
Mermer söveli kapıdan üç bölümlü bir 
giriş safasma (veya dehlizine) geçilir. Ka
pı kanatları dövme demirdendir. Bu so
fanın orta kısmını yüksek bir kubbe ör
ter. üç bölümün üstleri ise daha alçak be
şik tonozlarla örtülmüştür. Bu giriş so
fasının iki yanındaki kapılar, yanlardaki 
kubbeli odalara ve yukarıdaki asma kat 
odalarına çıkan merdivenlere açılır. Her
halde ewelce bu merdivenlerden Bab-ı 
Hümayun'un üstündeki köşke de çıkılı

yordu. Asma kat odaları avlu tarafında
ki cephede açılmış pencerelerden ışık al
maktadır. 

Bab-ı Hümayun kitlesinin birinci avlu
ya bakan cephesi de aynı mimari karak
terdedir. Burada da kapı ve yanındaki 
hücreler Sultan Abdülaziz zamanında ön 
yüzdeki gibi mermer kaplanmış ve yazı
larla süslenmiştiL Dış yüzdeki ayetler
den ibaret olan bu yazıları hazırlayan 

hattat Abdülfettah Efendi'nin (ö 1896) 

adı ile öndeki kitabeden bir yıl farklı ola
rak 1284 tarihi görülür. Kapı alınlığının 
içine. ön cephedeki girift istifli yazının 
aynen benzeri taklit edilerek işlenmiştir. 

Yay kemerli kapı açıklığının ortasında da 
Sultan Abdülaziz'in tuğrası bulunmak
tadır. 

Bab-ı Hümayun 'un üstündeki köşkü 
sağlam hali ile gösteren eski resimler 
vardır. Bunların içinde en eskisi, XVI. yüz
yılda Seyyid Lokman'ın Hünem ôme'sin
deki minyatürdür. Burada kapı ve köş
kün bütün ayrıntıları gösterilmemiştir. 

Daha sonraları ise istanbul'da bulunmuş 
T. Allom, 1. Melling ve G. Fossati gibi res
sam ve mimarlar da Bab-ı Hümayun'u 
gösteren resimler yapmışlardır. Çizdik
leri ve yayımladıkları gravürlere göre 
bu köşk iki sıra pencere ile aydınlanan . 

cephelerinde hiçbir çıkması olmayan bir 
yapı idi. İç düzeni ve süslemesi hakkın
da herhangi bir bilgi olmamakla bera
ber Sedat H. Eldem bu köşkün iç mima
risi hakkında tahminlere dayanan bir çi
zim yapmıştır. 

Bab-ı Hümayun, üstündeki köşk veya 
kasrın yok olması ile gerçek hüviyetini 
bir dereceye kadar kaybetmiş ve 1868 
tamirinde cepheleri aslından değişik bir 
görünüş almış bulunmakla beraber Os
manlı tarihinin en büyük sarayının ana 
girişi olarak büyük bir tarihi değere sa
hiptir. istanbul'da fetihten sonra yerle
şen Türk mimarisinin ilk örneklerinden 
olarak da sanat tarihi bakımından ayrı
ca önem taşır. 
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IJ!!!Iil SEMAVİ EY İCE 

Teşkiliit . Bab-ı Hümayun Osmanlı dev
let teşkilatında çeşitli merasimlerin le
rası, saray veya hükümete karşı mem
nuniyetsizlik ve başkaldırmanın başlan
gıç yeri ve aynı zamanda suçluların teş
hir mahalli olarak önemli bir yer işgal 
etmiştir . 
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BAB-ı HÜMAVUN 

Burada alışılagelmiş şekildeki mera
simlerin başında, Divan-ı Hümayun 'un 
toplantı günlerinde yapılan merasim ge- . 
lirdi. Divan toplantılarının düzenli olarak 
yapıldığı XVI-XVII. yüzyıllarda divan üye
si olan vezirler, kazaskerler ve devlet er
kanı sabah namazını Ayasofya Camii 'n
de kıldıktan sonra Bab-ı Hümayun önün
de kendiler ine ayrılan mevkilerde yer 
alırlar, yeniçeri ve diğer bölük ağaları ile 
saray görevlileri de burada iki sıra ha
linde dizilirlerdi. Alkış* merasiminden 
sonra duacı ortaya çıkarak dua edip Fa
tiha okur, ardından Bab-ı Hümayun ka
pıları açılır, önce yol gösterici olarak ka
pıcılar kethüdası ve reTsülküttab, arka
sından da diğer devlet erkanı girerdi. 
Daha sonra sadrazarnın buradan geçi
şinde de merasim yapılırdı. 

Bayramlarda ise gece yarısından iti
baren Bab-ı Hümayun açılır, tebrik me
rasimine katılacak olanlar gelmeye baş
larlardı. Seviyeler ine göre divanda ve di
van dışında kendilerine ayrılan yerlere 
otururlard ı. 

Osmanlı sultanlarının sefere hareket
lerinden önce tuğ-ı hümayun Bab-ı Hü
mayun veya çok defa Babüssaacte önün
de dikilir, burada merasim yapılırdı. Os
manlı şehzadelerinin sancak beyi olarak 
saraydan çıkışlarında ise genellikle Bab-ı 
Hümayun önünden başlayarak ihtişam
lı merasimler icra edilirdi. Nitekim Şeh
zade III. Mehmed'in sancağa çıkış me
rasiminin çok ihtişamlı olduğu devrin 
kaynaklarında belirtilmektedir (Selanikf, 
S. 142). 

Bab-ı Hümayun aynı zamanda Osman
lı tarihinde saraydan veya DTvan~ ı Hü
mayun 'dan çeşitli isteklerde bulunan, 
divanın leraatın ı engellemek isteyen ve 
idareye kafa tutan yeniçeri ve bölük hal
kının toplantı ve nümayiş yeri olmuştu r. 

Mesela Il. Bayezid'in şehzadeleri Ahmed 
ile Selim arasındaki ihtilaflarda Ahmed'i 
istemeyen yeniçeriler ; ayrıca Il. Selim'in 
tahta çıkışı sırasında askerler ve IV. Mu
rad ' ın saltanatı sırasında Sadrazam Ha
fız Ahmed Paşa ve diğer bazı devlet er
kanının başlarını isteyen zorbalar Bab-ı 
Hümayun önünde toplanarak pazarlık 

yapmak istemişlerdir. Patrona isyanı ' n
da ( ı 730) asilerin istediği üç vezirin ce
setleri öküz arabaları üzerinde Bab - ı Hü
mayun'dan çıkarılarak kendilerine tes
lim edilmiş, Damad İbrahim Paşa ' nın na
aşı ise Bab-ı Hümayun önünde isyancı
ların beklediği meydana konulmuştur. 

Ancak daha sonra Patrona Halil ile isya-
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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-

2 numara l ı 

Bab Mahkemesi 
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(İstanbul 
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Arşivi), 

İstanbul 

Bab Mahkemesi 
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ve muhafaza 
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(İstanbul 
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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 


