
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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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-

2 numara l ı 

Bab Mahkemesi 
sici linin 
bir sayfası 
(İstanbul 

Şer'iyye 

Sicilieri 

Arşivi), 

İstanbul 

Bab Mahkemesi 

sicilieri 

ve muhafaza 

edildiği 

dolaplar 

(İstanbul 

Şer'iyye 

Sici lieri 

Arşivi) 

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 



kiralayarak oraya taşınırlar ve resmi iş
leri burada görürlerdi. Yeniçeri Ocağı'

nın ilgasından sonra Sadrazam Mehmed 
Selim Paşa Sultan ll. Mahmud'a takdim 
ettiği bir takririnde Eski Saray'ın seras
ker dairesi olmasını, Ağakapısı ' nın da 
şeyhülislamlığa tahsisini arzetmişti. ll. 
Mahmud bu arz üzerine yazdığı hatt-ı 
hümayunda teklifin çok uygun olduğu
nu. yeniçeriliğin ve Ağakapısı'nın unutur
ması için burasının şeyhülislamıara ve
rilmesini ve adının da Fetvahane olma
sını emretmiş, sadrazamlar için sabit pa
şakapısı olduğu gibi şeyhülislamlar için 
de belirli bir yer olmasını istemiştir. Bu
nun üzerine Bab-ı Meşihat'ın Ağakapı
sı'na taşınmasına karar verilmişse de 
bu sırada büyük bir yangın geçiren Ba
bıali'nin çalışmaları geçici bir süre için 
buraya nakledildiğinden ancak Babıa

li'nin tamirinden sonra 1827'de Ağaka
pısı meşihata tahsis edilmiştir. 

Yine aynı hatt-ı hümayunda Fetvaha
ne'nin ihtiyaçtan fazla olan oda ve bina
larının boş kalmaması için bunların çe
şitli sebeplerle ilim tahsil edemeyenlere 
haftanın belli günlerinde ders verilmek 
üzere tahsis edilmesi istenmiş, bu hu
susların şeyhülislam efendiye bildirilerek 
görüşünün alınması emredilmiştir (Lut-
n. ı . 16 1- 162) 

1836'ya kadar burası sadece Fetva
hane olarak kullanılırken o zamana ka
dar kendi evlerini resmi daire gibi kul
lanan kazaskerler ve İstanbul kadıları 
da çok geniş olan bu mekana taşınmış
lardır. Böylece başlıca şer'i ve hukuki ku
rumlar bir yerde toplanmış bulunuyor 
(Lutfi, V. 66). sık sık değişen şeyhülislam . 

kazasker ve İstanbul kadısı konakları 
nın yerini bulmakta güçlük çeken halk 
da rahata kavuşmuş oluyordu (bu bina
nın daha önceki yüzyıllardaki durumu için 
b k. AGAKAPISI) . 

Kaynaklarda zaman zaman Bab-ı Fet
va ve Fetvahane olarak da geçen Bab- ı 

Meşihat ç~şitli dairelerden teşekkül et
mekteydi. Bu kurumun XIX ve XX. yüz
yıllardaki teşkilat ve gelişmesini devlet 

Bab-ı Meşiha t 

salnamelerinden takip etmek mümkün 
olmaktadır. Mesela 1918 yılında Bab-ı 
Meşihat Fetvahane- i Ali. Hey'et-i İftaiy
ye, İ'lamat-ı Şer'iyye Müdüriyeti, Te'lif-i 
Mesai! Şubesi, Nakibüleşraf Dairesi (ne
kabet ale'l-eşraf). Ders Vekaleti ve Mec
lis-i Mesalih-i Talebe. Medrese-i Süley
maniyye, Sahn Medresesi, İbtida-i Da
hil Medresesi. İbtida-i Haric Medresesi, 
Tedkik-i Mesahif ve Müellefat-ı Şer' iyye 

Meclisi, Meclis-i Meşayih, Mektübi Dai
resi, Muhasebat Dairesi, Me'mQrin Mü
düriyeti, Sicill - i Ahval Müdüriyeti, Evrak 
Müdüriyeti, Şura - yı İlmiyye. Encümen-i 
İntihab-ı Me'mQrin-i İlmiyye , Medresetü'l
kudat. Müneccimbaşılık, Sıhhiyye Müfet
tiş-i UmQmiliği gibi dairelerden oluşmak
taydı (Sa/name-i Devlet-i Aliyye·i Osma
niyye, s. 138-143 ). Bab-ı Meşihat'ın tam 
ve ayrıntılı teşkilatı ayrıca İlmiyye Sal
namesi'nde de verilmiştir. 

Bab-ı Meşihat sadece resmi bir daire 
değil aynı zamanda Osmanlı Devleti'n
deki pek çok ilmi, kazai ve siyasi- idari 
toplantı ve faaliyetler için de bir merkez 
olmuştur. Medrese mezunlarının müla
zemet imtihanları ile (Vas ı f. s. 293) kadı 
ve müderrislerin ruQs imtihanları bura
da yapılırdı (Lutfl, IX, 150 : X. 1 02 ). XIX. 
yüzyıl boyunca giderek önem kazanan 
ve sık sık akdedilmeye başlanan meşve
ret meclisleri de zaman zaman Bab - ı 

Meşihat'ta toplanır ve başta sadrazam 
olmak üzere bütün yetkililer bir araya 
gelir ve ülkenin önemli meselelerini gö
rüşürlerdi. Bu fevkalade toplantıların ne-

Bugün 
bir kısmı 

yık ılmış olan 
Bab- ı Meşihat 

daireleri 
(llmiyye 

Saln~mes(, 

s. 152'den sonraki 

resim) 

BAB NAİBi 

rede yapılacağı padişah iradesiyle ke
sinlik kazanırdı. 

XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başla
rında padişahlar çeşitli vesilelerle Bab-ı 
Meşihat'ı ziyaret etmişler, şeyhülislam 
ve diğer yetkililerle konuşup taltiflerde 
bulunmuşlardır ( Lutfı. X. 27) . Şeyhülislam
Iarın aziedildiğini göstermek için Bab-ı 
Meşihat'ın fenerinin söndürülmesi bir 
adet idi. Bu adet çeşitli şiirlerde nükte 
konusu bile olmuştur. 

Ağakapısı meşihata tahsis edildikten 
sonra birçok defa tamir görmüş, tefrişi 
ve eksikliklerinin giderilmesi için gayret 
sarfedilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Ar
şivi ' nde bu iş için kullanılan malzeme ve 
binaların bedelleriyle ilgili pek çok bel
ge bulunmaktadır. 

Daha sonra İstanbul Kız Lisesi buraya 
taşınmış, 1927'de çıkan yangında bina
larla birlikte Meşihat'ın arşivi de büyük 
hasara uğramıştır. Bir süre sonra giriş 
kapısının sağında yapılan üç katlı bina 
15.000 m2 civarındaki bahçe ile birlikte 
İstanbul Üniversitesi Botan ik Enstitüsü'
ne verilmiş , ancak Süleymaniye Külliye
si'nin Haliç'ten görünüşünü engelleyen 
bu yapının iki katı yıktırılmıştır. 

Bab- ı Meşihat'ın günümüzde İstanbul 
Müftülüğü olarak kullanılan Fetvahane 
binası 1982-1985 yılları arasında tama
men yıktınlarak asiina uygun şekilde ye
niden yaptırılmıştır. Ayrıca 'giriş kapısı
nın hemen sağındaki iki katlı bina bu
gün yaklaşık 1 0.000 cilt sicilin muhafa
za edildiği Şer' iyye Sicilieri Arşivi olarak 
kullanılmaktadır. Cümle kapısının solun
daki iki katlı binanın üst katı müftülük 
kütüphanesi olup yazma ve matbu bü
tün muteber fetva kitapları başta olmak 
üzere zengin bir fıkıh eserleri koleksiyo
nunu ihtiva etmektedir. Binanın alt ka
tında ise henüz gereği gibi tasnif edil
memiş olan meşihat arşivi bulunmak
tadır. 
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L 
(bk. BAB MAHKEMESi ). 
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