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naklanmaktadır. RümT nisbesi de onun 
Baberta'ya değil Bayburt'a nisbet edil
mesi gerektiğini teyit etmektedir. 

Tahsil hayatına Anadolu ' da başlayan 
BabertT daha sonra Halep'e, oradan (740'
tan [ 13 391 sonra) Kahire'ye giderek KakT, 
Ebu Hayyan el-EndelüsT, Mahmud b. Ab
durrahman el- İ sfahanT ve İ bn Kudame 
el-MakdisT gibi meşhur alimlerden ders 
okudu. Fıkıh ilminde hacası olan KakT 
kanalıyla Ebu Yusuf'a kadar uzanan bir 
zincir içinde yer almaktadır. 

Fıkıh, hadis, ketarn ilimlerine, ayrıca 

Arap dili ve edebiyatma bu alanlarda eser 
verecek kadar vakıf olan BabertT, arala
rında Seyyid Şerif el-CürcanT. Molla Fe
nar! ve Bedreddin Simavi gibi tanınmış 
alimierin de bulunduğu birçok talebe ye
tiştirmişti r. Hanefi mezhebinin muhak
kik alimleri arasında önemli bir yere sa
hip bulunan ve kaleme aldığı beş ayrı ri
salede bu mezhebin tercih ve taklit edil
mesi gereğini savunan BabertT (Şerhu 
'A~fdeti Ehli 's-sünne ve'l-cema 'a, s . 17), 
aynı zamanda MatürTdT itikad ekolünün 
de güçlü muhakkik ve şarihlerinden bi
ridir. 

Kendisine defalarca yapılan kadılık tek
liflerini reddetmesine rağmen devlet yö
neticileriyle iyi ilişkiler kurmuş , Sultan 
Berkuk ve Emir Şeyhu'dan büyük saygı 
görmüştür. Nitekim Emir Şeyhu tarafın

dan, yaptı rdığı hankahın (Şeyhün iyye) me
şihatlığına getirilmiş ve ömrünün sonu
na kadar burada öğretim faaliyetleriyle 
meşgul olmuştur. 19 Ramazan 786' da 
(4 Kasım 1384) öldüğünde de bu hanka
ha defnedilmiştir. Bununla birlikte Bay
burt yöresi halkı kabrinin Aşağıkırzı (Bay
burt) köyünde olduğuna inanmaktadır. 

Eserleri. Baberti'nin kırkı aşkın eseri 
bulunmaktadır. Bunlardan yayımlanan

lar şunlardır: 1. el - 'indye. MergınanT'
nin meşhur eseri el-Hi ddye'nin önemli 
şerhlerinden biri olup başta Siğnakl'nin 
en-Nihdye'si olmak üzere çeşitli el-Hi
ddye şerhlerinden faydalanılarak hazır

lanmıştır. Dil, gramer ve fı kıh usulü yö
nünden tahlilierin yapıldığı , deliller in de
ğerlendirildiği eserde yer yer diğer şa 

rihler tenkit edilmiştir. Şerhte zaman za
man diğer mezhepterin görüşlerine te
mas edildiği gibi Ebu Hanife ve talebe
lerinin ictihad ve delilleri değerlendiri
lİrken sonraki Hanefi alimierin tercihle
rine de yer ver ilmektedir. Sad! Çelebi ve 
Muhammed b. İbrahim ed-DürurT'ye ait 
iki haşiyesi bulunan eserin çeşitli baskı
larıyapılmıştır (Kalküta 1831,1837, 1840; 
Bulak 1315-1318; Kahire 1356 [İbnü'l - Hü
mam ' ın Fetf_ı.u 'l-~adfr'i, Kurtani'nin el-Ki-
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faye'si , Sadi Çelebi'nin haşiyesi ve Ahmed 
Şemseddin Kadızade'nin Fethu'l-kadfr tek
milesi f'leta' icü'l-efkar ile birlikte sekiz ci lt 
halinde[; Kahire 13 ı 9 [aynı eserleri e bir
likte dokuz cilt halindel; Kahire ı 970 [Fet
f_ı.u'l-~adfr, Sad! Çelebi haşiyesi ve Kadı
zade tekmilesi ile birlikte on cilt halinde[). 
2. Şerl).u 'Akideti Ehli's-sünne ve'l-ce
md 'a. Tahavi'nin el- 'AkJdetü't- Tahd
viyye diye de meşhur olan 'A~üİ.etü Eh
li's-sünne ve'l-cemd 'a adlı eserinin şer
hi olup ketarn ve akaidle ilgili dokuz te
lifinden en önemlisidir. Eser Arif Aytekin 
tarafından neşredilmiştir (Küveyt ı 409 / 
1989) 3. Şerl).u't-Tell]iş. Ebu Ya'kub es
SekkakT'nin belagatla ilgili meşhur eseri 
Miftdl).u'l- 'ulum'a Hatib el -KazvfnT'nin 
yaptığı Tell]işü'l-Miftdl). adlı hulasa ve 
şerhin şerhidir (nşr. M. Mustafa Ramazan, 
Trablus 1983). 4. Şerhu Vaşıyyeti'l - İmd
mi'l-A'~am. Ebu Hanife'ye ait el -Vasıy
ye adlı risalenin şerh i dir (İstanbul ı 289). 

Bunlardan başka fıkıh , usül- i fıkıh, ha
dis, tefsir ve kelamla ilgili önemli bazı 
eserleri de şunlardır : Şerl).u Tell]isi'l-Cd
mi ' i'l -kebir; Tell]fşü't-Tell]iş; Şerhu's
Sirdciyye; et- Ta~ir 'ald Usuli'l-Pezde
vi; en -N~ud ve'r-rüdud ii şerhi Mün-· 
tehe's-sı11 ve'l-emel fi 'ilmeyi'l-usı11 
ve'l-cedel; Şerl).u Mendri'l-envdr; Tul).
fetü'l-ebrdr ii şerl).i Meşdriki'l-envdr 
fi'l-cem' beyne's-Sal).ihayn; Ij.dşiye
tü'l-Keşşdf; el-İrşdd fi şerhi'l-Fıkhi'l 
ekber; Şerhu 'Umdeti'l- 'a~cı'id li'n 
Nesefi; el-Ma~şad fi'l-keldm (bu eser
lerin yazmaları için bk. Brockelmann, GAL, 
1, 443, 460, 466-467; ll , 97, 250; Suppl., 1, 
285 , 287, 508, 538, 637 ; ll, 89-90; Sezgin, 
l,'l38, 41 ı ; 4ı2 . 4ı7 , 427, 442; BabertT, Şer
f_ı.u 'Akfdeti Ehli 's-sünne ~e 'l-cema 'a, s . 
ı 5-ı 7) . 
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B ABIALi 
( Ji>:.y~) 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren 
Paşa Kapısı ve Sadaret Dairesi, 

nezaretlerin kurulmasından sonra da 
Osmanlı hükümeti manasında 

kullanılan bir tabir. 
_j 

D TARİH. "Yüce kapı" anlamında bir 
tamlama olan Bab-ı Ali, yaygınlığı sebe
biyle çok defa tek kelime halinde kulla
nılmıştır. Osmanlılar'da ve genel olarak 
Türkler'de üç dilde kapı , bab ve der ke
limeleri "padişah ve sadrazam sarayı, 

devlet ve hükümet dairesi" manasında 
kullanılmıştır. Bu anlamlarıyla Osmanlı 
öncesi Türk ve İslam devletlerinde de 
kullanıldığ ı görülmektedir. Osmanlılar'da 
Bab-ı Hümayun padişah kapısı ve sara
yı, Bab-ı Asan sadrazam kapısı ve sa
rayı , Bab - ı Meşihat şeyhOlislam daire
si, Bab-ı Seraskeri seraskerlik dairesi, 
Bab - ı Defteri defterdarlık dairesi anla
mında yaygın olarak kullanılmıştır. 

Babıali tabiri XVI ve xvıı. yüzyıl kay
naklarında nadiren Bab-ı Hümayun, DT
van-ı Hümayun manasında geçmekte 
olup o dönemde sadrazam dairesi anla
mında kullanılmamıştir. XVIII. yüzyılın 

özellikle ikinci yarısına ait kaynaklardan 
Subhl Mehmed, İzzi Süleyman Efendi ve 
Çeşmfzade Mustafa Reşld (o ı 770) tarih
lerinde Bab-ı Asafi tabirine rastlanmak
ta ise de Babıali ifadesi geçmemektedir. 

. Ancak yüzyılın sonlarına doğru "sadra
zam dairesi" ve " paşa kapısı " anlamında 

Babıali kullanılmaya başlanmıştır. Me
sela Halil Nuri (ö 1798) Fransız elçisinin 
kabulü münasebetiyle, Edib Mehmed 
Emin Efendi (ö. ı80l) lll. Selim'in cülüsu
nu anlatırken vekayi'namelerinde Babıa 

li tabirini zikretmişlerdir. Ahmed Vasıf 

Efendi ise (ö. ı806) Mehdsinü'l-dsdr'da 
paşa kapısı anlamında Babıali ' yi sıkça 

kullanmıştır. Aynı şekilde Şanizade Meh
med Ataullah (ö ı826) ve CabT tarihle
rinde de çeşitli vesilelerle Babıali'den 

bahsedilmektedir. Giderek Batı'daki ma
nasıyla Osmanlı hükümeti için kullanı

lan kelime, Avrupalı tarihçi ve seyyahla
rın eserlerinde de "yüce kapı" manasma 
Sublime Porte, Hohe Pforte şeklinde kul
lanılarak tanınmış bir isim haline gelmiş
tir. XIX. yüzyılda özellikle Abdülmecid 
ve Abdülaziz'in saltanatlarında ise tek 
başına Osmanlı hükümetini ifade eden 
bir tabtr olmuştur. 

Babıali'yi müştemilatı, çalışma düzeni 
ve devlet teşkilatındaki yeri bakımın-



dan nezaretler öncesi ve sonrası , yani 
1830'1ardan önceki ve sonraki Babıali 

olarak iki dönemde incelemek gerekir. 
Hammer, Osmanlı Devleti 'nin siyasi ve 
idari teşkilatma dair eserinde Babıali'

nin erken dönemini incelemiştir. 

Nezihetler Öncesinde Babıali. Osmanlı 
Devleti'nde klasik dönemde devlet ida
resinin beyni Divan-ı Hümayun olmuş, 
bu durum XVII. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar devam etmiştir. Bundan sonra 
Divan-ı Hümayun cülüs bahşişi, askere 
mevacib* dağıtılması ve elçi kabulü gi
bi merasimlere münhasır sembolik bir 
kurula dönüşmüş, ancak Osmanlı Dev
leti 'nin yıkılışma kadar sadaret bünyesi 
içerisinde yerini korumuştur. XVIII. yüz
yılın sonlarında ise sadrazarnın başkan
lığındaki teşkilata Babıali denilmeye baş
lanmıştır . Bu döneme gelinceye kadar 
sadrazamların ikametleri ve devlet işle
rini görmeleri için resmi belli bir yerleri 
bulunmadığından, Topkapı Sarayı ' na ya
kınlığı sebebiyle bugünkü Babıali çevre
sinde muhtelif konak ve binaları resmi 
daire ve ikametgah olarak kullanmış
lardı r. XIX. yüzyıldan itibaren Babıali bah
çesi ve binaları , yangınlar sebebiyle bir 
iki geçici yer değişikliği dışında Osmanlı 
Devleti 'nin yıkılışma kadar sadaret dai
resi olarak kullanılmış , Türkiye Cumhu
riyeti'nin kurulmasından sonra ise bura
sı istanbul Valiliği'ne tahsis edilmiştir. 

Paşa Kapısı ve sonraları Babıali , bu yo
ğun merkezi idareyi yürütmek için ken-
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dine has, sık sık değişen ve gelişen bir 
teşkilata sahipti. Bu teşkilatta sadraza
rnın başkanlığında kahya bey (kethüda
yı sad r-ı ali). reisülküttab ve çavuşbaşı 
adıyla başlıca üç yetkili amir ve onlara 
bağlı çok sayıda kalem (büro) mevcuttu. 

Nezaretler öncesi dönemde sadraza
rnın Babıali ' deki teşkilatını Harem Dai
resi , Selamlık Dairesi ve Kalem Dairesi 
şeklinde başlıca üç kısma ayırmak müm
kündür. Sadrazamlar göreve başladık

larında kendi köşk ve yalılarını bırakac 
rak saraya yakın olması sebebiyle ve ge
ce gündüz devlet işleriyle ilgilenebilmek 
için Babıali'nin Harem Dairesi 'ne taşınır
lar, ancak zaman zaman dinlenmek için 
kendi köşk ve yalılarına giderlerdi. Sad
razarnın Harem Dairesi Beşir Ağa Mesci
di tarafında Tomruk kısmında olup bu
rada aile efradının kaldığı çeşitli odalar, 
ara kısımlar ve geçitler bulunmaktaydı. 
Her türlü merasirnin ve belli başlı top
lantıların yapıldığı Selamlık kısmı ise Nal
lı Mescid yakınında bulunuyordu. Bunla
rın dışında resmi daire olarak kullanı
lan birçok kalem odası vardı. Bu dönem
de Babıali ' nin Selamlık ve Kalem kısmı
nın başlıca odaları Arz Odası. Divanhane. 
kürk, kethüda bey, reisülküttab. amedf. 
beylikçi, büyük ve küçük tezkireci, tah
vil kalemi, ruüs kalemi, mühimme kale
mi, çavuşbaşı, mektübi kalemi, kethü
da katibi, kapıcılar kethüdası, teşrifatçı , 

sarık ve hazine odaları ile hünkar köş
kü ve havuzlu köşkten ibaretti (Uzunçar
ş ı lı , Merkez-Bahriye, s. 265-266). Bunların 
içerisinde en önemlisi ise Divanhane ile 
Arz Odası idi. Divanhane sadrazarnın di
van akdettiği salondur. Mevcut bir plan
dan, Babıali' de 1821 ·de toplanan bir 
meşveret meclisinde Divanhane'de devlet 
erkanının nerelere, hangi sıra ile otur
dukları anlaşılmaktadır (BA, KK, nr. 677 
mükerrer, s. 25). Arz Odası ise sadraza
rnın her tür lü kabul resmini ve mera
simler i yaptığı salondur. 

Divan - ı Hümayun'un önemini kaybe
derek idarenin Paşa Kapısı'na kayması 
üzerine "hademe-i bab-ı asafi" adını alan 
kethüda. reisülküttab. çavuşbaşı, büyük 
ve küçük tezkireciler, teşrifatçı, kethü
da kati bi, mektübi gibi doğrudan sadra
zamın yardımcısı ve maiyeti durumunda
ki görevliler Babıali 'de yer aldılar. Bun
ların Babıali 'de büroları ve ikametgah
ları vardı. 

Sadaret kethüdası başlangıçta resmi 
sıfatı olmadığından prntokolda yer al
maz. ancak bütün işlerde sadrazarnın 

başyardımcısı olarak çalışırdı. Kethüda-
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nın Babıali'deki dairesi Alay Köşkü kar
şısındaki büyük kapının üzerindeydi. Pek 
çok yardımcısı bulunan kethüda daha 
çok dahili işlerle uğraşırdı. Vilayetlere 
giden yazılar ve gelenlerin cevapları bu
rada hazırlanır, incelenir, asılla rı gönde
rilir, süretleri ise defterlere kaydedili r
di. Bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi'n
de 1150' den ( 1737) itibaren tutulmuş 
kethüda kalemine ait defter ler bulun
maktadır (BA, KK, Kethüda Kalemi Defter· 
leri) . Kethüdanın maiyetinde çeşitli as
keri, idari ve adli makamların Babıali 

nezdindeki işlerini takip etmek. aradaki 
haberleşmeyi sağlamak üzere çok sayı
da görevli bulunurdu. Genel olarak da
hili asayişten ve idareden sorumlu olan 
sadaret kethüdalığı 1835'te Mülkiye.ıl\le
zareti'ne dönüşmüş, bir yıl sonra ise bu 
nezaretin adı Dahiliye Nezareti'ne çev
rilmiştir (Lutfı, V, 29-30, 99; Sicill-i Os

man!, IV, 800-806) 

Babıali 'deki ikinci büyük büro reisül
küttabın dairesi idi. Bürokrasinin başı, 

bütün katipierin ve kalemlerin şefi du
rumunda olan bu yetkili sadaret teşki
latındaki her türlü yazışmayı idare eder
di. Kendisine bağlı beylikçi, tahvil ve ru
üs kalemleri adıyla üç büro bulunmak
taydı. Bunlardan beylikçi kendisinin baş
yardımcısı , 1770'lerde kurulan arnedi ka
leminin başkanı amedci ise özel kalem 
müdürü durumundaydı. Reisülküttablık 
1835'te çıkarılan bir fermanla (ferman 
metni için bk. Hariciye Nezareti Salnamesi 
113021, s. 162 - 163) Umür- ı Hariciye Neza
reti'ne dönüşmüştür. Dahiliye ve Umür-ı 
Hariciye nezaretleri Osmanlı Devleti'nin 
yıkılışma kadar Babıali ' nin iki temel teş

kilatını oluşturmuş, iç ve dış siyasetin 
belirlenmesinde en önemli iki kurum ol
muştur. Memurları dahili ve harici diye 
sınıfiara ayrılmış , her birine maaşlar tah
sis edilmiştir (Lutfi, V, 132). 

Nezaretler öncesi dönemde Babıali'de 
üçüncü büyük büro çavuşbaşıya bağlı 

daire idi. Adalet ve polis teşkilatı ile ya
kından alakalı olan çavuşbaşı suçluların 
yakalanması ve cezalandırılması ile ilgi
li işleri idare ederdi. Çavuşbaşı sadraza
ma verilen arzuhalleri ya bizzat kendisi 
inceler veya tezkirecilere inceletir. son
ra bunları ilgili mahkemelere havale 
ederdi. Ancak bu hususta sadrazarnın 
"sah" şeklindeki olurunu alması gerekir
di. Buna göre çavuşbaşı sadrazarnın ic
ra kuwetinin uygulanmasında en önem
li yardımcısı ve vekili idi. Çavuşbaşının 
emri altında çok sayıda çavuşlar vardı. 
Hammer bunların sayısını 630 olarak 
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vermektedir (Hammer Itre. Halit ilteberl. 
s. 577). Çavuşbaşılık 1836 yılında Deavi 
Nezareti adını aldı. Ahmed Lutfi Efendi 
Deavi nazırının Babıali 'de büyük bir dai
resi ve maiyetinde büyük ve küçük tez
kireel adıyla iki yetkili kimse bulundu
ğunu, bunların verilen arzuhalleri hava
le ettiğini zikreder (Tarih, X, 51 -52 ) Bii
bıali civarında Tomruk Dairesi adını ta
şıyan hapishane de bu nezarete bağlı 

idi. Huzur müriifaalarına Deavi nazırı da 
katı lı rdı. Deavi nazırının iki yardımcısı. 
Deavi kesedarı, birçok · çavuştan oluşan 
yardımcıları ve maiyeti vardı. 1870 yılın
da Adliye Nezareti 'nin kurulması ile De
avi Nezareti kaldırıldı. 

Babıali 'de üst düzeydeki bu üç görev
liden sonra ikinci derecede büyük ve kü
çük tezkireciler, mektupçu, beylikçi, teş
rifatçı ve kahya katibinin oluşturduğu 
altı müsteşar gelmekteydi. Bunlardan 
büyük ve küçük tezkirecHer bir derece
ye kadar çavuşbaşına tabi idiler ve öğ
leden önceki zamanların ı genellikle ça
vuşbaşı salonunda geçirir. ver ilen arzu-
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hallere cevap yazarlardı. Sarayda ve Bii
bıali 'de toplanan divanlarda sadrazarnın 
yakınında bulunarak sunulan arzuhalle
ri okurlar. sadrazarnın vereceği kararla
rı kaydederlerdi. Ayrıca sadrazam adına 
vilayetlere, mahkemelere, askeri birlik
lere ve ayanlara gönderilecek buyruldu
ları kaleme alırlardı. 

Sadrazarnın özel kalem müdürü du
rumunda olan mektupçu efendi, sadii
ret dairesinden çıkan çeşitli yazıların dü
zenlenmesiyle meşgul olurdu. Mektup
çuya ait kalemde otuz kadar katip bu
lunurdu. Mektupçu vilayetlerden gelen 
yazıların özetlerini çıkarır, asıllarıyla bir
likte sadrazama arzederdi. Beylikçi sa
daretteki kalemlerin şefi ve reisülkütta
bın başyardımcısı durumunda idi. Önem
li ve mahrem yazışmalar beylikçi tara
fından kaleme alınırdı. Teşrifatçı başlan
gıçta Divan-ı Hümayun'a bağlı iken lll. 
Ahmed zamanında Babıali'ye yani doğ
rudan sadrazama bağlanmıştır. Kahya 
katibi ise kahya beyin resmi ve özel iş

lerine bakmakla görevliydi. 

Babra li 'de 
kurulmuş 

olan lisan 
odasında 

katipiere 
Frans ı zca 

hoca lığr 

yapan 
Ermeniler' in 
fayda Ir 
olmadrklarr 
ve avrrca 
güvenilir 
bulunmama lan 
sebebiyle 
i şten 

el çekti rilmeleri 
hakkrnda 
sadrazam 
arzı üzerine 
11. Mahmud'un 
hatt-ı 

hümavunu 
IBA, HH, 24.621) 

Bunlardan başka doğrudan doğruya 
Babıali heyetine dahil olmamakla birlik
te devamlı orada bulunarak temsil et
tikleri makamın işlerini takip eden, irti
batı sağlayan memurlar vardı. Bunlar 
şeyhülislamın katibi olan telhisçi, bey
lerbeyllerin adamları olan kapu kahya
ları , mültezimlerin, Eflak- Bağdan vay
vadalarının ve Rum ve Ermeni patrikle
rinin kapu kahyaları, devlet erkanının. 
ulemanın kapu çuhadarları, yabancı se
faretler in Babıali nezdindeki işlerini ta
kip eden tercümanlardı. 

Nezaretler öncesi dönemde Babıali '

nin çalışma düzeni kendine has bazı özel
likler taşımaktadır. Geniş kadrolara sa
hip bu üç amir müstakil olmaktan zi
yade sadrazarnın maiyeti durumunda
dır. Bu dönemde Babıali iç ve dış siya
sette tavır ve telakki bakımından önem
li ölçüde eski geleneği devam ettirmek
tedir. 

Yine bu dönemde Babıali politikaları
nın ve kararlarının oluşmasında meşve
ret meclisleri önemli bir merhaleyi teş
kil ediyordu. İç ve dış meseleleri görüş
mek üzere toplanan bu meclisier in be
lirli bir zamanı olmadığı gibi sabit bir 
yeri de yoktu. Başta Babıali olmak üze
re sarayda, Bab-ı Meşihat ' ta, Ağa Kapı

sı'nda toplanabilirdi. Meşveret meclisleri, 
Divan-ı Hümayun'dan Tanzimat dönemi 
meclislerine geçişi sağlayan ara kurum 
niteliğindedir . Aslında bu tür meclisler 
Osmanlı Devleti'nin başlangıcından be
ri hemen her devirde toplanmış ise de 
resmi bir kurum haline gelmemiştir. İç 
siyasetle ilgili meclislerde kadronun da
ha geniş tutulduğu , dış siyasetle ilgili 
meşveretlerde ise daha dar tutulduğu 
görülmektedir. Sadrazam, şeyhülislam ve 
reisülküttab dışında konunun mahiyeti
ne ve duruma göre vezirler, kazasker
ler, kaptanpaşa ve bir hayli haceganın 
(daire şefleri ) katıldığı bu meclisier in top
lanması için padişah Babıali'ye bir hatt-ı 
hümayun gönderir, bazan hatt-ı hüma
yun olmadan da toplantı yapıl ı rdı. 

Nezaretler Sonrası Babıali. 1826'da Ye
niçeri Ocağı'nın kaldırılması ve özellikle 
1830'lardan sonra nezaretlerin kurulma
sı ile Babıali tedricen yeni teşkilat ve ça
lışma dönemine girmiştir. Bu dönem Av
rupa tarzı hükümet ve idarenin model 
alındığı devredir. 

Yeni Meclisler. Tanzimat arefesinde 
1838'de teşkil edilen Meclis-iVala-yı Ah
karn-ı Adliyye ile Dar-ı Şüra-yı Babıalf 

adlı iki meclis Babıali'nin gelişmesinde 
ve çalışmalarında önemli bir merhaleyi 
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telgraf {BA, BS.bııi l i Evrak Odası, nr. 11 .403) 

oluşturmuştur (Takvim-i Vekayi', nr. 163 
ll ı Muharrem 1254 1) . 

ll. Mahmud'un. giriştiği köklü reform
ların zaman zaman toplanan meşveret 
meclislerinde görüşülmesini yetersiz bu
larak düzenli ve etraflı bir şekilde bun
ların incelenmesi ve sonuçlandıniması 

için üst seviyede bir kurula ihtiyaç duy
ması üzerine kurulan bu iki meclisin 
üyeleri üst kademedeki devlet erkanın
dan oluşmaktaydı. Bunlar faaliyetleri
ni yürütebiirnek için geniş bir katip ve 
memur kadrosuna sahipti. Meclis-i Va
la ile Dar-ı Şüra arasında sıkı bir iş bir
liği gerekiyordu. Dar-ı Şura'da alınan ka
rarlar Meclis-i Vala'ya gider, görüşülüp 
kabul edilenler sadrazarnın tasvibinden 
sonra padişahın tasdikiyle kesinlik ka
zanırdı. Tanzimat'ın ilanından sonra her 
ik i meclis birleştirildi ( 1840) ve Babıali'

deki yeni binasına taşındı. Çalışmalarına 
burada aralıksız devam eden yeni mec
lis. 1854'te Meclis-i AIT-yi Tanzimat ve 
Meclis-i Ahkam-ı Adliyye olarak tekrar 
ikiye ayrılmış, 1861 'de yeniden birleşti
rilmiştir. 1868'de ise AIT Paşa ' nın gay
retleriyle Şüra-yı Devlet ve Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye adlarıyla yeniden ikiye ay
rılarak son şeklini almış, idari işler ŞG
ra-yı Devlet'e. yargı ise DTvan-ı Ahkam-ı 
Adliyye'ye verilmiştir. Şüra-yı Devlet he
yetinin topluca bir dairede bulunmasını 
ve düzenli çalışmasını sağlamak için Ba
bıali ' nin tek katlı daireleri üzerine bir 
kat daha ilave edilerek 1869'da buraya 
taşınmıştır (Lutfi, XII , 62) 

Babıali Heyeti. XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında salnamelerde Babıali heyeti adı 

altında Sadaret Dairesi. Şüra-yı Devlet. 
Dahiliye Nezareti, Hariciye Nezareti yer 
almaktadır. Sadarette sadaret müsteşa
rı . teşrifat-ı umümiyye nazırı, amedT-i DT
van-ı Hümayun. teşrifat-ı DTvan-ı Hüma
yun. beylikçi-yi DTvan-ı Hümayun, rnek
tübT-i sadr-ı aif, Babıali evrak müdürü . 
hazine-i evrak müdürü ve tercüman-ı 
sadarerten oluşan dokuz kişilik yönetici 
kadroya bağlı dairelerde bazı farklılık

larla birlikte muavin, mümeyyiz, başka
tip, katipler. serhalife. müsewid gibi me
murlar ve birçok yardımcı yer almakta
dır. Şüra - yı Devlet, Dahiliye ve Hariciye 
nezaretlerinin de Tanzimat döneminde 
zaman zaman değişikliğe uğrayan bir
çok daire ve kalemleri vardı. Bu değişik

likleri devlet salnamelerinden takip et
mek mümkün olmaktadır. 

1847 yılından itibaren yayımlanmaya 
başlanan devlet salnamelerinin ilk sayı
larında devlet teşkilatı hakkında özel bil
giler verilmekte. devlet ricali seyfiye. il
miye, kalemiye başlıkları altında toplan
makta, Babıali teşkilatma ayrıca temas 
edilmemektedir. Salnamelerde Hey'et-i 
Vükela 'yı oluşturan şeyhülislam , seras
ker, Tophane müşiri. Bahriye, Adliye. Ma
liye, Evkaf-ı Hümayun. Ticaret ve Nafıa . 

Maarif-i Umümiyye nazıriarı Babıali he
yeti içinde gösterilmekte, ancak bu dev
let erkanına bağlı olan nezaretler Ba
bıali heyetinin dışında verilmektedir. Bu
rada bir çelişki var gibi gözükmekte ise 
de aslında Sadaret. Dahiliye, Hariciye ne
zaretleri ve Şüra -yı Devlet Babıali' nin 
merkez birimlerini teşkil etmekte ve Ba
bıali binalarında çalışmaktadır. Diğer ne
zaretler ise Babıali'nin geniş teşkilatını 
meydana getirmekte ve istanbul'da çe-

Bulgar 

fes at 
komitelerinin 

faa liyetleri 

hakkında 

Selanik 
vilayeti nin 

sifreli 
telgraf 

süreti 
(BA, Bulgaristan 

iradeleri, 

nr. 1702) 
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şitli binalarda faaliyet göstermektedir. 
Şeyhülislam . serasker ve diğer vezirler 
sadrazarnın başkanlığında Babıali ' de top
lanan heyette yer almakta, "mes'üliyyet-i 
vükela " prensibiyle her biri ayrı ayrı so
rumluluk üstlenmektedir. Nitekim Babı
ali Şüra- yı Devlet kararlarının altında 

yukarıda sayılan devlet erkanının isim 
ve mühürlerinin yer alması , onların Ba
bıali heyetinde yer aldığını açıkça gös
termektedir. Bu nazıriara bağlı nezaret
ler ise organik bağı dolayısıyla Babıali'
nin geniş kadrosunu oluşturmaktadır. 

Babıali Katiplerinin Yetişmesi. Osmanlı 
Devleti 'nde yönetici zümre 'XV ve 'XVI. 
yüzyıllardan itibaren seyfiye. ilmiye, ka
lemiye ve son olarak da mülkiye adla
rıyla bilinmekteydi. Bunlardan ilmiye 
medreseden, seyfiye ise acemi oğlanlar 
ve Enderun Mektebi'nden yetişiyordu . 

Kalemiye zümresi için belir li bir okul 
yoktu. Bazan medresede veya sarayda 
yetişenlerden kalem hizmetine geçen
ler bulunuyordu. Ancak kalemiye züm
resinin esas yetişme tarzı "üstad- şa 

kird" münasebeti içerisinde oluyordu. 
Kur ' an-ı KerTm 'i okumayı , Arapça temel 
kaideler i ve bazı ezber parçalarını evler
de ve camilerdeki özel derslerden ken
di gayretleriyle öğrenen çocuklar yakla
şık on iki on dört yaşlarında Babıa li ka
lemlerine şakird olarak devam ederler
di (Lutfi, IV, 1 I 5- I I 6) 

Babıali 'de şakirdlerin yetişmesini sağ

layacak başlıca iki daire mevcuttu. Bi
rinci ve en önemlisi reTsülküttabın ida
resindeki Divan-ı Hümayun Kalemi. di
ğeri ise Kethüda Bey Dairesi idi. Şakird
ler bu kalemlerde "hace" denilen üstat
lardan sülüs, reyhani, ta'lik, divanT ile 
bu sırada gelişmiş olan ve Babıali büro
larında en çok kullanılan rik'a hatlarını . 
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fenn-i inşa ve fenn-i kitabet denilen "üs
lüplu" yazı yazma sanatını öğrenirlerdi. 
Talebenin kaleme intisaptan önce aldığı 
Arapça ve Farsça dersler, "Babıali üslü
bu"nu öğrenmesi için yeterli olmadığın
dan çoğunlukla mesai saatleri dışında 
kalemlerde Arapça ve Farsça dersleri al
maları zaruri görülmüştür. 

Ancak nezaretlerin kurulduğu ve Tan
zimat'ın hazırlıklarının yapıldığı dönem
de bu tür bir kalem eğitimi yeterli bu
lunmamış, Babıali ve Bab-ı Defteri ka
tiplerinin yetişmesi için düzenli bir oku
la ihtiyaç duyulmuştur. Bu eksiklikleri 
gidermek üzere 1839'da Babıali civarın
da Mekteb-i Maarif-i Adliyye açılmıştır. 
İlk planda Babıali ve Bab-ı Defteri ka
lemlerinin katipleri ve orada çalışanla

rın çocuklarının alındığı mektebin ders 
programında Türkçe, Arapça, Farsça ve 
Fransızca'ya yer verilmiş, ayrıca divanf. 
sülüs, ri k' a, siyakat gibi hat dersleri, 
edebiyat (meani, beyan. bedl'), mantık ve 
özellikle yazı sanatının incelikleri üzerin
de durulması öngörülmüştür. Halk ara
sında daha çok Mekteb-i İrfaniyye veya 
Mekteb-i İrfan adıyla meşhur olan bu 
eğitim kurumundan daha sonra önem
li devlet hizmetlerinde bulunan birçok 
kimse yetişmiştir. Mekteb-i Maarif-i Ad
liyye 1862'de Mekteb-i (Mahrec-i ) Aklam'a 
dönüşmüştür. 

Abdülmecid'in annesi Bezmialem Va
lide Sultan tarafından 1849 yılında ll. 
Mahmud Türbesi yakınında DarOlmaarif 
adıyla kalemiere uzman yetiştiren ikinci 
bir mektep açılmıştır. Mektebin tek he
defi memur yetiştirmek olmamakla bir
likte bu noktanın ağırlıkta olduğu belir
tilmiştir. DarOlmaarif 1872' de kaldırıla
rak idadfye dönüştürülmüştür. 

Rüşdiye tahsilinin üstünde iyi devlet 
memuru yetiştirmek maksadıyla 1862 
yılında Maarif Nazırı Kemal Efendi'nin 
teşebbüsü ile Mekteb-i Aklarn adıyla 

üçüncü bir mektep açılmıştır. Mektebin 
adı bir süre sonra Mahrec-i Aklarn ol
muştur. Buraya iyi öğrenci alabilmek için 
giriş imtihanları oldukça sıkı tutularak 
Meclis-i Maarif'te yapılmıştır. Mektebin 
ders programı üç sınıf halinde düzenlen
miş, bu sınıflarda Arapça, Farsça, Fran
sızca , Türkçe imla ve inşa , hat. cebir, 
coğrafya. tarih-i umümf. resim, rik'a gibi 
dersler okutulmuştur. Bu mektep 1876 
yılına kadar devam etmiş, bu tarihte da
ha yüksek seviyeli devlet memuru ye
tiştirmek üzere Mekteb-i Fünün-ı Mül
kiyye açılmıştır. 
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Bu mekteplerin dışında Babıali görev
lilerinin yetişmesinde Babıali Tercüme 
Odası'nın da önemli rolü olmuştur. Os
manlı Devleti'nde dış münasebetlerde 
her türlü resmi tercüme faaliyetlerini 
Divan - ı Hümayun tercümanları yapardı. 
Bu hizmeti XVI. yüzyılda dil bilen müh
tedf müslümanlar yürütmüşlerdir. Daha 
sonra bu önemli görev Fenerli Rum aile
lerin tekeline geçmiş, 1821 Yunan İsyanı 
sırasında Rum tercüman Stavraki Aras
tarçi'nin hıyaneti sebebiyle idamına ka
dar onların elinde kalmıştır. Bundan son
ra bu göreve dil bilen müslümanların ta
yin edilmesi yoluna gidilmiştir. Diploma
sinin giderek yoğunluk kazanması ve o 
nisbette tercüme işlerinin artması se
bebiyle ıı. Mahmud 1833'te Babıali Ter
cüme Odası'nı kurmuştur. Ancak Divan-ı 
Hümayun tercümanlığı görevi de ayrıca 
devam etmiş ve Tercüme Odası ile iş 

birliği halinde çalışmıştır . lll. Selim'den 
sonra kapatılan daimi elçilikler 1834 ·
ten sonra yeniden açılmış, dış temsilci
liklere Batı'yı tanıyan, dil bilen, büyük 
çoğunluğu Babıali Tercüme Odası'nda 
yetişmiş gençler gönderilmiştir. Tercü
me Odası Osmanlı Devleti'nin sonuna ka
dar devam etmiş ve geniş bir kadrosu 
olmuştur. 1314 ( 1896) tarihli Devlet-i 
Aliyye-i Osmaniyye Salnamesi'ne gö
re Divan-ı Hümayun tercümanlığında ve
zir rütbesinde sadece bir kişinin bulun
masına karşılık Tercüme Odası'nda Of
van-ı Hümayun mütercim-i eweli ve 
muavini, mühimme müdür ve muavini, 
serhalife, üç mümeyyiz. evrak müdürü, 
muavini ve mümeyyizinden oluşan, sa
dece biri gayri müslim on bir kişi çalış

maktaydı (s. 202-205) 

Mektep gibi faaliyet gösteren bu mü
esseseden, Tanzimat sonrasının başta 
Reşid, Ali, Fuad ve Ahmed Vefik paşa lar 
olmak üzere birçok devlet adamı ile dış 
temsilciliklerde bulunan pek çok dipto
matı yetişmiştir. 

Babıali'nin Çalışma Düzeni. Babıali'yi 

en çok meşgul eden konular dış ve iç si
yasetin meseleleriydi. XVIII. yüzyılın son
larından itibaren diplomasinin önemi art
mış, Osmanlı Devleti Batı'nın daima mü
dahalesine, sık sık ültimatomlarına ma
ruz kalmıştı. İngiltere. Fransa ve gide
rek güçlenen Rusya'nın Osmanlı Devle
ti'nin iç işlerine karışması Babıali'yi fev
kalade rahatsız etmiş ve çeşitli diploma
tik yollarla karşılık vermeye zorlamıştır. 
Namık Kemal Babıali 'nin başarısızlığı

na sebep olarak yabancı müdahaleleri
ni göstermekte ise de bu tür diploma-

tik müdahale ve rahatsızlıkların devlet 
erkanının tecrübesini arttırdığı, onları 

dış siyasette olgunlaştırdığı da bir ger
çektir. 

1793'te kurulan daimi ikamet elçilik
leri, yabancı devletleri ve mütekabiliyet 
esasına dayanan diplomasiyi tanımada 
önemli bir merhale oldu. Ancak gönde
rilen elçilerin yeterli tecrübeye sahip ol
mamaları, diplomasideki acemilikleri ve 
dil noksanlıkları gibi sebeplerle bu elçi
lerden gereği gibi fayda sağlanamadı. 
Bazan elçilerin vukufsuzluğu sebebiyle 
Babıali'ye ve saraya tamamen yanlış bil
gi verdikleri ve skandala yol açtıkları bi
le olurdu. Dış meseleler ve bilhassa Os
manlı ülkesinde stratejik, dini ve etnik 
açılardan önemi olan ve sık sık müda
halelere yol açan konular hakkında doğ

ru bilgi sahibi olmak maksadıyla Babıa
li bölgenin uzmanı kişileri bizzat o böl
geye göndererek layihalar hazırlatır ve 
hükümet politikalarının belirlenmesinde 
bunların önemli rolü olurdu. 1876 son
rasında ise bu nevi layihaları Abdülha
mid bizzat kendisi hazırlatmıştır. Bu tür
den yüzlerce layiha halen Yıldız Arşivi'n
de bulunmaktadı r (BA. Yıldız Tasnifi Ka
talogu) . Diğer taraftan İstanbul'da ya
bancı elçilerin Babıali'yi sık sık ziyaret 
ederek kendi ülkelerinin menfaati için 
diğer devletierin tasawur ve faaliyetleri 
hakkında ihbar ve ikazlarda bulunduk
ları da olurdu. Yabancı devlet elçilerinin 
verdikleri bu tür bilgilerin Babıali'nin dış 
siyasetinde ve denge politikasında önem
li rolü olmuştur. Elçilerin Babıali ile te
masları çeşitli şekillerde olurdu. Eğer 
elçi tarafından bir görüşme talebi olur
sa tercümanı Babıali'ye gelerek elçinin 
refsülküttab veya daha sonraki dönem
de Hariciye nazırı ile görüşmek istediği
ni bildirirdi. Elçilerin siyasi, ticari ve dini 
taleplerini takrir halinde bildirmesi de 
mümkündü. Babıali'nin çok sık olma
makla birlikte bir elçiyi davet ederek 
herhangi bir konuda kendisinden bilgi 
aldığı, devletinin görüşünü sorduğu ve
ya memleketine iletmek üzere kendisi
ne bilgiler verildiği olurdu. Elçilerin res
mf ziyaretlerinde Babıali'de merasim 
yapılır, kendilerine hil 'atler giydirilirdi. 
Bu görüşmelerde denge siyasetine ve 
yerleşmiş protokola azami itina göste
rilirdi. 

XIX. yüzyıl boyunca Babıali 'yi en çok 
meşgul eden ikinci konu ise iç siyaset 
ve ülke yönetimi idi. Bu yüzyılda mer
kez teşkilatında olduğu gibi eyaJet teş
kilatında da pek çok değişiklik yapılmış, 



bunları takip etmek adeta imkansız ol
muştu . Bu düzeniemeler in yanında eya
letlerin etnik ve dini yapısından ve eko
nomik durumundan kaynaklanan birçok 
problemi vardı. Babtali uzmanların yu
karıda belirtilen layihalarına dayanarak 
çeşitli ısiahatlar yapmaya gayret eder
di. Bazan ihtilaflı yerlere uzun veya kısa 
vadeli müfettişler gönderiterek huzur
suzluklar hakkında bilgi alınırdı. Mesela 
1861 'de çeşitli problemierin mevcut ol
duğu Beyrut'a giden Fuad Paşa'nın me
selenin halli için gönderdiği raporlar ve 
mektuplar önemlidir (Lutfi , X. 17) 

Diğer taraftan gayri müslim cemaat
terin meseleleri (millet sist emi) Babtali'yi 
en çok meşgul eden hususlardan biri 
idi. Rum, Ermeni ve yahudi cemaatler i
nin kendilerince oluşturulacak kurullar 
vasıtasıyla Babtali 'nin nezaretinde du
rumlarını yeniden gözden geçirmeleri, 
sahip oldukları muafiyet ve imtiyazlar 
ve yapacakları reformlar hakkında Babı 

ali 'ye bilgi vermeleri 1856 Isiahat Fer
manı'nda ifade edilmiştir. 

Eyaletlerin işlerini Babtali bünyesinde 
eyalet kethüdası denilen görevliler ta
kip ederdi. Bunlar beylerbeyilerin Babı
ali'deki adamları ve iş takipçiter i duru
munda idiler. LutfT Efendi 'nin verdiğ i 

bilgiye göre taşradaki vezir ve valiler, is
tanbul'daki kapu kethüdası ve kapu çu
hadarları vasıtasıyla merkezle haberle
şirlerdi. Ancak bu şahıslar devletin tayin 
ettiği kimseler olmayıp valilerin adam
ları idiler. Vali aziedilince kapu kethO
dası da kendiliğinden aziedilmiş olurdu. 
Bu durum ise hizmetlerde devamlılığa 
engel oluyor ve işlemlerin aksamasına 

yol açıyordu . İdarede yapılan ısiahat sı
rasında kethüdalığın da bir esasa bağ
lanması hususu Babtali'de görüşülmüş 
ve valilerin değişikliğinde bunların de
ğişmemesi, devamlı olarak temsil ettiği 
eyaletin işlerini takip et mesi benimsen
miştir . Kethüdalar için Babtali bünyesin
de bir daire tahsis edilerek posta gün
lerinde gelip giden evrakın kayıt işiyle 

ve eyaletin meseleleriyle ilgilenmeleri 
kabul edilmiştir. 

Babtali'de geçici komisyonlar teşkili de 
sı k sık görülen bir uygulama idi. İdari, 
siyasi ve mali konuların görüşülmesi ve 
çözümü için uzmanlardan oluşan geçici 
komisyonların kurulduğu, bu çalışmala
rın Babtali icraat ve kararlarında yol gös
terici olduğu bilinmektedir. Uzmanlar
dan oluşan ve belli bir konuyu görüşen 
bu nevi komisyonlar meşveret meclisle
rinden tamamen ayrıdı r. 
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Babtali'de halkın davalarının dinlen
mesi de önemli bir husustu. Nezaret ön
cesi dönemde huzur mürafaası denilen 
sadrazarnın huzurunda bakılan davalar 
vardı. Babtali'de sadrazam divanında cu
ma günü Rumeli ve Anadolu kazasker
leri, çarşamba günleri ise İstanbul ka
dısı halkın davalarını dinlerdi. G. A. Oli
vier, halkın davalarını sadrazarnın bu iki 
mahkemesine götürmeye gayret ettik
lerini, bunun sebebinin ise bu mahke
melerde yalancı şahitliğin pek mümkün 
olamayacağı gibi davaların da çok kısa 
zamanda sonuçlanıp cezanın hemen ve
rilmesi olduğunu belirtir (Türkiye Sey a· 

hatnamesi, s. 136). Ancak 1838'de sada
retin başvekiliete dönüşmesiyle Dahiliye 
Nezareti 'nin işleri de başvekiliete dev
redilmiş, muamelatın artması üzerine 
huzur mürafaalarının Babtali 'den Bab-ı 
Meşihat'a nakledilmesi kararlaştırılmış
tır . 

Saray- Babıali Münasebetleri. Osmanlı 

Devleti'nde başlangıçtan itibaren her dö
nemde saray ile sadaret arasında sıkı bir 
ilişki olmuştur. Ancak devlet teşkilatın
da köklü ve Batı modeli değişikliklerin 
yapıldığı ve yeni bir hukuki statünün be
lirlendiği XIX. yüzyılda saray ile Babtali 
arasında daha farklı münasebetlerin ol
duğu görülmektedir. Saraydan Babtali'
ye sık sık hatt-ı hümayunlar gelir, bun
lar içerisinde günlük hayatı ilgilendiren
ler çok olurdu. Halkın şikayet ve teşek
kürünü ifade eden arzuhallerin gereği
nin yapılması için Babtali 'ye gönderilmesi, 
sadrazam, Hariciye nazırı , kaptan paşa , 

üst seviyedeki idarecilerin tayini, meş
veret talebi gibi matat idari konularla 
ilgili hatt-ı hümayunlar o labileceği gibi 
cüiOs-ı hümayunu, şehzade ve sultan 
doğumunu , Tanzimat dönemi padişahla
rının ilk defa başlattıkları yurt içi ve özel
likle yurt dışı seyahatlerinden dönüşünü 
bildirmek için gönder i lm i ş hatt -ı hüma
yunlar da olabilirdi. Bun ların dışında Is
Iahat Ferma nı ' nın bildirilmesi ve okun
ması gibi önemli hususlar için de Babı
ali 'ye hatt-ı hümayun gönderilirdi. Bü
tün bu hatt-ı hümayunlar Mabeyn baş
katibi eliyle Babtali 'ye ulaştırılırdı. Özel
likle toplumu ilgilendiren hatt-ı hüma
yunlar için Babtali ricali , vekiller, istan
bul'daki gayri müslim cemaatlerin reis
Ieri davet edilir, bunlar büyük bir kala
balık huzurunda Babtali 'de okunur, böy
lece herkese tebliğ edilmiş olurdu (Lutfi. 
X, 89 ; Dan i ş mend, N , 174) . İdarecilere ih 
tar niteliğinde gönderilen hatt-ı hüma
yunlar ise sadece ilgililere okunur, ba-
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zan Babıali'den cevabi bir arz gönderil
diği de olurdu. 

Biibıali'de Bazı Merasimler. Babıali'de 
normal çalışma düzeni içinde ve dışında 
birçok merasirnin yer aldığı görülmek
tedir. Bunların başında her sene mu
harrem ayının girişinden sonra padişa
hın Babıali'yi ziyareti gelirdi. Özellikle 
Abdülmecid devrinde düzenli olarak ta
kip edilebilen bu ziyaretlerde padişah 
Babıali ' deki özel dairesine gelir, Mec
lis-i Vala'nın açılışında bulunarak bir ön
ceki yılın leraatını hulasa eden ve değer
lendiren " nutk-ı pactişahi" okunurdu. Bu
rada mOtat konuşmaların dışında Os
manlı Devleti 'nde görülen yeniilkierin ve 
ıslahatın değerlendirilmesinin yapıldığı 

da olurdu. Nitekim 1868 yılında Abdüla
ziz Babıali'yi ziyaretinde irad ettiği ada
letin temini ağırlıklı nutkunda devlet ve 
hükümetin vazifelerinden, özellikle hu
kuk ve adaletin sağlanmasından, hürri
yetin mahiyetinden bahsettikten sonra 
Osmanlı Devleti'nde halkın refahı için 
yaptığı çalışmalara etraflı bir şekilde te
mas etmiş ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye 
adıyla yeni bir meclisin açılışından bah
setmiştir. Padişahın bu konuşmasına Av
rupa basını da geniş şekilde yer vermiş
tir (Lutfl, XII, 11-13) Bu ziyaretlerde dev
let ricali taltif edilir ve çeşitli merasim
ler yapılırdı. Ancak Babıali ziyaretleri her 
zaman nezaket ziyareti olmaz. iç veya 
dış buhranların olduğu nazik dönemler
de padişahın Babıali 'yi ziyaret edip sert 
tavırlar takındığı , cezalar verdiği de olur
du (Cevdet, fvla 'rQzfl t, s. 12- 13). 

Babıali'de ramazan ve kurban bayram
larında belli bir merasim çerçevesinde 
bayramiaşma yapılırdı. Burada sadra
zam memurların ve diğer Babıali görev
lilerinin bayramlarını tebrik ederdi. Cü
lOs-ı hümayunda yeni padişahın ferma
nı Babıali'ye ulaştığında devlet ricalinin 
huzurunda merasimle okunurdu (Lutfi. 
X, ı 0). Yeni sadrazarnın Babıali'ye gelişi 
de merasimle olurdu. Sadaret alayı de
nilen bu merasirnde sadrazamların Ba
bıali'ye atta gelmesi adetti. Bu adete 
Tevfik Paşa'nın ilk sactaretine kadar de
vam edilmiş, daha sonra araba kullanıl
mış, son olarak da sadrazamlar otomo
bille gelir olmuşlardı (Danişmend, IV, 454). 

Babıali önünde halkın gösteriler dü
zenlediği, hükümetin icraatını protesto 
yürüyüşü ve çeşitli konuşmalar yaptığı 

da olurdu. Bu nevi gösteriler özellikle 
XX. yüzyıl başlarında İttihat ve Terakki 
döneminde daha çok yapılır olmuştu (Da
ni şmend, IV, 336, 348, 376, 397-400) 

384 

Yabancı devlet elçileri yeni göreve baş
ladıklarında veya terfi gibi statü deği
şikliklerinde itimatnamelerini sundukla
rında , kendi devletleriyle ilgili bazı önem
li haberleri bildirmek için Babıali'ye gel
diklerinde tören yapılır. elçiye çeşitli he
diyeler verilirdi. Bu münasebetle vüke
lanın bazan iade-i ziyarette bulunduğu 
da olurdu. 

Yazışmalar. XIX. yüzyıl klasik Osmanlı 
asırlarından pek çok hususta olduğu gi
bi yazışma dili ve tekniği açısından da 
farklı bir dönemdir. Batı ile çok sıkı dip
lomatik münasebetler, Avrupa bürokrasi
sinin benimsenmesi. "hacegan " denilen 
üst seviyedeki katip zümresinin artık da
ire ve kalemlerde yetişrnek yerine mek
teplerde yetişmeye başlamasıyla yeni 
bir yazışma anlayışının gelişmesi önem
li değişikliklere sebep olmuştur. Yazış

malarda birçok övgü kelimesi atılarak 

daha net ve anlaşılır bir dil kullanılma
ya çalışılmıştır. Eski yazışmalarda kar
şılaşılan uzun "elkab formülleri " hem kı
saltılrnış, hem de daha sade hale getiril
miş, dua formülleri kaldırılmış ve tazirn 
ifadeleri çok sınırlandırılmıştır. Bu dö
nemde açılan okulların hat derslerinde 
divani. sülüs, ta'lik gibi yazı çeşitlerine 
yer verilmekle bir likte devrin karakte
ristik yazısı rik'adır. Daireler arası yazış
malarda. merkez-taşra muhaberatında 
rik'a esastı. Ancak bazı resmi yazışma

larda ve bazı dairelerde geleneksel yazı 
karakteri muhafaza edilmiştir. Bunun 
en tipik örneği , ferman ve beratlarda 
kullanılan divani ile ilmiye ve Bab - ı Me
şihat 'ta kullanılan ta'liktir. Sadrazamla
rın arz tezkirelerinde ve iradelerde ise 
rik'a yazı kullanılmıştır. 

Klasik dönem Osmanlı bürokrasi ve 
yazışma usulü ile XIX. yüzyıl uygulaması 
arasındaki önemli bir fark da evrakın 

tekemmülü safhalarıdır. Klasik dönern
de muamelat ve aklarn, genellikle büro-
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ların özelliklerine göre ayrı ayrı kaligra
filer halinde bir tek sayfa üzerinde yer 
alıp karara bağlanırken Tanzimat yani 
Babıali'nin nezaretler döneminde şahıs
ların arzuhalleri, eyalet idarecilerinin mü
talaası. ilgili nezaretlerin. bu devir mec
lislerinin, Bab-ı Meşihat. Bab-ı Seraske
ri ve diğer askeri birimlerin aynı konu
daki mütalaaları. üzerinde kendi başlık
larını taşıyan ayrı ayrı sayfalar halinde 
Babıali sadaret dairesine ulaşmakta, sa
daret arz tez kiresiyle Mabeyn ·den ira
de-i seniyyesi çıkmakta idi. Böylece bir 
tek konuya ait çeşitli makamların müta
laasını ihtiva eden sekiz on lefli (ekli ) ev
rak meydana gelmekteydi. Bunların üze
rine ise Babıali Hazine-i Evrakı ' nın "İra
de-i seniyyeye mahsus melfGfat cedve
lidir'' başlıklı üst sayfası eklenerek lef
lerin hangi daireye ait oldukları liste ha
linde yazılmaktaydı. Başbakanlık Osman
lı Arş ivi ' nde irade tasnifinde. Dahiliye, 
Hariciye, Meclis-i Vala. Meclis-i Mahsus 
kısımlarında bunun binlerce örneğine 

rastlanmaktadır. Mesela Bulgaristan'da
ki çete faaliyetleriyle ilgili 1323/1321 r. 
(1905) tarihli bir irade-i seniyyenin lef
leri olarak aşağıdan yukarıya doğru şu 

makamların yazıları yer almaktadır : 1. 

Selanik vilayetinin şifreli telgrafnamesi 
sOreti; 2. Dokuzuncu Nizarniye Fırkası 

Kumandanlığı'nın şifre! i telgrafnamesi ; 
3. Umum Erkan-ı Harb Dairesi'nin ta
limatı; 4. Dahiliye Nezareti'nin tezki
resi ; s. Belgrad Sefaret-i Seniyyesi 'nin 
tahrirat sOreti; 6. Hariciye Nezareti 'nin 
tezkiresi; 7. Tezkire-i seraskeri; 8. Di
van-ı Hümayun müzekkeresi; 9. Meclis-i 
Mahsus vükela mazbatası ; 10. irade-i 
seniyye. 

Çeşitli makamlardan gelen yazılar la
yiha, takrir, tezkire, talimat, müzekke
re. mazbata, şifre. telgraf. şukka , tahri
rat gibi farklı fonksiyenlara sahip isim
ler taşımaktadır. Babıali bu dönemde 



oldukça girift ve karmaşık bürokratik 
bir yapıya sahip bulunmaktadır. İç ve 
dış problemierin giderek arttığı bir dö
nemde işlem hızının çok süratli olama
yacağı açıkça belli olmaktadır. Aciliyeti 
olan meseleler belki on beş yirmi gün 
içerisinde çözümleniyorsa da pek çok 
konunun bazan bürokratik engeller. ba
zan diplomasi ve denge siyasetleri se
bebiyle çok defa sürüncemede kaldığı. 

altı ay, hatta bir yıl kadar uzadığı görül
mektedir. Bu durum o devrin aydınları 
ile bu girift yapıyı meydana getiren ki
şilerin bile tenkitlerine uğramış, klasik 
dönemin tek sayfalı "muhtasar -müfid" 
muamelat tarzına özlem duyulur olmuş
tur. Bu uzama ve gecikmede idarecile
r in eskiye nisbetle kısıtlanan yetkiler i
nin de menfi tesiri söz konusudur. 

Babıali'nin Tanzimat döneminde içine 
düştüğü bürokrasiyi, mülki amir ve me-

. murların yetkilerinin daraltılmasını Zi
ya Paşa Londra· da Hürriyet gazetesinde 
çıkan yazıla rında istihzaya varan bir dille 
örnekler vererek tenkit etmiştir (mesela 
bk. Hürriyet, nr. 37, Zilkade 1285 / 1869; 
nr. 38, Zilhicce 12851 ı 869) 

Bu konuda bir diğer tenkit ise maktQ 
maaşların bürokrasiyi arttırdığıdır. Da
ha önce baktığı davalar ve hallettiği ko
nular nisbetinde belli bir rüsQm ve üc
ret alan memurların bu dönemde düzen
li ve sabit maaşa bağlanmaları ile işleri 
eskisi gibi süratli görüp gözetmedikle
rini, halkı azarladıklarını , bu durumun 
ise evrakın yığılmasına , işlerin birikmesi
ne sebep olduğunu Lutfi Efendi. 1254 '
te ( 1839) devlet memurlarının maaşa 
bağlandıklarını belirttikten sonra "Tec
rübe" başlığı altında yakmarak vermek
tedir (Tarih, V, 132- 133) 

Babıali'de Çalışma Saatleri ve Tatil. Hil
eegan-ı Babıali denilen personelin nor
mal olarak güneş doğduktan bir saat 
kadar sonra mesaiye başladığ ı ve güneş 
batımından bir saat önce de çalışma 

ya son verdikleri bilinmektedir. Böylece 
özellikle yaz aylarında hayli uzun bir me
sai süresi olduğu görülmektedir. 

Babıali ' de tatil konusunda Lutfi Efen
di çeşitli vesilelerle kısa bilgiler vermek
tedir. 1832 yılında ll. Mahmud 'un ziya
retinden bahsederken o sırada Babıali 

ile bazı resmi dairelerde tatilin perşem
be ve pazar günleri olduğunu belirtmek
tedir (Tarih, lll , 172- ı 73). 1836 olayları
nı verirken ise Babıali'de hafta içinde 
tatil için belirli bir gün bulunmayıp dai
relerin her gün açık olduğunu , ancak 
hazine memurlarının haftada bir gün 

tatil yapmalarına kıyasen Babıali 'de de 
perşembe günler i tatil kararı alındığını, 
sadrazam huzurunda perşembe günleri 
şer'f davalar için akdedilen divanın da 
( Divan - ı Deavf-i Şer' iyye) salı gününe kay
dırıldığını belirtmektedir (V, 55) Suriye'
deki karışıklığı incelemek üzere bölgeye 
giden Fuad Paşa ' nın 1862'de İstanbul'a 
dönüşü tatil günü olan cumaya tesadüf 
edince Babıali açılarak Fuad Paşa'ya ye
ni görevi böylece tebliğ edilmişti. Ancak 
bazı nazik dönemlerde tatillerin kaldı

rıldığı bilinmektedir. Nitekim Mehmed 
Ali Paşa meselesi sı rasında tatillerin kal
dırıldığı, olayların yatışmasından sonra 
tekrar tatilin konulduğu anlaşılmakta

dır (Lutff, V. ı 00) Böylece haftalık tatil 
günlerinde zaman zaman değişiklikler 

olduğu , genellikle perşembe ve pazar 
günleri olan tatilin bazan bir güne dü
şürüldüğü görülmektedir. 

· Babıali Evrak Odası ve Evrakın Kaydı. 

XIX. yüzyıl içerisinde teşkilatta ve evra
kın tekemmülünde köklü değişiklikler 

olduğu gibi belgelerin kaydı ve muhafa
zasında da bazı yenilikler olmuştur. 1846 
yılında Hazıne - i Evrak'ın , 1848'de Babı
ali Evrak Odası'nın kurulması bu alan
daki en önemli gelişmedir. Bu dönem
de evrakın akışını hızlandırmak, arandı

ğı zaman evrakı kolayca bulabilmek için 
bazı nizamnamelerin ve iç hizmet yönet
meliklerinin çıkartıldığı , memurların bun
lara uyarak daha disiplinli iş yapmaları 

sağlandığı bilinmektedir. 

Babıali Evrak Odası. sadaretin neza
retler ve diğer dairelerle yaptığı her tür
lü yazışmaların idare edildiği bir mer
kez olarak kurulmuş ve çalışma düze
ni Düstur'da (IV, 58-60) yayımlanan 28 
Şewal 1277 (9 Mayıs 1861) tarihli nizam
name ile açıklanmıştır. Daha sonra za
man zaman çıkarılan ilave nizamname
lerle iş hacmi hayli genişlemiştir. Böy
lece sadaret ve bütün nezaretlere ait 
yazışmaların yanında çeşitli meclisiere 
(Meclis-i A'yan, Meclis- i Meb'Qsan, ŞOra 

yı Devlet vb.), Bulgaristan, Mısır, Kıbrıs. 

Cebelilübnan, Bosna- Hersek, Trablus
garp gibi özel durumu olan yerlere ait 
tahrirat ; Sicill-i Ahval Komisyonu, Hicaz 
demiryolu, defter-i hakan!, Divan-ı Mu
hasebat. me'mQrfn-i mülkiyye, ıslahat- ı 

maliyye, muhacirfn komisyonu vb. çok 
değişik türden devamlı ve geçici pek çok 
idare ve meseleye dair tahriratı da içine 
alarak hayli genişlemiştir. Sadarete ge
len tahriratın ve giden cevap müsvedde
lerinin düzenli dosyalar halinde muhafa
zasına 1891 ·den itibaren başlanmıştır. 
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1916 yılına kadar ayrı ayrı meselelere 
ait dosyalar halinde düzenlenen Babıali 

Evrak Odası'nda bu tarihten sonra ev
rakın gruplandırılması usulü benimsen
miş ve belgeler idare, siyası. hukuk, mü
tenewi şeklinde dört kısma ayrılmıştır 
(bk. Çetin, s. 120-127) 

Babıali Evrak Odası belgeleri genellik
le iyi muhafaza edilmiş, burada yerli ve 
ithal her kalitede kağıt kullanılmıştır. 

Şifre ve telgraflarda genellikle kurşun
kalem. diğer yazışmalarda ise is m ürek
kebi kullanılmıştır. Yazışmalarda rik'a ve 
Bab-ı Meşfhat'ın yazılarında daha önce 
belirtildiği gibi ta 'lik kullanılmıştır. 

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar ge
çen bir dönemi kapsayan Babıali Ev
rak Odası 'nda düzenli dosyalar halinde 
350.000 civarında belge ile önceki dö
neme ait ayniyat defterleri bulunmak
tadır . 

XIX. yüzyıl boyunca Babıali gerek teş
kilat gerekse yetki ve fonksiyon bakı

mından devamlı ve çok hızlı değişiklik

lere uğramıştı r. Bu değişmede padişah
ların şahsiyeti , idare anlayışlarının önem
li etkisi olduğu gibi sadrazamların da 
büyük rolü olmuştur. ll. Mahmud döne
minde devamlı değişiklik ve kimlik ara
yışı içinde olan Babıali , 1839- 1871 ara
sında Abdülmecid ve Abdülaziz'in salta
natları ile Mustafa Reşid, Aif ve Fuad pa-

Bab ı a ıi Hazine- i Evrakı . irade- i seniyyeye ekli evrak cetveı i 

(BA, Bulgaristan iradeleri, nr. 1702) 
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şaların sactaretleri zamanında altın ça
ğını yaşamıştır. Bu iki padişahın durum
ları, üç sadrazarnın anlayış ve dirayeti 
bu ortamı hazırlamıştır. Bu dönemde sa
ray ikinci planda kalmış, Babıali siyase
tin hem yapıcısı hem de uygulayıcısı ol
muştur. 1871 'de Ali Paşa ' nın ölümü ile 
bu devir kapanmıştır. 

ll. Abdülhamid döneminde Babıali'nin 
teşkilatında bir değişiklik yapılmamış, 

ancak siyasetin yapıldığı, hatta büyük 
ölçüde icra edildiği yer Yıldız Sarayı ol
muş, bu devir sadrazamları Abdülhamid 
tarafından itina ile seçilmiştir . Bu dö
nemde sadrazamların durumlarını, tu
tumlarını. Yıldız- Babıali münasebetleri
ne dair çok tipik örnek ve ipuçlarını İb
nülemin Mahmud Kemal'in Son Sadra
zamlar adlı eserinde bulmak mümkün
dür. 

İttihat ve Terakki döneminde Sultan 
Reşad ' ın durumu ve partinin her şeye 
hakim olması sebebiyle Babıali İttihat 
ve Terakki Partisi 'nin bir icra organı ha
line gelmiştir. 
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XIX. yüzyri 
ortalarında 

Babral i 
binal a rın ın 

Hal ic·e 
bakan 
cephesini 
gösteren 
bir gravür 

D MiMARİ. İstanbul Cağaloğlu'nda 
son parçası günümüzde İstanbul Valili
ği olarak kullanılan binalar topluluğunun 
kapladığı sahada yer alan, . sadrazamla
rın devlet işlerini yönettikleri resmi ika
metgahiarına verilen addır. Sadrazam
ların bir devirden itibaren kendi özel ko
naklarından başka miri (devlete ait) bir 
sarayda oturup burayı resmi bir makam 
olarak kullandıkları bilinmekle beraber 
Babıali denilen bu sarayın ilk defa ne 
zaman kullanılmaya başlandığı bilinme
mektedir. Osman Nuri Ergin'in, Sadra
zam Nevşehirli İbrahim Paşa zamanın
da Babıali'nin sadrazamiara tahsis edil
diği yolundaki kaydı ise güvenilir değil
dir. Çünkü Reşat Ekrem Koçu'nun tes
bitine göre Sultan İbrahim'in sadrazamı 
olan Kemankeş Kara Mustafa Paşa, Sür-ı 
Sultani'nin bir köşesinde bulunan Alay 
Köşkü'nün karşısındaki bir sarayda ya
şamakta iken idam edileceğine dair em
ri burada alınca kaçmaya teşebbüs et
miş, kıyafetini değiştirip sarayın Harem 
damından Nallı Mescid tarafına inmiş, 
fakat yakalanarak yine o civarda bulu
nan Hocapaşa çarşısında idam edilmiş
tir (1644). Halbuki Kemankeş Mustafa 
Paşa ' nın kendi özel sarayının Eski Oda
lar Yeniçeri Kışiası yakınlarında (Şehzade

başl) olduğu bilinmektedir. Şu halde da
ha Sultan İbrahim devrinde (1640- ı 648), 
sonraları Babıali denilen bu yerde sad
razama mahsus bir saray bulunuyordu. 
Silahtar Fındıklılı Mehmed Ağa'nın yaz
dığına göre 1687' de Sadrazam Siyavuş 
Paşa Silivri'den Davutpaşa sahrasına in
diğinde burada otağı basılarak asi as
kerler tarafından şehre sokulmuş, fa
kat saraya yakın bulundurmamak için 
Alay Köşkü önündeki miri saraya değil 
Eski Odalar civarındaki Kara Mustafa 
Paşa Sarayı'na getirilmiştir. Bundan da 
Babıali'nin XVII. yüzyıl içinde sadaret 
makamı olarak teşekkül ettiği anlaşılır. 
Bu ilk Babıali'nin hangi ölçü ve özellikte 
olduğu bilinmemektedir. Herhalde Os
manlı devrinin benzeri yapıları gibi ge
niş bir arazi üzerinde uzanan büyük ah
şap bir konak ile başta harem olmak 
üzere birçok hizmet binasından meyda
na gelmiş bir yapılar topluluğu idi. Sür-ı 
Sultani'nin Soğukçeşme kapısı yanında 
Alay Köşkü'ndeki köşesi karşısında esas 
girişi olan bu kompleksin alt tarafında 
1 565'te yapılmış Ebüssl,lüd Efendi Med
resesi bulunmaktadır. Babıali caddesi 
tarafında ise esası Fatih devrine kadar 
inen İmam Ali Mescidi (Nall1 Mescid) var
dır. İlk Babıali de bu iki eski yapının ara-


