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Osmanlýlar’da hükümdarla vezirlerin
maiyetinde bulunan

bir tür hizmetli sýnýfý.
˜ ™

Osmanlý sarayýnda çeþitli iþler yapmakla
görevli kimselerin genel bir adlandýrmasý
olup diðer hizmetlilerden farklý olarak soy
ve mevki açýsýndan seçkin þahýslardan se-
çilenler ve muayyen bir iþle deðil deðiþik
hizmetlerde görevlendirilenler için kullaný-
lýr. Ayrýca vezir ve beylerbeyilerin maiye-
tindeki hizmetlilere de müteferrika denil-
miþtir.

Müteferrikalýðýn ne zaman ihdas edil-
diði tam olarak bilinmemektedir. II. Mu-
rad döneminde Ramazan 847 (Ocak 1444)
tarihli bir vakfiyede þahitler arasýnda Ýbrâ-
him b. Ýshak adlý bir sultan müteferrikasý-
na rastlanýr (Uzunçarþýlý, s. 428). Bu bilgi
müteferrikalýðýn 1443’ten önceki bir ta-
rihte mevcut olduðuna iþaret eder. Fâtih
Sultan Mehmed Kanunnâmesi’nde müte-
ferrikalýk oldukça geliþmiþ bir müessese
olarak tanýmlanýr.

Osmanlýlar baþlangýçta kendilerine tâbi
olan Eflak Voyvodalýðý, Boðdan Voyvodalý-
ðý, Erdel Prensliði, Gürcü meliklikleri ve im-
paratorluðun deðiþik bölgelerindeki ma-
hallî beylerin oðullarýný devlet merkezinde
rehin olarak tutar ve özellikle sultana sa-
dakat konusunda eðitirlerdi; bunlara “der-
gâh-ý âlî müteferrikalarý” denirdi. Bu gru-
ba vezirlerin, þeyhülislâmlarýn, padiþah ho-
calarýnýn, beylerbeyilerin, sancak beyleri-
nin, defterdarlarýn ve rikâb aðalarýnýn ço-
cuklarý da dahildi. Böylece bir bakýma hem
önemli mevkilerdeki idareci ve ulemânýn
çocuklarýnýn geleceði garanti altýna alýn-
mýþ, hem de tâbi beylerin ve taþrada gö-
revlendirilen idareci zümrenin çocuklarý Ýs-
tanbul’da tutularak merkeze karþý olum-
suz bir tavýr içine girmeleri engellenmiþ
olurdu.

Müteferrika sýnýfýna daha sonralarý özel-
likle Has Oda’dan çýkanlar, sultan ve þeh-
zadelerin kýzlarýnýn çocuklarý, önemli dev-
let görevlilerinin adamlarý, bazý saray aða-
larý da girdi. Has Oda’nýn dýþýnda baltacýla-
rýn kýdemlileriyle hazine ve kiler koðuþla-
rýndan çýkanlardan da müteferrikalýða alý-
nanlar oldu. XVI. yüzyýlýn ortalarýndan iti-

baren Celâlzâde Mustafa ve Feridun Ah-
med Bey gibi üst düzey bürokratlara mü-
teferrikalýk verildi. Yine Þehnâmeci Seyyid
Lokmân ile Tâlikîzâde Mehmed Subhi gibi
tarih yazarlarý müteferrika zümresine da-
hil edildi. Yüzyýlýn sonlarýnda müteferrika-
lýk sistemi deðiþti ve daha önce dikkatle
seçilerek alýnan müteferrika kadrolarýna
kâtip, çavuþ gibi devlet görevlileri de gir-
meye baþladý. Kýdemli Dîvân-ý Hümâyun
kâtipleriyle defterhâne kâtiplerine kalem-
deki görevlerinin yaný sýra müteferrikalýk
veriliyordu (BA, A.RSK, Dosya, nr. 2/70).
Ancak bu tür görevliler genellikle doðru-
dan hazineden maaþlý deðil timarlý olarak
tayin edilmiþti.

XVI. yüzyýla ait kaynaklarda müteferri-
kalýk hakkýnda bazý bilgilere rastlanýr. Vezî-
riâzam Lutfi Paþa ulûfeli müteferrikanýn
hariçten olmamasý, harem-i hâstan, bey-
lerbeyi, sancak beyi ve merkez defterdar-
larýnýn oðullarýndan alýnmasý gerektiðini,
bunlardan baþkalarýnýn müteferrikalýk için
câiz sayýlmadýðýný yazar (Âsafnâme, s. 77).
III. Murad döneminde (1574-1595) kaleme
alýnan Hýrzü’l-mülûk’te de müteferrika-
lýðýn þerefli bir mansýb olduðu, olur olmaz
kimselere verilmesinin uygun bulunmadý-
ðý, hizmet ehli, yiðitlikleri ve yararlýðý olan
kadîm emektarlara tevcih edilmesi gerek-
tiði üzerinde durulur (Osmanlý Devlet Teþ-
kilâtýna Dair Kaynaklar, s. 186-187).

Genellikle müteferrikalar ulûfeli ve ti-
marlý olmak üzere iki sýnýftý. Ulûfeliler ti-
marlýlardan daha itibarlý idi. Fâtih Sultan
Mehmed Kanunnâmesi’nde teþrifatta ulû-
feli müteferrikalarýn çaþnigîrlerden önce,
timarlý müteferrikalarýn ise çaþnigîrlerden
sonra geldiði belirtilir. Lutfi Paþa da ulû-
feli müteferrikalarýn çaþnigîr ve kâtipler-
den evvel geldiðini yazar. XV. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda vezîriâzam oðullarýnýn 60, vü-
zerâ oðullarýnýn ve Has Oda’dan çýkanlarýn
50, niþancý ve beylerbeyi oðullarýnýn 45 ak-
çe ile müteferrika olduðu kayýtlýdýr (Kå-
nûnnâme-i Âl-i Osman, s. 12, 15). Bu du-
rum XVI. yüzyýlda deðiþmiþ, müteferrika-
lýða geçiþte alýnan ulûfe miktarý artmýþ-
týr. Nitekim vüzerâ oðullarýnýn 80 akçe ve
bizzat padiþah tarafýndan müteferrika ya-
pýlmýþsa 100 akçe ile göreve getirildikleri
anlaþýlmaktadýr (Lutfî Paþa, s. 77).

Ulûfeli müteferrikalarýn kendi içlerinde
belirli bir kýdemi vardý. Ýlk sýrada þeyhülis-
lâm ile padiþah hocalarýnýn çocuklarý yer
alýr; onlarý vüzerâ, beylerbeyi, ümerâ ve
defterdarlarýn oðullarý ile rikâb-ý hümâyun
aðalarý takip ederdi. Eðer herhangi bir sý-
nýfa mensup kiþi baþka bir sýnýfta görev ya-

da oluþmuþ baþka kalýplarý da vardýr. Celâl
el-Hanefî’nin örnekleriyle gösterdiði baþlý-
ca farklý kalýplar þunlardýr (el-£Arû², s. 216-
242).

1. ® ¦–/®¦–//®¦–/®¦– (veya [– ¦=] fâ-
ilân ya da [– –] fa‘lün)

2. – ¦¦/–¦–//–¦¦/–¦–

3. –¦–/¦–//–¦–/¦–

4. – – /– – –//– – /– – –

5. – – /– –/– –//– – /– – – (veya [– =] fa‘lân)

6. –¦– /– –//–¦–/– – /– –

7. – – /– –/¦¦– – //– – /– – /¦¦– –

8. – – /– ¦¦– /¦¦– /¦¦– //¦¦– /– –/
¦¦– /¦¦– 

Þarký ve türkü formlarýna elveriþli ritmik
bir yapýya sahip olan mütedârek bahrinin
klasik þiirden örnekleri nâdir olmakla bir-
likte özellikle serbest þiirde yaygýn bir kul-
laným alanýna sahip olduðu görülür. Ali b.
Abdülganî el-Husrî’nin “Yâ leyle’s-sab ...”
matlaý ile baþlayan “Kasîde-i Dâliyye”si ile
Suriyeli çaðdaþ þair Nizâr Kabbânî’nin “Ka-
rietü’l-füncân” kasidesi bunlardan bazýla-
rýdýr. Türk þiirinde bahrin “fâilün / – ¦ –”,
“feilün /¦¦ –” tef‘ilelerinin dörder defa
tekrarlanmýþ þekli ile bir mýsrada fa‘lün (2)
+ feilün (2) þeklinin pek az kullanýldýðý gö-
rülmektedir.
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Ulûfeli müteferrikalarýn sayýsý devlet kad-
rolarýndaki artýþa paralel olarak XVI. yüz-
yýlýn sonlarýndan itibaren artýþ gösterdi.
982’de (1574) 124 kiþiden oluþan grup
1013’te (1604) 386’ya, 1033’te (1624) 611’e
ulaþtý. IV. Murad döneminde devlet kadro-
larýnda yapýlan düzenlemelerle müteferri-
ka sayýsý düþürüldü; 1638’de 413 kiþiye in-
di. IV. Murad zamanýnda 28 Zilkade 1047’-
de (13 Nisan 1638) Baðdat seferine katýl-
mayan 102 kiþi cemaatten ihraç edilirken
on iki kiþi de emekliye sevkedilince (BA,
MAD, nr. 6012, s. 9-32) grupta bir de der-
gâh-ý âlî müteferrikalarý mütekaidleri oluþ-
tu. 1639’da 300 kiþiye kadar düþen müte-
ferrikalarýn sayýsý Sultan Ýbrâhim dönemin-
de tekrar arttý. 1658’de 745’e ulaþtý. Köp-
rülü Mehmed Paþa, Erdel seferi sýrasýnda
16 Þevval 1069’da (7 Temmuz 1659) 119
kiþiyi cemaatten çýkarýrken beþ kiþiyi müte-
kaid sýnýfýna gönderdi (BA, MAD, nr. 6008,
s. 8-38). 1073’te (1662-63) 798 olan müte-
ferrika sayýsý 1101’e (1690) gelindiðinde
521’e düþtü. 1692’de 434 müteferrika 25
Muharrem 1104’te (6 Ekim 1692) yine göz-
den geçirildi ve dergâh-ý âlî müteferrika-
larýndan elli bir, han müteferrikalarýndan
110 kiþi cemaatten çýkarýldý (BA, KK, nr.
3432, s. 10-33). 1693’te 385 olan mütefer-
rika sayýsý ertesi yýl 413’e çýktý ve 14 Rebîü-
levvel 1106’da (2 Kasým 1694) yine sefer-
de mevcut olmayan elli dergâh-ý âlî müte-
ferrikasý ile yetmiþ han müteferrikasýnýn
vazifeleri kaldýrýldý (BA, KK, nr. 3435, s. 16-
40). Müteferrika sayýsý 1125’te (1713) 391
iken 1156’da (1743) 143’e düþtü, 1770’te
265’e yükseldikten sonra giderek azaldý
ve 1804’te 177’ye, 1820’de 154’e indi. IV.
Murad zamanýnda oluþturulan mütekaid
müteferrikalarýn sayýsý 1049’da (1639) otuz
beþ iken 1100’de (1688-89) yetmiþ beþ,
1105’te (1693-94) 131, 1168’de (1754-55)
yirmi yedi, 1203’te (1788) yirmi sekiz, 1820’-
de otuz dört kadardý.

Ulûfeliler dýþýnda timarlý müteferrika sý-
nýfýnýn sayýsý da zaman içerisinde deðiþme
göstermiþtir. XVI. yüzyýlýn sonlarýnda ti-
marlý merkez görevlilerinin kadrosundaki
aþýrý artýþý önlemek için gedik sisteminin
baþlamasýyla birlikte diðerlerinin yaný sýra
müteferrika kadrolarý sýnýrlandýrýldý. Ti-
marlý müteferrika sayýsý 200 olarak tes-
bit edildi. Hem divan kâtibi hem mütefer-
rika olanlarýn sayýsý da on ile sýnýrlandýrýldý
(BA, A.DVN, Dosya, nr. 14/43). Gedikli mü-
teferrikalarda görev tasarruf etmek için
gediðin boþalmasý gerekliydi. Gedikli mü-
teferrikalardan biri vefat ederse zeâmeti
oðullarý arasýnda paylaþtýrýlýr, müteferrika-
lýk gediði ise büyük oðluna verilirdi (BA,

Tahvil Defterleri, nr. 84, s. 4-14). Osmanlý-
lar’da XVI. yüzyýl sonlarýndan itibaren kâ-
tip, çavuþ, müteferrika gibi görevlilerin
ihtiyaçtan fazla olmamasý ve belirlenmiþ
sayýlarýn aþýlmamasý yönünde birçok defa
emirler çýkarýlmýþsa da bunlar uzun vade-
de etkili olmamýþtýr. 1007’de (1598-99) ze-
âmetli müteferrika sayýsý 289 idi; 1045’te
(1635-36) 200’e indirildi (BA, MAD, nr. 5562,
vr. 1b). Ancak IV. Murad döneminde yapý-
lan düzenleme Sultan Ýbrâhim zamanýnda
bozuldu. Köprülü Mehmed Paþa, 1657’de
dergâh-ý âlî müteferrikalarýnýn da içinde
bulunduðu gedikli görevlilerin yeni bir yok-
lamasýný yaptýrarak kadrolardaki fazlalýk-
larý çýkarttýrdý (Îsâzâde Tarihi, s. 35). Zeâ-
metli müteferrikalar 1054’te (1644) 234,
1061’de (1651) 412, 1067’de (1657) 434,
1106’da (1694-95) 155 kiþiydi. 1713’te III.
Ahmed’in hükmüyle müteferrika sayýsý yi-
ne 200 olarak belirlendi, bundan sonra da
bu sayý sabit kaldý. Zeâmetli müteferrika-
larýndan otuz kiþi gedikli olarak kabul edil-
di ve seferden muaf tutuldu (BA, Tahvil
Defterleri, nr. 739, s. 4; nr. 744, s.1). Lutfi
Paþa zeâmetli müteferrikalarýn en fazla
100.000 akçe tasarruf edeceðini yazar,
fakat XVII. yüzyýlýn baþlarýnda zeâmet sý-
nýrýnýn çok üstünde has seviyesinde zeâ-
met tasarruf edenlere de rastlanýr.

Müteferrikalarýn âmirlerine müteferri-
kabaþý denirdi. Müteferrikabaþý törenler-
de müteferrikalarýn önünde yer alýr, sefer-
lerde yoklamalarýna nezaret ederdi. Mü-
teferrikalýða tayin veya bir müteferrikaya
timar tevcihiyle ilgili hususlarý da müte-
ferrikabaþý arzeder, eðer þahsýn baþvuru-
su olursa durum müteferrikabaþýndan so-
rulurdu. Müteferrikalarýn maaþlarýnýn da-
ðýtýlmasý sýrasýnda âmirlerinin maaþ veril-
mesine dikkat etmesi ve personellerinin
yanlarýnda bulunmasý emredilmiþti (BA,
KK, 3428, vr. 64a).

Müteferrikalar Dîvân-ý Hümâyun’a mü-
cevveze ve kumaþ üstlük ile giderler ve
rikâb-ý hümâyun aðalarýndan sonra otu-
rurlardý. Galebe divanýna da iþtirak eder-
lerdi (Tevkiî Abdurrahman Paþa, s. 527).
Ayrýca cuma selâmlýðýna çýkýldýðýnda hü-
kümdarýn önünde yer alýrlar, kýlýç alayý ve
bayram törenlerine katýlýrlardý. Sultanla
birlikte sefere gidince Enderun Hazinesi’-
ni ve padiþahýn tuðlarýný korurlar, bazan
da mîralemin muhafaza ettiði sancaklar-
da hizmet ederlerdi. Seferlerde ayrýca or-
dunun iâþesinin temini, saraya mal satýn
alýnmasý, asker toplanmasý ve asayiþin sað-
lanmasý gibi iþleri de yaparlardý.

Önemli emirler rikâb-ý hümâyun aðala-
rýyla gönderilirken ikinci derecedeki hü-

parsa oðullarý da o sýnýfa mensup müte-
ferrika zümresine geçirilirdi. Meselâ def-
terdarken paþa olanlarýn çocuklarý evlâd-ý
vüzerânýn içine alýnýrdý. Bayramlarda vü-
zerâ oðullarý müteferrikalar arasýnda ilk
sýrada el öperdi. Þeyhülislâm ve padiþah
hocalarýnýn zevcelerinin, kýzlarýnýn ve an-
nelerinin de müteferrika zümresine dahil
edildiði görülmektedir (BA, KK, nr. 3398,
s. 3-4; BA, D.KRZ, nr. 33120, s. 4).

Çeþitli kayýtlara göre Þâban 942’de (Þu-
bat 1536) mevcut altmýþ dokuz müteferri-
kanýn otuz yedisi, 1013’te (1604) 386 mü-
teferrikanýn elli ikisi, 1067’de (1656-57) 750
müteferrikanýn otuz üçü, 1074’te (1663-
64) 798 müteferrikanýn yirmi biri, 1100’-
de (1688-89) 485 müteferrikanýn dördü,
1105’te (1693-94) 385 müteferrikanýn bi-
ri devlet ricâlinin çocuklarýydý. Bu durum
müteferrikalýðýn kadro deðiþimine uðra-
dýðýnýn göstergesi olarak düþünülebilir.

Devlet adamlarýnýn çocuklarýnýn dýþýnda
Has Oda, büyük oda, gulâm-ý miftâh, gu-
lâm-ý peþkir, teberdarlar, kilerli ve seferli
koðuþlarý, hassa helvacýlarý, has bahçe gýl-
manlarý, ýstabl-ý âmire hademeleri, zev-
vâklar, sipahiler ve silâhdarlar, þeyhülislâm
ve kazasker adamlarý, çavuþlar, kâtipler gi-
bi çok deðiþik gruplardan kimselerin mü-
teferrikalýða tayin edildiði anlaþýlmakta-
dýr (BA, MAD, nr. 5965, 7205). Ayrýca yeni
müslüman olanlardan da müteferrika ya-
pýlanlara rastlanmaktadýr (BA, MAD, nr.
5965, s. 30).

Osmanlý hâkimiyeti altýndaki prenslikle-
rin yöneticilerinin çocuklarý ve adamlarý da
uzun süre müteferrikalar içerisinde “mü-
teferrika-i dergâh-ý âlî hilâf-ý mille” baþlýðý
altýnda önemli bir grubu teþkil etmiþtir.
Eflak, Boðdan ve Erdel prenslikleriyle Gür-
cü meliklikleri baþta olmak üzere deðiþik
milletlere mensup 942’de (1536) on, 1013’-
te (1604) dört, 1034’te (1624-25) on iki,
1062’de (1652) bir müteferrika vardý. Mü-
teferrikalarýn maaþ kayýtlarýnda XVII. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýnýn ortalarýndan itibaren
týpký yüksek dereceli devlet ricâlinin oðul-
larý gibi bu grup da artýk yer almaz. Ayrýca
Kýrým hanlarý soyundan gelenler veya ha-
na baðlý olan önemli kimseler de mütefer-
rika grubu içinde bulunmaktaydý. Han mü-
teferrikalarý olarak gruplandýrýlan bu ce-
maatin sayýsý II. Viyana Kuþatmasý’ndan
sonra giderek arttý. 1013’te (1604) kýrk üç,
1038’de (1628-29) on iki kiþi iken XVII. yüz-
yýl sonlarýnda sayýlarý 200’ü geçti. Ancak
XVIII. yüzyýlda siyasî þartlara baðlý olarak
azaldý ve 1770’te yirmi dokuza indi. Ký-
rým’ýn elden çýkmasýnýn ardýndan listeler-
de bir daha yer almadý.
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Lût kavminin helâki sýrasýnda
altüst edilen yerleþim birimlerine

iþaret eden Kur’an tabiri.
˜ ™

Sözlükte “yalan konuþmak, bâtýl söz söy-
lemek, günah iþlemek, iftira etmek” an-
lamlarýndaki efk kökünün “iftiâl” kalýbýn-
dan türeyen mü’tefike (çoðulu mü’tefikât)
“bir þeyi ters çeviren, altýný üstüne geti-
ren; altüst olan” demektir. Kelime Kur’an’-
da biri tekil (en-Necm 53/53), ikisi çoðul (et-
Tevbe 9/70; el-Hâkka 69/9) olmak üzere üç
yerde geçer. Hasan-ý Basrî Necm sûresin-
deki tekil þekli de çoðul olarak okumuþtur
(Bennâ, II, 504).

Müfessirler bu kelimenin delâletine iliþ-
kin birkaç görüþ zikretmiþtir. Birinci görü-
þe göre mü’tefikât Lût kavmiyle birlikte
helâk edilen beþ þehre delâlet etmekte-
dir. Bunlarýn Sodom, Sa‘be (Sab‘a), Omre
(Gamre), Dûma ve Sa‘ve (Da‘ve) olduðu be-
lirtilir (Taberî, TârîÅ, I, 183; Ýbnü’l-Esîr, I,
122; Âlûsî, XXVII, 71). Tevrat’ta da Lût kav-
minin yerleþim bölgesindeki þehirler So-
dom, Gomore, Admah, Tseboim ve Tsoar
(Bela) adlarýyla verilir (Tekvîn, 14/2; Tesniye,

29/23). Ýkinci görüþe göre mü’tefikât ile
geçmiþte halklarý inkârcý olan bütün yer-
leþim birimleri kastedilmiþ; Lût, Hûd ve Sâ-
lih peygamberlerin risâletle görevlendiril-
diði kavimlerin ilâhî azapla yok edilen yurt-
larýna iþaret edilmiþtir (Zemahþerî, II, 162;
Fahreddin er-Râzî, XXIX, 24). Üçüncü gö-
rüþe göre ise mü’tefikât söz konusu bel-
delerde yaþayan halklarýn iyi hallerinin kö-
tüye dönüþmesini ifade eden mecazi bir
tabirdir (Ebû Hayyân el-Endelüsî, V, 69-
70).

Çoðunluk bu görüþlerden ilkini tercih et-
miþtir. Çünkü Kur’an’da Lût kavminin he-
lâk ediliþinden bahseden âyetlerde verilen
bilgiler bu görüþün daha isabetli olduðu-
nu göstermektedir. Nitekim Hûd (11/82-
83) ve Hicr (15/73-74) sûrelerindeki beyan-
lara göre homoseksüellik gibi bir sapýklýk
içinde olan Lût kavminin yaþadýðý þehirler
bir sabah vakti Allah’ýn azap hükmünün
gelmesiyle altüst edilmiþ ve yöre sakinle-
rinin üzerine gökyüzünden piþirilmiþ taþ-
lar yaðdýrýlmýþtýr. “Gökten taþ yaðdýrma”
ifadesi Tevrat’ta verilen bilgiyle de örtüþ-
mektedir (Tekvîn, 19/24-25; ayrýca bk. ÝA,
VII, 90). Diðer taraftan Tevbe sûresinde
(9/70) helâke uðrayan kavimler sayýlýrken
Nûh, Âd, Semûd ve Ýbrâhim kavmi ile Med-
yen halkýndan bahsedildikten sonra “mü’-
tefikât” tabirinin kullanýlmasý diðerleri gibi
helâk edilen Lût kavminin kastedildiðini
göstermektedir. Kur’an’da ve Tevrat’taki
açýk ifadelere raðmen bazý müfessirler, Lût
kavminin yaþadýðý þehirlerin helâk ediliþi
hakkýnda birtakým mitolojik bilgiler aktar-
mýþsa da (Taberî, Câmi£u’l-beyân, XII, 97-
98; XXVII, 79; Ferrâ el-Begavî, II, 397-398;
Ýbn Kesîr, II, 455) bunlar saðlam bir kayna-
ða dayanmayýp Ýsrâiliyat’tan olan rivayet-
lerdir (Reþîd Rýzâ, XII, 114-115).

Mü’tefikât tabiriyle iþaret edilen þehir-
lerin bugün Ýsrail’de Lût gölünün güney-
doðusundaki Lisân yarýmadasýnýn güneyin-
de sýð sularýn altýnda kaldýðý tahmin edil-
mektedir. Yine söz konusu altüst olma ha-
disesinin Ýsrail’deki Þeria ýrmaðýndan Do-
ðu Afrika’da Zambezi ýrmaðýna uzanan Bü-
yük Rift vadisinde milâttan önce 1900’de
meydana gelen bir depremle gerçekleþti-
ði sanýlmaktadýr. Bu takdirde âyette ge-
çen (el-Hicr 15/73) sayha kelimesini dep-
rem esnasýnda ortaya çýkan uðultuya ham-
letmek mümkündür. Öte yandan gökten
püskürtü halinde yaðan piþmiþ taþlarýn,
Tevrat’ýn ifadesiyle kükürt ve ateþin (Tek-
vîn, 19/24), bölgenin jeolojik yapýsýný tama-
men deðiþtiren deprem sýrasýnda yer al-
týndaki petrol kaynaklarýnda meydana ge-
len patlamalar ve yanmalarla oluþtuðu söy-

kümler müteferrika ve çaþnigîr aðalar va-
sýtasýyla valilere yollanýyordu. Yine tahrir
eminliði, teftiþ, fetih müjdesi, vergi toplan-
masý, elçi karþýlanmasý ve baþka ülkelere
elçilik hizmetleriyle de görevlendirildikleri
olurdu. Ayrýca taþrada eyaletlerde valile-
rin yanýnda hizmet edenlere de rastlan-
maktadýr. Ulûfeli müteferrikalar normal
þartlarda timar defterdarlýðýna getirilebi-
lirdi (Fatih Sultan Mehmed, s. 11). XVI.
yüzyýlda kapýcýlar kethüdâlýðýna tayin edi-
lebildikleri dikkati çeker (Lutfî Paþa, s. 78).
Ayrýca kâðýt eminliði, matbah eminliði, def-
ter eminliði, þehreminliði ve maliye tezki-
reciliði gibi hâcegânlýklarla serbevvâblýk gi-
bi aðalýklara ve taþradaki görevlere de ta-
yin edilebilirlerdi.

Osmanlý devlet teþkilâtýnda dergâh-ý âlî
müteferrikalarý yanýnda yeniçerilerin ara-
sýndaki solak ve þikâr bölüklerinin müte-
ferrikalarý, has ahýr müteferrikalarý, þâhin-
ci ve çakýrcý müteferrikalarý, beylerbeyi mü-
teferrikalarý da vardý. XVI. yüzyýlýn sonla-
rýnda beylerbeyi müteferrikalarýnýn sayýsý-
nýn aþýrý artmasý üzerine yeni müteferri-
ka tayini yapýlmamasý istenmiþti. Baðdat
beylerbeyine yazýlan bir hükümde her bey-
lerbeyinin beðendiði kiþiyi müteferrika yap-
týðý için Baðdat’taki müteferrika sayýsýnýn
180’e ulaþtýðý, bu yüzden yeni müteferrika
tayini yapmamasý emredilmiþti (BA, MD,
nr. LXVII, 197/484). Müteferrikalýk Tanzi-
mat dönemine kadar sürmüþ olup ilk Türk
matbaasýnýn kurucusu Ýbrâhim Mütefer-
rika da lakabýný dergâh-ý âlî müteferrika-
larýna mensup olmasý dolayýsýyla almýþtýr.
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