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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
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ve eyaletlerdeki hiyerarþiye tâbi tutulduktan sonra yüksek baþarý gösterenler Dîvân-ý Hümâyun’a vezir olarak geri dönmekteydi. Saraydaki okullarda Lutfi Paþa
gibi yetenekli kimseler iyi bir Türkçe eðitimi alýrken devþirme kökenli birçok öðrenci sadece harp sanatý konusunda kendilerini geliþtirmekteydi. Bazýlarý okuma
yazma bilmezdi ya da çok zor Türkçe konuþurdu. Bunlar, kapýlarýnda görev yapan,
yazýþmalardan sorumlu musâhiblere ve
kâtiplere güvenmek durumundaydý.
Yeni sultanýn tahta geçmesi divanda
köklü bir deðiþikliðe yol açmaktaydý. Çünkü yeni sultanýn þehzadelik döneminde
sancak valiliði yaparken ona hizmet edenler, daha önceki sultanýn vezirlerinin ve
üst düzey görevlilerinin yerini alma beklentisi içindeydi. Fâtih Sultan Mehmed’in,
II. Bayezid’in, Yavuz Sultan Selim’in, II. Selim’in ve III. Murad’ýn tahta geçiþinde yaþandýðý gibi, yeni gelenlerin hükümeti tamamen kontrollerine almak için oluþturduklarý rekabet ve entrika ortamý çoðunlukla idarede ciddi krizlere yol açmaktaydý. Þehzadelerin sancaða çýkma âdetine
III. Mehmed döneminde son verilmesinin
ardýndan yeni sultanýn ve onun vezirlerinin kim olacaðý konusunda ekseriyetle saraydaki hizipler etkili olmaktaydý. XVII. yüzyýlda küçük yaþta tahta geçen sultanlarýn
idaresinde vâlide sultanlar ayný zamanda
vezirlerin seçiminden sorumluydu. Yeniçerilerle birlikte hareket eden Kösem Sultan’ýn uzun niyâbet devrinde kayýrmacýlýk, istismar ve rüþvet yüzünden vezirler
sýkça azledilmekteydi. Çaðdaþ müellifler,
bu dönemdeki karýþýklýðýn baþlýca sebebini vezirlerin otoritelerini kaybetmesine
baðlamaktadýr. 1066 (1656) yýlýnda eþine
ender rastlanan kritik bir dönemde saray,
kendisini büyük yetkiler ve güçle donattýðý
Köprülü Mehmed Paþa’nýn þahsýnda vezirin otoritesini yeniden canlandýrmanýn gerekliliðini farketmiþtir. Köprülü Mehmed
Paþa, onun oðlu ve akrabalarý rakiplerini
etkisizleþtirmek için genelde ulemâ ile ittifak yaparak yaklaþýk yarým asýr boyunca
iktidarda kalmýþlardýr.
Osmanlý vezâretinin niteliðiyle vezirlerin
menþei Karlofça Antlaþmasý’nýn (1699) ardýndan köklü biçimde yeniden deðiþmiþtir. Viyana bozgunundan sonraki savaþlar
döneminde (1683-1699) Osmanlýlar askerî baðýmsýzlýklarýn rolüyle tam bir kriz yaþamýþ, hatta saray Anadolu’daki Celâlî liderlerinden yardým istemek durumunda kalmýþtýr. Bunlardan biri olan Türkmen
menþeli Bozoklu Mustafa Paþa sadrazamlýða getirilmiþtir (1693-1694). Savaþýn ar-

dýndan barýþ antlaþmasýnýn mimarý, sadârete baðlý dýþ iliþkilerden sorumlu birimin baþý durumundaki Reîsülküttâb Râmi Mehmed Efendi’ye sadrazamlýk verilmiþtir (1703). Osmanlýlar, devletin bekasý
için diplomasinin önemini kavrayýp XVIII.
asýrda vezirlerin çoðunu reîsülküttâblardan seçmiþlerdir (Niþancý Ýsmâil Paþa, Yaðlýkçýzâde Mehmed Emin Paþa, Ebû Bekir
Râsim Paþa, Muhsinzâde Mehmed Paþa,
Hamza Hâmid Paþa, Halil Hamîd Paþa).
1730 ihtilâlini takip eden dönemde Dîvân-ý
Hümâyun toplantýlarý yapýlmaz olmuþtur.
Harem-i Hümâyun’un siyah hadým aðalarýndan büyük nüfuz sahipleri vezirlerin ve
sadrazamlarýn tayininde etkiliydi. Ayný yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Râgýb Paþa gibi bürokratlar vezirliðin eski nüfuzunu ve saygýnlýðýný iade etmeyi baþarmýþ, sadrazamýn kapýsý hükümetle ilgili bütün iþlerin
merkezi haline gelmiþtir. Bu asýrda ayrýca yeniçeri aðalarý, kaptân-ý deryâlar, valiler de doðrudan sadrazam olarak tayin
edilmekteydi. Öte yandan vezirlerin ve sadrazamlarýn çoðu, oðullarý sarayýn yüksek
dereceli görevlilerine intisap eden Türk
ailelerden gelmekteydi. Ýntisap, patronaj
ve himaye siyaseti vezirlerin seçiminde
önemli rol oynamýþtýr. Böylece bu dönemde yüksek rütbeli saray görevlilerine mensup Gürcü ve Çerkez köleler vezirlik makamýna yükselmiþ (Siyavuþ Paþa, Kara Ýbrâhim Paþa, Ali Paþa, Koca Yûsuf Paþa, Hasan Paþa ve Kör Yûsuf Ziyâ Paþa), sadrazamýn hânesindeki kethüdâ ve mektupçu da bir çeþit vezirlik rolünü üstlenmiþtir. 1795’te vezirliði sadece valilere münhasýr kýlacak þekilde ýslahat yapýlmýþtýr.
Bürokratik kontrol XIX. yüzyýlda daha belirgin hale gelmiþtir. 1836’da nezâretlerin
kurulmasýyla birlikte vezir ve paþa gibi unvanlar nâzýrlar için sadece teþrifat derecesini ifade etmeye baþlamýþtýr. Bu dönemde vezîriâzam birçok yetkisini kaybederek baþvekil unvanýný almýþtýr (Akyýldýz, s.
25-35). Tanzimat döneminde Mustafa Reþid Paþa, Âlî ve Keçecizâde Fuad paþalar
hükümette birbirinin yerini alýrken aralýklarla mevkilerini kumandanlara veya sarayýn gözde isimlerine býrakýyordu. Bununla birlikte devleti “Þark meselesi” diye anýlan çeþitli dýþ gailelere karþý savunan bürokratlarýn ve özellikle hariciye bürokrasisinin önemi artmýþtýr.
Görevleri. Ýlk Ýslâm devletlerinde vezirler ayrý divanlarýn baþý ve bir çeþit özerklik sahibi iken Osmanlý Devleti’nde baþta
vezirler, defterdarlar, niþancýlar ve kazaskerler olmak üzere bütün erkân-ý devlet
teoride sultanýn riyâsetinde, fiilî olarak ise

birinci vezirin ya da vezîriâzamýn baþkanlýðý altýnda görev yapýyordu. Sultanýn otoritesinin bütünlüðü Osmanlý idaresinin en
önemli prensibi kabul edildiði için devletin yetkileri doðrudan ve tamamen birinci
vezir tarafýndan kullanýlmakta ve bunun
bir ifadesi olarak mühr-i hümâyun, sultanýn mührü kendisine verilmekte, diðer
vezirler ise onun danýþmanlarý gibi hareket etmekteydi. Bununla birlikte potansiyel olarak her vezir ilk vezir kadar yetkili sayýlýrdý. Vezâretle ilgili bir kanunnâmeye göre bir vezir kaymakam (kaimmakam),
serdar veya müfettiþ tayin edildiðinde diðer vezirlere göre üstün bir statü kazanýrdý. Böylece her türlü örfî meseleyi çözmek,
sultanýn adýna ferman buyurmak, tayinleri yapmak ve bütün meselelerde karar
almak suretiyle sadrazamla ayný yetkileri
kullanýr bir konuma yükselirdi. Fakat gerçekte bu kadar geniþ yetkilerle donatýlan
kaymakam paþalar sadrazamýn yokluðunda onun yerini almaya çalýþýrdý. Bunun yanýnda bir eyalete vali ya da serdar tayin edilen vezir, görev mahalline giderken sultanýn tebaasýna karþý iþlenen zulümleri bertaraf etmek amacýyla davalarý dinlemek
ve buyuruldular çýkarmak için divaný toplamaya yetkiliydi. Teftiþle görevli vezir durum gerektirdiðinde yerel yöneticileri azledip yeni tayinler yapabilirdi. Özel görevi
sona erse de Ýstanbul’a dönünceye kadar
ayný yetkileri kullanabilirdi.
Vezir göreve geldiðinde bütün Ýslâm devletlerinde vezirliðin sembolü olan divit ile
baþka hediyeler alýrdý. Savaþa katýldýðý zaman üç tuðu, üç odalý çadýrý (sâyeban) ve
“kandilli sokaðý” bulunurdu (diðer seremonik pâyeler için bk. Tevkiî Abdurrahman
Paþa, s. 498-500). Bu kategorideki vezirler
üç tuðlu vezir ve tuðra sahibi vezir diye
anýlýrdý. 1640’larda yazýlan bir lâyihada (Hýrzü’l-mülûk, vr. 5a-10b) ideal bir vezirin dindar, âdil, dürüst, tok gözlü olmasý, meseleleri Arapça ve Farsça kaynaklara baþvurarak çözme kabiliyetini taþýmasý gerektiði belirtilmektedir. Bunun yanýnda sadrazam karar almadan önce diðer vezirlere mutlaka danýþmalýdýr. Eserin adý bilinmeyen yazarý sadrazamýn daima fakir halkýn ve gariplerin yanýnda bulunmasý, rüþvet almamaya özen göstermesi, kamu arazilerini kendi mülküne katmamasý ve kendi adamlarýna mansýb daðýtma telâþýnda
olmamasý gerektiðini ýsrarla vurgular. Sadrazam, divan toplantýlarýnda davalarýn çoðunu tarafsýz þekilde incelenmesi için ikinci vezire havale etmelidir.
Divanýn toplantý günleri cumartesiden
salýya kadar dört gündü. Sultana arz gün91
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leri ise salý ve cumartesiydi. XVII. yüzyýlýn
son dönemlerinde divan günleri arz günleriyle sýnýrlanmýþtýr. Divan toplantýlarýnda vezirler sadrazamýn saðýnda vezâretteki kýdemlerine göre otururlardý. Sadrazamýn danýþmanlarý olarak memleket meselelerini onlarla tartýþýrlardý. 1536’da idam
edilen Sadrazam Ýbrâhim Paþa vezirlerle
istiþareyi ihmal etmekle suçlanmýþtýr. Vezirler sultana arz günlerinde sadrazama
eþlik ederlerdi. Sultanýn karþýsýnda ancak
sadrazam söz alabilir ve meselelerle ilgili
görüþlerini ona aktarabilirdi. Bir vezir hazýrladýðý raporu ancak sadrazam aracýlýðýyla takdim edebilirdi. Vezirlere karþý þikâyetleri sadrazam, þeyhülislâm ve iki kazaskerden oluþan bir heyetle görüþür ve
karara baðlardý. Dîvân-ý Hümâyun’un yaný sýra sadrazam, daha az önemli konularý görüþmek üzere kendi makamýnda ikindi divaný adý verilen bir divan toplardý. Paþa
kapýsý (Bâbýâli) adý verilen bu mekân XVII.
asrýn ikinci yarýsýnda ülke meselelerinin
görüþüldüðü asýl divan halini almýþtýr. Bir
vezirin imtiyazlarýndan biri sadrazama ve
niþancýya fermanlara tuðra çekme konusunda yardýmcý olmaktýr ki bu imtiyaza
sahip vezire tuðra sahibi denirdi. Tuðra
çekmek sultanýn emrini geçerli kýlma anlamýna geldiði için vezirleri sultanýn yetki
verdiði temsilciler haline getiriyordu. Osmanlýlar’dan önce vezâret-i tuðrâ Selçuklular’da en yüksek idarî birimlerden biriydi.
Mûtat olduðu üzere ikinci vezir sadrazamlýk için en önemli adaydý. Fakat bazan
pratik sebeplerden dolayý daha düþük dereceli bir vezir sadrazamlýða tayin edilebilirdi. Bu kuralýn ihlâli nâdiren siyasî krize yol açmýþtýr. Klasik dönemde Dîvân-ý
Hümâyun’a katýlan vezirlerin sayýsý, dünyanýn dört köþesini veya Hulefâ-yi Râþidîn’i
çaðrýþtýran dört sayýsý ile sýnýrlanmýþtý. Bazý durumlarda bu sayý dördün üstüne çýkmaktaydý. Daha iyi bir istiþare için sayýnýn
çoðaltýlmasý tavsiye edilmiþtir (Hýrzü’l-mülûk, vr. 26b-30b). XVI. yüzyýlda Mýsýr, Baðdat, Habeþ, Yemen ve Budin gibi uzakta
bulunan geniþ eyaletlerin valilerine þartlar
gerektirdiðinde baðýmsýz karar alabilmeleri için vezir unvaný verilmiþ ve o sýrada
yedi rakamý kural haline gelmiþtir. Zamanla iki vezir kategorisi ortaya çýkmýþtýr: Ýstanbul’daki Dîvân-ý Hümâyun’da olan ve
dâhil ya da kubbe veziri (Kubbeniþîn) adý verilenlerle eyaletlerde yer alan, hâriç veya
eyalet veziri ismi alanlar. 1578’de Safevîler’le baþlayan uzun savaþ döneminde
kubbe vezirlerinin sayýsý dokuza, hâriç vezirlerinin sayýsý on altýya çýkarýlmýþtýr. Uzak
ve hassas uç bölgeleri, doðuda Tebriz, Þir92

van, Erzurum ve Anadolu, batýda Budin,
Bosna ve Belgrad eyaletleri tam yetkili
vezir-valilerin idaresine býrakýlmýþtý. Bu vezir-vali âcil bir durumda komþu eyaletlerin valilerini yardýma çaðýrma yetkisine sahipti. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde donanma hayatî önem kazanýnca kaptân-ý deryâ kubbe vezirleri arasýndan seçilmiþ ya da donanma reisine bu unvan
tevcih edilmiþtir. Yine XVI. yüzyýlda vezir
unvaný defterdar, niþancý, yeniçeri aðasý
gibi yüksek mansýb sahipleri için de kullanýlmýþtýr. XVIII. asrýn ilk dönemlerinde silâhdar, rikâbdar veya çavuþbaþý saray aðalarýna bu unvan verildiði için koltuk (namzet) vezirler ortaya çýkmýþtýr. Ayný dönemde vezir unvaný eyaletlerdeki nüfuzlu kimselere tevcih edilecek kadar eski azametini kaybetmiþtir.

s. 1-53; a.mlf., The Ottoman Empire: The Classical Age: 1300-1600 (trc. C. Imber), London 1973,
s. 89-103; C. V. Findley, Bureaucratic Reform in
the Ottoman Empire: The Sublime Porte 17891922, Princeton 1980, tür.yer.; a.mlf., Ottoman
Civil Officaldom: A Social History, Princeton
1989, tür.yer.; Ahmet Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar Organý Olarak Divan-ý Humayun,
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Bir vezirin terfi þansý yüzlerce kiþiden
meydana gelen kapý halkýnýn gücüyle yakýndan ilgiliydi. Osmanlý toplumunun en
zengin üyeleri olan vezirlerin sultanlarýn
saraylarýyla boy ölçüþebilecek derecede
geniþ saraylarý vardý. Asýl maaþlarý eyaletlerdeki has arazilerden gelse de hediye ve rüþvet gibi ek gelirlerle ikiye katlanmaktaydý. XVI. asýrda bir vezirin yýllýk geliri 16.000 ile 18.000 altýn düka arasýnda
tahmin edilirken sadrazamýn yýllýk geliri
bunun yaklaþýk iki katý idi. 1525’te ikinci
vezir Mustafa Paþa’nýn 700 kulu ve 70.000
altýn dükasý, üçüncü vezir Ayas Paþa’nýn
600 kulu ve 60.000 altýn dükasý bulunuyordu. 1580’lerde emekli bir vezir arpalýk
denen ve 200.000 ile 300.000 akçe arasýnda deðiþen emekli aylýðý alýyordu. Sadrazamýn ise yarým milyon akçe ya da yaklaþýk 8300 altýn düka emekli aylýðý vardý. Vârisi olmayan kul kökenli vezirlerin mallarý
hazineye intikal ederdi.

VEZÎR, Abdullah b. Ali

ÿHalil Ýnalcýk

–
˜

(bk. ABDULLAH b. ALÝ el-VEZÎR).

–

™
—

VEZÝR HANI

˜

(bk. VEZÝRHAN KÜLLÝYESÝ).

–

™
—

VEZÝR HANI
XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Ýstanbul’da Sadrazam
Fâzýl Ahmed Paþa tarafýndan
inþa ettirilerek
Köprülü Külliyesi’ne
dahil edilen han

˜

(bk. KÖPRÜLÜ KÜLLÝYESÝ).

–

™
—

VEZÎR el-MAÐRÝBÎ

(  א

) א

Ebü’l-Kåsým el-Kâmil Zü’l-vizâreteyn
el-Hüseyn b. Alî b. el-Hüseyn
el-Vezîr el-Maðribî
(ö. 418/1027)

BÝBLÝYOGRAFYA :

Tevârîh-i Âl-i Osmân (nþr. F. Giese), Breslau
1922, tür.yer.; Kånunnâme-i Âl-i Osmân (nþr.
Mehmed Ârif, TOEM ilâvesi), Ýstanbul 1329,
tür.yer.; Tevkiî Abdurrahman Paþa, Osmanlý Kånûnnâmeleri (MTM, I/3 [1331] içinde), s. 498501; Lutfi Paþa, Âsafnâme, Ýstanbul 1326; Hýrzü’l-mülûk (nþr. Yaþar Yücel, Osmanlý Devlet Teþkilâtýna Dair Kaynaklar içinde), Ankara 1988,
vr. 5a-10b, 12b-30b; Kitâb-ý Müstetâb (a.e. içinde), s. 27-35; Âlî Mustafa Efendi, Nushatü’s-selâtîn: Mu½¹afå £…l¢’s Counsel for Sul¹ans of 1581
(nþr. ve trc. A. Tietze), Vien 1979-82, I-II, tür.yer.;
Koçi Bey, Risâle (Aksüt), tür.yer.; Hadîkatü’l-vüzerâ; Zinkeisen, Geschichte, III, 59-116; Cevdet,
Târih, V, 65; N. Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha 1910, III, 167-189; Uzunçarþýlý, Merkez-Bahriye, s. 186-213; a.mlf., Çandarlý Vezir Ailesi, Ankara 1974; a.mlf., “Osmanlýlarda Ýlk Vezirlere Dair Mütâlea”, TTK Belleten,
III/9 (1939), s. 99-106; Halil Ýnalcýk, Fatih Devri
Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara 1954,

—

˜

Maðribîler ailesinin
en tanýnmýþ simasý, devlet adamý,
dil ve edebiyat âlimi.
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13 Zilhicce 370’te (19 Haziran 981) Halep’te dünyaya geldi. Mýsýr’da doðduðuna
dair rivayetler (Ýhsan Abbas, s. 18) doðru
deðildir. IV (X) ve V. (XI.) asýrlarda Irak,
Suriye ve Mýsýr’da kurulan devletlerde
önemli görevler üstlenen ve soylarý Sâsânî Hükümdarý Behrâm-ý Gûr’a kadar uzanan (Behrâmcûr; 420-438) Þiî Maðribîler
ailesindendir. Dedesinin babasý Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Yûsuf 325’te (937)
Basra civarýnda çýkan Berîdîler isyaný sýra-

