bir protokol degisikligi sözl<onusudur.Ancak Peçe- .i.il
vi'nin, bu 1582senligini anlatirken, daha önceki senliklerde sultanin vezirler ve
ulema lle oturup çesitli ~eseleleii tartistigini söyledigini; buradan hareketle de
sulUuun~ kendiiie ait bir mekana çekilmesini elestirdigini unutmamali-
yiz.57Baska bir deyisle, Peçevi'nin atifta,bii.undugu daha eski dönemler ile 16.
yüzyilsoIiuarasindada bir protoko'degisik1igiolmustu.Bubir yana, biziasil '

.18: yüzyil baslanndaki durum ilgilendiriyor. Görünen o' ki, bu noktada sultan,
hanedan~ hiSUndevlet ricalinin iktidar semballerini serbestçe sergilernelerine
izin veriyor, hatta "kolektif iktidar"in mesruiyeti için hanedanla kan baginin
vurgulanmasi amaçlaniyordu. Böylece yönetici ellt bir tehdit olusturmadan, .

asil Osmanli soyunun devaipliligi güvence cijtina alinmaktaydi.

Gelgelelim pu; madalyonun sadece bir yüzüydü. Diger yüzündeyse, II. Se-
lim'in sultanin hediyes. olarak saraydan çikip Damad Ibr3him Pasa'nin hazine-
sine katilmak suretiyle, sadrazama taninan itibara isaret eden kilicil')in, saraya
geri d~nmesi; dahasi, III. Ahmed'in kizi Fatma Sultan'in özel tas odasindaki es-
yalarin dahi isyan sonrasinda müsadere edilmis olmasi;ömegin içinde "Fatma"
ve "ibrahim" yazili iki yüzü~n bile enderun hazinesine getirildiginin kayitlarda
yer almasi yatiyordu. Demek ki bu iktidar ortakligi hala çok narin,çok kirilgan-
di. ~enüz geleneksel sistemin çarklan, bir sultan kizini dahi kayirmadan, aci-
masizca isleyebilmekteydi. Ge'rçi bu durum daha sonra degisecekti. Ama simdi-
lik, III. Ahmed, sevgili damadi lb.rahim Pasa'Yi kolayca feda ederken, kizlari ile
onlarin çôcukl~ da önünü kapatmis oluyordu. '

.,

56 Rabyve Yücel, i986: 34. Yazarlar porselene kolay ulasabilirlikten söz etmekteler.

57 Bkz. dipnot 25.
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Oysa porselen koleksiyonuyla dikkati çeken III. Ahmed'in 'kizkardesi Hatice
Sultan'in dört ogiu da sarayda görevalirken, kendisi de uzun yasami boyunca ls-

. tanbul politikasinda etkili olabilmisti. Gelenege karsi çikarak kocasi sadrazam-
likian az1edildigindesürgün yeri lzmit' e onu takip etmis; belki de bu ve bunun
gibi çikislariylakiz yegenlerinin önünü açmis; özellikle~II.Mustafa ve i. Abdül-
hamid'in kizlaruia örnek olmustur. Bubaglamda dikkat çeken bir husustan daha

, söz 'etmek gerek: Batilarin özeiiikle 19. yüzyilda iddia ettikleri gibi sultan kizlan~
nin soylari devam etmesin diye erkek çocuklarinin öldürülmüs olmasi ne 16.
yüzyilda, ne de 18. yüzyil basinda söz konusu degildir (Peçevi Tarihi'nden akt.
Terzio@u, 1995:89; Tansug, 1993). III. Ahmed'in kizlarinin hepsinin itibarli devlet
adamlarindan oguIlari oldugunu ve bunlann, 16. yüzyildaki emsalleriyle ayni ka-
librede.olmasa da, bürokrasi içinde bir kariyer için önlerinin açik tutuldugunu
görüyoruz (Mac Farlane, 1853; Oscanyan, '1857; Melek Hanum, 1872: 122). Eger
buIi1arin erkek evlatlari. tarih sahnesine çikmamissa bunu, örnegin primogenitu-

ra'dan senioratu.s'a geçisle birlikte sehzadelerin topluca katledilmeleri gibi, bi-
linçli.bir politika sonucu olarak göremeyiz. Ya daha önceki emsallerine göre hem
daha geçsayilabilecek yasta hem de artik yalnizca. tek bir kez evlenmis olmalan
nedeniyle, ya da '18. yüzyilda tahta geçen alti sultandan üçünün hiç çocugu 01-
mamasind~ anlasildigi gibi, Osmanli soyUnu etkileyen bir kisirlik sonucunda
çocuklari, bu arada' rastlantisal olarak da erkek çocuklari olmamasi mümkQn-
dür.sS Diger yandan, 18. yüzyil basinda dogrudan kendisiyle msimlik peydahli-
yan ~ek.t~k yüksek bürokratlar ile degil, kendi aralarinda birbirleriyle hisim, ak-
.raba ve sürekliligiolan bir yüksek bürokrasi ile ittifak kurmak durumunda kalan
sultan, yüzyil sonunda bu ittifaklara karsi bu kez kizlan, kizkardesleri, kardes kiz-
lari ile ittifakagirmis, hanedanin sona ermesi korkusuyla da hanedanin kadin
üyelerinin iktidar ortakliklari gündeme gelmistir (Artan, 1993).
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The partiCipation of the ruling elite
in the legitimization efforts of the sultanate in the 18th century

in this article Tülay Artan examines the participation of the ruling elite of the
OttoInan Dynasty, mainly the ministers, high-Ievel bureaucrats and damats of
the sultan, in the efforts for th~ legitimization of the sultanate in the 18th cen-
tury. The author focuses 'on Sultan Ahmed the 3rd, though she also probes the '

protocol of the rQYalpalace in Iate 16th century and before. The main event of
Ahmed the 3rd's reign'is the Patrona Halil riot of 1730,which 'was pacified when

,Damad lbrahini Pasa, KaymakMustafa Pasa and Kethüda Mehmed E{eridiwere
execut~d. Artan dismisses the claims that the riot was a result of the new "plea-
sure-seeking" habits' of the ruling elite, and argues that the troubles were a con-
sequencce of disputes among the discontented ruling elite.

t Literatür Elestirisi- '

Devletler ve toplu~al devrimler:
O~manli arastirmalannda bazi yeni açilimlar*

323

Kaan Durukan**

1970'li yillarda, tarihsel sosyoloji alanmda, özellikle Amerika Birlesik Devletleri
merkezli olarcik, büyük bir hareketlilik yasandi; daha önce, ilgileri büyük ölçüde
çagdas Amerikan toplumunun isleyisini inceleyen genel" zamansiz kanunlarla
smirli olan arastirmacilar, yerlerini kapit1!lizmin ve Bati dünyasinin etkilerinin
Batili-olmayan toplumlari nasil biçimledigini sorgulayan yeni bir kusaga birakti
(Sewell, 1996: 245). Asimda, disiplinin tarihi Avrupa'daki Endüstri ve Demokrasi
deVJimlerinin toplumsal kökenleri ve yansimalarina iliskin önemli sorular soran
ve farkli da olsa, cevaplar, veren AleXisde T~cqueville, Karl Marx, Emile Durkbe-

im, Max Web~r gibi düsünürlere kadar dayaniyordu (Skocpol, 1984: 356), ancak
baslangiçtald bu canliligi, yukarida bahsettigim döneme kadar süren uzun bir
suskuriluk devresi izledi. Belirtelim ki, özellikle karsilastirmali çalismalar alanin-
da, ~einhard Bendix, Samuel Noah Eisenstadt, Barrington Moore Jr: gibi yazarla-
rin eserleri yaygin' olarak okunuyor ve ilgi görüyordu, fakat bu tarz arastirmalari

yapmak, ~a akimin disinda kalan, "alisilmism disind~, çok yönlü, yasli adamla-,
, rm" harciydi; siradan sosyologlar kantitatif teknikleri ya da alan çalismalarini
kullanarak çagdas toplumlari incelerlerdi (Skocpol, 1984:356). .

70'lerde yasanan patlamanin nedenlerini tartismak bu makalenin kapsami
disindadir; bizim açimizdan önemli olan, o tarihten bu yana, yine baskm olarak
AmeFika Birlesik Devletleri'nde, tarihsel sosy()loji alariinda büyük yol katediimis

(*), Bu makalenin yazilmasina basindan beri destek veren Bilkent üniversitesi Tarih Bölümü'nden
hocam, hocam'oldu~ kadar dostum, Oktay Özel'e tesekkür ederim. Aynca, bana Theda Skoc-
pol'un yalnizca "ilgi çekici bir kitap yazmis bir sosyolog" olIIIadl~ni ögreten Wisconsin Oniversi-
tesi-Madison, Sosyoloji Bölümü'nden Philip Gorski ve Mustafa Emirbayer'e de tesekkür ederim,

(**)Wisconsin Oniversitesi-Madison, Tarih Bölümü ve Istanbul Teknik üniversitesi Insan ve Top-
lum Bilimleri Bölümü.
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