
BEYLERBEYi SARA YI 

Beylerbeyi Sarayı'nda Mavi Salon'un eski bir fotoğrafı (iü Ktp., Albüm, m. 90.8721 ve resmi törenler için kullanılan Havuzlu Salon 

Yapının arka tarafında bulunan set 
bahçeleri Harem ve Mabeyn bölümleri
ni birbirinden ayırmaktadır. Birbirlerine 
merdiven ve rampalarla bağlı bu set bah
çelerinin en üstünde Sarı Köşk ve Mer
mer Köşk adlarında iki yapı bulunmak
tadır. Sarı Köşk adını renginden, Mer
mer Köşk ise safasındaki mermer ha
vuzla duvarlarındaki selsebillerden al
miştır. Bu köşklerin önünde 80 X 30 m. 
boyutlarında bir havuz bulunmaktadır. 

Havuzun günümüzde Boğaziçi Köprüsü 
ayağına bakan tarafında ise saray atla
rının bakımı için yaptırılmış, tavanında 
renkli armalar ve hayvan tasvirleri bu
lunan ve türünün en zengin örneği olan 
Ahır Köşkü yer almaktadır. 

Bütün bu yapılar Beylerbeyi Sarayı 

kompleksinin günümüze gelebilen bi
rimleridir. Boğaziçi Köprüsü'nün yapı

mıyla parçalanan bahçeleri ve çeşitli ku
ruluşların kullanımındayken orüinalliğini 

kaybetmiş ya da ortadan kalkmış diğer 
bölümleriyle bugün Beylerbeyi Sarayı bü
tünlüğünü önemli ölçüde yitirmiştir. Öte 
yandan şimdi mevcut olmayan Geyiklik, 
Has Ahır. Aslanhane, Tavukluk ile Paşa
lar. Muzika ve Agavat daireleri, sarayın 
bugüne kadar belirlenebiimiş asli bi
rimlerinden birkaçıdır. 

Beylerbeyi Sarayı'nın ilk büyük konuğu, 
lll. Napolyon'un karısı Fransa imparato
riçesi Eugenie'dir. Karadağ Kralı Nikola 
ve İran Şahı Nasrüddin de istanbul'u zi
yaretleri sırasında bu sarayda kalmış
lar. 1877 yılında imzalanan Ayastefanos 
(Yeşilköy) Antiaşması'ndan sonra istan
bula gelen Gran Dük Nikola ve Avustur
ya-Macaristan imparatoru Franz Joseph 
de bir süre burada konuk edilmişlerdi. 
Tahttan indir ildikten sonra Selanik'teki 
Alatini Köşkü'nde ikamete mecbur edi
len ll. Abdülhamid, Balkan Savaşı'nın çık
ması üzerine istanbul'a getirilmiş (19 ı 2) 
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ve ölümüne kadar (1918) bu sarayda kal
mıştır. Saray Cumhuriyet döneminde de 
devlet konuklarına tahsis edilmiştir. Ata
türk'ün davetiisi olarak Türkiye'ye gel
diğinde İran Şahı Rıza Pehlevi bu saray
da kalmıştır. 
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~ METİN SöZEN 

L 

BEYLİK Çİ 

Divan-ı Hümayun'a bağlı Beylikçi, 
Ruus ve Tahvil kalemlerinin amiri ve 

reisülküttabın yardımcısı. 
_j 

Devlete ait hak ve yetkileri ifade eden 
"beylik" ile Türkçe "çi" ekinden oluşan 
kelimenin bitikçiden gelmiş olabileceği 
de ileri sürülmüştür (Kamas-ı Türki, s. 
299). Beylikçiliğin ne zaman kurulduğu 
kesin olarak bilinmemektedir. Ahmed 
Resmi Efendi 1 060'tan ( 1650) sonra or
taya çıktığını belirtmekte ise de (Se{fne
tü'r-rüesa, s. 7) daha önceki tarihlere ait 
belgelerde beylikçilik görevinin verildiği 
görülmektedir (BA, KK-Ruüs, nr. 261, s. 8) . 
Esasen ismi farklı olsa bile beylikçiliğe 
benzer bir makamın Osmanlılar'da diva
nın teşkil edildiği tarihten beri mevcut 

olması kuwetle muhtemeldir. XVII. yüz
yılın ikinci yarısından itibaren nişancının 
devlet teşkilatındaki önemi azalmaya 
başlarken reisülküttab ön plana çıkmış, 

beylikçinin de bu dönemde divan kalem
lerinin amiri olarak görev ve sorumlulu
ğu artmıştır. Şer'! sahanın dışında ka
lan divan muamelatının düzenlenme
si, üst makamlara sunulması, divan def
terlerinin tutulması, ahidname, ferman, 
hatt-ı hümayun, name-i hümayunların 
hazırlanması ve kontrolü hep onun so
rumluluğunda idi. d'Ohsson, askeri ve 
mülki nizarnname ve kanunların hazır
lanmasının, yabancı devletlerle yapılan 
muahedelerin muhafazasının, maliye dı
şındaki bütün emir ve fermanların çıka

rılmasının Beylikçi Kalemi'ne ait olduğu
nu söylemektedir (Tableau generale, VII, 
160). 

Beylikçi Kalemi'nde çeşitli tarihlerde 
başlanılarak tutulan defterler arasında 
name-i hümayun, mühimme, mühim
me zeyli. atik şikayet, mukavelename, 
mühimme-i mektOm, mühimme-i Mısr, 
nefiy ve kısas, imtiyaz, mukteza, kale
bend, ahkam, izn-i seffne. tevcihat-ı mül
kiyye, kilise, şehbender. gayri müslim 
cemaatleri, nişan, tekaüd, kanunname-i 
askeri ve meclis -i Tanzimat defterleri 
sayılabilir. 

Beylikçi Kalemi'nde belgelerin yazıl

ması ve muamelenin takibinden sorum
lu olan, kalemdeki katipiere nezaret eden 
bir kesedar, katipierin yazdıkları yazıla
rı gözden geçiren bir mümeyyiz, hazır
lanan emir ve hükümlerin mevcut ka
nunlara ve nizarniara uygunluğunu in
celeyen bir kanuncu, dairedeki işler hak
kında rapor tanzim eden bir i'lamcı bu
lunmakta idi. Bu görevlilerin her biri bi
rer şubenin başı idi. Bunlardan başka 
serdefterci ve istenilen defterleri getir
mek üzere deftereHer vardı. Beylik Ka
lemi'nden yazılan her fermandan XVIII. 
yüzyıl ortalarında bir kuruş, mütesellim 
beratından dört kuruş resim (harc) alı

nır, bunun yarısı reisülküttaba, yarısı da 
beylikçiye ait olurdu. 

Devlet muamelatı Divan-ı Hümayun'
dan önce Paşa Kapısı'na, oradan da Ba
bıali'ye intikal edince beylikçiliğin de öne
mi arttı. Burada muamelenin seyri belli 
usuller içinde olurdu. Divan-ı Hümayun'
da görüşü/üp karara bağlanan konula
rın müsveddeleri kalemde hazırlanır. bey
likçinin ve reisülküttabın kontrolünden 
sonra kesinleşerek temize çekilir, tuğra 
için nişancıya gönderilirdi. Önemli mese
le/erde ferman çıkarılmak için önce sad
razam bir telhis* le padişahın rızasını alır, 



.. 

Beylikçi 

Mehmed 

Paşa, 

Mecmüa ·i 

Tesilufr-i 

Osmaniyye, 

İstanbul 1279, 

Levha IX ) 

oradan gelen hatt-ı hümayuna göre Bey
likçi Kalemi'nde müsvedde hazırlanır, il
gili makamlardan geçerek kesinlik ka
zanırdı. Beylikçi kendisine havale edilen 
meselenin önemine ve mahremiyetine 
göre açık veya gizli olarak çalışma saat
leri içinde dairesinde. eğer çok gizli ise 
akşam evinde metni kaleme alırdı. Ta
mim niteliğindeki fermanları ise kalem
deki bir katip okur. çok sayıda katip ay
nı anda yazardı. Nitekim Yeniçeri Oca
ğı'nın kaldırılması ile ilgili ferman Bey
likçi Pertev Efendi tarafından kaleme 
alınmış, yüzden fazla suret çıkarılarak 
pek çok yere gönderilmişti (Esad Efen
di, S. 103-106). 

Yabancı devletlerin elçilerinden Hari
ciye Nezareti'ne gelen evrak önce Beylik
çi Kalemi'ne gelir, beylikçi evraka "muk
teza" işareti koyarak incelenmek üzere 
kaleme havale ederdi. Buradaki uzman
lar konunun antlaşmalara, devletler ara
sı hukuka uygunluğunu araştırarak muk
teza işareti altına ayrıntılı kayıtlar dü
şerler, daha sonra evrak tekrar Hariciye 
Nezareti'ne gönderilirdi. Ayrıca bu nevi 
evrak Beylikçi Kalemi'nde mukteza def
terlerine işlenirdi. 

1873 tarihli bir düzenlemeye göre Bey
likçi Kalemi kesedar ve mümeyyiz ida
resinde kanun memuru, iki mukabeleci, 
iki hulasa memuru, başdefteri, dört def
teri ve birçok katipten oluşuyordu. Gö
revliler üç sınıf halinde kırk kişiye ulaş
makta idi. Bunların dışında çok sayıda 
mülazim vardı. Buradaki uygulamaya 
göre kanuni ve müsewid efendiler tara
fından kaleme alınan müsveddeler baş
defterciye, oradan mümeyyize gider, ya
zışma usullerine ve eski örneklerine uy-

gunluğu kontrol edilip düzeltmeler ya
pıldıktan sonra kesedar tarafından ince
lenir. oradan beylik kesedarına, son ola
rak da beylikçilik makamına sunulurdu. 
Beylikçinin "yazııa· kaydından sonra te
mize çekilir, tarih ve mühür konulur, bey
lik odasından "sah" işareti çekilirdi. Ka
lemdeki hulasalar üzerine de aynı tarih 
ve işaretler konulduktan sonra sahiple
rine verilmeden önce son kontrol için 
tekrar beylikçiye sunulurdu. Bu arada 
herhangi bir safhada şer'I veya örff mev
zuata aykırılıktan şüphelenilirse şer'I ma
kamlardan, sadaretten, Şüra-yı Devlet'
ten, Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'den veya 
ilgili diğer dairelerden sorulup görüş alı
nırdı. Aynı şekilde Ruüs ve Tahvil kalem
lerindeki evrak da çeşitli safhalardan 
geçtikten sonra beylikçi tarafından son 
kontrolü yapılırdı (BA, irade- Dahiliye, nr. 
46.122) 

Küttab • zümresine mensup olan bey
likçi meslek için gerekli olan temel bil
gileri aldıktan sonra Divan-ı Hümayun 
ve Babıali'nin çeşitli kalemlerinde usta
çırak ilişkisi ile yetişir, inşa sanatının in
celiklerini, çeşitli kavram, ibare ve hu
kuki mevzuatı, iç ve dış meselelere dair 
devlet siyasetini öğrenirdi. Bu hizmetle
ri sırasında ilerleyerek üstün başarı gös
terenler reisülküttablık ve sadrazamlı

ğa kadar yükselebilirlerdi. Çok defa teş
rifatçılık görevinde de bulunduklarından 
devlet protokolünü çok iyi bilirlerdi. Hat
ta iki görevi birlikte yürütenleri de var
dı. Mesela Abdullah Nam Paşa'ya 1743'
te beylikçiliğe ilaveten teşrifatçılık da 
verilmiş, kendisi daha sonra sadrazam
lığa yükselmişti (Şem'danizade, ı. 111 ). 

XIX. yüzyılda beylikçiler devamlı ve ge
çici olarak çeşitli diplomatik görevlere 
de tayin edilmişlerdir. Ayrıca yabancı 

devlet elçileri istanbul'a geldiklerinde 
yapılan görüşmelerde beylikçilerin önem
li görevler üstlendikleri olurdu (BA, HH, 
nr. 37.935). Bu dönemde onların devam 
ettikleri kalemlerde bazı Batı dillerini 
öğrendikleri de bilinmektedir. Nitekim 
bu sayede 12SS'te (1839) Beylikçi Şekib 
Efendi Londra Sefareti'nde görevlendi
rilmiş, Mahmud Raif Efendi, Yusuf Agah 
Efendi ile ingiltere'ye sefaret başkatibi 
olarak gitmiş, dönüşte 1796'da beylikçi 
olmuştur. 1834-183S'te beylikçi efen
di Beç'te bir süre kalarak imparator ve 
Başvekil Metternich ile mülakatta bu
lunmuş, gidip gördüğü yerlerin durumu 
hakkında Babıali'ye rapor sunmuştur 
(BA. HH, nr. 47 262-C) Aynı şekilde Babı

ali Tercüme Odası'ndan yetişen Ahmed 

BEYNÜNET 

Ariff Paşa'ya Divan-ı Hümayun tercüman
lığına ilaveten beylikçilik de verilmiş, bir 
süre çeşitli diplomatik görevlerde bu
lunduktan sonra sadrazam olmuştur. 

Beylikçiler Umür-ı Hariciye Nezareti 
kuruluncaya kadar reisülküttabın başyar
dımcısı durumunda iken 1253'te (1837) 
reisülküttabların Hariciye nazırı olmala
rından sonra sadarete bağlanmışlar ve 
oradaki kalemlerin amiri durumuna gel
mişlerdir. Bu makam Osmanlı Devleti'
nin yıkılışma kadar devam etmiştir. 
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~ MEHMET İPşiRLİ 

1 BEYLİKÇİzADE ALİ AŞKİ BEY 
1 

L 

L 

L 

(bk. ALİ AŞKİ BEY). 

BEYNEBEYNE 

(bk. iMALE). 

BEYNÜNET 
( A;~\) 

Koca ile karısı arasında 
meydana gelen 

kesin ayrılık manasında 
bir fıkıh terimi. 

_j 

_j 

_j 

Kelime anlamı "ayrılmak ve uzaklaş
mak" demektir. Beynünete yol açan bo
şanmaya ibane, bu şekilde boşanmış ka
dına da mübane denir. 

Şartlarına uygun yeni bir nikah olmak
sızın geri dönülemeyecek tarzda evliliğe 
son veren boşama (bain talak) bunu ifa
de eden çeşitli sözlerle olur. Ayrıca ni
kahtan sonra henüz zifaf gerçekleşme
den veya karı kocanın bir bedel karşılı-

79 


