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kisini taþýyan Dîvânü’n-nazar’ýn da baþka-
nýydý. Zengîler’de de nâzýrü’l-cevâmi‘ ve’l-
mesâcid, nâzýrü’l-mezâlim, nâzýrü’d-dîvân
ve nâzýrü’l-ceyþ unvanlý görevliler vardý.

Nâzýrlýk müessesesi Memlükler’de çok
yaygýnlaþmýþtýr. Bunun baþlýca sebebi,
memlük askerî hiyeraþisine dayalý bir ni-
zam oluþturulmasý ve bütün önemli idarî
kademelere, hatta kalemiyenin baþý olan
vezirliðe dahi memlüklerin (erbâbü’s-sü-
yûf) tayin edilmesidir. Sonuçta kalemiye-
nin iþlerinin düzenli bir þekilde yürütülebil-
mesi için daha alt kademelere, özellikle
malî divanlarýn baþýna nâzýr denilen ve bü-
yük kýsmý Kýptîler’den seçilen yöneticiler
getirilmiþtir. Nâzýrlar, divanlarýn iþleyiþinin
ve bütün gelir giderlerin hesaplanmasýnýn
yaný sýra mütevellilerin denetlenmesiyle de
yükümlüydüler. Bunlar arasýnda Memlük-
ler’e Fâtýmîler’den geçen nâzýrü’l-has, ön-
celeri sultanýn þahsî hazinesinden sorum-
luyken 729’da (1329) vezirliðin kaldýrýlma-
sýnýn ardýndan onun görev ve yetkilerini
de üstlenmiþ, böylece kalemiye sýnýfýnýn en
nüfuzlu memuru olmuþtur (Makrîzî, II,
227). Yine Fâtýmîler’den gelen ve devletin
malî iþlerini yürüten nâzýrü’d-devâvîn de
önemli bir görevliydi, diðer malî divanlarýn
denetimi de onun tarafýndan yapýlmaktay-
dý. Sultanýn memlüklerinin teçhizatýndan
sorumlu olan nâzýrü’l-ceyþ de en nüfuzlu
idarecilerdendi (a.g.e., a.y.).
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Osmanlýlar’da. Osmanlýlar’da maliye,
idare ve vakýf kurumlarýnda yönetici veya
denetleyiciye nâzýr, ilgili kurum ve faaliye-
te de nezâret denir. Bununla birlikte teri-
min kullanýlmadýðý durumlar da vardýr. Nâ-
zýr kavram olarak terim anlamýndan çok
defa daha kapsamlýdýr. Meselâ Fâtih Ka-
nunnâmesi’nde baþdefterdar hakkýnda,
“Cümle malýmýn nâzýrý olup umûr-ý âlem
ona mufavvazdýr. Onun izni olmadan bir
akçe ne dahil ne hâric-i hazîne ola” þeklin-
de yapýlan görev tanýmlamasýnda (Kånûn-
nâme-i Âl-i Osman, s. 9) kavram olarak
mevcudiyeti belirtilmesine karþýlýk terim
olarak 1838’de Maliye Nezâreti’nin kurul-
masýna kadar defterdarlýk için kullanýlma-
mýþtýr. Ayný þekilde Yavuz Sultan Selim dev-
rine (1512-1520) ait bir kanunnâmede ih-
tisab aðasý veya emini denilen muhtesi-
bin görevi açýklanýrken onun “cemî hirfe-
tin (esnaf) satmasýnda ve almasýnda nâ-
zýr olduðu” kaydedilmiþtir (Akgündüz, III,
115). Ancak muhtesib için ihtisab nâzýrý ta-
birinin kullanýlmaya baþlanmasý 1820’lerin
sonunda yapýlan yeni teþkilâtlanmadan
sonradýr. Bunun gibi birçok görevin kav-
ramýnda mevcut bulunduðu halde nâzýr
terimine yer verilmemiþ ve çok defa emin
tercih edilmiþtir. Bu iki terimin eþ anlamlý
olarak geçtiði de görülür. Meselâ Darphâ-
ne’nin yöneticisi için XVII. yüzyýlýn sonla-
rýndan itibaren bazan nâzýr, bazan emin
kullanýlmýþtýr, ancak bunlardan birinin ter-
cih edildiði görevler de çoktur. Baruthâne-
lerin yöneticileri hakkýnda XVII. yüzyýldan
itibaren sadece nâzýr unvaný hiç deðiþme-
den kullanýlmýþ, buna karþýlýk Defter-i Hâ-
kanî’nin yöneticilerine emin denmiþ ve ke-
lime 1871’de Defter-i Hâkanî Nezâreti ku-
ruluncaya kadar sürmüþtür.

Nâzýr ve emin kavramlarý içerik baký-
mýndan birbirini kesen iki daire halinde
kýsmen çakýþmýþ, kýsmen de farklýlaþmýþ-
týr. Bu görev unvanlarý arasýnda kesin bir
bürokratik hiyerarþi pek görülmez. Bazý
eminlerin emrinde nâzýr unvanlý görevliler
bulunabildiði gibi aksine ait örnekler de
vardýr. Nâzýr unvanlý görevlere vezir rütbe-
sindeki paþalarýn tayin edilmeye baþlan-
dýðý Tanzimat döneminde bile bu durum
deðiþmemiþtir. Nitekim 1860’larda Maliye
nâzýrýnýn emrindeki rüsûmât eminine baðlý
Rüsûmât Nezâreti birimleri yer alýyordu
(Düstur, Birinci tertip, II, 546-550).
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Ýslâm devletlerinde
çeþitli kurum ve kuruluþlarýn yönetici

veya denetleyicilerini ifade eden terim.
˜ ™

Sözlükte “bakmak, görmek; düþünmek,
incelemek; hüküm vermek” anlamlarýnda-
ki nazar kökünden türeyen nâzýr kelimesi
terim olarak özellikle divanlar ve vakýflar
gibi malî kurumlarý yöneten veya denet-
leyen kimseler için kullanýlýyordu. Zaman-
la vezirin denetimi altýndaki bütün divan-
larýn yöneticilerine, mezâlim mahkemesi
reisine ve bunlarýn dýþýnda idarî ve malî iþ-
lerle ilgilenen pek çok görevliye de bu un-
van verilmiþtir. Abbâsîler döneminde âmil-
ler tarafýndan köylere gönderilen nâiblerin
yanýnda toplanan haracýn muhafazasýndan
sorumlu bir de nâzýr bulunuyordu. Þehrin
emniyet ve asayiþinden sorumlu olan ki-
þiye “nâzýrü’l-maûne”, IV. (X.) yüzyýldan iti-
baren Baðdat’taki hazine divanýnýn sorum-
lusuna “nâzýrü’d-dîvâni’l-hazâîn”, hazine
baþkanýna da “nâzýrü’l-mahzen” deniliyor-
du.

Büyük Selçuklu Hükümdarý Tuðrul Bey
Baðdat’a geldiðinde ilk iþ olarak halifenin
iktâlarýný gözden geçirip kontrol etmiþ ve
arttýrýlmasýný emretmiþtir. Sultan Alpars-
lan, Tuðrul Bey’in ölümü üzerine halifenin
kýzý olan hanýmýný Baðdat’a gönderirken
hem ona refakat etmek hem de Baðdat’a
nezaret etmek üzere Ýbnü’l-Muvaffak’ý gö-
revlendirmiþ, Hemedan Nâzýrý Ebû Mu-
hammed Dihistânî’ye de gayri þer‘î vergi-
lerin kaldýrýlmasýný emretmiþti (Sýbt Ýbnü’l-
Cevzî, s. 112-114, 121). Anadolu Selçuklu-
larý ve Ýlhanlýlar’da Dîvânü’n-nazar (Dîvân-ý
Memâlik) denilen bir divan bulunmakta ve
baþýndaki görevliye “nâzýr-ý dîvân-ý memâ-
lik” (nâzýr-ý memâlik) adý verilmekteydi. Bu
görevlinin hazineden ve maaþlarýn daðýtýl-
masýndan sorumlu olduðu anlaþýlmaktadýr
(Turan, s. 176-177).

Fâtýmîler’de nâzýr genel anlamda müfet-
tiþ (müþrif) karþýlýðý kullanýlmýþtýr. Meselâ
Azîz -Billâh zamanýnda Hasan b. Sâlih er-
Rûzbârî, Remle ve Suriye’deki malî, aske-
rî ve idarî iþleri denetlemek için nâzýr ta-
yin edilmiþti. Fâtýmîler döneminde yaban-
cý tüccarlardan alýnan verginin (humus)
toplanmasýndan sorumlu görevliye de “nâ-
zýrü’l-hums” deniliyordu. Eyyûbîler devrin-
de devletin malî iþlerini yürüten Dîvânü’l-
mâl reisine “nâzýrü’d-devâvîn” (nâzýrü’n-nüz-
zâr) adý verilmekteydi. Fâtýmîler’den itiba-
ren mevcut olan bu görevli ayný zamanda
devletin bütün divanlarýný teftiþ etme yet-
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yýlýn sonlarýndan itibaren birer nezâret bi-
rimi halinde örgütlenerek geniþlemiþ ve
nihayet 1826’da Evkaf-ý Hümâyun Nezâre-
ti’ne dönüþtürülmüþtür.

Nâzýr kavramýnýn özü yönetmek ve de-
netlemektir. Kavramdaki fiilin hedefi eþya
veya hayvan deðil insandýr. Konunun eþya
ve hayvan olduðu durumlarda da yöneti-
len ve denetlenen bunlar deðil bunlarla
alâkalý görevlilerdir. Nâzýr unvaný almak
için bazý özel vakýf nâzýrlarý hariç normal-
de askerî zümreye mensup bulunmak ve
hiyerarþide bir kademeye ulaþmýþ olmak
gerekiyordu. Çeþitli kurum ve faaliyetler-
de görevli nâzýrlarýn rütbeleri yönettikleri
birimlerin önemine göre deðiþirdi. En alt
düzeyde su nâzýrý, þiþehâne nâzýrý, kapan
nâzýrý gibi görevler esnaf yöneticilikleri
mertebesindedir. Bu düzeyden baþlayarak
yukarýya doðru çavuþ, müteferrika, zaîm
veya bürokraside hâcegân rütbelerine ka-
dar açýlan yelpaze içindeki nâzýrlar arasýn-
da XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar aslî
görev itibariyle daha yüksek rütbelilerine
rastlanmaz. Büyük sultan vakýflarý ile ver-
gi iltizam usulünde görülen bir kýsým yük-
sek rütbeli nâzýrlýklar ise her zaman için bi-
rer ek görev niteliðinde kalmýþtýr. Bürok-
raside XVII ve XVIII. yüzyýllarda aslî görev
olarak nâzýr unvaný taþýyan en yüksek rüt-
beli yöneticiler Baruthâne, Tophâne ve
Darphâne gibi az sayýda kurumda söz ko-
nusuydu ve rütbeleri de hâcegân zümre-
sinin orta tabakalarýný pek geçmezdi. An-
cak XVIII. yüzyýlýn sonlarýndaki reform ve
modernleþme hareketleriyle birlikte bu du-
rum belirgin þekilde deðiþmeye baþladý.
Yeni ortaya çýkan veya önemli deðiþmele-
re sahne olan birçok malî, idarî ve askerî
kurum birer nâzýr idaresinde örgütlendi.
Nizâm-ý Cedîd adýyla 1793’te oluþturulan
yeni ordunun yöneticisine ait görev unvaný
talimli asker nâzýrý oldu. Ayný yýl kurulan
zahire hazinesinin baþýna bir nâzýr getiril-
di. 1804’te örgütlenen Tersane hazinesi-
nin yöneticisine Bahriye nâzýrý unvaný ve-
rildi. XIX. yüzyýlýn ilk çeyreði içinde teþek-
kül eden Evkaf-ý Hümâyun, cerîde, muka-
taat, masârifat, mühimmât-ý harbiyye ve
daha birçok bürokratik birimin hemen
hepsi birer nezâret þeklinde örgütlendi.
Bu süreç 1830’lu yýllarda hýzlanýp yaygýn-
laþýrken nâzýrlara verilen rütbeler de gide-
rek yükseldi. Günümüzün bakanlýklarýna
muadil oluþturulan Dahiliye ve Hariciye nâ-
zýrlýklarý ile birlikte yükselmeye devam eden
rütbeler nihayet Þubat 1838’de kurulan
umûr-i mâliyye nâzýrýna Osmanlý yönetim
hiyerarþisinin en yüksek rütbesi olan ve-
zirlik rütbesinin verilmesiyle zirveye ulaþa-
rak tamamlanmýþ oldu. Bununla birlikte

daha alt düzeydeki birimlerin yöneticileri-
ne, yeni kurulan fabrikalardan çeþitli okul-
larýn idarecilerine, hatta ayný okulda ders
programýný yapanlara kadar irili ufaklý pek
çok görevliye de nâzýr unvaný verilmesi sür-
dürüldü. Bu küçük rütbeli nâzýrlýklarýn ço-
ðu zamanla müdür, memur gibi unvanla-
ra dönüþtürüldü. Ancak nâzýr terimini hü-
kümeti oluþturan en üst düzeydeki yöne-
tim birimlerine inhisar ettirme süreci im-
paratorluðun sonuna kadar tamamlana-
madý. Ondan sonra ise nâzýr ve nezâret
kelimeleri tamamen terkedildi. Bugün kul-
lanýlmakta olan bakan ve bakanlýk kelime-
leri bu eski terimlerin Türkçe karþýlýklarý-
dýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ dokuzuncu sûresi.
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Mekke döneminin sonlarýnda nâzil ol-
muþtur. Adýný ilk âyette geçen “þiddetle
çekip alanlar” anlamýndaki nâziât kelime-
sinden alýr. Buhârî, bab baþlýðýnda sûre-
nin adýný ilk âyetinin baþlangýcýndan alarak
Ve’n-Nâziât þeklinde gösterir (Buhârî, “Tef-

Nâzýr unvanlý görevler büyük çeþitlilik
gösterir. Devletin ihtiyaç duyduðu türlü
malzemenin imali, top dökümü, bina ve
gemi yapýmý, tamiri veya sökülmesi gibi
iþleri sonuçlandýrmak üzere geçici nitelik-
te görevlendirmelerde genellikle bu terim
kullanýlmýþtýr. Ayrýca birçok kurum veya
faaliyetin yönetilmesi yahut sadece kural-
lara uygunluðunun denetlenmesi iþiyle il-
gili görevlilere de nâzýr denmiþtir.

XVI. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren nâzýr
terimine en yaygýn þekilde mukataalarýn
vergilendirilmesinde rastlanýr. Burada nâ-
zýrlarýn vergilendirmeye doðrudan katýl-
mak yerine bir veya daha fazla sancaðý
kapsayan belirli bir bölgedeki mukataalarý
vergilendirecek olan mültezimlerin bulun-
masý, merkeze arzedilmesi ve ihale yapýl-
dýktan sonra denetlenmesi gibi görevleri
vardý. Mültezimler askerî veya reâyâ, müs-
lüman veya gayri müslim, yerli veya ya-
bancý olabildiði halde mukataa nâzýrlarý
hemen her zaman askerî zümre mensu-
buydu. Baþlangýçta bunlarýn çoðunluðunu
kadýlar oluþtururken XVI. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýndan sonra merkezden gönderilen ça-
vuþ, sipahi, müteferrika veya mahallinde-
ki timar ve zeâmet sahibi olanlar bu gö-
revleri üstlenmiþtir. Sancak beyi, beyler-
beyi ve vali gibi yüksek rütbeliler daha zi-
yade “nâzýr-ý emvâl” adýyla görevlendirili-
yordu. Ayrýca mukataa nâzýrlarý giderek
kefil, kabzýmal gibi rolleri de üstlenerek
mültezimliðe daha yakýn konumlara gir-
meye baþladýklarý zaman birçok nâzýrý kont-
rol etmek üzere “nâzýr-ý nüzzâr” ismiyle da-
ha üst düzeyde bir görevli ortaya çýkmýþ-
týr.

Mukataa iltizamlarýnda XVII. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren özellikle mâlikâne sis-
teminin doðuþunun ardýndan mukataa nâ-
zýrlýðý ortadan kalkmýþ, ancak bazý yerler-
deki nâzýrlýklar birer mukataa birimi hali-
ne getirilerek mâlikâne veya iltizamla yö-
netilmeye baþlanmýþtýr. Büyük çoðunluðu
baþmukataa kalemine baðlý mukataa-i ne-
zâret-i Filibe, Ýbrail, Kili, Silistre, Vidin, Üs-
küp ve Midilli vb.nde zikredilen nezâret
kelimesinin XVI-XVII. yüzyýllardaki nâzýr-
lýklarla ilgisi artýk kalmamýþtýr.

Nâzýr teriminin çokça kullanýldýðý bir alan
da vakýf sektörüdür. Burada nâzýr müte-
vellinin vakýfla alâkalý tasarruflarýný denet-
lemekle görevli bir mercidir. Ýslâm huku-
kunda nezâret görevi yargýya ait bir yet-
kidir. Ancak Osmanlý vakýflarýnýn çoðunlu-
ðunu oluþturan sultan ve vezir vakýflarýn-
da nezâret görevi sadrazam, þeyhülislâm,
Bâbüssaâde aðalarý gibi yüksek rütbeli dev-
let görevlilerine verilmiþtir. Bunlar XVI. yüz-


