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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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sa bir süre sonra sýr kâtipliði ihdas edilerek (679/1280) vezirlerin Dîvân-ý Ýnþâ’yý yönetme görevi ellerinden alýnmýþsa da henüz has nâzýrlýðý ortaya çýkmadýðýndan sultanýn has arazilerini ve ticaret mallarýndan elde edilen gelirleri idare etmek, vezâret divanýnýn gelir ve harcamalarýyla ilgilenmek, bu divandan elde edilen gelirlerle
ümerâ, sultan memlükleri ve devlet görevlilerinin maaþlarýný ödemek, sultanýn
her türlü harcamalarýný karþýlamak gibi
geniþ bir alana yayýlan malî görevler üstlenmiþlerdir.
Muhammed b. Kalavun’un üçüncü saltanatýndan Burcî (Çerkez) Memlükleri devrine kadar süren ikinci dönemde (13091382) has nâzýrlýðýnýn kurulmasý üzerine
has arazileri ve ticaret mallarýyla bu kurum ilgilenmiþ, vezirlik büyük ölçüde güç
kaybetmiþtir. Hatta Muhammed b. Kalavun zamanýnda vezirlik 1313-1323 ve 13291341 yýllarýnda iki defa laðvedilmiþ, görevleri nâzýrü’d-devle ve þâddü’d-devâvîn tarafýndan yürütülmüþtür (Ayaz, Memlükler
Döneminde Vezirlik, s. 68-69, 75-77). Onun
vefatýndan sonra vezirlik yeniden ihdas
edilmiþse de eski konumuna yükselememiþtir. Bu devirde asker kökenli vezirlerin
artmasý dikkat çekicidir. Ýlk dönemde bunlarýn sayýsý beþ iken daha sonra dokuza
çýkmýþtýr. Bu durum, söz konusu dönemde sultanlarýn çoðunun küçük yaþta tahta çýkmasý dolayýsýyla bazý güçlü emîrlerin
idareyi ele geçirmesine baðlanabilir. Ýkinci
dönemde kýsa aralýklarla vezirliðin el deðiþtirmesi, bazý vezirlerin üç dört defa bu
göreve getirilmesi, maiyetleri arasýnda bulunan ve askerî sýnýftan tayin edilen þâddü’d-devâvînin kýsa bir süre için vezirin
âmiri konumuna yükseltilmesi gibi olaylar
vezirliðin konumunu daha da geri plana
itmiþtir. Akrabalýk iliþkileri dolayýsýyla Ýbn
Zenbûr gibi geniþ yetkilere sahip vezirlerin görev yapmasý istisnaî bir durumdur.
Memlük vezirliðinin üçüncü safhasýný
teþkil eden Burcî Memlükleri devrinde ise
(1382-1517) Dîvân-ý Müfred’in ihdas edilmesiyle vezirlik daha aþaðý bir seviyeye düþmüþtür. Bu dönemin ilk sultaný el-Melikü’zZâhir Berkuk önceden vezirlerin üstlendiði, sultan memlüklerinin maaþlarýný ödeme vazifesini bu divana baðlamýþ ve bir
kýsmý Dîvân-ý Vezâret’e ait birçok beldenin gelirlerini bu yeni divana tahsis etmiþtir. Dîvân-ý Müfred’in baþkaný üstâdüddârýn (üstâdâr) önemi artmýþ, buna karþýlýk
hem görev alaný daralan hem de gelirleri
azalan vezir önemsiz bir duruma gelmiþtir. Artýk vezirler Dîvân-ý Vezâret’e ait birkaç bölgeden ve “meks” denilen gayri þer‘î
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(örfî) vergilerden elde edilen gelirleri emîr-

ler, sultan memlükleri ve devlet görevlileri
için harcamakla yükümlü tutulmuþ, genelde üstâdüddârlarýn kontrolünde çalýþmýþtýr. Üstâdüddâr veya baþka bir görevli, vezirliðe nezaret etmek üzere müþir tayin edilmiþ, böylece vezirlerin yetkisi daha
da sýnýrlandýrýlmýþtýr. Makrîzî’nin ifadesiyle bu dönemde vezirlik ancak üstâdüddârlýkla birlikte yürütüldüðünde önem kazanabilmiþtir (el-ƒý¹a¹, II, 223).
Ayný devirde vezâret divaný, gelirlerinin
azalmasýyla açýk verdiðinden vezirler zor
durumda kalmýþ, açýklarý kapatmak için
haksýz uygulamalara baþvurmuþ, bu da
vezirliðin halk nazarýnda itibarýný düþürmüþtür. Memlükler’in son döneminde sultan memlükleri istihkaklarýnýn aylarca ödenememesi yüzünden sýk sýk isyan çýkarmýþ, vezirlerin evlerini yaðmalayýp onlarý
ölümle tehdit etmiþtir. Vezirliðin bu duruma düþmesi yüzünden kimse görev almak istememiþ, bazý vezirler görevi tehdit yoluyla kabul etmek zorunda kalmýþtýr. Ancak bunlar da bir süre sonra ya istifa etmiþ ya da kaçarak gizlenmiþtir. Cemâleddin Yûsuf ez-Zerâzîrî örneðinde görüldüðü gibi bazýlarý istifalarýnýn kabul
edilmesi için büyük miktarda para ödemiþtir. Sonuçta liyakatsiz kiþilerin vezirliðe getirilmesi yoluna gidilmiþtir. Memlükler devrindeki asker kökenli otuz altý vezirden yirmi ikisi bu devirde görev yapmýþ, bunlarýn sayýsý dönemin sonuna doðru artmýþtýr. Vezirlik Yeþbek min Mehdî,
Akberdî min Alibay, Kertbay el-Ahmer, Ebû
Saîd Kansu, Tomanbay ve Kansu Gavrî gibi büyük emîrlerin devâtdârlýk ve üstâdüddârlýk görevlerinin yanýnda sýradan bir
vazife haline gelmiþtir. Yeþbek min Mehdî vezirliði uzunca bir süre nâibleri vasýtasýyla yürütmüþ, ayný devirde bazýlarý mükerreren vezirlik yapmýþ ve kýsa aralýklarla vezirler tayin edilmiþtir. Burcî Memlükleri döneminin baþlarýnda göreve getirilen Kâtibü Arlân ve Emîr Muhammed esSakrî’nin vezirlikleri ise birer istisna kabul
edilmelidir. Zira bunlar, kurumun bozulan
yapýsýný düzeltmek için vezirliðe tayin edilirken birtakým þartlar ileri sürmüþ, dolayýsýyla iktidarýn tam desteðiyle görev yapmýþtýr.
Vezirlere sultan tarafýndan vezâret alâmeti olarak taklid, hil‘at ya da teþrîf, divit ve katýr verildiði kaydedilmektedir. Kaynaklarda yer alan bilgilerden vezirliðe resmen tayinin ancak taklid ve hil‘at verilmek suretiyle gerçekleþtiði anlaþýlmaktadýr. Hitap þekilleri ve lakaplarý zamanla deðiþmekle birlikte taklidle tayin âdeti de-

vam etmiþtir. Bu taklidler umuma açýk
bir yerde okunarak halka ilân edilirdi. Vezirlerin maiyetinde nâibü’l-vezîr, vezîrü’ssohbe, nâzýrü’d-devle, þâddü’d-devâvîn,
müstevfi’s-sohbe, müstevfi’d-devle, nâzýrü beytilmâl gibi yardýmcýlar vardý. Ayrýca
hâcib, devâtdâr, hâmilü mizre vezirlerin
þahsî hizmetindeki görevlilerdi. Memlükler döneminde toplam 100 vezir görev yapmýþtýr. Bunlarýn otuz altýsý askerî sýnýftan,
biri tavâþî, altmýþ üçü de sivil bürokrasidendir. Tâceddin b. Bintü’l-Eaz, Bedreddin es-Sincârî, Burhâneddin es-Sincârî ve
Takýyyüddin b. Bintü’l-Eaz ayný zamanda
baþkadýlýk görevini de yürütmüþ ilmiye sýnýfýna mensup kimselerdir. Vezirlerin tamamý müslüman olmakla birlikte otuz sekizi Kýptî asýllýdýr.
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Ýlhanlýlar. Ýlhanlýlar zamanýnda da merkezî idarenin baþýnda kendisine “sâhibdîvân” denilen vezir bulunurdu. Ancak Ýlhanlýlar’da kurumun yapýsýnda ciddi bir deðiþim meydana gelmiþ, zaman zaman iki
ayrý vezir ayný anda görev yapmýþtýr. Diðer bir deðiþim ise Ýran asýllý bürokratlarýn yanýnda asýl gücü ellerinde tutan bazý
Moðol emîrlerinin de vezirlik yetkisine sahip olmasýdýr. Bu durum, Emîr Boða ve
Nevrûz Bey’de görüldüðü gibi emîrlerin
devlet içerisinde aþýrý güç kazanmasýna yol
açtýðýndan Emîr Nevrûz’un Gazân Han tarafýndan 696’da (1297) idamýyla uygulamadan vazgeçilmiþ, Moðol öncesi geleneklere dönülmüþ ve askerî sýnýftan vezir tayin edilmemiþtir.

Vezirlerin baþlýca görevleri ülkede idareyi düzenlemek ve resmî görevlileri tayin etmek, bürokrasinin iþleyiþini denetlemek, malî ve idarî bütün devlet iþlerini
yürütmekti. Ýlhanlý hükümdarlarý da vezirlere geniþ yetkiler tanýmýþtýr. Ülkenin idaresinden sorumlu olan büyük divan vezirin baþkanlýðýnda toplanýrdý. Askerî görevliler dýþýndaki bürokrat ve yöneticiler vezir tarafýndan tayin edilir ve ona baðlý olarak görev yaparlardý. Fermanlara hükümdarýn adýndan sonra “sâhib-dîvân sözü”
ifadesiyle birlikte vezirin adý da yazýlýrdý.
Kaynaklarda, özellikle Gazân Han’dan önceki hükümdarlarýn ülkenin idaresini tamamen emîr ve vezirlerin eline býraktýðý,
hatta elçilere verilecek cevabý dahi onlarýn belirlediði zikredilmektedir. Devletteki idarî kadrolarýn yanýnda mahallî idareler ve tâbi devletlerdeki önemli görevlere
yapýlacak tayinler de genelde vezirin yetkisindeydi (Aksarâyî, s. 209-210, 242-243,
247, 253, 279). Vezirlerden sonra nâibler
gelirdi (Spuler, s. 235).
Ayný zamanda görevlendirilen iki vezirin yetki ve görev alanýnýn, bunlarýn birbirine karþý durumunun tesbiti oldukça güçtü; ayrýca iki vezirin eþit düzeyde olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Gazân Han’ýn tayin ettiði iki vezirden Sa‘deddin Muhammed-i
Sâvecî’nin maliye ve ekonomiyle ilgili iþleri, Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’nin ise
idarî ve hukukî iþleri yürüttüðü belirtilmektedir (ÝA, IX, 706-707). Sa‘deddîn-i Sâvecî,

kendisine 700 (1301) yýlýnda al tamga verilmesi ve bazý önemli devlet iþlerinin uhdesine býrakýlmasý ile daha da güç kazanmýþtýr. Reþîdüddin Fazlullah eserinde Sa‘deddîn-i Sâvecî’ye verilen yetkinin daha
fazlasýnýn tasavvur edilemeyeceðini söyler (TârîÅ-i Mübârek-i øåzânî, s. 154-155).
Olcaytu Han döneminde ise Reþîdüddin
Fazlullah ön plana çýkmýþ ve Sâvecî’yi 711’de (1312) bertaraf etmeyi baþarmýþtýr.
Yönetim gelenekleri son derece katý kurallara dayanan Ýlhanlý Devleti’nde vezirlik
tehlikeli bir makamdý. Tâceddin Aliþâh-ý
Gîlânî dýþýnda Ýlhanlý vezirlerinin tamamý
çeþitli suçlamalarla idam edilmiþtir. Bunlar arasýnda Þemseddin Muhammed-i Cüveynî, Emîr Buða, Sa‘düddevle b. Safî, Cemâleddîn-i Destgerdânî, Emîr Nevrûz, Sadreddin Ahmed-i Zencânî, Sa‘deddîn-i Sâvecî, Reþîdüddin Fazlullah ve Gýyâseddin
Muhammed sayýlabilir. Vezirler geniþ iktâlara ve önemli gelirlere sahipti. XIV. yüzyýl Memlük müellifi Ýbn Fazlullah el-Ömerî, Ýlhanlý vezirlerinin yýllýk maaþlarýnýn 150
tümeni (1,5 milyon dinar) bulduðunu, ancak onlarýn bu meblaðýn on katýyla dahi
yetinmediklerini söyler (Mesâlikü’l-eb½âr,
s. 155). Bazý vezirlerin yetkilerini kötüye
kullanýp yolsuzluklara karýþtýklarý bilinmektedir.
Ýlhanlýlar’a tâbi devletlerle mahallî idarecilerin vezirleri de merkezden tayin edilirdi. Tebrizli Þemseddin Ahmed b. Osmân-ý Lâkûþî’nin Anadolu Selçuklu Devleti’ne vezir tayiniyle ilgili bir menþur sûreti, Ýlhanlý merkezinden tayin edilen vezirlerin son derece geniþ yetkilerle donatýldýklarýný ve Ýlhanlý hükümdarýnýn tâbi devletlerdeki nâibi konumunda bulunduklarýný göstermektedir (Turan, s. 4).
Vezirlik kurumu, devlet teþkilâtýnýn esas
itibariyle Ýlhanlýlar’a dayandýðý Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde de önemini
korumuþtur. Karakoyunlu Devleti’nde divan mührü vezir tarafýndan muhafaza edilmekteydi ve baþkaný olduðu Dîvân-ý Vezâret’te bütün mülkî iþler görüþülürdü. Merkezî bürokraside birden fazla vezirin görev yaptýðý Akkoyunlu Devleti’nde belgelerin ön yüzüne hükümdarýn, arka yüzüne divanýn ve vezirlerin mühürlerinin basýldýðý anlaþýlmaktadýr. Akkoyunlu Devleti’nde merkezdeki vezirlerin yaný sýra eyaletlerdeki þehzadelerin de vezirleri vardý.
Uzun Hasan’ýn oðlu Halîl’in idaresindeki
Fars eyaletinde iki vezir görev yapmaktaydý (Uzunçarþýlý, s. 295).
Timurlular. Ýdarî sahada umumiyetle
Çaðatay geleneklerini devam ettiren Ti-

murlular zamanýnda vezirlik kurumu önceki Ýslâm devletlerine göre daha farklý
bir görünüm arzetmektedir. Devlet idaresinde mirza ve emîrlerin ön plana çýktýðý bu dönemde vezirin görev alanýnýn genelde maliye ve muhasebe ile sýnýrlandýðý, yetkilerinin ise önceki dönemlere göre
daraldýðý görülmektedir. Vezir unvaný bu
devirde, merkezî bürokraside yer alan iki
divandan biri olan Dîvân-ý Mâl’de Ýran asýllý yüksek bürokratlara verilmiþtir. Merkezî bürokraside Dîvân-ý Emâret-i Tuvaciyân
(Dîvân-ý Büzürg-i Emâret) adý verilen ikinci
divanda çalýþan Türk asýllý bürokratlara
ise “nüvîsendegân-ý Türk” (bahþiyân) deniyordu. Vezirler hiyerarþide emîrden ve
sadrdan sonra, diðer sivil memurlardan
önce gelmekteydi (Herrmann, Proceedings,
s. 264; Akbýyýk, XIV [2005], s. 106). Timurlular devrinde önceleri iki vezir ayný zamanda görev yapmýþ, Ebû Said Mirza Han
ve Hüseyin Baykara döneminde merkezî
bürokraside görev yapan vezirlerin sayýsý
beþe kadar çýkmýþtýr. Bu da vezirlerin rekabet ve güç mücadelesine girmelerine
yol açmýþtýr. Bu mücadele yanýnda vezirlerle asýl gücü ellerinde bulunduran emîrler arasýnda da rekabet yaþanmýþtýr. Timurlular’ýn son dönemlerinde sayýlarý artan vezirlerden biri müþrif-i vüzerâ tayin
edilir, bu görevde baþarý gösterenler daha sonra emirliðe yükseltilirdi. Ayrýca eyaletlerde valilerin, emîrlerin ve mirzalarýn
vezirleri vardý. Vezirler bu dönemde de sýk
sýk yolsuzlukla itham edilerek yargýlanmýþ ve iþkenceye tâbi tutulmuþ, kimi zaman da idam edilmiþtir. Hâce Muizzüddîn-i Þîrâzî, Hâce Vecîhüddin Mahmûd b.
Ýsmâil-i Simnânî, Hâce Ali es-Sânî ve Hâce Seyfeddin Muzaffer-i Þebânkâreî idam
edilen vezirler arasýndadýr.
Safevîler. Safevî teþkilâtýnda vezirlik kurumu ilk dönemlerde güçlü Türkmen beyleri, emîrler ve sadrýn yanýnda ikinci planda kalmýþtýr. Þah Ýsmâil zamanýnda vezirlik görevinin vekil unvaný taþýyan bir kiþi
tarafýndan yerine getirildiði anlaþýlmaktadýr. Þah I. Abbas döneminden itibaren daha merkezî bir yönetim sisteminin benimsenmesiyle vezirlik kurumu öne çýkmýþ,
vezirler devlet idaresinde tekrar önemli
rol oynamaya baþlamýþtýr. Safevîler’de günlük iþlerin yürütüldüðü divanýn baþkanlýðýný vezîriâzam yapardý. Çok sayýdaki vezirden baþka vak‘anüvisin de bulunduðu
divanda vezîriâzamdan sonra korucubaþý, eþik aðasýbaþý ve kullar aðasýbaþý yer
alýrdý. Vezirlerin idaredeki etkin rolü Kaçarlar döneminde de sürmüþtür. Vezirlik
alâmeti Ýlhanlý, Timurlu, Karakoyunlu, Ak-
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