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vezâret, etkinliði sýnýrlý vezirler için de vesâta kelimelerinin kullanýldýðýný belirtmektedir (Øub¼u’l-a£þâ, III, 478-479). Bu iki sýnýfa mensup vezirler arasýnda birçok gayri müslim vardý (M. Hamdî el-Münâvî, s.
38-39, 297-304).
Bedr el-Cemâlî’ye kadar görev yapan
Fâtýmî vezirleri tenfîz veziri kabul edilir.
Bunlar sýnýrlý yetkilere sahipti ve halife onlarýn bütün iþlerini denetlerdi. Halife Müstansýr-Billâh’ýn 467 (1074-75) yýlýnda bütün
yetkilerini devlette düzeni yeniden saðlayan Bedr el-Cemâlî’ye devretmesiyle birlikte vezirlik saltanat makamý yerine geçerek tefvîz vezirliðine dönüþmüþtür. Bedr
el-Cemâlî ayrýca kadýlkudâtlýk ve dâidduâtlýk gibi büyük önem taþýyan görevlere
tayinle de yetkili kýlýnmýþ, bu görevleri üstlenenler onun nâibi kabul edilmiþtir. Bedr
el-Cemâlî’ye ve daha sonra bu göreve getirilenlere vezir ismi terkedilerek “emîrü’lcüyûþ” unvaný verilmiþtir. Sultanlara mahsus el-Melikü’l-Efdal, el-Melikü’l-Mansûr
gibi unvanlar da taþýyan bu vezirler baðýmsýz hareket etmiþ (Makrîzî, el-ƒý¹a¹, I, 440)
ve mezâlim toplantýlarýna baþkanlýk yapmýþtýr (Ýbnü’t-Tuveyr, s. 122).
Fâtýmî vezirlerine “sicillü’l-vizâre” denilen bir görevlendirme yazýsý veriliyordu. Vezirlik alâmetleri genelde cübbe, sarýk, kolye, kýlýç ve divitti. Asker ve sivil kökenli
oluþlarýna göre deðiþmekle birlikte vezirlerin kendilerine has kýyafetleri vardý. Fâtýmî vezirleri iktâlar hariç aylýk 5000 dinar
alýyordu. Çocuklarýna ve kardeþlerine 200300, yardýmcýlarýna ve maiyetine sayýlarýna göre 300-500 dinar aylýk veriliyordu.
Vezirlerin görevlerini yaptýklarý resmî konaklarýn ilki halifelerin yaþadýðý el-Kasrü’lkebîr civarýndaki Dârü’l-vizâreti’l-kübrâ idi.
Bedr el-Cemâlî’nin inþa ettirdiði ve görevi süresince kaldýðý bu konaðý ondan sonra oðlu Efdal b. Bedr ilâvelerle yenilemiþtir. Ancak Efdal burada fazla kalmamýþ,
Nil kýyýsýnda yaptýrdýðý konaða yerleþmiþtir. Onun ardýndan vezirlik makamýna getirilen Me’mûn el-Batâihî, Dârü’l-vizâreti’l-kübrâ’ya geri dönmüþ, burasý Fâtýmîler’in yýkýlýþýna kadar vezirlerin resmî makamý olmuþtur.
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ÿFatih Yahya Ayaz

Müslüman Türk Devletlerinde Vezirlik.
Karahanlýlar. Karahanlýlar’da hükümda-

rýn vekili sýfatýyla devlet iþlerini yürüten
vezirin (yuðruþ) baþlýca görevleri ülkede
dirlik ve düzeni, halkýn huzur içinde yaþamasýný saðlamak, devletin hâkimiyet sahalarýný geniþletmek, hazineyi zenginleþtirmek, devlet hizmetinde çalýþanlara karþý iyi davranmak, onlarýn sadakatle görev
yapmalarýný temin etmektir. Yûsuf Has
Hâcib vezirin hükümdarýn eli olduðunu,
kanun çýkarýrken daima halkýn yararýný düþünmesi gerektiðini belirtir (Kutadgu Bilig, beyit nr. 4140). Vezir akýllý, hesap bilir,
dürüst, tok gözlü, dindar, becerikli, bilgili
ve heybetli olmalýdýr. Asil bir aileden gelmelidir. Halka âdil davranmalý, hükümdarýn güvenini zedeleyecek tutum ve davranýþlardan sakýnmalýdýr (a.g.e., beyit nr.
2184-2262). Karahanlý devri kaynaklarýnda kadýlýk, nâiblik ve vezirliðin önemine
iþaret edilmiþ, bunlarýn kötü kimselerin
eline geçmesi halinde halkýn iþlerinin de
kötüye gideceði vurgulanmýþtýr (Genç, s.
40, 165). Büyük divana (Meclis-i Âlî) vezirin baþkanlýk ettiði, vezire baðlý olarak çalýþan Dîvân-ý Ýstîfâ’nýn baþýnda aðýçý (müstevfî = hazinedar), Dîvân-ý Ýnþâ ve Tuðrâ’nýn baþýnda bitikçi, ýlýmga ile tamgaçýnýn
(mühürdar) bulunduðu, ayrýca Dîvân-ý Arz
görevini yürüten bir kurumun varlýðý bilinmektedir (a.g.e., s. 173). Vezirlik görevine getirilen kiþiye unvan, mühür, tuð,
davul, zýrh, hil‘at, eyer takýmý, at, siyah
ipekten bir çetr ve dirlik verilirdi (Yûsuf
Has Hâcib, beyit nr. 1036, 1766; Dîvânü
lugåti’t-Türk Tercümesi, III, 41). Bulunduklarý bölgeleri hükümdar adýna yöneten hânedan mensuplarýnýn da birer veziri (kethüdâ) vardý.
Gazneliler. Gazneliler’de birkaç divandan
oluþan hükümet teþkilâtýnýn baþýnda vezir (hâce-i büzürg) bulunurdu. Dîvân-ý Vezâret (Dîvân-ý Hâce, Dîvân-ý Vezîr), Dîvân-ý
Risâlet, Dîvân-ý Arz, Dîvân-ý Ýþrâf, Dîvân-ý
Vekâlet, Dîvân-ý Ýstîfâ, Dîvân-ý Berîd, Dîvân-ý Âb ve Dîvân-ý Müsâdere vezire baðlý olarak görev yapardý. Divan baþkanlarý,
kumandanlar ve hâcibler vezirin emrinde
çalýþýrdý. Vezirler göreve baþlamadan ön-
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ce sultanla, hangi þartlar altýnda görev
yapacaklarýna dair bir muahede imzalardý. Gazneli Mahmud’un babasý Sebük Tegin her iþin ehline verilmesi gerektiðini,
aksi davranýþýn bir zulüm olduðunu belirtmektedir. Ayrýca bir kimsenin yeteneðine
bakýlmaksýzýn sýrf babasýnýn mevkii dikkate alýnarak vezir tayin edilmemesi, vezirlikte önce asalete, ardýndan kabiliyete
öncelik verilmesi istenmektedir (Merçil,
VI/1-2 [1975], s. 229, 231; Palabýyýk, s. 99).
Vezirler sultanýn tevkýini taþýyan bir menþurla atanýrdý. Sultan Mesud’un ileri gelen devlet erkânýyla görüþtükten sonra vezir tayin ettiði bilinmektedir.
Vezir göreve baþlayacaðý zaman huzura kabul edilir, sultan, kendisine isminin
yazýlý olduðu bir yüzük (mühür) verir, yapýlan törenin ardýndan göreve baþlardý. Sultan devlet iþlerinde kendi fermanýndan
sonra vezirin fermanýnýn geçerli sayýldýðýný belirtir, böylece onun sýnýrsýz yetkilerle donatýldýðýný gösterirdi. Sultanla vezir
arasýndaki irtibatý sâhib-dîvân-ý risâlet saðlardý. Vezirlik alâmetleri arasýnda hil‘at,
yüzük, divit, sarýk, serâperde (çadýr) ve kýlýç bulunurdu. Vezir sultandan divan görevlilerinin, nâib ve müþriflerin güvenilir
kiþilerden seçilmesini ve onlarýn kendisine
karþý sorumlu tutulmasýný talep ederdi
(Nuhoðlu, s. 234). Beyhaký’nin kayýtlarýndan anlaþýldýðýna göre hazineye gelir temini vezirlerin öncelikli görevlerindendi.
Maaþlarýn miktarý ve ödeme zamaný vezir
tarafýndan tesbit edilirdi. Vezir ayrýca ordularý sevk ve idare ederdi. Nitekim 426’da (1035) Belh ve Tohâristan’da çýkan isyanlarý Vezir Ahmed b. Abdüssamed bastýrmýþtýr. Öte yandan vezirlik, yetki ve sorumluluðuyla paralel olarak tehlikeli bir
makamdý. Zira vezirler, kumandan ve devlet adamlarýný kontrol altýna alabilmek için
bazý tedbirlere baþvurduðundan onu gözden düþürmek amacýyla entrikalar çevrilirdi. Meymendî bundan dolayý Sultan Mesud’un vezirlik teklifini kabul etmemiþ, fakat hükümdarýn ýsrarý karþýsýnda razý olmuþ, ancak sultandan aleyhindeki tahriklere kapýlmayacaðýna dair söz almýþtýr. Dîvân-ý Arz’ýn baþkanýyla birlikte vezir orduyu denetleyip her an savaþa hazýr durumda bulundururdu. Bunun yanýnda genelde hükümdarýn yolculuklarýnda ona refakat eder, sultanýn Hindistan seferleri sýrasýnda bazan da ona vekâleten Horasan’da kalýrdý. Vezirler göreve baþlarken hükümdara ihanet etmeyeceklerine dair bir
yemin metni (sevgendnâme) imzalardý.
Suç iþleyen vezirler emîr-i hares tarafýndan cezalandýrýlýrdý.

Büyük Selçuklular. Büyük Selçuklular’da Abbâsî, Sâmânî ve Gazneli etkisinin en
açýk þekilde görüldüðü kurum vezirliktir.
Bunun baþlýca sebebi Selçuklular’ýn da vezirlerini Ýran asýllýlardan seçmiþ olmalarýdýr. Tuðrul Bey’in baþlattýðý bu uygulama
daha sonraki dönemlerde devam etmiþtir. Devlet iþlerinin görüþülüp karara baðlandýðý büyük divana (Dîvân-ý A‘lâ / Dîvân-ý Vezâret) vezirler baþkanlýk eder, bu
divana müstevfî, tuðrâî, müþrif, ârýzu’lceyþ de katýlýrdý. Sultan Melikþah, bütün
devlet iþlerini veziri Nizâmülmülk’e havale etmiþ ve dilediði gibi davranabileceðini
söylemiþtir (Ýbnü’l-Esîr, X, 79-80). Vezirler bu makama gelmeden önce tuðrâîlik
ve müstevfîlik gibi görevlerde bulunanlar
arasýndan seçilirdi. Muhammed Tapar’ýn
veziri Sa‘dülmülk-i Âbî daha önce müstevfîlik yapmýþtý; Sencer’in veziri Muhtassülmülk Muînüddîn-i Kâþî, Muhammed Tapar’ýn hanýmý Gevher Hatun’un veziriydi.
Mahmûd b. Melikþah’ýn veziri Tâcülmülk
de Melikþah’a müstevfîlik ve annesi Terken Hatun’a vezirlik yapmýþtýr. Mes‘ûd b.
Muhammed Tapar’ýn veziri Müeyyidüddin
Merzübân da tuðrâî idi. Enûþirvân b. Hâlid-i Kâþânî ârýzu’l-ceyþ olarak göreve baþlamýþ, Muhammed Tapar’ýn vezir nâibliðini ve hazinedarlýðýný yaptýktan sonra Mahmûd b. Muhammed Tapar ve kardeþi Mesud ile Halife Müsterþid-Billâh’ýn veziri olmuþtur. Eazzülmülk Ebü’l-Muhâsýn ed-Dihistânî âmidlikten sonra Sultan Berkyaruk’un vezirliðine tayin edilmiþtir. Öte yandan Togan Bey el-Kâþgarî gibi tüccarlýktan, II. Tuðrul’un veziri Sadreddin gibi kadýlýktan gelenler de vardý (Bündârî, s. 272).
Nizâmülmülk eserinde vezirin devlet hayatýndaki önemli rolüne iþaret eder ve tarihte ün kazanmýþ birçok hükümdarýn þöhretlerini vezirlerine borçlu olduðunu söyler. Ýyi bir vezirin döneminde ülkenin mâmur hale geleceðini, ordunun güçleneceðini, reâyânýn huzur ve rahata kavuþacaðýný, hükümdarlarýn da gönlünün ferahlayacaðýný yazar (Siyâsetnâme, s. 30). Vezirin yetkilerinin baþýnda Dîvân-ý A‘lâ baþkanlýðý geliyordu. Bu yetkilerle donatýlmýþ
vezirin baþlýca görevleri halifeler ve yabancý hükümdarlarla olan iliþkileri düzenlemek,
hazinenin gelir ve giderlerini tanzim etmek, vergi miktarlarýný halkýn durumuna
göre belirleyip toplamak, maliyede israfý
önlemek, olaðan üstü durumlar için gerekli tedbirleri almak, memurlarýn maaþlarýný, hükümdarýn maiyetindekilerin erzakýný tesbit etmek ve iktâ tevcih etmekti. Memurlarýn görevlerini yerine getirip
getirmedikleri vezirin nâibleri vasýtasýyla

kontrol edilirdi. Vezir törenlerde, vasal hükümdarlarla yapýlan görüþmelerde, Dîvân-ý
Mezâlim’de sultanýn vekili sýfatýyla yer alýrdý. Bu bakýmdan Selçuklu vezirliði vezâret-i tefvîz idi.
Vezirler sarayýn ve ordunun harcamalarýný kontrol ederdi; bu durum vezire orduyu denetleme imkâný da verirdi. Vezirler hazineye gelir saðlanmasýyla yakýndan
ilgilenmiþtir. Ýlk Selçuklu veziri Bûzcânî temin ettiði 50.000 dirhemi Tuðrul Bey’e
vermiþ, o da devletin doðudaki problemlerini halletmesi için Çaðrý Bey’e göndermiþti. Vezirler bunun için müsadereye de
baþvururdu. Kündürî, Tuðrul Bey’in maiyetindekilerden 500.000 dinar (Ýbnü’l-Cevzî, s. 112; Taneri, V/8-9 [1967], s. 107), Nizâmülmülk de Alparslan’ýn kýz kardeþi Gevher Hatun’un mallarýný müsadere ettirmiþti (a.g.e., V/8-9 [1967], s. 176). Nizâmülmülk gibi güçlü vezirler tâbi hükümdarlarýn ve önemli görevlilerin tayininde de
rol oynardý. Nitekim Mervânî Emîri Nizâmeddin, Nizâmülmülk’ün iradesiyle emîr
ilân edilmiþ, yine Nizâmülmülk, Sa‘düddevle Cevherâyin’i Baðdat þahneliðine, Kündürî de Dâmeganî’yi kadýlkudâtlýða getirmiþtir. Nizâmülmülk’ün Nizâmiye Medresesi’ne kendi imzasýný taþýyan menþurla
tayinler yaptýðý bilinmektedir. Nitekim Ebû
Abdullah et-Taberî, Ebû Muhammed eþÞîrâzî ve Gazzâlî onun menþuruyla Nizâmiye müderrisliðine getirilmiþti (Ýbnü’lEsîr, X, 185; Ýbn Hallikân, IV, 217). Kazanýlan zaferleri de fetihnâmelerle halifelere ve mahallî hükümdarlara vezirler bildirirdi. Ayrýca imar faaliyetleriyle de yakýndan ilgilenirlerdi. Nizâmiye medreselerinin tesisi gibi Vezir Muhtassülmülk Muînüddin de çeþitli þehirlerde mescid ve medreseler yaptýrmýþtýr.
Yüksek dereceli devlet memurlarýyla kumandanlar hakkýndaki þikâyetler sultanýn
baþkanlýk ettiði Dîvân-ý Mezâlim’de karara baðlanýrdý. Vezirler de halkýn memurlarla ilgili þikâyetlerini dinlerdi. Nizâmülmülk, oðlu Fahrülmülk’e yazdýðý bir mektupta sarayýnýn kapýsýný mazlumlar için
daima açýk tutmasýný ve haftanýn bir gününü halkýn þikâyetlerini dinlemeye ayýrmasýný söyler (Seyfeddin Hacý b. Nizâm
Akýlî, s. 214). Devlet adamlarýný, ulemâyý
ve diðer ileri gelenleri yargýlayan vezirler
idam cezasý verme yetkisine de sahipti.
Þahne, muhtesib ve sâhibü’þ-þurtanýn, müderris, kadý ve kadýlkudâtlarýn tayin yetkisi de vezire aitti. Vezirler ferman / menþur da çýkarabilirdi. Amîdülmülk el-Kündürî tevký‘leri bizzat kendisi kaleme alýr83
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dý. Bündârî, Nizâmülmülk’ün çýkardýðý fermanlarýn gereðinin hemen yapýldýðýný kaydeder. Hândmîr de Vezir Dergüzînî’nin
emirlerinin âdeta “Tanrý buyruðu gibi” yerine getirildiðini belirtir (Düstûrü’l-vüzerâß, s. 204).
Vezirlere hükümdar tarafýndan verilen
kýlýç onlarýn askerî yetkilerle donatýlmýþ olduðunu gösteriyordu. Selçuklu vezirleri zaman zaman orduya bizzat kumandanlýk
eder, bazan da sultanýn yanýnda seferlere
katýlýrlardý. Nizâmülmülk, Alparslan’ýn Malazgirt Savaþý dýþýndaki bütün seferlerine
katýlmýþtýr. Sa‘dülmülk de Bâtýnîler’le mücadele etmiþ ve Þahdîz Kalesi’ni fethetmiþtir. Müeyyidülmülk, Sultan Berkyaruk’un Rey yakýnlarýnda Tutuþ ile yaptýðý
savaþta bulunmuþtur. Ahmed b. Nizâmülmülk de Muhammed Tapar ile Seyfüddevle Sadaka arasýnda 501’de (1108)
cereyan eden savaþa iþtirak etmiþ, 503
(1109) yýlýnda Alamut’u muhasara eden
Selçuklu ordusuna kumandanlýk yapmýþtýr. Vezirlerin kendilerine baðlý gulâmlardan meydana gelen askerleri vardý. Nizâmülmülk’ün Melikþah’tan sonra Berkyaruk’un tahta çýkmasýný saðlayacak askerleri olduðu bilinmektedir. Vezirler ordunun
teþkili ve asker sayýsýnýn arttýrýlmasý gibi
konularda sultana teklifte bulunurlardý.
Sultan Melikþah davranýþlarýný beðenmediði 7000 askeri ordudan uzaklaþtýrmak isteyince Nizâmülmülk bunlarýn daha sonra problem teþkil edebileceðini söylemiþ,
ancak sultan onu dinlememiþti; neticede
bu askerler Tekiþ’e katýlarak isyan etmiþlerdi. Vezirlerin asker üzerinde büyük nüfuzlarý vardý. Sultanlar geniþ yetkilerle donattýklarý vezirleri denetler, bir suç iþlediklerinde onlarý yargýlar ve idama kadar varan cezalar verirlerdi. Nitekim Sa‘dülmülk
zýndýklýk ve ihanetle suçlanýp idam edilmiþtir. Sultan Melikþah, Nizâmülmülk’ün
ulemâya her yýl 300.000 dinar daðýtarak
hazineyi zarara uðrattýðýna dair iddialar
üzerine onu sorguya çekmiþ, vezirin kendisini ikna etmesi üzerine yetkilerini daha
da arttýrmýþtýr.
Sultanýn katýldýðý bütün merasimlerde
yer alan vezir bazý seyahatlerinde de yanýnda bulunurdu. Kündürî Tuðrul Bey’in
Hemedan, Nizâmülmülk Sultan Melikþah’ýn
Baðdat seyahatlerinde kendilerine refakat
etmiþlerdi. Vezir bazan merasimlerde sultaný temsil eder, hilâfet makamýna yeni
geçen halifeye sultan adýna biat ederdi.
Nitekim Ýzzülmülk b. Nizâmülmülk, Sultan
Berkyaruk adýna Halife Müstazhir-Billâh’a
biat etmiþti (Ýbnü’l-Esîr, X, 231). Sultan
ve kumandanlarýn halife tarafýndan ka84

bul merasiminde vezirler önemli rol üstlenirdi. 479’da (1086) Sultan Melikþah ve
emîrleri Halife Muktedî-Biemrillâh tarafýndan kabul edilince onlarý halifeye Nizâmülmülk takdim etmiþti (Bündârî, s. 8182). Vezirlerin zaman zaman elçilik görevi
yaptýklarý da bilinmektedir. Selçuklu vezirleri Abbâsî halifelerinin vasal devletlerle
iliþkilerinde aracýlýk yapardý. Nizâmülmülk,
Selçuklu-Abbâsî münasebetlerinin bozulmamasý için büyük gayret sarfetmiþtir.
Ayrýca sultanýn ve hânedan mensuplarýnýn nikâh merasimlerinde rol oynarlardý. Meselâ Kündürî, Tuðrul Bey’in halifenin kýzýyla, halifenin de Çaðrý Bey’in kýzýyla evliliklerinde, Nizâmülmülk de Alparslan’ýn kýzýyla Halife Kaim-Biemrillâh’ýn veliahdý Uddetüddîn’in Nîþâbur’da yapýlan
nikâh merasiminde hazýr bulunmuþtur.
Ziyâülmülk, Muhammed Tapar’ýn kýz kardeþi Seyyide Hatun ile Halife MüstazhirBillâh’ýn nikâhlarýnda kýz tarafýný temsil etmiþtir (502/1108). Öte yandan sultanlarýn
yaný sýra hatunlarýn ve meliklerin de vezirleri vardý. Tâcülmülk, Sultan Melikþah’ýn
hanýmý Terken Hatun’un, Kemâlülmülk esSümeyremî, Muhammed Tapar’ýn hanýmý
Gevher Hatun’un, Ebû Tâhir Þerefeddin elKummî de Sencer’in annesi Seferiyye Hatun’un vezirliðini yapmýþtýr.
Vezirlik alâmetleri arasýnda hil‘at-i vezâret, mühür, altýn divit takýmý, kýlýç, mesned-i vezâret, nevbet, minder ve çadýr
önemli yer tutardý. Vezirler sultanýn menþuru ile göreve baþlayýnca kendilerine verilen mühre tevký‘lerini hakkettirirlerdi. Bu
tevký‘lerde daha çok “el-hamdülillâhi alâ
niamihi (ale’n-niam)” ibaresinin yazýlý olduðu görülmektedir. Vezirler günde üç defa nevbet çaldýrabilirlerdi. Büyük Selçuklu vezirleri sâhib, sâhib-i ecel, müeyyed,
mansûr, muzaffer, hâce, hâce-i büzürg,
sadr, destûr, sâhib-i dîvân-ý devlet, sâhib-i
dîvân-ý saltanat, nâdiren de sadr-ý a‘zam
(a.g.e., s. 15) unvanlarýyla Amîdülmülk, Nizâmülmülk, Kývâmülmülk, Mecdülmülk,
Tâcülmülk, Eazzülmülk, Hatîrülmülk, Ziyâülmülk ve Ýzzülmülk gibi lakaplar kullanýrlardý (Özaydýn, Prof. Dr. Iþýn Demirkent
Anýsýna, s. 431-433). Nizâmülmülk eserinde lakaplarýn önemine iþaret ettikten sonra vezirlerin, sonu “mülk” ile biten lakaplar kullanmasý gerektiðini söyler (Siyâsetnâme, s. 192). Abbâsî halifeleri de Selçuklu
vezirlerine unvan ve lakaplar tevcih ederdi. Halife Kaim-Biemrillâh Kündürî’ye Seyyidü’l-vüzerâ, Hasan b. Ali b. Ýshak et-Tûsî’ye Nizâmülmülk Kývâmüddevle ve’d-dîn
ve Razî Emîri’l-mü’minîn lakaplarýný vermiþtir. Selçuklu vezirlerinin görev yaptýðý

yerlere dârü’l-vizâre, dergâh-ý vezâret, saray ve serâperde (çadýr) denilirdi (Taneri,
V/8-9 [1967], s. 147).
Vezirlerin gelir kaynaklarý sultanýn menþuruyla tahsis edilen maaþ (Sultan Alparslan’ýn bir menþurunda Vezir Nizâmülmülk’e iktâsýna ilâveten 50.000 dinar yýllýk maaþ baðlandýðý kaydedilmektedir), iktâlardan elde edilen gelir, ganimetlerden
alýnan pay, hediyeler, gayri meþrû gelirler, rüþvet ve müsâdereler þeklinde sýralanabilir (Þemsülmülk Osman b. Nizâmülmülk vezir olan kardeþi Ziyâülmülk’e kendisini Enûþirvân b. Hâlid’in yerine vezir
yapmasý için 2000 dinar vermiþti; Müeyyidülmülk de Berkyaruk’un annesi Zübeyde Hatun’u boðdurmadan önce kendisine 5000 dinar ödeyeceðine dair bir
senet almýþtý). Görev süreleri birkaç ay ile
yirmi dokuz yýl arasýnda deðiþen vezirlerin on altýsý Ýran, biri Türk kökenli (Togan
Bey), biri fellâh olup beþinin kökeni bilinmemektedir. Yedi vezir suikast sonucu öldürülmüþ, beþi idam edilmiþ, dördü baþka yerlerde görevlendirilmiþ, ikisi eceliyle ölmüþ, biri de (Togan Bey) azledilmiþtir
(a.g.e., V/8-9 [1967], s. 175-186).
Ýhtiraslý emîrlerle olan iliþkilerinde vezirler büyük sýkýntýlar çekmiþtir. Nizâmülmülk’ün ölümüne kadar vezirler emîrlerden daha nüfuzluydu. Daha sonra gelen
yeteneksiz vezirler vezâret makamýnýn eski gücünün azalmasýna yol açmýþtýr. Henüz müstevfî iken Müeyyidülmülk’ü azlettirip Fahrülmülk’ü vezir tayin ettirmeyi baþaran, böylece divana hâkim olan Mecdülmülk vezirliðe gelince emîrleri kontrol altýna almaya baþlamýþ, bu durum emîrlerin iþine gelmemiþtir. Emîr Üner, Mecdülmülk’ün bu davranýþý yüzünden isyana kalkýþmýþ, bir süre sonra katledilmiþ, fakat
vezire karþý giriþilen muhalefet devam etmiþtir. Nihayet Mecdülmülk parçalanarak
katledilmiþtir. Enûþirvân b. Hâlid, özellikle fetret devrindeki vezirlerin kabiliyetsizliklerini Fütûru zamâni’½-½udûr ve ½udûru zamâni’l-fütûr adlý eserinde ayrýntýlý biçimde ele alýr (Bündârî, tür.yer.; krþ.
Özaydýn, Sultan Berkyaruk, s. 147-154).
Baþlangýçta vezirler doðrudan sultanýn
huzuruna girebilirdi. Nizâmülmülk’ten sonra emîr-i hâcib hükümdarla vezir arasýnda aracý olmuþtur. Vezirler sultan tarafýndan kabul edildiklerinde yer öperlerdi. Sultan gerekli gördüðünde devlet iþlerini görüþmek üzere veziri çaðýrýr ve ona danýþýrdý; ayrýca yeteneksiz vezirlerin icraatýný
tayin ettiði nâiblerle kontrol ederdi. Nitekim Sultan Muhammed Tapar, Enûþirvân
b. Hâlid’i veziri Hatîrülmülk’e nâib tayin
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ederek onu kontrol ettirmiþ, vezir de bundan rahatsýz olmuþtu (Bündârî, s. 108109). Vezirle üst düzey devlet görevlileri
arasýnda bir anlaþmazlýðýn çýkmasý halinde
sultan buna müdahale edip sorunun çözülmesini isterdi. 453 (1061) yýlýnda meydana gelen bazý olaylar yüzünden Vezir
Amîdülmülk Kündürî hakkýnda þikâyetler
gelince halife vezire meselelerin güzellikle halledilmesini emretmiþti (Ýbnü’l-Cevzî, VIII, 220) (Kirman Selçuklularý, Suriye
Selçuklularý ve Irak Selçuklularý’nýn merkez teþkilâtý da Büyük Selçuklu devlet teþkilâtý esas alýnarak oluþturulduðu için ayrýca incelenmemiþtir).
Anadolu Selçuklularý. Anadolu Selçuklularý’nda da vezirlik kurumu daha önceki devletler örnek alýnarak oluþturulmuþtur. Yine geniþ yetkilere sahip olan
vezirin en önemli görevi Dîvân-ý A‘lâ’ya
baþkanlýk etmekti. Bu divana inþâ, istîfâ,
iþrâf ve arz divanlarý sahipleriyle nâib-i saltanat, beylerbeyi, atabeg ve pervane katýlýrdý. Vezir hükümdar adýna ferman çýkarabilir, yabancý devlet elçileriyle görüþebilir, suçlularý yargýlar ve cezalarýný belirlerdi. Bazan Dîvân-ý Mezâlim’e de baþkanlýk eden vezir örfî davalarý sonuçlandýrýrdý. Devlet bütçesini düzenler, gerekli yerlere tahsisat ayýrýr, iktâ tevcihatý yapardý.
Meselâ Ziyâeddin Karaarslan, Hârizmli beylerin lideri Kayýr Han’a ve onun emrindeki
beylere Erzurum’u iktâ etmiþ (Ýbn Bîbî, I,
431), Doðu Anadolu’ya yaptýðý bir yolculuk
sýrasýnda çiftçileri bazý vergilerden muaf
tutmuþtur. Öte yandan vezirler ilâve vergiler de koyabilirdi. Vezir Sâhib Ata Fahreddin Ali, 684 (1285) yýlýnda Geyhatu Anadolu’ya gelince Ýlhanlýlar için yeni vergiler
koymuþ, ancak bu vergileri yeterli görmeyen Moðollar hazineyi yaðmalamýþtýr. Ordunun sevk ve idaresini sultandan sonra
hânedan mensuplarý ile vezir üstlenirdi.
Bazý kaynaklarda vezirden “mühr-i vezâret
ve emâret sahibi” diye bahsedilerek onun
askerî yetkilerine iþaret edilmiþtir (Göksu,
s. 274).

Kösedað Savaþý’nýn (1243) ardýndan sultanlarýn otoritesi zayýfladýðýndan vezirlerin yetkisi daha da artmýþtýr. Ancak bu defa vezirler Ýlhanlý hükümdarýna hesap vermek, onlarýn isteklerini yerine getirmek
zorunda kalmýþtýr. Çoðu Ýran asýllý olan vezirler, Moðol hâkimiyetinden sonra Ýlhanlý
hükümdarýnýn menþuruyla vezâret makamýna tayin edilirdi. Ýlhanlý Hükümdarý Gazân Han’ýn Þemseddin Ahmed b. Osman-ý
Lâkûþî’yi Anadolu Selçuklu Devleti’ne vezir
tayiniyle ilgili bir menþurda Ahmed Lâkûþî’nin hem Anadolu Selçuklularý’nýn veziri

hem de Ýlhan’ýn Anadolu’daki nâibi olduðu ifade edilmiþ, Anadolu’daki bütün devlet iþlerinin ona býrakýldýðý belirtilmiþtir. Ancak onun bu yetkileri Selçuklu veziri sýfatýyla deðil Ýlhan’ýn nâibi olarak aldýðý anlaþýlmaktadýr.
Anadolu Selçuklularý’nda baþlýca vezirlik alâmetleri altýn divit takýmý, kýlýç, mühür, sarýk, hil‘at, mesned, çadýr, tuð, sancak ve nevbetten ibaretti. Vezirler hâce,
sâhib, sâhibü’l-a‘zam ve’l-vezîrü’l-muazzam, düstûrü’l-muazzam, Nizâmülmülk ve
Kývâmülmülk gibi unvan ve lakaplar kullanýrlardý. Baþlýca gelir kaynaklarý hükümdarýn temlik ettiði arazi ve iktâ gelirleriydi. I. Kýlýcarslan veziri Ziyâeddin Muhammed’e Elbistan’ý, II. Gýyâseddin Keyhusrev
Þemseddin Ýsfahânî’ye Kýrþehir’i iktâ etmiþtir. Tokat, Muînüddin Süleyman Pervâne’nin iktâý idi. Vezirlerin ayrýca maaþ
ve tahsisatlarý vardý. Vezir Mühezzibüddin
Ali’nin devletten yýlda 40.000 dirhem maaþ aldýðý kaydedilmektedir. Savaþ ganimetlerinden gelen paylar da vezirlerin gelir kaynaklarýndandý. Birçok vezirin büyük
servete sahip olduðu ve bunlarý hayýr iþlerine vakfettiði bilinmektedir.
Vezirler bazan devletin mukadderatýný
etkileyen önemli iþlere müdahale etmiþlerdir. II. Kýlýcarslan’ýn veziri Ýhtiyârüddin
Hasan, Eyyûbîler’le çýkmasý kuvvetle muhtemel bir savaþý önlemiþ, I. Ýzzeddin Keykâvus’un idarî iþlerini de yürüten hocasý
Mecdüddin Ýshak, I. Alâeddin Keykubad
gibi güçlü bir hükümdarýn iþ baþýna gelmesini saðlamýþtýr. Mühezzibüddin Ali,
Kösedað Savaþý’ndan sonra Ýlhanlýlar’la bir
anlaþma yaparak devletin çöküþünü önlerken Fahreddîn-i Kazvînî ve daha sonra
gelen bazý vezirler çöküþü hýzlandýrmýþtýr.
Ýmar faaliyetlerinde de bulunan vezirler
Anadolu’nun muhtelif þehirlerinde bugün
de ayakta olan çok sayýda cami, medrese,
kervansaray, han, hamam, çeþme ve türbe inþa ettirmiþtir.
Anadolu Selçuklu vezirlerinden on biri
Ýran, biri Türk (Ziyâeddin Karaarslan), biri Ermeni (Ýhtiyârüddin Hasan) kökenlidir,
birinin (Nizâmeddin Hurþîd) kökeni ise
tesbit edilememiþtir. Vezirlerin on biri ilmiye, üçü askeriye sýnýfýndandýr. Dört vezir eceliyle ölmüþ, biri suikasta kurban gitmiþ, üçü idam edilmiþ, ikisi taht kavgalarý
sýrasýnda hayatýný kaybetmiþ, biri baþka
bir göreve tayin edilmiþ, biri istifa etmiþtir; ikisinin âkýbeti bilinmemektedir. Bir
vezir (Sâhib Ata Fahreddin Ali) yirmi beþ,
biri on dört yýl, ikisi yediþer yýl, biri beþ,
biri dört, üçü üçer yýl, üçü de birkaç ayla
bir yýl arasýnda görev yapmýþtýr (Taneri, sy.

7-8 [1977], s. 52-54; ayrýca bk. Refik Turan,
s. 117-121).
Hârizmþahlar. Devlet teþkilâtýnda büyük
ölçüde Selçuklular’ý örnek alan Hârizmþahlar’da da merkezî idarenin baþýnda vezir
(hâce-i cihân) bulunurdu. Hükümdarýn mutlak vekili olan vezir sadece sultana karþý
sorumluydu; melikler, kumandanlar, kâtipler onun emrinde devlet iþlerini yürütürdü. Vezir seferde ve seyahatlerde Hârizmþahlar’a refakat eder, bazan kendisi
ordularý sevk ve idare ederdi; vezirin þahsýna baðlý askerî birlikler de mevcuttu. Bu
durumda vezirler nazarî olarak vezâret-i
tefvîz yetkisine sahipti. Nitekim Hârizmþah Alâeddin Tekiþ, Nizâmülmülk Sadreddin Ali b. Mes‘ûd el-Herevî’yi geniþ yetkilerle vezir tayin etmiþtir (Nâsýrüddin Münþî-i Kirmânî, s. 94-95). Vezirler hükümdar
adýna ferman çýkarabilirdi. Þerefülmülk’ün
Celâleddin Hârizmþah’ýn hazinesine gelir
temin etmek için ferman yayýmladýðý bilinmektedir (Muhammed b. Ahmed enNesevî, Ar. metin, s. 214). Hârizmþah Alâeddin Muhammed b. Tekiþ’in, veziri Nizâmülmülk Nâsýrüddin Muhammed b. Sâlih’i görevden aldýktan sonra onun yetkilerini altý kiþilik bir heyete devretmesi (Horst,
II/2-3 [1964], s. 318) bazý sýkýntýlara yol açmýþ, neticede devlet iþleri tekrar vezirin
yönetimine býrakýlmýþtýr.

Yüksek rütbeli devlet memurlarý Dîvân-ý
A‘lâ’da yargýlanýrdý. Celâleddin Hârizmþah’a
karþý isyan eden Atabeg Özbek’in taraftarlarý Tebriz’de Vezir Þerefülmülk’ün huzurunda yargýlanmýþ, vezir kadýya danýþtýktan sonra ikisinin idam edilmesine karar vermiþ, diðerleri de çeþitli cezalara
çarptýrýlmýþtýr. Kendilerine baðlý birlikleri
sevk ve idare eden vezirler sultanýn emriyle seferlere katýlýr ve orduya kumanda
ederlerdi. Askerlerin iktâ ve maaþlarý vezir tarafýndan karþýlanýrdý. Vezir Nizâmülmülk Mesud, Bâtýnîler ve Karmatîler’e karþý yaptýðý baþarýlý seferleriyle tanýnýr. Þerefülmülk de Tiflis’i merkez edinip Gürcüler’e
karþý seferler düzenlemiþtir. Hârizmþahlar’da da vezâret alâmetlerinin baþýnda
mühür gelirdi. Hârizmþah Alâeddin Tekiþ
ve Alâeddin Muhammed b. Tekiþ döneminde vezirler altýn mýzrak taþýrdý. Üç tuða sahip olan vezirlerin kendilerine has
destarlarý, hil‘at, çadýr, sancak ve kýlýçlarý
vardý. Kapýlarýnda günde üç defa nevbet
çaldýrma hakkýna sahipti. Vezirler Nizâmülmülk, Þerefülmülk, Ýmâdülmülk, Bahâülmülk, Ziyâülmülk, Muînülmülk lakaplarýný, hâce-i cihân ve hâce-i büzürg unvanlarýný kullanýrlardý. Vezirlerin kendilerine
mahsus alâmet ve tevký‘leri vardý. Þere85
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fülmülk ferman ve belgelere “el-Hamdülillâhi’l-azîm, Dîvânü’l-a‘lâ ve i‘timâd künend” kaydýný düþerdi. Vezirin nâibi bizzat Hârizmþah tarafýndan tayin edilir, genellikle sâhib-dîvân-ý inþâ ve tuðralardan
seçilirdi.
Maaþ ve masraf tazminatý adý altýnda
vezirlere bir ödeme yapýlýr, bu husus vezârete tayin menþurunda belirtilir ve kaç bin
dinar tahsisat alacaðý kaydedilirdi. Vezirlerin kendi iktâ bölgelerinden elde ettikleri gelirler yanýnda ülkenin çeþitli yerlerindeki topraklardan, hatta sultana ait emlâk ve araziden de a‘þâr alýrlardý. Þerefülmülk’ün Irâk-ý Acem’den yýllýk 70.000 küsur dinar gelir saðladýðý bilinmektedir (Muhammed b. Ahmed en-Nesevî, Ar. metin,
s. 171). Hârizmþahlar’da da vezirler rüþvet
ve tehdit yoluyla haksýz kazanç temin ediyordu. Meselâ Nizâmülmülk Nâsýrüddin,
Hanefîler’in reisi Burhâneddin’den 100.000
dinar rüþvet almýþtý (Taneri, sy. 7-8 [1977],
s. 44). Nizâmülmülk Mesud altý yýl, oðlu
Sadreddin Ali on yýl, Nizâmülmülk Nâsýrüddin altý-yedi yýl, Þerefülmülk altý yýl vezirlik yapmýþtýr. Vezirlerden ikisi baþka bir
göreve getirilirken üçü azledilmiþtir. Nizâmülmülk Mesud, Bâtýnîler tarafýndan öldürülmüþ, Þerefülmülk de Celâleddin Hârizmþah’ýn emriyle idam edilmiþtir. Hârizmþah vezirlerinden dokuzunun ismi tesbit edilebilmiþtir (Gürbüz, s. 75). Vezirlerden üçü ilmiyeden, üçü askeriyeden olup
birinin mesleði belli deðildir (Taneri, sy. 78 [1977], s. 51-54). Hârizmþahlar’da eyaletlerde de birer vezirin görev yaptýðý anlaþýlmaktadýr. Meselâ Hârizmþah Alâeddin
Muhammed devrinde Zahîrüddin Mes‘ûd
Nesâ’da, Þerefülmülk ve Muînülmülk Nîþâbur’da vezirdi. Hârizmþah Celâleddin’in
veziri Þerefülmülk daha önce Cend, Nesevî ise Nesâ’da vezirlik yapmýþtý. Ayrýca
þehzadelerin bulunduklarý yerlerde vezirleri vardý. Þehzade Gýyâseddin Pîrþah’ýn
vezirliðine Kerîmüddin Þerîf en-Nîsâbûrî,
Celâleddin’in vezirliðine ise Þehâbeddin Alp
Herevî getirilmiþti (Gürbüz, s. 178-180).
Delhi Sultanlýðý. Delhi Türk Sultanlýðý’nda da hükümdarlardan sonra en yetkili
þahýs vezirdir. Devletin bütün iþleri vezîr-i
memâlik (vezîr-i memleket, vezîr-i mülk) denilen vezirin baþkanlýðýnda toplanan Dîvân-ý Vezâret’te (Dîvân-ý A‘lâ) karara baðlanýrdý. Fahreddin Mübârek Þah veziri hükümdarýn ortaðý diye niteler, onun yetkilerinin kýsýtlanmamasýný ister (Âdâbü’l¼arb, s. 128). Berenî de akýllý bir vezirden
mahrum kalan hükümdarýn baþarýsýz olacaðýný söyler (Fetâvâ-yý Cihândârî, s. 10).
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Vezirler önceleri kalem erbabýndan seçilirdi; Alâeddin Halacî devrinden itibaren
askerî sýnýftan emîr ve melikler de vezir
tayin edilmiþtir. Hükümdar sefere çýktýðýnda vezir onun nâibi olurdu; vezirlerin
de nâibleri vardý. Vezirlere genellikle iktâ
tevcih edilirdi. Vezire baðlý olarak çalýþan
baþlýca divanlar þunlardý: Dîvân-ý Risâlet,
Dîvân-ý Ýnþâ, Dîvân-ý Arz, Dîvân-ý Ýþrâf-ý
Memâlik, Dîvân-ý Berîd, Dîvân-ý Mezâlim,
Dîvân-ý Müsâdere (Dîvân-ý Müstahrec). Dîvân-ý Vezâret’te de vezir nâibi, müþrif-i memâlik, müstevfî-i memâlik görev yapardý.
Ayrýca çok sayýda kâtip, muhasebeci, âmil,
mutasarrýf ve muhassýl bulunurdu. Dîvân-ý
Vezâret’in güvenliði þahne-i dîvân-ý vezâret tarafýndan saðlanýrdý (geniþ bilgi için
bk. Kortel, s. 226-273).
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ÿAbdülkerim Özaydýn

Eyyûbîler. Fâtýmîler’in özellikle son dönemlerinde güçlü ve etkin vezirlerin iþ baþýna geldiði, bunlardan bir kýsmýnýn halifeleri ikinci planda býrakacak kadar yönetime hâkim olduðu bilinmektedir. Fâtýmî
Devleti’nin son veziri Selâhaddîn-i Eyyûbî
kurduðu Eyyûbî Devleti’nde vezir unvanlý
bir görevliye yer vermemiþtir. Kendisi Fâtýmîler’in veziri iken sýr kâtibi ve Dîvân-ý
Ýnþâ baþkaný olan Kadî el-Fâzýl’ý yeni devlette de ayný konumunda tutmuþtur. Bunda Selâhaddin’in Fâtýmî vezirliði döneminde bizzat yaþadýðý tecrübenin etkisi vardýr (EI 2 [Ýng.], XI, 190). Kaynaklarda, Safî
b. Kabýz ve Ýmâdüddin el-Kâtib el-Ýsfahânî’nin Selâhaddin’in vezirleri diye gösterilmesi, birincisinin sultanýn Dýmaþk’taki emvâlinin idaresiyle görevlendirilmesi, Ýmâdüddin’in Dîvân-ý Ýnþâ’nýn baþýna getirilmesiyle ilgilidir. Selâhaddîn-i Eyyûbî her ne
kadar kendisine bir vezir tayin etmemiþse de tâbi meliklerin vezirleri bulunuyordu. Kardeþi el-Melikü’l-Âdil Seyfeddin ve
onun oðlu el-Melikü’l-Kâmil Nâsýrüddin
Muhammed’in meþhur veziri Safiyyüddin
b. Þükr bunlar arasýnda sayýlabilir. Ýleriki
dönemlerde bu uygulama devam etmiþ,
Eyyûbîler’in Mýsýr ve Suriye kollarýnda ayrý
ayrý vezirler görevlendirilmiþtir.

býrakmýþtýr. Muînüddin’in, Mýsýr’daki hýristiyanlarýn yolsuzluk yaptýðýný iddia ettikleri patriklerini görevden uzaklaþtýrmak üzere düzenledikleri toplantýya yanýna maliye
bürokratlarýný alarak katýlmasý ve neticede patriðin para cezasý ödeyerek görevini
sürdürmesi yolunda alýnan kararý bizzat
uygulamasý (Mekîn, XV [1955-57], s. 142)
vezirlerin malî görevlerine dair örnekler
arasýndadýr. Eyyûbîler’in Dýmaþk kolu sultanlarýndan el-Melikü’s-Sâlih Ýmâdüddin Ýsmâil’in hazineye aktarýlan gelirlere ait kayýtlardaki tutarsýzlýk hususunda veziri Emînüddevle’den açýklama istemesi de burada zikredilmelidir. Safiyyüddin b. Þükr’ün
Dîvânü’l-emvâl’in baþýndaki görevlilere uyguladýðý baskýlar ve gerçekleþtirdiði müsaderelere dair örneklere sýkça rastlanmasý
da bu baðlamda dikkat çekicidir. Vezirlerin büyük çoðunluðu kalemiyeye veya ulemâ sýnýfýna mensuptu; bu sebeple onlar
için “es-sâhib” lakabý kullanýlmýþtýr. Bu vezirler arasýnda, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kardeþi el-Melikü’l-Âdil Seyfeddin’in vezirlerinden Sanîatülmülk Ýbnü’n-Nahhâl ve Dýmaþk kolu sultanlarýndan Ebü’l-Hayþ elMelikü’s-Sâlih Ýmâdüddin Ýsmâil’in veziri
Emînüddevle gibi mühtedîler de mevcuttur.

Eyyûbîler’de vezirlik Abbâsîler ve Fâtýmîler’de görülenden farklý deðildir. Vezir
burada da sultanýn en önemli yardýmcýsý
ve bürokrasinin baþý konumundadýr; Dîvân-ý Ýnþâ’nýn yönetimini de elinde tutuyor, zaman zaman Dîvânü’l-ceyþ üzerinde
tasarrufta bulunuyordu. Büyük sultana
tâbi melikliklerde de Safiyyüddin b. Þükr’e
yakýn yetkilere sahip birçok vezire rastlamak mümkündür. Bunlar arasýnda yakýnlýklarý sebebiyle sultanlar üzerinde büyük
tesiri bulunanlar, yaþý küçük sultanlar adýna idareyi üstlenenler, güçlü bir emîrle birlikte yönetimi paylaþanlar, barýþ görüþmelerini ve yazýþmalarý yürütenler ve sefere
çýkanlar vardý. Kalkaþendî’nin naklettiði Eyyûbîler zamanýna ait bir vezâret tevkýinde
ordularýn hazýrlanmasýnda da vezirin yetkili olduðuna iþaret edilmektedir (Øub¼u’l-a£þâ, XI, 40). Kaynaklarda askerî sýnýfa mensup vezirlerden Muînüddin ile Fahreddin b. Þeyhüþþüyûh’un savaþlarda orduya kumanda ettikleri belirtilmektedir.

Memlükler. Memlükler de kurumlarýný
oluþtururken kendilerinden önceki müslüman devletlerden, özellikle de Eyyûbîler’den büyük ölçüde faydalanmýþtýr. Kalkaþendî’nin Eyyûbîler ve Memlükler’in idarî teþkilâtýný ayýrým yapmadan anlatmasý
(Øub¼u’l-a£þâ, IV, 5 vd.) bu iki devletin kurumlarý arasýndaki baðlantýyý teyit eder.
Nitekim ilk Memlük vezirleri Þerefeddin
Hibetullah b. Sâid el-Fâizî ve Tâceddin b.
Bintü’l-Eaz, Eyyûbîler devrinde malî divanlarda önemli görevler üstlendiklerinden
vezirlik kurumunu bilen kimselerdi. Ancak Memlükler devrinde saltanat nâibliðinin devamlý bir statüye dönüþmesiyle vezirlik kurumu ikinci planda kalmýþ, askerî
bir yapýya sahip Memlük Devleti’nde vezirlerin yetki alaný daralmýþ ve genelde
maliye ile sýnýrlý hale gelmiþtir. Fâizî, Bahâeddin b. Hinnâ, Ýbnü’s-Sel‘ûs ile bazý asker kökenli vezirler hariç Memlük vezirleri
ümerânýn üstünde bir güç elde edememiþ, kendi görev alanlarý dýþýndaki idarî sisteme müdahalede bulunamamýþtýr.
Daha sonra üç dönem geçiren vezirlik her
dönemde biraz daha önemini yitirmiþtir.
Devletin kuruluþundan Muhammed b. Kalavun’un ikinci saltanatýnýn sonuna kadar
gelen (1250-1309) ilk dönemin vezirleri haleflerine nisbetle daha etkin görev yapmýþtýr. Kalavun’un tahta çýkmasýndan ký-

Eyyûbî vezirleri öncelikle maliyeden sorumluydu. Kalkaþendî’nin kaydettiði tevký‘de vergilerin tahsili, gelir getiren yerlerin
teftiþi gibi hususlara özellikle vurgu yapýlmaktadýr. Diðer kaynaklarda da buna dair
bilgiler vardýr. el-Melikü’s-Sâlih Necmeddin Eyyûb idarî ve malî divanlarýn kontrolünü veziri Muînüddin b. Þeyhüþþüyûh’a
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