


GİRİŞ

Osmanlı İmparatorluğu deyince aklınıza ilk ne veya kim 
geliyor? “Padişahlar” diyorsunuz değil mi? Elbette, 

devleti kuran ve yöneten onlar çünkü! Koskoca bir impara-
torluğu yöneten padişahların sözleri de şöyle “iki lafın beli-
ni bir kıralım!” diye ortaya atılmış boş laflar değil, mutlaka 
yapılması, yerine getirilmesi birer emirolurdu. Dolayısıyla 
her sözü kanun olan padişahın, 
ülkesi ve halkı üzerinde tam 
bir yetkiye sahip olduğu da 
tartışılmazdı. Tartışılmazdı 
ama padişahlar bu yetkilerini 
nasıl kullanıyorlardı? Emir-
lerini nasıl yerine getirtebili-
yorlar, kime, neyi, nerede ve 
nasıl yaptırabiliyorlardı? Kal-
kıp her işi de kendileri göre-
cek halleri yoktu herhalde!
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İmparatorluk Nasıl ve Kimler 
Tarafından Yönetildi?
Üç kıtada hüküm sürmekte olan devasa bir imparator-

lukta, sadece padişah milyonlarca insanı tek başına idare 
edemezdi! Zaten buna zaman da bulamazdı! O halde başka 
birilerinin daha işlere el atması gerekmez miydi? Gerekirdi 
elbet! Yaa… İşte bu “başka birileri” şimdiki Eğlenceli Bilgi 
kitabımızın konusu! Yani, Padişahın Adamları! Osmanlı 
Devleti’nde padişahtan sonra gelen ve memleketteki türlü 
çeşitli işleri yapmakla görevli olan kim var kim yoksa hep-
si! İşte şimdi, sayıları binleri kat be kat geçen bu devlet 
görevlilerini tek tek -tamam canım abartmayalım, hepsini 
değil, ama çoğunu!- yakından tanıyacak, 600 yıldan fazla 
yaşayan bir imparatorluğun nasıl ve kimler tarafından idare 
edildiğini, işlerin nasıl tıkır tıkır yürütüldüğünü öğreneceğiz. 
Yani Osmanlı Devleti’nin bütün devlet teşkilatını keşfedecek 
ve bütün devlet görevlileriyle tanışacağız!

8



Bu kitapta;
➽ Padişahın birinci ve en büyük yardımcısı olan Sadra-

zam’dan, Saray ahırlarındaki develere bakmakla sorumlu 
olan Sarbanlara,

➽ Kapıkulu Ocaklarının gözüpek savaşçıları devşirme 
Yeniçerilerden, medreselerde ders veren Müderrislere,

➽ Mısır’dan ithal Zenci Harem Ağalarından tersanelerde 
inşa edilen gemilerin su almaması için tahta döşemelerin 
aralarına ziftli iplik lifleri döşeyen Kalafatçılara,

➽ Bugün devlet daireleri dediğimiz Divan Kalemleri’nde 
görevli memurlardan Mehter Takımı’nda kösleriyle en coş-
kulu hücum marşlarını çalan Köscülere kadar, aklınıza gelen 
gelmeyen kim varsa, hepsini bulacaksınız!

Her birinin hangi işlerden sorumlu olduğunu, neleri nasıl 
yaptıklarını ve haklarında daha bir sürü ilginç bilgiyi de 
öğreneceksiniz!

Söylemeye gerek var mı? Elbette her zamanki gibi eğ-
lencesi de cabası!
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DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ

Divan-ı Hümayun Nedir?
Devletin, aklınıza gelebilecek bütün konulardaki karar-

larının alındığı, halkın şikâyet ve davalarında son kararın 
verildiği toplantılardır. Haftada bir kaç defa Topkapı Sara-
yı’nda yapılırdı. Padişah, Veziriazam, sayıları 3 ile 7 ara-
sında değişen diğer Vezirler, Nişancı, Rumeli ve Anadolu 
Kazaskerleri ile Defterdarları katılırdı.

 VEZİRİAZAM 
İmparatorluğun “2” numaralı adamıdır! Padişah başkent-

te kalıp, orduyla sefere çıktığı zaman ise resmen “1 numara” 
olurdu! Askeri, idari, mali bütün devlet işlerini, padişahın 
vekili olarak idare eder, çekip çevirirdi. Sözü padişahın 
iradesi, yazısı padişahın fermanı sayılırdı. O yüzden dikkat 
etmek lazımdı!
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Büyük Yetkilere Sahip
Aslında ortalarda bir tek Vezir varken sadece Vezir de-

nirdi ama sayıları artınca hem diğerlerinden farkı anlaşılsın 
hem de onlardan daha yetkili olduğu bilinsin diye Veziria-
zam denmiştir. Veziriazam devletin ne kadar memuru varsa 
hepsini bir yerden bir yere tayin edebilir, üst görevlere terfi 
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ettirebilir hatta işine son verebilirdi. Bütün orduyu cümbür 
cemaat toplayıp Serdar-ı Ekrem (ordu Başkomutan vekili) 
olarak savaşa da giderdi. Geliri tam 5 bin 999 akçeye kadar 
olan devlet topraklarını, toprağı işleyecek köylüleri gözetmek 
ve çalıştırmakla görevli Sipahilere verebilirdi.

İkinci Divanı
Divan-ı Hümayun, Fatih devrinden beri Veziriazam olma-

dan başlayamazdı. Zaten her zaman son sözü de o söylerdi! 
Tabii önemli konularda eli mahkûm padişahın kararını alır-
dı! Divan toplamaya bayılırdı! Konağında salı ve perşembe 
günleri hariç her gün İkindi Divanı’nı toplar, burada Divan-ı 
Hümayun’da bitirilemeyen ve Padişahın meşgul edilmesini 
gerektirmeyen işleri hallederdi. Tabii canı isterse dinî ve 
hukuki işleri Kazaskerlere veya İstanbul Kadısına bırakıp 
onları da biraz çalıştırabilirdi!

Yol Üstünde Divan Toplantıları
Kazaskerlerle beraber cuma; İstanbul, Eyüp, Galata ve 

Üsküdar Kadılarıyla beraber de Çarşamba Divanlarını top-
lar, halkın bütün sorunlarını çözmeye devam ederdi. Hatta 
Serdar-ı Ekrem olup, düşmana kılıç sallamaya giderken bile 
yol üstünde Divan toplantıları yapardı. İstanbul’un güvenliği 
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de ondan sorulurdu! Hır-gür çıkaran, gürültü patırtı yapan 
ve suç işleyenleri cezalandırır, şehrin asayişini sağlardı.

Fiyat Belirleme Görevi
İstanbulluların tahıl ve et ihtiyacının karşılanması bile 

onun sorumluluğundaydı! Her türlü mal için gerekiyorsa, 
esnafa da halka da hoş görünecek ayarda bir narh, (sabit bir 
üst fiyat) belirlemek de görevleri arasındaydı! Zaten bunun 
için şehirde habersizce denetlemeye çıkardı. Buna ‹Kola 
Çıkmak› denirdi ve satılan tüm ürünlerin kalitesini, tartıların 
ayarlarını kalabalık bir görevli ordusuyla kontrol ederdi.

Vakıfları İdare ve Denetim
Gemilerin yapıldığı tersaneyi de teftiş ederdi. Reisülküt-

taba işi yıkma imkânı olsa da Padişah’ın kurduğu vakıfları 
idare edip denetlemek de görevleri arasındaydı! En önemli işi 
ise Kapıkulu Ocaklarına3 ayda bir verilen maaşlarını bulup 
buluşturup dağıtmaktı. Bu çok önemliydi! Yoksa adamlar 
ayaklanıyorlardı! Maaşının büyük kısmını oluşturan ve ken-
di tasarrufuna verilen arazilerin vergilerini,Voyvoda denen 
memurları toplayıp, avucuna bir bir sayarlardı!
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Devlet Dairesi Gibi
Veziriazamlık sadece hava atılacak bir görev değil, an-

ladığınız gibi aynı zamanda bir devlet dairesiydi. (Kitapta 
tanıyacağınız hemen bütün yetkililer için de durum budur.) 
Devletin ve halkın bütün işlerini güzelce halledebilmesi için 
yüzlerce görevli çalıştırması gerekirdi. Bu yüzden,Tezkire-
cilerden Çavuşlara, Silahtar Ağa’dan aşçılara, mehterlerden 
seyislere kadar aslında hepsi devlet memuru olan bu insanlar 
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ile kendi konağında hizmet gören ve Kapı Halkı denilen di-
ğer çalışanlarla birlikte sayıları 300 ile 1.000 kişi arasında 
değişen insan yanında çalışırdı. Eh bu da küçük çaplı bir 
ordu demekti! Zaten çok sayıda askeri de kanun gereği 
kendi cebinden beslerdi!

Veziriazam’ın YardımcılarıVeziriazam’ın Yardımcıları

➽ Kethüdası: İmparatorluğun Veziriazam’dan 
sonraki ikinci idarecisiydi. Çünkü Veziriazam’a ge-

len tüm dilekçe ve işler onun elinden geçer, mesele-
ler onun tavsiyelerine göre halledilirdi. Kethüda,19.

yy’da Dâhiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) olmuştur.

➽ Mektupçu: Veziriazam’ın özel kalem müdü-
rüydü. Bütün yazışma ve ziyaret işlerini düzenler, 

ortalığın karışmamasını sağlardı!

 ÖZEL BİR GÖREVLİ: 
 SADARET KAYMAKAMI 

Veziriazamın vekilidir. Sadece belli bir süre için devlet 
işlerini yapmak üzere atanan geçici görevli bir Vezir’dir.O 
günün sınıf nöbetçisi gibi! Yalnızca3 durumda atanırdı:

1-Veziriazam ordu başkomutan vekili olarak sefere çık-
tığında, İstanbul’a,
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2-Sefer olsun-olmasın Padişah’ın canı Edirne’de oturmak 
istediğinde, hem İstanbul’a hem Edirne’ye ve

3-Görevinden alınan Veziriazam yerine eğer Eyalet Vali-
lerinden biri atanmışsa, valinin İstanbul’a gelmesine kadar 
geçen süre için!

Veziriazam’ın hemen bütün yetkilerine sahip
Yapacağı işlere ait kayıtlar kendine bırakıldığı sürece Ve-

ziriazam’ın hemen bütün yetkilerine sahipti. İstanbul’u teftiş 
eder, tayin ve terfiler yapar, davalara bakar, Boğazlardan 
çıkacak tüccar gemilerine çıkış izni verirdi.

Dikkat! Sadaret Kaymakamı’nın ASLADikkat! Sadaret Kaymakamı’nın ASLA
yapamayacağı bazı işler vardı:yapamayacağı bazı işler vardı:

❶ Yetkilerini savaşın yapıldığı tarafa doğru, orduya 
yakın yerlerde ve buraların işleri için ASLA kullanamazdı!

❷ Ordu işleri ve tayinlerine ASLA bulaşamazdı!

❸ Vezirlik, Beylerbeylik ve Sancakbeyliğine ASLA 
tayin yapamazdı!

❹ Tımar ve Zeamet ASLA dağıtamazdı!

❺ Yanında kaydı olmayan işlere ASLA bakamazdı!

❻ Yabancı tüccarlara ait hüküm ve beratlara ASLA 
karışmazdı!
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 VEZİRLER 
Devlet işlerini idare etmekte padişahın vekili olan gö-

revlilerdir. Devletin ilk 5 Veziri tek tabanca olarak görev 
yapmışlardı! Zamanla sayıları çoğaldı. Defterdar, Nişancı ve 
Kaptan Paşalara da Vezirlik unvanı verilince sayıları 10’a 
ulaştı. Eğer icat edilmiş olsaydı aralarında basketbol maçı 
bile yapabilir duruma geldiler! Bu unvanı sadece rütbe 
olarak taşıyanlar yalnızca divan toplantılarına katıldıkların-
dan dolayı Kubbe Veziri olarak anılmaya başladılar. Ortalık 
Vezirle dolmaya başlayınca eyaletlere vali olarak atandılar 
ve bunlara Hariç Vezirler denildi. İstanbul’da kalanların adı 
ise Dâhil Vezirler oldu.
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