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iü Ktp. , TY, 
nr. 9391) 

dendi. Diğer görevleri ise hayvaniara fazla 
yükyüklenmemesi, kayıkçılık nizamı, narh, 
ayakkabıların nizama göre imali, dilencili
ğin meni ve tüfek teftişi, mukataaya ve
rilmiş padişah haslarının denetlenmesi, 
gümrüklerin teftişi. mum imalatı ve del
lallık nizarnı idi. Kaldırımların tamiriyle yı
kılmaya yüz tutmuş binalann tesbiti, 1572'
de alınan bir karara göre de yangına kar
şı her eve bir merdiven ve su dolu bir fıçı 
bulundurma mecburiyetinin teftişi suba
şıya verilmişti. Diğer taraftan subaşılar 
zindan (Baba Cafer Zindanı) ve tomruk ni
zamından da sorumlu idi. Şehrin temizli
ğiyle ilgili mezbele subaşısı da bulunurdu. 
Aslında su başılar bu işi arayıcı denilen es
nafa havale ederlerdL Asayişle ilgili subaşı
ların görev başında bulunmasına "kol gez
mek" denirdL Subaşılar 1826'da düzenle
nen İhtisab Ağalığı Nizamnamesi gereğin
ce istanbul ihtisabında da görev almıştır. 
Isiahat Fermanı ile başlayan Osmanlı ku
rumlarının modernleştirilmesi sürecinde 
emniyet teşkilatında da yenilikler yapılmış. 
taşradaki subaşılık teşkilatını tedricen lağ
vetme girişimleri başlamıştır. Bunda son 
zamanlarda subaşıların çeşitli suistimal
Ierde bulunmasının sebep olduğu söylene
bilir. XX. yüzyıl başlarında İstanbul'da çe
şitli görevler üstlenmiş olan subaşı teşkila
tının ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. 
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lt.! MüCTEBA İLGÜREL 

SUBEDAR 
(.)1~'-!~) 

Babürlüler' de ey alet valisi. 
_j 

Babürlüler'de şıkk, bitta gibi kelimeler
le ifade edilen eyaletlere Ekber Şah döne
minden itibaren Arapça'da "toprak" veya 
"buğday yığını" anlamına gelen sube adı 
verilmiştir. Merkeziyetçi bir politika takip 
eden Ekber Şah, taşra idaresinde köklü 
değişiklik yaparak geniş yetkilere ve mali 
imkanlara sahip olan iktadarların yerine 
yetki ve sorumlulukları sınırlı subedarları 
(sipehsalar) geçirmiştir. 988'de (ı 580) Hin
distan'ın Babürlüler'in hakimiyeti altında
ki toprakları on iki sObeye ayrılmış ve bun
lara merkezden birer subedar tayin edil
miştir. Sonraki yüzyıllarda sO be sayısı yir
miye kadar çıkmış ve buralara yeni sube
darlar gönderilmiştir. 

Subedar doğrudan doğruya hükümda
ra bağlı, maaşit bir devlet memuru statü
sündeydi. Yeni tayin edilen sObedara vezir 
tarafından bir tayin beratı verilirdi. SObe
darlar, genellikle şehzadeler ve büyük dev
let memuriyetlerinde bulunan yetenekli 
kişiler arasından seçilirdL Nitekim Ekber 
Şah oğullarından Cihangir'i Bengal ve Oris
sa eyaletlerine subedar olarak göndermiş
tir. Evrengzib'in oğullarından Muhammed 
Muazzam (1. Sahadır Şah) 1696 yılında Ag
ra ve Kabil'de subedarlık yapmış. 1. Saha
dır Şah'ın oğullarından Azimüşşan da Ben
gal ve Sihar subedarlığında bulunmuştur 

( 1124/ ı 7 ı 2). Evrengzib devrinin tanınmış 
emirlerinden Kılıç Han'ın oğullarından Şe
habeddin, Serar eyaleti subedarlığı yap
tıktan sonra Sahadır Şah döneminde Gu
cerat subedarlığına tayin edilmiştir. Oğlu 

Mir Kamerüddin (Nizamü lmüık Asafcah) ise 
Evrengz1b öldüğünde SicapOr subedan idi. 
Zayıf karakterli, sefahat ve eğlenceye düş
kün hükümdarların dönemlerinde idari ka
biliyeti olmayan kişilerin de subedarlık yap
tıkları görülmektedir. Cihandar Şah'ın, göz
desi olan Hintli bir kadının kardeşlerinden 
birini Mültan subedarlığına tayin etmesi 
buna bir örnektir. 

Hükümdarın eyalerteki vekili olarak gö
rülen subedar hem askeri hem idari yet
kilere sahipti. Askeri yetkileri sebebiyle sO
bedarların seferle görevlendirildikleri de 
olurdu. Ekber Şah, Malva Subedan Han-ı 
Azam'ı Nizamşahiler'in elindeki Berar'ı al
makla görevlendirmiş ( ı 5 86), Şah Cihan 
döneminde Keşmir SObedarı Zafer Han, 11-
bet'e başarılı bir sefer düzenlemiştir ( 1637). 
Eyalet genelinde güvenliği sağlamak, isyan
kar zemindarları cezalandırmak, adalet iş
lerini denetlemek, haksızlığa engel olmak, 
askerleri eğitmek, tarım arazilerini geniş
letmek, köylü ve çiftçiyi korumak, bayın
dırlık çalışmaları yapmak, vergi tahsildar
larını denetiemek sObedarın başlıca gö
revlerindendi. Ekber Şah dönemi müellif
lerinden Ebü'l-Fazl el-Allami, Ayin-i Ek
beri'sinde bir sObedarda bulunması gere
ken özellikleri ayrıntılı biçimde açıklamak
tadır. Buna göre subedar adil ve ileri gö
rüştü olmalı, harcamaları gelirini aşma
malı, rüşvete, dalkavukluğa göz yumma
malı, kimsenin dini inancına ve mezhebi
ne müdahale etmemelidir. 

Subedar eyaletinde olup biteni ayda iki 
defa merkeze bildirmekle yükümlüydü. Bu 
işi "mutasaddi" adı verilen memurlar ara
cılığıyla yapmaktaydı. SO bedarın bir de yar
dımcısı (naib) bulunurdu. SObedara yar
dımcı olan başka memurlar da vard.ı . Bun
lardan fevcdar ( subenin alt birimi serkar
larda görev yapan askeri idareci), kütval 
(şehirlerdeki polis teşkilatının başı) , mir-i 
bahr (nehir ve deniz gemilerinin sorum
lusu) , mir-i adi (emir-i dada benzer şekil
de suçluları mahkemeye çıkaran ve cezala
rının infazını sağlayan görevli), kadı, sadr 
(din işleri ve vakıflardan sorumlu memur), 
kanOngO (vergi koyan görevli), kürOr'i (amil) 
ve petvari (köy muhasebecisil idi. 

Eyaletin mali işlerinin merkezdeki diva
na doğrudan bağlı olan memur (divan) ta
rafından yürütülmesi, orduyla ilgili işlerin 
ve istihbarat ağının doğrudan merkezde
ki mirbahşiye bağlı bahşi tarafından idare 



edilmesi. ayrıca bağımsız çalışan bir ha
ber alma memuru olan vak'anüvisin var
lığı subedarın yetkilerini sınırlamakta ve 
merkeze baş kaldıracak derecede güçlen
mesinin önüne geçmekteydi. Bu daireler 
birbirinden bağımsız hareket ederdi. Mali 
işlerde subedarın divana. idari işlerde ise 
divanın subedara karışma yetkisi yoktu. 
Mesela Bengal Subedan Şehzade Azlmüş
şan. eyaJet vergi sorumlusu Mürşid Kulı 
Han'dan halktan uygunsuz yollarla para 
toplamasına göz yummasını istemiş. Kulı 
Han onun bu tutumunu Sahadır Şah'a şi
kayet etmiş. hükümdar subedan suçlu bul
muştu . Ancak bu yeni yönetim biçiminin 
öngördüğü sıkı denetim ve iktaların eyaJet 
idarecilerinin elinden alınarak onlara hiz
metlerinin karşılığı olarak maaş verilme
si, daha Ekber Şah zamanında bazı sube
darların isyan etmesinin sebeplerinden biri 
olmuştur. 

Babürlü hükümdarları taşrada isyanla
ra engel olmak ve güvenliği sağlamak ama
cıyla XVIII. yüzyıla kadar güçlü mahalll aile
lerin mensuplarını subedar tayin etmeme
ye dikkat etmişlerdir. Cihangir zamanında 
( 1605-1627) subedarların idam cezası ver
me, saraydaki töreniere katılma gibi im
tiyazları ellerinden alınmış. ancak yetkile
rinin kısıtlanması yoluna asıl Evrengzlb 
döneminde ( 1658-1 707) gidilmiştir. Hindis
tan'da yerli bir ordunun kurulmasından 
itibaren bir sepoy bölüğünün Hindu ku
mandanına veya düzenli bir atlı birliğinin 
idarecisine de subedar unvanı verilmiştir. 
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SUBHİ MEHMED EFENDi 
(ö. 1182/1 769) 

Osmanlı vak'anüvisi. 
__j 

İstanbul'da muhtemelen 171 O'lu yılların 
başında doğdu . Beylikçi Halil Fehmi Efen
di'nin oğludur. Adı Mehmed olup Subhi 
bürokraside aldığı lakabıdır. İyi bir tahsil 
gördü ve babasının mesleği olan kalemi-

yeye girdi. önce sadaret mektupçusu İs
mail Efendi'ye intisap etti ve sadaret mek
tupçuluğunda göreve başladı. Bazı vezir
lere vilayetlerde divan katipliği yaptıktan 
sonra babasının görevyeri olan Divan-ı Hü
mayun katipleri arasına şakird olarak gir
di. Bu göreve hangi tarihte başladığı ke
sin biçimde tesbit edilememekle birlikte 
1147 ( 1734) yılında gedikli Divan-ı Hüma
yun şakirdi sıfatıyla Selanik ve Çirmen san
caklarında zeamet tasarruf ettiğine dair 
kayıtlar vardır. Bu zeametini. 4 Cemaziye
lewel 1147'de (2 Ekim 1734) kendisi gibi 
Divan-ı Hümayun şaklrdi olan kardeşi Mus
tafa Leblb'in Hudavendigar sancağında bu
lunan 31.897 akçelik zeametiyle değiştirdi 
(TKA, TRD, nr. 872, s. 56) . Subhi'nin Heki
moğlu Ali Paşa'nın sadrazamlığında ( 1732-

1735) hacegan olup iki defa piyade muka
beleciliği. ardından küçük evkaf muhase
beciliği yaptığı söylenir. Ancak bu görev
leriyle ilgili arşiv belgelerine henüz rastla
nılmamıştır. 6 Reblülahir 1150'de (3 Ağus
tos 1737) sergi nazırlığına getirilirken ön
ceden hacegan olduğundan bahsedilmek
sizin Divan-ı Hümayun katibi diye zikredi
lir. Bundan dolayı muhtemelen Subhi pi
yade mukabeleciliği ve küçük evkaf mu
hasebeciliği görevlerinde bulunmamış ve
ya vekaleten bu görevleri yerine getirmiş
tir. 

Subhi Mehmed. Divan-ı Hümayun kati
bi iken 6 Reblülahir 1150'de ( 3 Ağustos 

ı 737) sergi nazırlığına tayin edilip 24 Şev
va! 1150 (14 Şubat 1738) tarihine kadar bu 
görevde kaldı. Buradan ayrıldıktan sonra 
Divan-ı Hümayun katipliği yaparken 14 Ce
maziyelewel 1152'de ( 19 Ağustos 1739) 

vak'anüvisliğe tayin edildi (BA, ARSK, nr. 

1571, s. 28) Vak'anüvis olarak dönemin 
tarihini kaleme alırken 16 Ramazan 1156'
da (3 Kasım 1743) beylikçiliğe getirildi. Os
manlı bürokrasisinin en önemli görevlerin
den biri olan beylikçiliğin iş yükünün ağır
lığı yüzünden vak'anüvislik vazifesini hak
kıyla yapamaması üzerine 1 Receb 1158'
de (30 Temmuz 1745) yerine İzzl Süleyman 
Efendi tayin edildi. 

1159 Muharreminde (Ocak-Şubat 1746) 

beylikçilikten ayrılan Subhi Mehmed Efendi 
hayatının sonuna kadar Osmanlı bürokra
sisinde hizmet etti. Muharrem 1159- Mu
harrem 1160 (Ocak 1746 - Ocak 1747) ta
rihleri arasında maliye tezkirecili ği. 1 O Şev
val1161- 14 Receb 1163 (3 Ekim 1748-
19 Hazi ran 1750) arasında arpa eminliği , 

6 Şewal 1163 - 7 Şewal 1164 (8 Eylül 
1 750 - 29 Ağustos 1 751 ) . 1 O Şewal 1166 -
7 Şewal 1167 ( 1 O Ağustos 1 753 - 28 Tem
muz 1754) arasında yeniçeri katipliği, 7 

SUBHi MEHMED EFENDi 

Zilkade 1168 - 24 Safer 1169 ( 15 Ağustos 
1755 - 29 Kas ı m 1755) arasında başmu
hasebecilik. 8 Şewal 1169 - 9 Reblülewel 
1170 (6 Temmuz 1756- 2 Aral ı k 1756) ara
sında arpa eminliği. 18 Şewal 11 70 - 22 
Zilhicce 1171 (6 Temmuz 1757 - 27 Ağustos 
1758) arasında Darphane-i Amire eminli
ği. 22 Şaban 1172 - 28 Cemaziyelewel 
1173 (20 Nisan 1759- 17 Ocak 1760) ara
sında yeniçeri katipliği yaptı. Bu görevden 
bir yıllık haceganlık süresini tamamlama
dan önceki göreviyle ilgili bazı iddialar yü
zünden aziedildL Darphane eminliği devre
sine ait zimmet çıkarılmış. başbaki kulu 
tarafından tevkif edilmiş. istenen mebla
ğın bir kısmını ödemiş. kalanını taahhüt 
ederek kurtulmuştur (iA, X, 769) 

Bu hadiseden sonra 5 Şewal 1175'te 
(29 Nisan 1762) yeniden defter eminliğine 
getirildi. Bu görevi 8 Şewal 1176 (22 Ni
san 1763) tarihine kadar sürdürdü. 6 Şev
va! 1177 ile 4 Şewal 1178 (8 Nisan 1764 -
27 Mart 1765) tarihleri arasında arpa emin
liği. 5 Şewal 1180 ile 4 Şewal 1181 (6 Mart 
1767 - 23 Şubat 1768) arasında tekrar 
başmuhasebecilikyaptı. 1 Şewal1182'de 
(8 Şubat 1769) dördüncü defa yeniçeri ka
tipliğine tayin edildi ve bu görevdeyken 8 
Zilhicce 1182'de (15 Nisan 1769) Osmanlı

Rus savaşında Babadağı kışiağında vefat 
etti. Oğlu Abdülaziz Efendi hekimbaşılık 
ve kadılık yapmış. torun u Abdülhamid, Os
manlı bürokrasisinde tezkirecilik ve yeni
çeri katipliği gibi görevlerde bulunmuştur. 
Subhi'nin Çemberlitaş'ta bulunan evi ci
varındaki Hoca Rüstem Camii'ne minber 
koydurduğu bilinmektedir (a.g.e., X, 771) . 

Orta derecede bir bürokrat olan Subhi 
Mehmed Efendi şöhretini vak'anüvisliği

ne borçludur. Subhi'nin bu işe girişmesi
nin asıl sebebi 1. Mahmud'un kendi döne
minin bir bütün halinde toplanmasını is
temesidir. 

Subhi vak'anüvis tayin edildikten son
ra. 1143-11 44 (1730-1731) vekayiini yazan 
Mustafa Sami Bey ve 1145-1148 (1732-
1735) yılları arasındaki hadiseleri kaleme 
alan Şakir Hüseyin'in yazdıkları ile bunla
ra Hamipaşazade Abdullah Refet Bey ve 
Hıfzl Mehmed Efendi'nin zeyillerini bir ara
ya getirmek ve yazımı eksik kalmış olan 
1148-1152 ( 1735-1 739) yılları arasındaki 
olayları tamamlamakla görevlendirilmiş
tir. Böylece Hekimoğlu Ali Paşa ikinci de
fa sadrazam olduktan (Nisan 1752) sonra 
onun emriyle ı. Mahmud'un cülusundan 
kendi sadaret devrine kadar olan 1143-
1155 ( 1730-1 7 42) yılları arasındaki hadi
seleri toplayıp yazmaya başlamıştır. Ardın
dan 1155-1156 (1742-1743) yılları olayla-
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