
BAB-1 HÜMAYUN 

Yolculara ve hacılara zarar ileren eskıvanın kesilen başları
nın Bab-ı Hümavun'a teşhir ve ibret için konulmas ı hak
kında bir arz (BA, Cevdet-Zabtıye, nr. 2335) 

na katılan zorbaların cesetleri de Bab-ı 
Hümayun'dan aynı şekilde çıkarılmıştır. 

Bab-ı Hümayun'un önü aynı zamanda 
bir teşhir alanı olarak da kullanılmıştır. 

Asilerin ve eşkıyanın kafalarının ibret 
için burada teşhir edilip günlerce kaldı
ğı olurdu (Ayvansaray1, s. 186, 189). 

Bütün bunların yanında Bab-ı Hüma
yun üzerindeki köşk muhallefil.t* hazi
nesinin muhafazası için de kullanılmış
tır. Hazinedarbaşının nezaretinde bu
lunan bu hazine Bab-ı Hümayun'un sa
ğındaki odada muhafaza edilirdi. Ayrıca 
Bab-ı Hümayun odaları bir süre defter-i 
hakanı mahzeni yani arşiv dairesi ola
rak da kullanılmıştır. 

Topkapı Sarayı ile Bab - ı Hümayun'u 
bekleyen ve sarayın güvenliğinden so
rumlu olan kapıcıların bir kısmına Bab-ı 
Hümayun kapıcıları denilirdi. Bunların 

sayısını XVII. yüzyıl başlarında Ayn Ali 
417 (Risa le·i Vazf{ehoran, s. 93), ondan 
biraz sonra Koçi Bey 400 olarak göster
mektedir (Risale, s. 18). XVII. yüzyılın ikin
ci yarısında beş bölük halindeki Bab-ı 
Hümayun kapıcılarının sayılarının hayli 
azaldığı görülmektedir. 

Osmanlılar döneminde çeşitli diploma
tik görevlerle veya seyyah olarak İstan
bul'a gelenler rapor veya seyahatname
lerinde bu abidevi binadan sık sık bah
setmişlerdiL Ancak özellikle XIX. yüzyıl
da, kısa süre İstanbul'da kalıp eksik ve 
yanlış bilgiler edinen bazı Batılı seyyah
lar Bab-ı Hümayun tabirini yanlışlıkla 

Babıali için kullanmışlardır. 
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li! MEHMET İPşiRLİ 

BAB MAHKEMESi 

Osmanlı Devleti'nde 
büyük şehir kadılarının 
yardımcısı olan naiblerin 

başkanlık yaptığı mahkeme. 
_j 

Kahire, Şam, Bağdat, Selanik gibi bü
yük şehirlerin hepsinde Bab Mahkeme
si bulunmakla birlikte bunların içerisin
de en önemlisi ve tanınmış olanı İstan
bul Bab Mahkemesi idi. Bu mahkeme
de bab naibi. İstanbul kadısının işlerinin 
çokluğu sebebiyle ona vekaleten yardım 
eder, dava dinler, karar verirdi. İstan
bul'da çok önemli konulardan biri olan 
narh tesbit edildikten sonra İstanbul ka
dısı, Bab Mahkemesi naibi, çardak* nai-
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bi ve diğer görevlilerin mühürleriyle sQ
retler hazırlanarak İstanbul' daki diğer 
kadılıklara bildirilirdi. 

Bab naibinin başkatip, katipler, veka
yi' katibi gibi birçok yardımcısı vardı. Ka
zasker mahkemelerinde ise bab naible
ri yerine şer'iyyatçı deriilen naibler bu
lunurdu. İstanbul'da bulunan yirmi yedi 
mahkemenin en önemlilerinden biri Bab 
Mahkemesi idi. Bugün İstanbul Şer'iyye 
Sicilieri Arşivi'nde Bab Mahkemesi'nin 
1076-1327 ( 1665-1909) tarihleri arası
na ait 544 şer'iyye sicili bulunmaktadır. 
Bu siciller son yüzyılların İstanbul haya
tı için çok değerli bilgiler ihtiva etmek
tedir. Ne zaman kurulduğu kesin ola
rak bilinmeyen. ancak XVII. yüzyılda kay
naklarda adına sık sık rastlanan bu mah
keme ll. Meşrutiyet'ten sonra mahke
meterin birleştirilmesine kadar devam 
etmiştir. 
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ı 
BAB-ı MEŞİHAT 

1 

(~Y4) 

Osmanlı Devleti'nde 
özellikle Yeniçeri Ocağı'nın 
kaldırılmasından sonra 

şeyhülislamiarın resmi dairelerine 

L 
verilen ad. 

_j 

Osmanlı Devleti'nde her yetkilinin ken
di oturduğu konağın bir kısmını, genel
likle de selamlığını resmi daire olarak 
kullanması bir gelenekti. Vak'a-i Hayriye 
ye'ye kadar (1826) şeyhülislamlar da otur
dukları konakların selamlık kısmını me
şihat dairesi olarak kullanırlardı. Yerleri 
müsait olmayanlar ise uygun bir konak 


