
KAPlCI 

Bazı İslam-Türk devletlerinde 
ve özellikle Osmanlılar'da 

hükümdar sarayının kapılarını bekleyen 

L 
görevlinin unvanı. 

_j 

Özel işlerini yaparken Hz. Peygamber'in 
kapıda bir görevli bulundurduğu. Hule
fa-yi Raşidin'den her birinin kapıcılarının 
olduğu. fakat bu görevin Emevller döne
minde Sasani tesiri altında müesseseleş
m eye başladığı. asıl gelişmenin ise En
dülüs Erneviieri ve Abbasiler zamanında 
gerçekleştiği. diğer islam devletlerinde 
de bu görevi yapan kişilerin bulunduğu 
(b k. HACİB) bilinmektedir. Kelimeye Yu
suf Has Hacib'in eserinde "kapug il başı" 
şeklinde rastlanır ( Kutadgu Bilig, s. 78 ). 
Daha sonra Anadolu Selçukluları'nda hü
kümdar sarayının kapılarını açıp kapa
makla görevli perdedarların vazifesini Os
manlılar'da saray kapıcıları devralmıştır 
(Uzunçarş ılı , Medhal, s. 80).Akkoyunlu
lar'da ve Safevller'de kapıcılar eşik ağası
nın. Memlükler'de emir-i candarın mai
yetinde bulunurdu. Fatımiler'deki sahi
bü'd-dar Osmanlı döneminin kapıcılar 
kethüdasıydı. Osmanlı Devleti'nde resmi 
belgelerde bazan Arapça bevvab. bevva
bin ve Farsça çoğul şekliyle bevvaban ola
rak geçen kapıcılar kuruluş yıllarından 
itibaren Edirne Sarayı'nda. istanbul'un 
fethinden itibaren de Eski Saray'da, da
ha sonra Yeni Saray' da, Galata Sarayı'nda 
ve sancağa çıkan şehzadelerin sarayların
da görev yapmışlardır. Yıldırım Bayezid 
zamanında kapıcılardan. Çelebi Mehmed 
zamanında ise kapıcıbaşıdan söz edilir. 

Memlükler'deki gibi Osmanlı Devleti'n
de de kapıcıların saray muhafızlığı . teşri

fatçılık ve rikab-ı hümayun hizmetleri gi
bi çeşitli görevleri vardı. Topkapı Sarayı'
nın Bab-ı Hümayun ve Babüsselam adıy-

Ka pıcıbaş ı 

la anılan birinci ve ikinci ana kapılarında 
nöbet tutan kapıcılar Birun görevlilerin
dendi. Üçüncü kapı olan Babüssaade'nin 
muhafazası Enderun·a bağlı akağaların 
göreviydi. Ortakapı da denilen Babüsse
lam'ı bekleyen kapıcılar daha imtiyazlı 
olup "bewaban-ı dergah-ı ali" unvanıyla 
anılırlardı. Burada her gece bir kapıcıbaşı 
nöbetçi kalır ve kapıcıları denetlerdi. Di
van-ı Hümayun ve ikindi divanlarında 
ayak hizmetlerini kapıcılar görürdü. Bun
lar cuma ve bayram selamiıkiarında padi
şaha refakat ederler. bayram törenlerin
de tahtın karşısında ayakta dururlardı. 

istanbul'daki Eski Saray'da 1 SS2 yılın
da 12 akçe yevmiyeli bir kapıcılar kethü
dası ile bewabin-i Bab-ı Hümayun denilen 
otuz iki kapıcı bulunuyordu. Burada bir 
süre çalışan kapıcılar. yeniçeri yaya ve atlı 
birliklerine veya Yeni Saray kapıcılığına 
terfi ederlerdi. ~- yüzyılın ikinci yarısın
da henüz iki kısma ayrılmamış olan kapı
cıların mevcudu 1478 yılına kadar elli ci
varındaydı. Bu tarihlerde ikiye ayrılmasın
dan sonra kırk beş bölükten oluşan der
gah-ı ali kapıcılarının sayısının XVII. yüz
yıl başlarında 192S. Bab-ı Hümayun ka
pıcılarının mevcudunun ise beş bölük ha
linde 417 kişi olduğu bilinmektedir (Ayn 
Ali , s. 93). IV. Murad zamanında 1832 
olan bu sayı halefi Sultan İbrahim döne
minde yükselmiş. Bab-ı Hümayun'dakiler 
ise 400'e düşmüştür. Köprülü Mehined 
Paşa'nın sadrazamlığı devrinde Ortakapı 
kapıcıları 131 S' e. dışkapı kapıcıları 1 09'a 
indirilmiştir. ~ll. yüzyılın ikinci yarısında 
tamamı 1962 kişiydi (Eyyubi Efendi Ka
nunnamesi, s. 2 ı ; Hezarfen Hüseyin Efen
di, s. 96). ~lll. yüzyılın ilk yarısında bö
lükler kırk beşten on beşe düşürülmüş; 
XVII. yüzyıl ortalarında 177 kişilik beş bö
lük olan Bab-ı Hümayun kapıcıları da ~lll. 
yüzyılda elli yedi kişilik dört bölüğe inmiş
tir. Her bölüğün bir bölükbaşısı. kethü
dası ve katibi olurdu. Kapıcılar uiGfeli idi
ler ve maaşlarını üç ayda bir Küçük RGz
namçe Kalemi'nden alırlardı. Ayrıca bazı 
tayin ve tevcihlerden de gelirleri olup bu
nun dışında kendilerine her yıl elbise ile 
başta cülüs olmak üzere çeşitli vesilelerle 
bahşişler verilirdi. Bölükbaşının yevmiye
si 100. katip ve kethüdanınki 70 'er a_kçe 
idi. 

Kapıcıların kapı nöbeti dışındaki başlıca 
görevleri, Divan-ı Hümayun'un toplandığı 
günlerde iş takip etmek için saraya gelen
lere yol göstermek. hiç kimseyi silahlı ola
rak Ortakapı 'dan içeriye almamaktı. Di
van-ı Hümayun'da birine falaka cezası ve
rilecekse değneği sadrazam ın izniyle kapı-
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cılar vururdu. Padişah saray dışında iken 
Otağ-ı Hümayun'un kapısında nöbet bek
leme hizmetini de kapıcılar görürlerdi 
(BA, MD, nr. 5, s. 623). Gerek sefere çıkılır
ken gerekse savaş esnasında padişahın 
mehterhanesi saltanat sancaklarının al
tında nevbet çalar, bu esnada bir tarafta 
çavuşlar. diğer tarafta kapıcılar saf halin
de dururlardı. Serdar-ı ekremin maiye
tinde bulunan dergati-ı ali kapıcıları sa
vaş hakkında merkeze haber getiririerdi 
(Selanik!, ı, 18, 194,334, 359; ll, 449) Sa
rayın kapıcı ihtiyacının karşılanması dev
şirme sistemine dayanırdı. Daha sonra
ları saraydaki aşçı. helvacı. ekmekçi gibi 
hizmetlilerle Bostancı Ocağı'ndan, Bab-ı 
Hümayun ve Eski Saray kapıcılığından 
terfian Babüsselam kapıcılığına tayin ya
pılırdı (BA, MD, nr. 12, s. 464) XVII. yüzyıl 
başlarından itibaren kapıcıbaşı oğulları 
Acemi Ocağı 'na alınmaya başlanmıştır 

(Akgündüz, IX, ı 52) Kapıcılar kıyafet ola
rak başlarına zerrinkülah veya zerkula de
nilen. üzeri arkaya yatık olmayan sırmalı 
bir üsküf. arkalarma nimten kürk. altla
rına da kadife şalvar giyerlerdi. Taşra ka
zaları ndaki ihtisab hizmetleri ve bazı 
muhzırbaşılıklar da kapıcılara tevcih edi
lirdi. XVII ve XVIII. yüzyıllarda rikab-ı hü
mayun ağalarından biri dış hizmete tayin 
edildiğinde nöbette bulunan Babüsselam 
kapıcıları ile Bab-ı Hümayun kapıcıianna 
1 OO'er akçe. pişkeşçiye 1 SO, meşaleciye 
40. m ataracıya SO ve iskemleciye 40 akçe 
verilirdi. Bunların dışında Eflak, Bağdan 
ve Erdel elçileri mütat vergilerini getir
diklerinde kapıcılara para ve çeşitli hedi
yeler sunarlardı. Bayramlarda Divan-ı Hü
mayun üyeleri de "ıydiyye" adı altında 
bahşiş verirlerdi. Celalzade Kanunname
si'nde beyler seferde iken ordu resminin 
tamamının . ordu istanbul. Edirne ve 
Bursa'da iken bunun yarısının kapıcıbaşı
lara ait olduğu belirtilir. Şehzadeler san
cağa çıktığında kapıcılar 10.000. şehza
de lalalığından ise 600 akçe pay alırlardı 
(a.g.e., VII, 245, 246, 300) . Kapıcıların baş
bölükbaşısı divan toplantılarında kapı 
arasında beklerdi. XVI. yüzyıl ortalarında 
kapıcılardan timara çıkanlara yıllık geliri 
1 s.ooo akçe olan dirlik verilirdi. Tayin ve 
tevcihleri başkapıcıbaşının arzıyla gerçek
leşirdi. Taşrada görev yapan şehzadele
rin yanındaki kapıcıbaşı ve kapıcılarla di
ğer hizmet erbabının merkezden tayini
ne özen gösterilirdi. 

Kapıcılar Kethüdası. Kapıcıların en bü
yük amiri. belgelerde "kethüda-i bewa
bin-i şehriyari" şeklinde geçen kapıcı
lar kethüdasıdır. Eşik ağasının Osmanlı-
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lar'daki muadili olan kapıcılar kethüdası 
(Şem 'danlzade. ı . 59) padişahla sadra
zam arasındaki görüşmelerde hazır bu
lunur ve aracı olur, telhisleri götürür, ce
vabı yine yerine ulaştırırdı. Yabancı göz
lemci ve araştırmacılar kendisinden sa
ray müşiri veya saray nazırı diye bahse
derler (Hammer. III. 230). Fatih Sultan 
Mehmed'in Kanunname-i Al-i Os
mdn'ında saray hizmetiisi olarak geçen 
ve rütbe bakımından çavuşbaşı ile cebe
cibaşı arasında bulunan kapıcılar kethü
dası. Divan-ı Hümayun toplantılarına ge
len vezirleri çavuşbaşıyla beraber karşıla
yan, dava için gelenleri Bab-ı Hümayun'
dan içeri alan ve yetkili divan üyeleriyle 
görüştüren bir kimse olarak nitelenir. Ge
nellikle Enderun görevlilerinden terfian 
tayin edilen kapıcılar kethüdası, kapı ağa
sı vasıtasıyla padişahtan aldığı emri vez'i
riazama ve divan üyelerine ulaştırırdı. Ay
nı zamanda Divan-ı Hümayun'un düze
ninden sorumlu olup bu hizmetleri sıra
sında elinde gümüş asa bulundururdu. 
Bayram ve cuma selamlıklarında, kılıç 
alaylarında halkın şikayet dilekçelerini 
toplayıp (D'Ohsson. VII, 17) padişaha ve 
gereği yapılmak üzere onun adına sad
razama sunardı. Divan-ı Hümayun'da ve
ziriazamın önünde şikayet dilekçelerini 
okuyanlardan biri de kapıcılar kethüdası 
idi (ipşirli. sy. 14 [ 1994]. s. 16). Görevden 
alınan veziriazamlardan mührü alır. yeni 
tayin edilene de eğer taşrada ise yanın
da bir miktar kapıcı ile yine kethüda tes
lim ederdi. Arza girişlerde divan üyeleri
ne yol gösterirdi. Divan toplantılarından 
sonra yenilen yemeğin hazırlanıp dağıtıl
masına çavuşbaşı ile birlikte nezaret 
eder. katibiyle beraber kazaskerlerin sof
rasından kalkan yemeği yerdi. Gerektiğin
de Anadolu'dan asker tedarikiyle de gö
revlendirilen kapıcılar kethüdası Kırım 
hanlarının tayinini tebliğ eder ve hanı se
fere davet için nakit ve çeşitli hediyelerle 
Kırım'a giderdi ( Defterdar Sarı Mehmed 
Paşa, s. 20). Taşrada bulunan veziriazam
ların siyaseten katlini. yanında kapıcı ve 
cellattarla birlikte çok defa kapıcılar ket
hüdası gerçekleştirirdi. Nitekim Merzi
fonlu Kara Mustafa Paşa'nın katliyle kapı
cılar kethüdası Kazzazzade Ahmed Ağa 
görevlendirilmişti (a.g.e., s. 167). Kapıcı
lar kethüdasının yevmiyesi XVII. yüzyıl 
sonlarında 60 akçe iken daha sonra art
mıştır. Bu maaş dışında kendisine ayrıca 
yıllık Şam avarızı gelirlerinden 7000 ku
ruş verilirdi. 

Kapıcılar kethüdası mirahurluğa, silah
darlığa. sadaret kaymakamlığına veya 
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başbaki kulluğuna tayin edilebilir ve ye
rine çaşnigir, şehremini. şatır, mirahur-ı 
sani veya Has Oda ağalarından biri geti
rilebitirdi (Selanik!, ı. 220; Defterdar Sarı 
Mehmed Paşa, s. 173, 281 ). Mesai arkada
şı çavuşbaşı ile kapıcılar kethüdası ara
sında bazan görev değişikliği olur. bu iki 
görevli birbirinin yerine tayin edilebilirdi 
( Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 540, 715). 
Divan-ı Hümayun'daki görevleri dışında 
kapıcılar kethüdası padişahın rikab-ı hü
mayun hizmetinde bulunur, binişlerde 
ona hizmet ederdi. Lutfi Paşa , kapıcılar 

kethüdasının devlet sırtarına vakıf olması 
sebebiyle bir yere gitmesini uygun bul
maz (Asafname, s. 78). Bazan vekaleten 
tayin edilebilen kapıcılar kethüdası ile ça
vuşbaşının teşrifatla ilgili görevleri tedri
cen Teşrifat Kalemi'nde toplanmıştır. Ba
bıali'nin teşekkülünden sonra kapıcılar 
kethüdasına burada bir büro tahsis edil
miştir. Kapıcılar kethüdalığının yerini XIX. 
yüzyılda mabeyn başkitabeti almıştır. 

Kapıcıbaşılar. Kapıcılar kethüdasının 

divan ve rikab-ı hümayun hizmetlerinde
ki yoğun meşguliyetleri yüzünden kapıcı
ların tayin, terfi ve emeklilik işleri ikinci 
büyük amirleri olan kapıcıbaşı tarafından 
yapılırdı. Kendisi de kapıcıbaşılık yapan 
Lutfi Paşa kapıcıbaşıların özengi ağala
rından olduğunu belirtir (a.g.e., s. 18). 

Bab-ı Hümayun ve dergah-ı ali kapıcı
başılarının sayısı Fatih Sultan Mehmed 
devrinde tek olup bunun teşrifattaki yeri 
miralem ile mirahur-ı ewel arasında idi. 
Kapıcı bölükleri çoğaldıkça bunların da 
sayısı artmış ve içlerinden en kıdemlisi 
başkapıcıbaşı olmuştur. Bunun altında 
ikinci ve daha küçük rütbeli kapıcıbaşılar 
vardı. Kapıcıbaşı sayısı XVI. yüzyıl ortala
rında dörde, aynı yüzyıl sonlarında ona, 
XVIII. yüzyılın ilk yarısında altmışa, sonla
rında ise 1 SO'ye (D'Ohsson, VII, 18) yük
selmiştir. lll. Murad dönemindeyirmi bir 
olan kapıcıbaşı sayısı (Selanikl. ll , 853). ı. 

Ahmed zamanmda ona düşmüştür. Ön
celeri kapıcılıktan, müteferrikalıktan, si
lahdarlıktan, çakırcıbaşılıktan, bazı Ende
run ağalıklarından ve bostancıbaşılıktan 
yapılan kapıcıbaşı tayinleri, devşirme sis
teminin bozulmasından sonra ağırlıklı 
olarak paşa ve ümera oğullarına inhisar 
etmiştir. Kapıcıbaşılar görev esnasında 
başlarına müceweze. sırtiarına serasere 
kaplı sarnur kürk veya muvahhidi atlas 
giyerler (a.g.e. , IV. 552) ve ellerinde gü
müş asa taşırlardı. Divan-ı Hümayun'un 
toplandığı günlerde kapıcıbaşılar eski di
van hane ile Babüssaade arasındaki se
kide bulunurlar, aralarından ikisi resmi 

kıyafetiyle divanhane kapısında hizmet 
eder, bayram tebriklerinde ise padişahın 
tahtının karşısında dururdu. Kılıç alayla
rında kapıcılar kethüdası ve kapıcıbaşılar 
karadan Eyüp Camii'ne giderler ve bura
da deniz yoluyla gelecek padişahı bekler
lerdi. Hükümdarın Arz Odası'nda elçi ka
bulü töreninde yine iki kapıcıbaşı elçinin 
koltuklarına girip kendisini huzura çı
karır ve yer öptürürdü . Taşrada görevli 
vezirlere ve beylerbeyilere gönderilen 
önemli fermanları ve ölüm emri gibi giz
li emirleri kapıcıbaşılar götürürlerdi (BA, 
MD, nr. 3, s. 132, 176; nr. 6, s. 450. 481 ). 
Padişah camiye çıktığında ve mevlid alay
larında ellerinde asalarla kapıcıbaşıların 
bir kısmı da hazır bulunurdu. Kapıcıbaşı
lar diplomatik görevler için yabancı ülke
lere elçi olarak da gönderilirdi. 

Kapıcıbaşıların yevmiyeleri XVII. yüzyıl 
ortalarına kadar 1 SO akçe idi. Ayrıca bazı 
muhzırbaşılıkların. yani şer'i mahkeme 
mübaşirliklerinin aidatiarı kapıcıbaşılara 

aitti. Kapıcıbaşılar bunu iltizama verirler
di. Eflak, Boğdan ve Erde!' de yönetici de
ğişiklerinde görev alırlar. bu münasebet
le kendilerine yeni kral ve voyvodalar ta
rafından bol hediye ve bahşiş verilirdi. 
Beylerbeyi tayinlerinin de kapıcıbaşılar 
tarafından tebliğ edildiği bilinmektedir. 
Vergi toplamak, orduya erzak ve para gö
türmek, netir-i am, teftiş ve mübaşirlik, 
surre eminliği hizmetlerinde bulunmak 
diğer görevleri arasında sayılabilir. Dış 
hizmete çıktıklarında Kanuni Sultan Sü
leyman devrinde 400.000 akçelik has ve
rilen kapıcıbaşılara XVI. yüzyıl sonlarında 
arpalık olarak 19.000 akçelik tirnar veri
lirdi. Kapıcıbaşılar dış hizmete genellikle 
sancak beyi, bazan da eyaJet valisi, hatta 
vezir olarak (lsazade Tarihi, s. 46) çıkar
Iardı (Akgündüz, lll, 369, 370). Hezarfen, 
XVII. yüzyıl ortalarında 450.000 akçelik 
has ile sancağa çıktıklarını belirtir ( Telhi
sü 'L-beyan, s. ı ı 5) . Kapıcıbaşılıktan yeni
çeri ağalığına, mirahurluğa, silahdarlığa, 
kapıcılar kethüdalığına, baruthane nazır
lığına ve matbah eminliğine tayin yapıla
bilirdi. 

Kapıcılar kethüdalığı (Şem 'danizade, ı. 

87, 89) ve kapıcıbaşılık son yüzyıllarda rüt
be veya paye olarak da verilmeye başlan
mış. hatta bazı ayanlara bile tevcih edil
miştir. Il. Mahmud tarafından 1 826 yılın
da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ar
dından merkezde ve taşrada sadece otuz 
kapıcıbaşı bırakılmış. diğerleri 300'er ku
ruş maaşla emekliye sevkedilm iştir. Bıra
kılan otuz kapıcıbaşının resmi kıyafetle
riyle törenlerde istihdam edilmeleri ka-



rarlaştırılmıştır. 1840 yılında sayıları kır
ka yükseltilen kapıcıbaşılar, "serbewa
bln-i rikab-ı hümayün-ı mülükane" unva
nıyla mlrahurluğa bağlanmıştır. Böylece 
rikab-ı hümayun ve dergah-ı all unvanla
rıyla kapıcıbaşılık ikiye ayrılm ı ştır. Daha 
imtiyazlı olan rikab hizmetindekiler nö
betleşe olarak cuma ve bayram selam
lıkları ile diğer resmi gunlerde istihdam 
edilmiştir. Vak'anüvis Ahmed Lutfi Efen
di dergah- ı all kapıcı başılarının isimlerini 
liste halinde vermiştir (Tarih, V, 3 2-3 4) . 
Yine aynı tarihçi. bir süre önce emekliye 
ayrılan kapıcıbaşıların fakru zaruret içine 
düştüklerini belirtmektedir (a.g .e., lll, 
165). 1851 yılında kapıcıbaşılığın derecesi 
yeniden belirlenmiştir. Mülki rütbeler ara
sında önemli yeri olan kapıcıbaşılık 1908'
de kaldırılmıştır. 
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~ A BDÜLKADiR Ö ZCAN 

KAPlKULU 

Osmanlı Devleti 'nin 
merkez kuvvetlerini teşkil eden 
maaştı askerle rin genel adı. 

_j 

Osmanlılar'da doğrudan padişaha bağlı 

olarak sarayda görevli maaşii askeri züm
reler için bu vasıflarını belirtmek üzere 
kullanılan kapıkulu terimi zamanla var
lıklı veya nüfuz sahibi kimselerin hizme
tinde bulunanları da ifade etmiştir. As
keri manada kapıkulu islam devletlerin
deki hassa askeri teşkilatını karşılamak
tadır. islam Türk devletlerinden Karahan
lılar. Gazneliler, Harizmşahlar, Selçuklu
lar. Eyyübller ve M oğallar'da hassa askeri 
teşkilatı bulunmakta olup bunların kay
nağını genellikle savaş esirleri veya köle
ler oluşturmuştur. 

Osmanlılar'da hassa askerleri kapıkulu 
ocakları adı altında çeşitli sınıfiara ayrıl

mıştır. Bunlar önceleri pençik kanununa 
göre alınan savaş esirlerinden seçilirken 
daha sonra devşirme kanununa göre top
lanan Osmanlı tebaası gayri müslim ço
cuklarından teşkil edilmiştir. Bazan "kul 
taifesi" olarak da anılan bu birlikler esas 
olarak merkezde bulunurlar. sefer esna
sında ve ordugahta padişahı ve otağını 
muhafaza ederlerdi. 

Kapıkulu askerleri yaya ve atlı olmak 
üzere iki ana gruba ayrılmıştı. Yayalar 
kendi aralarında acemi. yeniçeri, cebeci, 
topçu. top arabacısı. humbaracı ve lağımcı 

adları altında yedi ocaktan oluşmaktaydı. 
Bazı kaynaklarda top arabacıları, lağımcı 
ve humbaracı ocaklarından söz edilme
mekte. buna karşı lık sakaların adı geç
mekte (Marsigli, s. 70, 72, 89). bazılarında 
ise sadece lağımcılara yer verilmernek
tedir (Ahmed Cevad, s. 3) . Bir kısım kay
naklarda humbaracılar ve lağımcılarla 
birlikte sakalardan da söz edilmektedir 
(Mahmud Şevket Paşa, s. 6). 

Erieri acemi ağianı adıyla anılan Acemi 
Ocağı bazı kaynaklarda kapıkulu ocakları 

KAPlKULU 

arasında geçmemekle birlikte başta Ye
niçeri Ocağı olmak üzere diğer kapıkulu 
ocaklarına asker yetiştirmekteydi. Yeni
çeriler kapıkulu ocaklarının ilk kurulan 
kısmı, en kalabalık ve en nüfuzlu asker
leriydi. XV. yüzyıldan itibaren Hacı Bek
taş-ı Veli'ye nisbet! e Bektaşi Ocağı adıyla 
da anılan Yeniçeri Ocağı cemaat ortaları, 
sekban ve ağa bölükleri diye üç kısma, 
bunlar da kendi içlerinde çeşitli biriikiere 
ayrılırdı. Cebeci Ocağı'nın mensupları olan 
cebecilerin başlıca görevi yeniçerilere si
lah temin etmek, bu silahların bakım ve 
muhafazasını yapmaktı. Topçu Ocağı'nda 

çeşitli ebatta gülleler atabilen irili ufaklı 
toplar imal edilir ve bunlar üzerinde eği
tim yapılırdı. Top imal eden ve kullanan 
diye iki sınıfa ayrılan topçuların da kayna
ğı Acemi Ocağı idi. Top Ar abacıları Ocağı, 
büyük topların naklinde kullanılan araba
ların imal edildiği ve bakımının yapıldığı 
yaya kapıkulu ocağıydı. Küçük ve fazla 
ağır olmayan toplar katır ve deve sırtın
da taşınır. top nakli mümkün olmayan 
yerlerde ise seyyar top dökümhaneleri 
kurularak buralarda toplar ve gülleler 
dökülürdü. Top arabası imalathanesi İs
tanbul'da Tophane' de, arabacıların kışla

ları Şehremini. arabalan çeken hayvanla
rın ahırları ise Ahırkapı semtlerindeydi. 
Bir tür el bombası imal edicileri ve kulla
nıcıları olan humbaracılar önceleri cebeci 
ve topçu ocaklarına bağlı iken İstanbul'un 
fethinden sonra müstakil hale getirilmiş

lerdi. Humbaracıların merkezde bulunan
ları ulüfeli, taşradakiler ise dirlikli idi (bk. 
HUMBARACI ). Yaya kapıkulu ocakların
dan olan Lağımcı Ocağı'nın askerleri özel
likle kale muhasaralarında toprak altın
da tüneller açarak buralara yerleştirdik
leri patlayıcı maddelerle fetihleri kolay
laştırırlardı. Cebecibaşıya bağlı olan ulü
feli lağımcılar merkezde, lağımcıbaşıya 
bağlı dirlikli lağımcı lar taşrada bulunur
du. 

Atlı kapıkulu ocakları sipah, silahdar, 
ulüfeci ve gureba bölüklerinden teşekkül 
eder, bunlardan ulüfeci ve gureba bölük
leri sağ ve sol diye ayrıca ikiye ayrılırdı. 
Atlı merkez kuwetlerinden ilk teşkil edi
len silahdar bölüğü olup sipah bölüğü Fa
tih Sultan Mehmed zamanında kurul
muştur. Daha sonra sağ ve sol ulüfeciler
le sağ ve sol garipleriri de ilavesiyle süvari 
kapıkulu ocaklarının sayısı altıya çıkmış

tır. Marsigli çavuşları da kapıkulu süva
rileri arasında zikretmektedir (Osmanlı 
İmparatorluğununAskeri Vaziyeti, s. 70, 
ı 00) . Timarlı sipahilerden ayırmak için 
kapıkulu süvarilerine altı bölük adı veril-
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