
tekrarlanmıştır. Bununla birlikte Tifa
şi'nin eseri yirmi beş bölümden oluşur
ken Beylek'in kendi kitabını , onunkile
re beş yeni bölüm daha ilave ederek 
otuz bölüm halinde telif ettiği görülmek
tedir. 

Beylek'in eserinde bulunan bir not
tan. onun 1242-1243 yıllarında Trablus ·
tan Suriye'ye ve oradan da İskenderiye '
ye deniz yolculuğu yaptığı öğrenilmek
tedir. Beylek bu seyahat sırasında çok 
bulutlu, yıldızsız bir gecede kaptanın 

bir mıknatıs iğnesini kamıştan geçir
mek suretiyle haç şeklinde bir alet ya
pıp bunu kap içerisindeki suda yüzdür
düğünü, aletin çevresinde bir mıknatıs 
çubuk dolaştırıldıği zaman iğnenin bu
nu izlediğini, fakat çubuk çekildiği za
man kuzey-güney doğrultusunda hare
ketsiz kaldığını görmüş ve bunu eserin
de anlatmıştır. Böylece Beylek İslam ilim 
aleminde manyetik iğnenin gemi pusu
lası olarak kullanılışından bahseden ilk 
yazar olmuş, bu konuda verdiği bilgiler 
çeşitli Batı dillerine tercüme edilmiştir 
(bk. DSB, i, 533L 

Öte yandan. eğer İbnü's-Saati ei-Ho
rasani'nin (ö . 6271 ı 230) Risiile if 'ame
li's-sa 'at ve 'sti 'maliha adlı saatler ve 
nasıl kullanıldıkları hakkında bilgiler ih
tiva eden ve halen Köprülü Kütüphane
si'nde (nr. 949) bulunan risalesini 1260'ta 
istinsah eden Beylek adlı matematikÇi 
ile (bk Şeşen v.dğr., I, 483) yine istanbul'
da bulunan 668 (1269-70) tarihli bir ma
tematik kitabındaki (bk. DSB, ı. 532) ese
rin kendisine ait olduğunu ifade eden 
notun sahibi aynı adlı mate-rnatikçi Bey
lek ei-Kıpçaki ise, onun matematik ve 
tabii ilimierin en az üç farklı alanında 
çalışmış olduğu anlaşılır. Ancak Kitdbü 
Kenzi't-tüccar'da baba adı Muhammed 
gibi okunduğu halde saatlerle ilgili yaz
nıada Abdullah olarak geçmektedir. Bu 
iki ilim adamının hayatı ve çalışmaları ile 
ilgili tarihler bunların aynı kişi olmaları 
ihtimalini akla getirmekte ise de baba 
adları şüphe uyandırmaktadır. 
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Osmanlı taşra teşkilatında 
en büyük idari birim olan eyaletin 

askeri ve idari amiri. 
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Türk-İslam devletlerinde değişik isim
ler altında zikredilen bu yetkili Osmanlı 
kaynaklarında beylerbeyi, mir-i miran, 
emirü'l-ümera ve vali adlarıyla geçmek
tedir. 

Osmanlılar ' daki beylerbeyiliğin men
şeinin Bizans veya Türk-İslam devletleri 
olduğu konusunda Türk ve Batılı tarih
çiler arasında farklı görüşler ileri sürül
müş, ancak Fuad Köprülü ve daha son
ra i. H. Uzunçarşılı'nın, müessesenin Ana
dolu Selçukluları, İlhanlılar. Altın Orda 
ve Memlükler'de aynı veya farklı isimler
le mevcudiyetini kaynaklara dayanarak 
ortaya koymaları konuya açıklık getir
miştir. Anadolu Selçukluları'nda ordu
nun sevk ve idaresinden beylerbeyi (me
likü 'l-ümera) sorumlu idi. Bütün ordula
rın başkumandam durumunda olan bey
lerbeyilerden, herhangi bir ihtilale veya 
saltanat değişikliğine sebep olabilir en- · 
dişesiyle bazan hükümdarlar bile çeki
nirlerdi. Bunların Osmanlıiar'daki beyler
beyilerden çok daha yetkili ve nüfuzlu 
oldukları anlaşılmaktadır. İlhanlılar'da 
da aynı şekilde ordunun kumandanı ve 
askeri işlerin sorumlusu beylerbeyi idi. 
İlhanlı ülkesinin askeri idaresinden so
rumlu dört "emir-i ulus"un birincisine 
beylerbeyi denilir ve merkezde oturur
du. Teşrifatta vezirden de önce yer alır
dı. Yarlıklarda hükümdardan sonra bun
ların adları yazılır, daha sonra vezirin 
ismi gelirdi. İlhanlılar'da beylerbeyinin 
yetkilerinin genişliğine karşılık sorum
lulukları da ağırdı. Küçük bir hatadan 
dolayı idam edilebilirlerdi. Altın Orda 
Devleti 'nde aynı müessesenin bulundu
ğu ve kaynaklarda isminin "emir-i ulus". 
"emirü'l-ümera" ve "beylerbeyi" şeklin
de geçtiği görülmektedir. Memlükler ve 
Safeviler'de de beylerbeyi unvan ve ma
kamının mevcut olduğu, ancak yetki ve 
söri.ımluluk açısından farklılıklar göster
diği söylenebilir. Böylece Osmanlılar'da
ki müessesEmin temelini Bizans'ta değil 
Türk-İslam devletlerinde ve özellikle ta
bii varisi olduğu Anadolu Selçukluları ' n
da aramak tarihi seyre daha uygun gö
rünmektedir. Ancak esastaki benzerli-
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ğe karşılık görev ve yetkileri açısından 
Osmanlılar'da hayli farklı bir uygulama 
bulunduğu şüphesizdir. 

Beylerbeyi Osmanlılar'da önceleri "ge
niş askeri yetkilere sahip kumandan" 
anlamında kullanılırken yeni fetihlerden 
hemen sonra kurulan eyaletlerin askeri 
ve idari amirine beylerbeyi denildi. Ayrı
ca XV. yüzyılda beylerbeyilik ve Rumeli 
beylerbeyiliği rütbe ve paye olarak kul
lanılmıştır. Fatih Kanunnamesi'nde bu 
anlamda, "Mal defterdanndan nişancı 

olsa beylerbeyilik hükmü ile olur" denil
mektedir (s. 34). ı. Murad Lala Şahin Pa
şa'yı Rumeli'de fetihler yapması için Ru
meli beylerbeyi olarak görevlendirmiş
tir. Böylece Rumeli beylerbeyiliği idari 
bir birim olarak ortaya çıkmıştır. Bir sü
re sonra 1393'te Yıldırım Bayezid mer
kezi Ankara olmak üzere Anadolu'daki 
toprakların idaresini Anadolu beylerbe
yi olarak Timurtaş Paşa'ya havale etti. 
Daha sonra yeni fetihler ve ilhak edilen 
topraklarla Osmanlı ülkesinin genişle

mesiyle beylerbeyiliklerin (eya i et) sayısı 

da hızla arttı. 

Beylerbeyilere aynı zamanda vali de 
denilmekle birlikte bu sonuncu unvan 
daha çok XVII. yüzyıldan itibaren kulla
nılmaya başlanmış, XIX. yüzyılda . idari 
teşkilatta peş peşe yapılan değişiklikler 

sonunda vali kelimesi resmen kabul edil
miştir. Ancak Rumeli beylerbeyiliği pa
ye olarak imparatorluğun sonuna kadar 
yaşamış, Rumeli beylerbeyiliği payeleri 
salnamelerde de yer almıştır (Salname, 

1329, s. 35-36) 

Bizde doğrudan doğruya beylerbeyi
lerin biyografilerine tahsis edilmiş eser
ler yoktur. Ancak Mehmed Süreyya'nın 
Sicill-i Osmani'sinde beylerbeyilerle il
gili kısa ve resmi görev değişikliklerini 
veren bilgiler bulunmaktadır. Mehmed 
Süreyya bu kişilerin yetişme ve tahsil 
dönemlerinden bahsetmeden kısaca "En
derun'dan bi't-tefeyyüz" ibaresiyle du
rumu ifade etmektedir. Ayrıca sadrazam
lığa yükselmiş beylerbeyilerin biyografi
lerini Hadikatü'l-vüzera ve zeyillerinde 
bulmak mümkündür. Her eyalette bey
lerbeyilik yapanların kısa biyografileri ge
nellikle eyalet salnamelerinde verilmiş
tir (mesela Yemen eyaletinde beylerbeyi
lik yapanlar için bk. Yemen Vilayet Salna

mesi, San'a 1307, s. 27-51). 

Beylerbeyilerin Tayin ve Azli. Osmanlı
lar'da XV. yüzyıldan itibaren seyfiye, il
miye, kalemiye adıyla meslekler belirli 
hale gelmiş, beylerbeyHer seyfiye züm-
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resi içerisinde yer almıştır. Başlangıçta 
seyfiye mesleğinde genellikle Türkler 
hizmet verirken Fatih'in idari kademe
lerde yaptığı köklü değişikliklerden son
ra devşirmeler ön plana çıkmış, çoğun
lukla onlara has bir makam haline gel
miştir. Böylece acemi oğlanlar mektebi 
ve ardından Enderun'dan yetişenler sa
raydan taşraya çıktıklarında çeşitli hiz
metlerde bulunuyor ve taşra teşkilatın
da en yüksek görev olan beylerbeyiliğe 
kadar yükseliyorlardı. Sarayda kapı ağa
lığından ve yeniçeri ağalığından taşraya 
beylerbeyi olarak çıkılıyordu. Teşkilatın 
diğer kademelerinden de beylerbeyiliğe 
geçmek mümkündü. Fatih Kanunna
mesi'nde, "Beylerbeyilik dört kimsenin 
yoludur. Mal defterdartarının ve beylik 
ile nişançı olanların ve beş yüz akçe ka
dıların ve dört yüz bin akçeye varmış 
sancak beylerinin yoludur" denilmekte
dir (s 34). Yine aynı kanunnarnede (s. 
4 7) padişah kızlarının oğullarına beyler
beyilik verilmeyip sancak beyliği verilme
si emredilmektedir. Beylerbeyilikten ve
zirlik ve sadrazamlığa geçilebiliyordu. Ve
zaret ve sadaret mevkiinde bulunan yö
neticilerin birkaç istisna dışında hepsi
nin çeşitli yerlerde beylerbeyilik yaptığı 
görülmektedir. Böylece Osmanlı eyalet
lerini tanıyan, halkın temayüllerini, örf 
ve adetlerini, din ve mezheplerini, has
sas oldukları konuları bir dereceye ka
dar bilen beylerbeyilerin daha sonra dev
letin en önemli karar organı olan Divan-ı 
Hümayun'da vezir ve veziriazam olarak 
hizmet etmesi, devlet için doğru ve isa
betli kararlar alınmasında en önemli un
surlardan biri olmuştur. 

BeylerbeyHer için belirli bir eyalet ve
ya görev mahalli olmadığı gibi Rumeli, 
Anadolu ve diyar-ı Arab ayrımı da bu
lunmamaktaydı. Mesela Sokulluzade Ha
san Paşa (ö. 1602) Diyarbekir, Şam (dört 
defa), Anadolu, Rumeli beylerbeyiliklerin
de bulunduktan sonra Divan-ı Hüma
yun'da vezir ve daha sonra Belgrad mu
hafızı olmuş, ardından tekrar beylerbe
yiliğe getirilmiş ve Anadolu'da eşkıyayı 
bertaraf etmekle görevlendirilmiştir (Si

cili -i Osman/, ll, 127) Böylece beylerbe
yilerin genellikle hareketli bir meslek ha
yatı olduğunu söylemek mümkündür. 

Beylerbeyiliğe tayin edilenlere berat 
(menşur) verilirdi. Beylerbeyi ve sancak 
beyi beratları Divan-ı Hümayun tahvil 
kaleminde hazırlanır, bunun için berat 
harcı alınırdı. Vezaret rütbesiyle tayin 
edilenlere genellikle menşur verilirdi (iki 
riıenşur örneği için b k. BA, Cevdet- Dahili-
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ye, nr. 12.778, 13.590) . Beylerbeyiter tek 
tek tayin edildiği gibi toplu halde de (sil
sile halinde) tayin edilebilirlerdi. Osmanlı 
tarihlerinde toplu tayiniere sık sık rast
lanmaktadır (b k. Şanizade, lll, 149- ı 50; 

N, 169-171). Kendisine eyalet verilen bey
lerbeyi Divan-ı Hümayun'da hil'at giyer, 
arza girerek el öperdi. 

Beylerbeyilerin görev süreleri diğer 

memuriyetlerde olduğu gibi önceleri ol
dukça uzundu. XVI. yüzyılın ikinci yarı
sından itibaren çeşitli sebeplerle süre 
kısalmıştır. XVI-XVII. yüzyıllara ait san
cak tevcih defterlerinden ve ayrıca Si
cili -i Osmani' de verilen biyografilerden 
beylerbeyilerin görev süreleri hakkında 
fikir edinmek mümkün olmaktadır. Sü
renin genel olarak bir yıl civarında oldu
ğu söylenebilir. Sancak tevcih defterle
rinden hareketle beylerbeyilerin görev 
ve mazuliyet süreleri, hangi kesimden 
beylerbeyiliğe geçtikleri hakkında ista
tistiki bilgiler elde edilebilir (bk. Kunt, 
Sancaktan Eyalete, s. 79-83). 

Kaynaklarda beylerbeyiter konusunda 
yapılan en sert tenkitterin başında sü
renin kısalığı gelmektedir. Kuruluş yılla
rındaki uzun sürelere karşılık özellikle 
XVII. yüzyıldan itibaren beylerbeyilerin 
sık sık değiştirilmesi hem bu kişileri hem 
de halkı tedirgin etmiştir. XVll-XVlll. yüz
yıllarda beylerbeyiter bir yılda iki üç ke
re bir eyalerten diğerine tayin edilir ol-

muşlardı. Sık sık aziedilen beylerbeyiter 
büyük bir yekün tutan yol masraflarını 
halktan almak isterlerdi. lll. Selim bun
ları önlemek için bir hatt- ı hümayun çı
karmıştır (Özkaya, s. 339). Beylerbeyile
rin o günün zor şartlarında aileleri ve 
kapı halkı ile birlikte başka bir yere ta
şınmalarının zorluğu kolayca tahmin edi
lebilir. Bu hususları bir esasa bağlamak 
için pek çok ferman çıkarılmış, ancak is
tenilen sonuç alınamamıştır. Bu konuda 
XVIII. yüzyıl başlarında çıkarılan bir fer
man münasebetiyle tarihçi Raşid şunla
rı yazmaktadır: Seferleri n uzaması ve 
peş peşe olması beylerbeyi sayısını lü
zumsuz yere arttırmış, bunlara Rumeli 
ve Anadolu'da bulunan sancaklar bile ka
fi gelmez olmuştu. BeylerbeyHer nöbet
Ieşe tayin edilir, mazul olanlar ise zaru
ret içerisinde kıvranır olmuşlardı. İstan
bul'a gelen mazul beylerbeyiler, ileri ge
len devlet ricalinin konaklarını dolaşa 

rak yardım ister duruma düşmüşlerdi. 
Bunlardan kabiliyetti ve layık olanlara 
eyalet verilmeli, diğerlerine de bazı san
caklar verilerek veya bir miktar emekli 
uh1fesi bağlanarak kontrol altına alın

malıdır. Bundan sonra da beylerbeyile
rin artık izinsiz İstanbul'a gelmeleri ön
lenmelidir (Tarih, V, 277-278). Mazul olan 
beylerbeyilerin ikinci bir göreve kadar 
geçirdikleri zamana müliizemet denilir
di. XVII. yüzyıl ortalarında sunulan bir 

sınırla rda ki venedik saldırılarıyla ilgili olarak u lema, zabitan ve halkın Bosna beylerbeyi divan ı na sundukla rı seksen altı im
za lı mahzar (TSMA, E m . 1891/1201 



telhiste Osmanlı padişahlarının ülkeyi 
beylerbeyHer ve sancak beyleriyle idare 
ettikleri, bu kişilerin azledilmemeleri ve 
beylerbeyilerin süresiz olarak tayin edil
meleri, zaruri bir sebep olmadıkça gö
revden alınmamaları teklif edildikten 
sonra böyle yapılmadığı takdirde reaya
ya zulmedilmiş olunacağı. uzun süre ay
nı görevde bulunan beylerbeyilerin ise 
reayayı kendi evlatları gibi koruyacak
ları belirtilmişti (Murphy, 7TK Belleten, 

XLIII / 171 , s. 560-561). 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında lll. Mlırad 
zamanında ( 1574-1595) beylerbeyiliklerin 
sayısının süratle artması ve asrın sonun
da otuza yükselmesi, bilhassa tarihçi Ali 
ve Selaniki'nin sert tenkitlerine sebep 
olmuştur (Nushatü 's-selatfn, ll, 161-162 ; 
Tarih, 1, 414) Yine aynı dönemde vezir
lerin sayısı da on beşe yükselmiş, yedisi 
"kubbe veziri" veya "dahil veziri" adıy

la Divan-ı Hümayun'da, altısı ise "haric · 
veziri" adıyla Yemen-Aden, Tebriz. Bu
din, Bağdat. Rumeli ve Mısır eyaletlerin
de beylerbeyi olarak görev yapmışlardır. 
Bu uygulama vezirlerin değerini biraz 
azaltırken vezaret payesindeki beyler
beyilerin itibarını yükseltmiş ve yetkileri
nin artmasına vesile olmuştur. 1008 ·de 
( 1600) vezir sayısının yirmi üçe çıkarak 
eyalet vezirlerinin sayısının daha da art
ması tenkitlere yol açmıştır (Selaniki, ı, 

394 ; ll, 852-853) Daha sonra XVII-XVIII. 
yüzyıllarda pek çok eyaletin beylerbeyisi 
vezaret payesiyle tayin edilmiştir. 1640 
tarihinden itibaren beylerbeyilere ait eya
Ietler vezirlere verilmeye başlanmış, iki 
tuğlu beylerbeyilere ancak sancaklar ve
rilir olmuştu . 1795'te vezirlere verilecek 
eyalet kalmadığını, bazan iki sancağın 
birleştirilerek eyalet şeklinde vezirlere 
verildiğini gören lll. Selim, vezirlerin sa
yılarının azaltıtıp her yıl yerine 3- S yıl sü
reyle tayin yapılmasını emretmiş ve vila
yetten vilayete vali nakli usullerini bir 
nizama koymuşsa da kendisinden son
ra yine eski şekle dönülmüştür. 

Görevleri, Yetki ve Soruıİılulukları. Bey
lerbeyilerin görevlerini barış ve savaş (se
fer) dönemi olmak üzere başlıca iki dev
rede incelemek gerekir. Tevkii Abdurrah
man Paşa'ya ait kanunnarnede ana hat
larıyla görevleri reayanın korunması, as
kerin nizarnının sağlanması, zulmün ber
taraf edilmesi, eyaletin idaresi, seferle
re iştirak şeklinde sayılmakta, eyafette
ki sancak beylerinin, kadıların ve diğer 
idarecilerin ona tabi olması, eğer veza
reti varsa çevresindeki beylerbeyilerin 
de ona itaat etmesi gerektiği belirtil-

mektedir (MT/11, lll, 527-528). Bu husus
lara beylerbeyi beratlarında da temas 
edilmiştir (Feridun Bey, I. 269). Genel ta
nımlama böyle olmakla birlikte çeşitli 

sebeplerle bazı beylerbeyilerin geniş yet
kilere sahip olduğu bilinmektedir. Vezir 
rütbesiyle tayin edilenlerin, bölgenin fet
hinde ve eyaletin teşkilinde büyük hiz
meti olup fetihten sonra beylerbeyiliğe 
getirilenlerin, tanınmış ve nüfuzlu ane
lere mensup beylerbeyilerin, stratejik 
yerlerde görev yapanların daha yetkili 
olduğu görülmektedir. 

Beylerbeyilerin en önemli görevlerin
den biri timar* ların verilmesi (tevcihi) 
idi. Kendi eyaletinde "vekil-i saltanat" 
olarak bütün tirnar sahiplerinin ve aske
rin amiri olması sebebiyle tirnar tevcih
leri, bu konudaki çeşitli ihtilafların halli, 
beylerbeyini ve divanını en çok meşgul 
eden hususlardı. Başlangıçta bütün ti
marlar beylerbeyHer tarafından tevcih 
edilip merkezden onaylanmakta idi. Ni
tekim Fatih Kiinunnamesi'nde, "Ve et
rafta beylerbeyHer tirnar ve zeameti tev
cih edip arz etsinler, arzları makbul ol
sun" denilmektedir. Fakat 1530'dan iti
baren sadece küçük timartarı (tezkiresiz 
timar) tevcih eder olmuşlardır. XVII. yüz
yıl başlarında Ayn Ali tirnar sisteminin 
esaslarını verirken 6000 akçeyi birim 
olarak belirtmekte, 6000 ve daha çok ti
mara hak kazanan bir sipahinin beyler
beyiden aldığı tezkireyi Defterhane'ye 
gönderip padişah beratı alacağını, ·bu
nun altındaki timariarı ise (tezkiresiz ti
marlar) beylerbeyilerin kendi beratları ile 
vereceğini, bu uygulamanın " kanün-ı ka
dim" olduğunu belirtmektedir (Kavanfn -i 
AL- i Osman, s. 66) . 

ı Tirnar uygulamasında çıkan ihtilaflar-
la ilgili olarak beylerbeyilere hitaben fer
manlar çıkarılır ve bunlara tamamen ri
ayet edilmesi istenirdL ilgililerin elinde 
kolayca başvuracak bir el kitabı olması 
için bu fermanları toplayan mecmualar 
meydana getirilmiştir. Kanüni devrinde 
Rumeli beylerbeyilerine hitaben çıkan ti
mar fermanlarını ihtiva eden bir mec
mua Bibliotheque Nationale'de bulun
maktadır (Fond Turc. , nr. 41). 

Bir timarın başka bir timarla birleşti
rilmesi, timarın bir köyden diğerine kay
dırılması. tezkireli timarın tezkiresiz, tez
kiresizin tezkireli yapılması gibi husus
lar hep fermanla olurdu. Eyalerteki ti
mar defterdan ile beylerbeyi arasında 
ihtilaf çıkarsa fermana göre hareket edil
mesi gerekirdi (Barkan, Kanun/ar, s. 367 ; 
AynAli , s. 103-104) 
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Sancak ve vilayetlerde mufassal ve ic
mal defterlerinin düzenlenmesinde bey
lerbeyilerin önemli rolü vardı. Bilhassa 
timariarın taksim ve dağıtılmasında pa
dişah beratı ile beylerbeyi tezkiresi (yaf
ta) esas alınırdı. Osmanlı ülkesindeki ti
marların en son şekli, kimlerin elinde 
ne kadar tirnar bulunduğu, hangi tarih
te el değiştireceği gibi hususlar en sağ
lıklı olarak merkezdeki tahrir defterle
rinden ziyade beylerbeyilerin elinde bu
lunan defterlerde görülürdü (İnalcık, Hic

ri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak -ı Ar
vanid, s. XX-XXI) . 

Eyalette güvenliğin sağlanması bey
lerbeyilerin en önemli görevlerindendL 
Bu konuda çok sert tedbirler almak, gö
revliler tayin etmek yetkisi vardı. Eyalet 
halkından zulme veya haksızlığa uğra

yan kimseler bizzat beylerbeyine veya 
eyalet divanına topluca mahzar• veya 
tek tek arzuhaller sunarlardı. Taraflar 
beylerbeyi buyruldusu ile eyalet divanın
da muhakeme edilebilirlerdL Beylerbe
yi ile eyalet kadısı, müftüsü ve alimleri 
arasında oldukça hassas bir denge var
dı. Bunlardan her birinin doğrudan sal
tanat makamına (rikab-ı hümayun) veya 
Divan-ı Hümayun'a arzda bulunma yet
kilerinin olması. beylerbeyinin ölçülü ve 

Saltanat idd i a s ında bulunan Şehzade Ahmed tarafından 

918'de 1151 21 Anadolu beylerbeyiliğine tayin edilmiş olan 
Mehmed b. Oavüd 'un bir buyruldusu (TSMA, ne. E 5448) 
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adil davranmasında çok etkili olmuştur. 
Eyalet kadılarının beylerbeyHer aleyhine 
gönderdikleri pek çok ilgi çekici arz ve 
ariza örneği bulunmaktadır. Bazan böl
gedeki kadıların ortak şikayetleri üzeri
ne beylerbeyilerin azledildiği, cezalandı
rıldığı, mallarının müsadere edildiği olur
du (Selaniki, ll, 678). Ancak beylerbeyi sta
tü ve hiyerarşi bakımından kadı, müftü 
ve diğer ilmiye ricalinin üstünde idi. 

Beylerbeyilerin bulundukları bölgenin 
en büyük askeri amiri ve kumandanı du
rumunda olmaları onların yetki ve so
rumluluklarını hayli arttırmıştır. Hemen 
her dönemde kısa aralıklarla çok cep
heli savaşların yapılması, beylerbeyileri 
meslek hayatlarının yaklaşık üçte ikisini 
cephelerde fiilen muharebe etmek veya 
bunun hazırlığı içerisinde geçirmek zo
runda bırakmıştır. Beylerbeyilere sefer
ler ve sefer hazırlıkları ile ilgili ferman
lar gönderilir, sancak beyleri, sipahiler 
kendi kapı halkıyla yoğun bir hazırlığın 
içine girerlerdi. Sefere iştirakte Rumeli, 
Anadolu ve Arap diyarı ayırımı olmazdı. 
Bölgelerinde vekil-i saltanat olan beyler
beyHer sefere çıkacakları zaman ulema, 
seyyidler, eşraf ve halkın katıldığı büyük 
bir törenle uğurlanırlardı (Selaniki. ı. 8-
9) . Seferin her safhasında fiilen görevler 
üstlenir, serdar-ı ekremle sık sık meş
veretler yapıp toplanan divanlara katı

larak strateji tesbitine yardımcı olurlar
dı . Beylerbeyilerin serdar olarak tayin 
edildiği de olurdu. Luffi Paşa, "Ewela se
fer lazım gelen yerlerde vüzeradan ya
hut beylerbeyilerden birini serdar et
mek gerek. Bazı yerde sancak beyi dahi 
serdar olagelmiştir" demektedir (Prof. Dr. 
Bekir Kütükoğlu 'na Armağan, s. 82). An
cak bu daha ziyade mevzii savaşlarda, 
sınır boylarında veya uzayan savaşların 
bekleme dönemlerinde olmaktaydı. Se
ferlerde beylerbeyilerin karargah ve cep
hedeki faaliyetleri hakkında Osmanlı ve
kayi'namelerinde oldukça ayrıntılı bil
gi bulmak mümkündür. Mesela Zilkade 
996'da (Ekim I 588) Gen ce seferinde Ana
dolu, Halep, Maraş, Trablusşam. Kara
man, Diyarbekir ve Sivas beylerbeyileri 
Gence Kalesi 'nde kendilerine düşen işle
ri yapmışlar, serdar da onlarla sık sık is
tişarelerde bulunmuştu (Selaniki, I, 207) . 

Zafer kazanıldığında savaşta başarı 

gösteren beylerbeyHer taltif edilir, mer- · 
kezden hil'at. murassa kılıç ve para he
diyeleri gönderilirdi. Nadir Şah ' ın Mu
sul'a yaptığ ı akıniara karşı eyaleti cesa
retle koruyan ve akınları geri püskürten 
Celilizade Hüseyin Paşa'ya İstanbul'dan 
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değerli hediyeler gönderilmişti. Lutfi Pa
şa zafer kazanılınca bayram gibi el öpül
düğünü, vüzera, kazaskerler, defterdar, 
beylerbeyi ve sancak beylerinin de kaf
tan giymelerinin adet olduğunu belirt
mektedir (Prof Dr. Bekir Kütükoğlu 'na Ar· 
mağan, s. 86). Diğer taraftan beylerbe
yiler ve sancak beyleri gerek sefere ha
zırlık gerekse savaşın seyri sırasındaki 
ihmal. hata ve beceriksizliklerinin ceza
sını çok ağır şekilde öderler, bazan ha
yatlarından dahi olurlardı. Merkezin nor
mal zamanlardaki yumuşak ve çok de
fa müsamahakar tutumuna karşılık se
ferler sırasındaki tavrı çok sert olurdu. 
idam cezası için fetva alınabileceği gibi 
herhangi bir yargılamaya ve fetvaya baş
vurulmadan sultanın fermanıyla bu ceza 
verilebilirdi. Ehl-i örf ve kapıkulu züm
resine dahil olan beylerbeyilerin ölümün
den sonra geride bıraktıkları serveti dev
let belli ölçüler içerisinde müsadere ede
bilirdi. Mühimmat nevinden malına bil
hassa el konulurdu. Nitekim halka zul
mü sabit olan Diyarbekir Beylerbeyi İb
rahim Paşa ayağına bukağı , ellerine zin
cir vurularak İstanbul'da Yenihisar'a hap
sedilmiş, mailarına el konulmuş, savaş
ta lazım olan çok sayıdaki deve, katır. 
beygir ve çadırlarının yeniçeri ağasınca 
sefere götürülmesi emredilmişti (Sela
niki , 1, 362) . BeylerbeyHer ve sancak bey- . 
leri sefere gittiklerinde yerlerine müte
sellim • bırakırlardı. Beylerbeyi tarafın
dan seçilen ve onun buyruldusu ile ta
yin edilen mütesellimleri merkezi idare 
onaylardı. 

Rumeli Beylerbeyi. İlk beylerbeyilik olan 
Rumeli beylerbeyiliği, diğer beylerbeyi
likler arasında en önde gelen mevkii iş
gal ederdi. Osmanlılar'da "darülcihad" 
kabul edilen Rumeli'ye her konuda ön
celik tanınmış, Rumeli kazaskeri, defter
dan ve beylerbeyi protokolde üstün tu
tulmuştur. Rumeli beylerbeyinin herhan
gi bir iş için istanbul'da bulunması du
rumunda Divan-ı Hümayun toplantıları
na katılması 942'den (1536) itibaren ka
bul edilmiştir (Feridun Bey, 1. 595) . Böy
lece Rumeli beylerbeyi zaman zaman da 
olsa divan üyesi sayılmıştır. Veziriazam
ların sactarete ilaveten Rumeli beylerbe
yiliğini de üstlendikleri olurdu. Nitekim 
Fatih Sultan Mehmed döneminde Vezi~ 
riazam Mahmud Paşa, Kanuni Sultan Sü
leyman devrinde Veziriazam İbrahim Pa
şa aynı zamanda Rumeli beylerbeyi idi
ler. Rumeli beylerbeyiliği ile ilgili kanun
namelerde çeşitli hükümler bulunmak
tadır. Fatih Kiinunnômesi'nde (s. 36) 

başdefterdarın "kadr"inin Rumeli beyler
beyiliği ile eşit olduğu belirtilmiş, Tevkif 
Abdurrahman Paşa Kiinunnômesi'nde 
ise (MTM, lll, 527-528) Rumeli beylerbeyi
nin Divan-ı Hümayun'a gelince Kubbeal
tı'nda iskemled.e oturması gerektiği, an
cak hil'at giyme ve el öpme için arza gir
mekte diğer beylerbeyilerden farkı ol
madığı , kendisine ahkam yazılınca "pa
şa " lafzı ve "damet mealihi" duasının ya
zılacağı, bütün diğer beylerbeyilerden ve 
hatta kazaskerlerden protokolde önde 
geldiği kaydedilmiştir. 

Diğer taraftan Mısır, Budin. Şam. Bağ
dat gibi önemli eyaletlerin beylerbeyi
leri de vezaret payesiyle tayin edilir ve 
kendilerine icraat ve teşrifatta bazı im
tiyazlar tanınırdı. Mesela Budin beyler
beyinin tirnar vermek, sınır muharebe
lerinde askere kumanda etmek, sınır ih
tilaflarında Alman imparatorları ile doğ
rudan müzakerelerde bulunmak konu
larında geniş yetkisinin olduğu, koçulu 
kayığa binmek, yanında solak ve peyk 
yürütmek gibi teşrifat imtiyazları bulun
duğu bilinmektedir (İA, ll , 757-758) Aynı 
şekilde Mısır beylerbeyinin bazı yetkiler
le donatıldığı, Haremeyn, Kuzey Afrika, 
Habeş eyaleti ve Kızıldeniz'le ilgili konu
larda önemli rol oynadığı da kaydedil
mektedir (Seyyid Muhammed, s. 102-130). 
Bunların dışında Şam. Bağdat. Basra, Er
zurum, Van beylerbeyilerinin de bazı özel
likleri ve yetkileri olduğu bilinmektedir. 

Eyalet (Beylerbeyi) Divanı . Eyaletin ida
resinde en önemli kuruldur. Doğrudan 
doğruya beylerbeyine bağlı olan ve onun 
başkanlığında toplanan bu kurulun ne 
zaman teşekkül ettiği bilinmemekte. an
cak zamanla geliştiği anlaşılmaktadır. 

Divan, eyaletin merkez sancağı olan ve 
beylerbeyi tarafından idare edilen paşa 
sancağının merkezindeki beylerbeyinin 
komiğında toplanırdı. Divan-ı Hümayun 
ülke idaresinde en yetkili kurul olduğu 
gibi bu divan da eyalet idaresinin beyni 
ve yapı itibariyle Divan-ı Hümayun'un 
küçük bir modeli idi. Divanda beylerbe
yinin başkanlığında hazine (mal) defter
dan, tirnar işlerine bakan tirnar defter
dan, şer 'f- hukuki işlere bakan eyalet ka
dısı (eyalet kadısının divanın üyesi olma
dığı da ileri sürülmüştür) , divan efendisi, 
tezkireci, çavuşlar, ruznameci ve katip
ler bulunurdu. Rumeli ve Arap bölgele
rindeki eyaJetlerde Türkçe bilmeyen hal
kın istek ve şikayetlerini tercüme eden 
tercümanlar da divana katılırlardı. Sek
reterliği ise divan efendisi başkanlığın
da katipler yürütürdü. 



Cezayi r Beylerbeyi Ramaza n Pasa·yı tasvir eden bir min
vatür (Sultan fll. Murad Şehinşahn.tımesi, İÜ Ktp. , FY, nr. 1404, 

vr. JQb) 

EyaJet divanı halkın dilek ve şikayet
lerine açıktı. Dolayısıyla halkın verdiği 

arzuhal ve mahzarlar veya şifahi müra
caatları bu divanın gündeminin önemli 
bir kısmını teşkil ederdi (TSMA, E. 189 ı 1 
120). En başta gelen şikayet konularını 
timarlarla ilgili meseleler oluştururdu. 
Divanın kararlarından memnun olmayan
lar davalarını Divan-ı Hümayun'a ilete
bilirlerdi. Temel meseleler eyaJet diva
nında görüşüldükten sonra ikinci dere
cede konulardan şer'i olanlar kadı diva
nına, mali olanlar ise defterdar divanı
na havale edilirdi. EyaJet divanında gö
rüşülen konular ve varılan kararlar def
tere kaydedilir, ayrıca pek çok kon'uda 
Divan-ı Hümayun'un onayı alınırdı. Eya
Jet divanında tutulan yüzlerce defterin 

. ve alınan kararların bugün nerelerde ol
duğu araştırmacıların merak ettiği bir 
husustur. Ayrıca eyaJet divanında rüz
name, muhasebe defteri gibi çeşitli def
terlerin tutulduğu da bilinmektedir (BA, 
MD, nr. 62, s. 271 69). Merkezden gelen 
emirler de (evamir-i aliye) düzenli olarak 
defterlere kaydedilirdi. 

BeylerbeyHer merkezle olan haberleş
melerinde ulaklar ve çavuşlar kullanır
lardı. Genellikle bu görevliler istanbul'da 
bekleyerek sonucu aldıktan sonra tek
rar eyaletlerine dönerlerdi. Daha sonra-

ları eyaletlerin merkezdeki işlerin i kapı 

kethüdası takip etmiştir. 

Gelir ve Giderleri. Beylerbeyilerin ge
lir ve giderlerini, ikisi arasında önemli 
fark bulunduğu için görev ve mazuliyet 
dönemleri olarak iki safhada incelemek 
gerekir. Görevde bulundukları sıradaki 
gelirlerinin başında tirnar hasılatı gel
mektedir. Fatih Kanunnamesi'nde bey
lerbeyi has*larının en az "sekiz kere 
yüz bin" (800.000), en fazla "on kere yüz 
bin" (1.000000) ve "on iki kere yüz bin" 
( 1.200.000) olabileceğine işaret edilmiş
tir. Beylerbeyilerin has olarak tahsis edi
len bu miktarın dışında pek çok kay
naktan gelirleri vardı. Buna karşılık ken
di şahsi harcamaları, kapı halkı masraf
ları, çeşitli kimselere verdikleri hediye 
ve caizeler çok büyük rakamlara ulaşı

yordu. XVI- XVII. yüzyıllarda beylerbeyi
lerin gelir ve giderlerini ihtiva eden mu
hasebe defterlerinde ayrıntılı bilgiler 
mevcuttur. Vezir Ömer Paşa 'ya ait bir 
yıllık (1670-1671) muhasebe defterine gö
re (nşr. Metin Kunt. istanbul 1978) beyler
beyilerin, kanunnameler ve devlet teş
kilatma dair eserlerde verilen miktar
ların kat kat üstünde gelir ve giderleri 
vardı. Ömer Paşa'nın gelirleri esedi* ku
ruş olarak cerime, pişkeş, öşür. dava pa
rasından 28.354,5; timar. zeamet, kul 
gedikleri, kul kethüdalığı, aşiret beyliğin
den 8052,5; subaşı aylıkları , voyvoda, 
sancak, menzil, cizye, avarız-bedel-i nü
zül vb. kalemlerinden 36.885,5 ; haslar
dan 11.114; gümrükten 1765,5; pazar, 
pirinç, arpa, zahire vb.den 6881; esnaf
tan, şehir zımmilerinden 13.849,5; eşya 
ve davar satışından 7539; alacak tahsi
linden 5400; diğer gelirlerden 3758,5 
olmak üzere toplam 123.600'e ulaşmıştı. 

Buna karşılık giderlerinin ise merkez
deki borcu ve çeşitli kişilere ödemeleri 
46.350, kapı kethüdasına 11.054, şahsi 
masrafiarına 4000,5, vekilharca 21.560,5, 
kapı giderlerine 13.385,75, kapı halkına 
masraf 2316. ulüfeler 16.362,5, ödenen 
borçlar 6918, hediye, hil'at. sadaka, in'am 
olarak bahşişler 4498, diğer giderler 
2293 olmak üzere toplam 128.738,25 
esedi kuruş olduğu. böylece ömer Pa
şa· nın bütçesinin 5000 esedi kuruş ci
varında açık verdiği görülmektedir (Kunt, 
Bir Osmanll Valisinin Yıllık Gelir-Gideri, 
s. 10-17). Özellikle XVII. yüzyıldan itiba
ren başta fiyat artışları olmak üzere çe
şitli sebeplerle artan masraflarını sal
gın salma, devre çıkma, imdad-ı seferiy
ye gibi yollarla kısmen de olsa halktan 
karşılamak istemişler, bu ise halkın kit
leler halinde şikayetlerine sebep olmuş
tur. Devlet bid'at ve zulüm addettiği bu 
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davranışları şiddetle yasaklamış, çıkar

dığı adaletmime*ler ve geniş yetkiler
le . merkezden gönderdiği müfettişlerle 
bunları önlemek istemiştir. Bu konuda 
yapılan teftişler, aziedilen ve cezalandı
rılan beylerbeyHer hakkında Osmanlı ve
kayi'namelerinde pek çok örnek bulun
maktadır (Raşid, ıv, 236, 247). 

Beylerbeyilerin mazuliyet dönemlerin
deki gelirleri ve ona nisbetle giderleri son 
derece sınırlı idi. Bu dönemde ya belirli 
bir miktar yevmiye veya arpalık tahsis 
edilirdi. Fatih Kanunnamesi 'nde beyler
beyilerin 100.000 akçe ile emekli olacakla
rı (s. 47). Asalname'de ise (bk. Prof. Dr. 
Bekir Kütükoğlu 'na Armağan, s. 21) gün
de 1 SO akçe emekli ücreti verileceği ve
ya zeamet ile olursa yıllık 80.000 akçe 
tahsis edileceği belirtilmektedir. Bu mik
tarlar, belirli bir hayat standardına sahip 
olup bakmak zorunda oldukları adam
ları ve kapı halkı bulunan mazul beyler
beyilere yetmemiş, bu sebeple halktan 
ve çevresindekilerden daha sonra göre
ve dönünce ödemek üzere borç alma yol
larını aramışlardır (Raşid, V, 277-278). 

Teşrifattaki Yeri. Osmanlı devlet teşki
latında önemli bir yeri olan beylerbeyi
lerin elkab • ı. kıyafeti ve protokoldeki 
yeri ayrı özellikler taşımaktadır. Veza
ret payesi olmayan beylerbeyilerin elka
bı Fatih Kanunnamesi 'nde (s. 49) "emi
rü'l-ümerai'l- kirarn kebirü'l- küberai'l-fi
ham zü'l-kadri ve'l-ihtiram sahibü'l-izzi 
ve'l-ihtişam el-muhtas bi-mezidi inaye
ti'l-meliki'l-a'la " şeklinde olup eğer ve
zaret payesi varsa "düstür-ı mükerrem 
müşir-i müfahham nizamü'l-alem mü
debbir-i umüri'l-cumhür bi'l-fikri's-sa
kıb mütemmim-i mehammi'l-enam bi'r
re'yi's-saib mümehhid-i bünyani'd-dev
le ve'l-ikbal müşeyyid-i erkani's-saacte
ti ve'l-iclaf el-mahfüf bi -sunüfı avatıfı'l
meliki'l - a'la" şeklindedir. Ayrıca Mısır 

beylerbeyine Arapça elkab ile ferman ya
zıldığı da bilinmektedir (Seyyid Muham
med, s. 102- 103). 

Beylerbeyilerin teşrifatı ile ilgili Tev
kif Abdurrahman Paşa Kanunname
si'nde çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Han
gi eyalet önce fethedildiyse onun beyler
beyi teşrifatta, el öpme ve hil'at giyme
de önde gelirdi. Ancak vezareti olan bey
lerbeyi öne geçerdi. Seferlerde ise bey
lerbeyHer selama durduklarında yine eya
letin eskiliği esas alınırdı. Divan-ı Hüma
yun'a gelmeleri gerektiğinde vezirler gi
bi başlarına müceweze. üstlerine kumaş 
üst, lokmalı kumaş ve iç kaftanı giyer
ler, süslü ve donatılmış ata binerlerdi. 
Arza vezirlerin ardından girerler ve yer 
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öperlerdi. Vezareti olan beylerbeyi diğer 
vezirlerle birlikte hareket ederdi. Mer
kezden kendilerine ahkam yazılırken ve
zirlerden başka onların üzerine kimse 
yazılmazdı. Diğer seyfiye ve ilmiye men
supları kendisinden sonra gelirdi. Bulun
dukları yerlerde saltanat vekili olarak te
lakki edilirlerdi (MTM, lll, 527-528) 
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· 
1 BEYLERBEYİ CAMii ve KÜLLİYESi1 

Edirne'de 
XV. yüzyılın ilk yarısında 

yapılan cami ve etrafındaki külliye. 
L ~ 

Esasında cami, türbe, hamam ve med
reseden meydana gelmiş küçük bir kül
liye olup şehrin merkezinden Sarayiçi'ne 
uzanan caddenin sağında bir yamaç üze
rinde inşa edilmiştir. Kurucusunun tür-

, besi de caddenin solundaki mezarlığın 
içinde, caminin karşısındadır. 

, Caminin bir kitabesi yoksa da vakıf ka
' yıtlarından kurucusunun ll. Murad devri 
ümerasından, önce Tırhala (Trikkala) be
yi, sonra Rumeli beylerbeyi olan MTrimi
ran Sinan Bey yani Sinaneddin Yusuf Pa
şa olduğu öğrenilmektedir. Edirneli Ab
durrahman Hibri Çelebi'nin Enisü'l-mü
samirfn'inde caminin 832'de (1428-29) 
Yusuf Paşa tarafından yaptınldığının be
lirtilmesine rağmen Badi Ahmed Efen
di'nin, kurucusunun adını Şarabdar Ab
dullah Bey olarak göstermesi yanlıştır. 
Ayrıca Rifat Osman Bey, Osman Nuri Pe
remeci gibi bazı yazarların caminin esas 
kurucusunun Abdullah Bey, sonra tamir 
ettirenin Sinaneddin Yusuf Bey (Paşa) ola
bileceğini ileri sürmeleri de esassızdır. 
M. Tayyib Gökbilgin'in "Mahalle-i Mescid 
ve İmaret-i Mirimiran Sinan Bey" başlı
ğı ile bu hayratın 833 (1429-30) tarihli 
vakıf kaydını ve evkafını tesbit etmesiy
le kurucusu hakkında hiçbir şüphe kal
mamıştır. 

XVII. yüzyılda Edirne hakkında etraflı 
bilgi veren Evliya Çelebi, Beylerbeyi Ca
mii'nin ferah ve güzel olduğunu bildir
mesi dışında bir açıklama yapmaz. Edir
ne'nin geçirdiği felaketler, bilhassa Bal
kan Harbi ve işgaller bu değerli külliye-

Edirne Beylerbeyi Carnii ve restorasyonundan önceki hali 

nin harap bir hale girmesine yol açmış
tır. 19SO'li yıllarda Beylerbeyi Camii'nin 
büyük bir kısmı özellikle mihrap tarafı 
çökmüş, son cemaat yeri tamamen yok 
olmuş, minaresinin ise şerefe ile daha 
yukarı parçası yıkılmış halde idi. Türbe
nin kubbesi çökmüş, duvarları çatlamış, 
hamam son derecede harap bir halde 
bulunuyordu. Medrese ise daha önceden 
ortadan kalkmı-ştı. Edirne'nin eski Türk 

· eserleri hakkında hazırlanan raporlar
da caminin beşinci derecede değerli bir 
yapı olduğunun belirtilmesine rağmen 
uzun yıllar bir girişimde bulunulmamış
tır. 1960 'lı yıllarda Vakıflar İdaresi'nce 
caminin ihyasına girişilerek yıkık kısım
lar yeniden yapıldığı gibi son cemaat 
yeri tekrar inşa edilmiş, minare tamam
lanmış 've mabed yeniden ibadete açıl
mıştır. 

Beylerbeyi Camii plan bakımından Os
manlı devri Türk sanatında zaviyeli ca
miler olarak adlandırılan tiptedir. İki ya
nında kubbeli birer tabhane mekanı bu
lunmaktadır. Taş ve tuğladan karma tek
nikte yapılan caminin önündeki son ce
maat yeri eski temeller üzerine tama
men yeniden yapılmıştır. Mermer söveli 
giriş sivri kemerli bir taçkapı halinde
dir. Esas mekan iki bölümden meydana 
gelmektedir. Bunlardan ilki yüksek bir 
kubbe ile örtülü olup bu bölümün kapa
lı bir avlu şeklinde tasawur edildiğinin 
işareti olarak ortasında bir aydınlık fe
neri yer almıştır. Herhalde aslında bu 
tip camilerde usulden olduğu gibi bu 
mekanının merkezinde bir şadırvan bu
lunuyordu. Büyük bir kemerle ayrılan 

ve aslında döşemesi öncekinden biraz 
daha yüksekte olması gereken diğer bö
lüm esas namaz mekanı olup yine bir 
kemerle ikiye bölünmüştür. Birinci bö-


