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ÿFatih Yahya Ayaz

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-

89

VEZÝR

koyunlu ve Safevî devletlerinde de altýn divitti. Kaynaklarda, Ýlhanlýlar devrinde hükümdarlar tarafýndan vezirlere altýn tamgalý tayin menþuru ile (yarlýg) murassa‘
kemer, tabl, nakkare ve sancak verildiði,
Timurlular döneminde umumiyetle hil‘at
giydirildiði zikredilmektedir. Ayrýca Timurlu vezirlerinin vezirlik mührünü parmaklarýna taktýklarý bilinmektedir (Hândmîr, s.
369, 391).
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ÿOsman Gazi Özgüdenli

Osmanlýlar. Osmanlý kaynaklarýnda paþa, sahip, âsaf, vekil, nâzýr ve lala gibi kelimeler vezirle eþ anlamlý olarak kullanýlmýþtýr. Dîvân-ý Hümâyun’da en üst dereceli vezâreti temsil eden, birinci vezir konumundaki vezîriâzama ayný zamanda sadrazam denilmektedir. XIV. yüzyýlda Osmanlý sultanlarýnýn, vezirlerini çoðunlukla ulemâ kökenlilerden ya da kadýlardan seçtik-
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leri görülmektedir. Orhan Bey’in Rebîülâhir 749 (Temmuz 1348) tarihli temliknâmesinde þahitler arasýnda ilk defa zikredilen
Hacý Paþa’nýn vezir olduðu anlaþýlmaktadýr. Osmanlý Beyliði’nin teþekkülünde büyük önem taþýyan Ýslâm müesseseleri ve
Ýslâm hukuku hakkýndaki derin bilgilerinden dolayý vezirler ulemâdan seçilmekteydi. Ýlk vezirler arasýnda Alâeddin Ali Paþa,
Ahmed b. Mahmûd Paþa, Hacý Paþa ve Sinâneddin Yûsuf gibi isimler bulunmaktadýr. Osmanlý vekayi‘nâmelerindeki kaydýn
aksine ilk Osmanlý veziri Sultan Orhan’ýn
kardeþi deðil ulemâ sýnýfýndan gelen bu
Alâeddin Paþa’dýr. Çandarlý Kara Halil Hayreddin’in 787’de (1385) tam yetkiyle sadrazam tayin edilmesinden önceki döneme
ait altý vezirin isimleri Hüseyin Hüsâmeddin tarafýndan tesbit edilmiþtir. 1385-1453
yýllarý arasýnda Çandarlý ailesi mensuplarý
Osmanlý Devleti’nde vezirlik ve sadrazamlýk yapmýþtýr. Bu aileden gelen bütün vezirlerin ilk dönemlerinde kadýlýk görevinde
bulunduklarý bilinmektedir. Ailenin bazý
mensuplarý da Dîvân-ý Hümâyun’da vezir
ya da kazaskerdi. Erken dönem Osmanlý
kaynaklarýnda asker kökenli vezirlerle ulemâ kökenli vezirler arasýndaki dâimî rekabete iþaret edilmektedir. Bu dönemde
Rumeli ve Anadolu beylerbeyileriyle askerî
sýnýftan gelen vezirler Dîvân-ý Hümâyun’da
yer almaktaydý. Ýki grup arasýndaki çekiþmenin en dikkat çekici örneði 1443-1453
yýllarýnda Çandarlý Halil ile Þehâbeddin paþalar arasýnda yaþanmýþ ve Halil’in düþüþüyle neticelenmiþtir (Ýnalcýk, Fatih Devri,
s. 1-53).
Kudretli sadrazam Çandarlý Halil’in Fâtih Sultan Mehmed’in emriyle tutuklandýðý ve idam edildiði, onun yerine kul sisteminden asker kökenli kiþilerin getirildiði 857 (1453) yýlýnda vezirlik müessesesinde devrim niteliðinde bir deðiþim meydana gelmiþtir. Ancak bu tarihten itibaren de kalemiye ya da ilmiye sýnýfýndan gelen, malî meselelerde veya niþancýlýkta
tecrübesi olanlar arasýndan vezir tayinine devam edilmiþtir. Bu kategoride bulunan ve sadrazamlýk yapan Karamanî Niþancý Mehmed Paþa, Fâtih Sultan Mehmed’in ölümünün ardýndan 886’da (1481)
yeniçeriler tarafýndan katledilmiþtir. Onun
yerini asker kökenli rakibi Ýshak ve Gedik
Ahmed paþalar almýþ, ilmiye ve kalemiye
mensuplarý geri plana itilmiþtir. Özellikle
âsi yeniçeriler bundan böyle sultanýn vezirlerini “kul taifesi”nden seçmesini istemiþtir. Ancak II. Bayezid, Çandarlý ailesinden Ýbrâhim Paþa’yý tekrar vezirliðe getirmiþ ve kardeþi Cem’in oluþturduðu teh-

dide karþý tahtýný saðlama alma endiþesiyle vezirlik görevini ya Bâbüssaâde (Kapu) aðasýna ya da güvenini kazanan saray
ehline vermiþtir.
Netice itibariyle klasik dönemdeki (14531600) vezirlerin genelde askerî kökenden
geldiði söylenebilir. Benzeri þekilde Ýbn
Haldûn, Mýsýr’daki Memlük sultanlarýnýn
idarede erbâb-ý kalemin yerine erbâb-ý
seyfi tercih ettiðini belirtir. Bir vezirin tayinini ya da terfiini sultana tavsiye etmek
sadrazamýn yetkisi dahilindeydi. Ancak kapý aðasý, vâlide sultan, musâhib gibi padiþahýn yakýnýnda bulunanlar da vezirlerin
tayin ve terfiinde önemli rol oynamýþtýr.
Bu tayin bizzat sultan tarafýndan hatt-ý
hümâyunla yapýlýrdý. Vezir seçilirken onun
belirli bir alanda uzmanlýk kazanmýþ olmasýna dikkat edilirdi. Mahmud Paþa, Fâtih
Sultan Mehmed’in Sýrbistan’la ilgili planlarý için özellikle seçilirken Makbul Ýbrâhim Paþa da Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
Avrupa seferleri dikkate alýnarak tayin
edilmiþtir. Asker kökenli vezirlerin sayýsý
savaþ zamanlarýnda çoðalmaktaydý.
Abbâsî, Selçuklu ve Ýlhanlý dönemlerinde görüldüðü gibi inþâ kâtipliðinden gelme vezirlere, oldukça geliþmiþ Osmanlý
bürokrasisinin ortaya çýktýðý XV. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda fazlaca rastlanmaktadýr.
Bu dönemde “küttâb” temelli vezirler yüksek edebî muhitten veya ulemâ ailelerinden gelmekteydi. Osmanlý inþâ usulünü
tesis ettiði öne sürülen, II. Bayezid devrinde ikinci vezirliðe kadar yükselen ve sadrazam adayý olan Ýran menþeli Cezerî Kasým Paþa asker kökenli vezirlerin baskýsýyla sürgün edilmiþtir. Her hâlükârda,
maliye ve inþâ alanýnda ihtisas sahibi kâtipler terfi ederek zamanla vezirliðe ve
sadrazamlýða kadar yükselebiliyordu. XVI.
yüzyýlýn sonlarýndaki buhranlý ortamlarda
ikinci vezirin sadrazamlýða terfi edeceði
þeklindeki kural sýkça ihlâl edilmiþ ve üçüncü ya da dördüncü vezir, hatta beylerbeyi, yeniçeri aðasý, divan dýþýndaki silâhdar
da sadrazamlýða getirilmiþtir.
Vezirlerin etnik menþeine gelince klasik
dönemdeki vezirlerin çoðu kul kökenliydi.
Meselâ Arnavutluk’a birçok sefer düzenlenmesi sebebiyle oradan ve Balkanlar’ýn
yoksul daðlýk bölgelerinden devþirme toplandýðý için 1430-1550 yýllarý arasýnda Arnavut ve Slav kökenli birçok vezir ve sadrazamýn görev yaptýðý tesbit edilmektedir (Jorga, III, 162-189). Ayný sebeple 983
(1575) yýlýna doðru vezirler genelde Hýrvat, Macar ya da Alman kökeninden gelmektedir. Saray hizmetinde bulunduktan

