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nâib, mu has sıl, mu ha fız gi bi gö rev li le rin Bâ bı â li’de ki ilk baş vu ru yer le ri sa dâ ret ket hü dâlı ğı idi. Baş vu ru ko nu la rı dev let iş le ri ola bi le ce ği gi bi ba zı özel ta lep ve bilgi len dir me ler ola bi lir di.İs tan bul’un yö ne ti mi yi ne pa di şah tan sa dâ rete in ti kal eden te mel so run lar dandı. Sad ra zam la rın İs tan bul ko nu sun da ki ba şa rı la rı ve ya ba şa rı sız lık la rı ge le cekle ri ni et ki le yen en önem li kri ter ler den di ve pâyi tah tın gü ven li ğin den gün lük iâşe mad de le ri nin te mi ni ne, es naf dü ze ni nin ko run ma sı na ve as kerî sı nı fın kon tro lü ne ka dar bir di zi yü küm lü lük le ri var dı. Tıp kı pa di şah la rın teb di li kı ya fet de ne ti min de bu lun ma la rı gi bi sad ra zam lar da ba zan resmî kı ya fet le ko la çı ka rak, ba zan da kıya fet de ğiş ti re rek bu işi ya par lar dı. Sa dâret ket hü dâla rı sad ra za mın bu gö re vin de baş yar dım cı sı ko nu mun day dı. İs tan bul’un er zak baş ta ol mak üze re iâşe sı kın tı sı yaşa ma ma sı, da ğı tı mın es naf ka na lıy la es  ki dü ze nin de sağ lan ma sı gi bi ko nu lar da onun so rum lu lu ğu na in ti kal et miş ti. Bu se bep le yer li ve ya ban cı tüc ca rın İs tanbul’a ne şe kil de er zak ge ti re ce ği hu su sunu dü zen ler di. Pa zar lar da ve dükkânlar da sa tı la cak ek mek ve yi ye cek mad de le ri nin fi yat la rı İs tan bul ka dı sı, muh te sip ve esnaf tem sil ci le riy le bir lik te ken di da ire sin de ya pı lan top lan tı lar da ka rar laş tı rı lır dı. Sadra zam İs tan bul’da teş ri fat ge re ği dı şa rıya çık tı ğı za man lar da Bâ bı â li’nin tem sil ve ida re si ket hü dânın üze ri ney di. Ay rı ca dev le tin en önem li me se le le ri nin gö rü şüldü ğü meş ve ret mec lis le ri nin dâimî üye lerin den di. Ba zan ken di baş kan lı ğın da bürok ra si nin ön de ge len le riy le dar ka tı lım lı top lan tı lar dü zen ler di. Sa ray da pa di şah la ya pı lan, sad ra zam la bir lik te il gi li bir kaç ki şi nin ka tıl dı ğı top lan tı la rın bü yük bö lümü ne o da da vet edi lir di. Ay rı ca Bâ bı â li’de ve şey hü lislâm da ire sin de top la nan büyük meş ve ret mec lis le ri nin dü zen le yi ci si ve ka tı lım cı sı du ru mun day dı.Sa dâ ret ket hü dâla rı nın Bâ bı â li iş le rinde de önem li gö rev le ri var dı. İs ter idarî is ter hu kukî ko nu lar ol sun Bâ bı â li’ye ya pılan baş vu ru lar ilk de fa onun da ire sin den ge çer di. Alay Köş kü kar şı sın da ki Bâ bı â li gi riş ka pı sı nın üze rin de Sa dâ ret Ket hüdâsı Oda sı ola rak anı lan bir oda bu iş için tah sis edil miş ti. Taş ra va li le ri nin ve ida re ci le ri nin mer ke ze gön der dik le ri ya zı lar, da ha çok ken di ko nak la rın da fa ali yet le ri ni yü rü ten ka pı ket hü dâla rı va sı ta sıy la sa dâ ret ket hüdâsı na ile ti lir di. Esa sen sa dâ ret ket hü dâsının sek re ter ya sı ko nu mun da olan kâtip efen di ka le minin te mel gö revi Bâ bı â li’nin ge lengi den ev ra kı nın def ter le ri ni tut mak

hü dâyi sadrı âlî şek lin de de ad lan dı rıl dı. Ya ban cı lar ise ge nel lik le kâhya bey ve ve zir kâhya sı isim le ri ni kul la nır dı.Vezîriâzam ket hü dâla rı, XVII. yüz yı lın son la rı na ka dar vezîriâzam la il gi li bü tün iş ler de onun yar dım cı sı du ru mun day dı. Yüz yı lın or ta la rın dan iti ba ren Bâbı Âsafî 
(Paşakapısı), ar tık dev let iş le ri nin ağır lık lı ola rak gö rül dü ğü bir yer ol ma nın ya nında ken di teş kilâtı nı ku rup ge liş tir me siy le sa dâ ret ket hü dâla rı da ye ni bir şe kil al  dı. Uzun sa yı la bi le cek bir sü re so nun da ket hü dâlık me mu ri yet ten çı kıp ge niş bir bü ro ha li ne ge lir ken yap tı ğı iş ler de sad razam lar la iliş ki li gö rev ler den dev let iş le ri ne doğ ru kay dı. XVI II. yüz yı lın baş la rında artık bü ro suy la bir lik te sad ra zam dan sonra dev le tin ikin ci gü cü du ru mun day dı ve ağır lık lı ola rak iç iş le rin den so rum lu bir bi rim ol du. Taş ra ida re ci le ri nin ta yi nin den bun la rın gö rev yer le rin de de net len me sine ve ya mer kez le bağ lan tı lı tu tul ma sı na, kar şı laş tık la rı as kerî ve idarî prob lem lerin çö zü mü ne yar dım cı ol ma ya, ye ni idarî ka rar ve po li ti ka la rın uy gu lan ma sı nı sağla ma ya, özel lik le mer ke zi yet çi an la yı şın ka çı nıl maz kıl dı ğı ile ti şi mi te min et me ye ka dar ge niş bir ala nı kap la yan so rum luluk lar or ta ya çık tı. Ay rı ca pa di şa hın meşru iyet kay nak la rı nın te me li ni oluş tu ran ada le tin sağ lan ma sı ko nu sun da ki ana gö re vin sad ra zam ca tem sil edil me si bu iş le rin bir bö lü mü nün ket hü dâla ra in tika li ni ge rek ti ri yor du. Se fer za man la rın da da ha zi ya de sad ra zam la rın serdârı ekrem ola rak or du nun ba şın da bu lun ma sı, or du or ga ni zas yo nu ko nu sun da sa dâ ret ket hü dâ la rı na çe şit li so rum lu luk lar yük lemek tey di ve bu an lam da se fer or ga ni zasyo nu nun ta ki bi önem li gö rev le ri ara sın da yer alı yor du. Taş ra da ki ida re ciku man dan ko nu mun da ki gö rev li le re se fer emir le ri nin yol lan ma sı, ar dın dan sa dâ ret ya zı la rı nın gön de ril me si ve emir le rin ye ri ne ge ti rilip ge ti ril me di ği nin kon tro lü yi ne sa dâ ret ket hü dâsı na ait iş ler den di. Ay rı ca bunla rın, or du gü zergâhı üze rin de ka za birim le ri te mel alı na rak ya pı lan ha zır lık lar çer çe ve sin de her ka za nın ka dı sı ile de sı kı bir ile ti şim içe ri sin de bu lun ma la rı ge re kiyor du. Or du top lan dık tan son ra da sevk ve ida re de önem li rol le ri var dı. Or du nun ko nak la ya ca ğı yer le rin tes bi ti, iâşe ve lojistik te prob lem ya şan ma ma sı nın te mi ni, ön cü ve art çı la rın ha rekât es na sın da ki konum la rı ve fa ali yet le ri, ge rek ti ği tak dir de ön le yi ci ope ras yon la rın ic ra sın da baş ta kuman dan sı fa tıy la bu lun mak gi bi gö rev ler de var dı. Taş ra nın idarîmalî yö ne ti min de rol alan mü te sel lim, âyan, voy vo da, ka dı, 
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veiçiþlerinsorumlusu.

˜ ™

Os man lı Dev le ti’nde vezîriâzam la rın yardım cı la rı ola rak is tih dam edi len bü rok ra tik gö rev li ler za man la resmî bir va sıf ka zanmış tır. Baş lan gıç ta da ha çok dânişmend di ye ni te le nen bu yar dımcıla ra son ra la rı 
kethüdâ is mi ve ril miştir. Kethüdâlar, klasik dö nem bo yun ca ge nel lik le En derûnı Hü mâ yun’ dan çık mala rın oluş tur du ğu mü te fer ri ka sı nı fın dan ge len lerden ta yin edi lir di. Do la yı sıy la isimleri nin arkasın da as kerîle re mah sus “ağa” unvan ı bu lu nurdu. Pa şa ka pı sı’nın (Bâ bı â li) ilk dönemlerinden iti ba ren dev let iş le ri nin ida re sin de kale mi ye nin ön plana çık ma ya baş la ma sı ve ket hü dâ la ra ait iş le rin daha çok Bâ bı â li ile iliş ki li ol ma sı sebe biyle kalemi ye tecrü be si olanlardan ta yin le ri ağır lık ka zan dı ve bu ma kam gi de rek üst dü zey bir bü rokrat lığa, efen dili ğe kay dı. Sa dâ ret kethüdâlarına gön deri len ya zı larda eğer isim belirtilme miş se “ağa efen di” hi ta bı ter cih edilir di. Böy le ce maka mın as kerîliğin den vaz geç me ye rek iki un van be ra ber kul lanı lır dı, bu da yak la şık 1836’da ku ru mun nezâre te dö nü şü mü ne ka dar sür dü. Sadâ ret ket hü dâsı is miy le zik re dil di ğin de is min so nu na as kerî sı nıf tan yük sel miş se “ağa”, ka le mi ye züm re sin den gel miş se “efen di” hi ta bı ek le nir di. Kay nak lar da sadâ ret ket hü dâla rı ta rihî sü re cin de et ki siyle fark lı isim ler le anıl mış tır: Ön ce le ri ve zir ket hü dâsı, daha son ra vezîriâzam kethü dâsı, ket hü dâ bey, kethü dâyi dev let, Dev leti Aliy ye ket hü dâsı, sâhibi dev let ket hüdâsı, sâhibi saâdet ket hü dâsı, ket
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mü te¼aŠŠıra, I, 378-379) ma hallî bir söy leyiş ol ma lı dır. An ne si ni dört ya şın da, imam olan ba ba sı nı ye di ya şın da kay bet ti; ön ce üvey an ne si nin, da ha son ra ağa be yi Hamed b. Nâ sır’ın hi ma ye sin de ye tiş ti. On iki ya şın dan ön ce Kur’an’ı ez ber le di. Kü çük yaş lar da iken il me olan ar zu su ve ka bi liye tiy le dik kat çek ti. İbrâhim b. Ha med b. Câ sir, Mu ham med b. Ab dül kerîm eşŞibl, Uney ze Ka dı sı Sâ lih b. Os man elKådî, Muham med Emîn eşŞink¢tî, Mu ham med b. Ab dul lah elMâni‘, Mu ham med b. Ab dullah Âlü Se lîm, Ali b. Nâ sır Ebû Vâdî ve Sa‘b b. Ab dul lah etTü vey cirî gi bi âlim ler den Han belî fık hı, fı kıh usu lü, ha dis, tef sir, ke lâm, dil ve ede bi yat ders le ri al dı; henüz yir mi üç ya şın da iken ders ver me ye baş la dı. İbn Tey miy ye ve İbn Kay yim elCev ziy ye’nin ki tap la rı nı oku ma sı on da icti had fik ri ni güç len dir di; tak lid se vi ye sin de kal ma yıp mez hep için de ki gö rüş ler arasın da ter cih ya pa rak ve de lil le ri de ğer lendi re rek ic ti had lar da bu lun du. Or gan nak li ve kan ba ğı şı nın ce va zı ko nu sun da gö rüş bil dir di, Uney ze’de ho par lör kul la nı mı nı ilk de fa o baş lat tı. Ho ca sı Sâ lih b. Os man elKådî’nin ve fa tın dan (1932) son ra onun ye ri ne geç ti, fet va mer cii ol du. Kasîm bölge si baş ta ol mak üze re ünü ya yıl dı, ül ke için den ve dı şın dan so ru lan dinî so ru la ra ce vap lar yaz dı, bu ko nu lar la il gi li ri sâle ler ka le me al dı. Bu se bep le mu ta as sıp ba zı âlim ler le gö rüş ay rı lı ğı na düş tü, Ye’cûc ve Me’cûc’le il gi li ri sâle si mü na se be tiy le Kral Ab dü la zîz’in sa ra yın da ilmî tar tış ma la rı ol du (1939), kral ken di si ni tak dir ve teşvik et ti. Da ha son ra ona Uney ze ka dı lı ğı nı tek lif et tiy se de ka bul et me di; öğ re tim, ir şad ve te lif le meş gul ol du. 1942 yı lın da Uney ze’de ki elCâmiu’lkebîr’de imam ve ha tip lik gö re vi ne ta yin edil di. Ye tiş tir di ği çok sa yı da ta le be ara sın da ken di sin den son ra ye ri ne ge çen Mu ham med b. Sâ lih elUsey mîn baş ta ol mak üze re Ab dul lah b. Ab dur rah man b. Sâ lih elBes sâm, Ab düla zîz b. Mu ham med elBes sâm, Mu hammed b. Os man elKådî, Ab dur rah man b. Ab dü la zîz ezZâmil, Ab dul lah b. Ab dü la zîz b. Ak¢l’in ad la rı anı la bi lir. Sa‘dî beş yıl süren bir has ta lık tan son ra 25 Ocak 1956 ta ri hin de Uney ze’de ve fat et ti.Sa‘dî hak kın da ya pı lan ça lış ma lar dan ba zı la rı şun lar dır: Ab dul lah b. Suûd elAmmâr, eşŞeyÅ £Abdurra¼mânes
Sa£dî: ¥ayâtühû £il mühû men he cühû 

fi’dda£ve ti ile’llåh (yük sek li sans te zi, 
1405, Ri yad Mu ham med b. Suûd Üni ver si-
te si); Ab dul lah b. Sâbih etTayyâr, eşŞeyÅ
£Abdurra¼mânb.Nâ½ıresSa£dîmüfes
si ren (yük sek li sans te zi, 1406, Ri yad Mu-

efen di oda sında ki ba zı kâtip ler ta ra fın dan ye ri ne ge ti ri lir di. Böy le ce ka lem de ki ka yıtlar la ka za lar da ki me mur la ra da ir mas raf ka yıt la rı nı kar şı laş tı rıp sağ la ma sı nı yapmak müm kün ola bi li yor du. Ka lem 1836 yı lın da sa dâ ret ket hü dâlı ğı nın Umûrı Mül kiy ye Ne zâ re ti’ ne dö nüş tü rül me siyle bir lik te Umûrı Mül kiy ye Kitâbe ti adı nı al dı. 1837’de Umûrı Mül kiy ye Ne zâ re ti Da hi li ye Ne zâ re ti’ ne çev ril di ğin de bu ra sı Da hi li ye Kâti bi Oda sı şek lin de ifa de edil di. Sa dâ ret ket hü dâsı na do lay lı şe kil de bağ lı olan bi rim ler ise İs tan bul ve taş ra da bu lunan idarî, as kerî, adlî bi rim le rin Bâ bı â li’deki tem sil ci le riy di. Sa dâ ret ket hü dâlı ğı nın ge li şi mi ve nezâret le rin ku ru lu şu na ka dar olan dö nem de iki önem li özel li ği ön pla na çı kar. Bi rin ci si, sad ra za mın bü tün iş le rinde ve ki li ol mak tan çı kıp esas iti ba riy le iç iş le ri ne ge çi şiy le Bâ bı â li bü rok ra si sin de uz man laş ma, ba zı kol la ra ay rıl ma sü re cine iyi bir ör nek teş kil et me si dir. İkin ci si, mer kez bü rok ra si sin de as kerî ni te lik ten ka le mi yeye geç me eği li mi ni en iyi yan sıtan me mu ri yet ol ma sı dır. 1836’da Umûrı Mül kiy ye Ne zâ re ti’ ne dö nüş tü rül me gerek çe le ri nin ba şın da sa dâ ret kethü dâsı nın ar tık yap tı ğı iş le ri tam ola rak kar şı la maktan uzak gö rül me si ge li yor du.
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8 Ey lül 1889 ta ri hin de Kasîm böl gesin de ki Uney ze şeh rin de doğ du. Temîm ka bi le si nin bü yük kol la rın dan Benî Amr’a men sup tur. Ba ba ta ra fın dan Âlü Sa‘dî, an  ne ta ra fın dan Âlü Usey mîn ai le sin den dir. Âli Sa‘dî ve İbn Sa‘dî di ye de anı lır. Ha med elCâ sir’in bu ai le is mi ni Âlü Si‘dî şek lin de kay det me si (Cem he re tü ensâbi’lüse ri’l

tı. Sa dâ ret ket hü dâla rı ge len ev ra kı ba zan ol du ğu gi bi, ba zan da Mektûbî Ka le mi’nde öze ti ni ha zır la ta rak sad ra za ma tak dim eder di. Ge rek ti ğin de bu ya zı ve ra por lar Bâ bı â li’de ak de di len di van da oku nur ve ona gö re iş lem ya pı lır dı. Fer man ya zı mı nı icap et ti ren hu sus lar ol du ğun da özel lik le sa dâ rete ve ken di si ne mah sus gö rev lerde fer man ya zı mı için il gi li ka lem le re direk tif ve rir di. Sa dâ ret na mı na ha zır la nan ya zıların üze ri ne ge rek ti ğin de yi ne sad razam adı na “sah” çek me ve “pen çe” koy ma yet ki le ri de var dı. Hü kü met mer ke zin den çı kan fer man lar onun ve bü ro su nun şe fi olan kâtip ta ra fın dan il gi li le re gön de ri lirdi. Bun lar dan baş ka ge rek fer man la rın gerek sa dâ ret emir le ri nin mu ha tap la rı tara fın dan yeri ne ge ti ril me si ne ve dik ka te alın ma sı na da ir ken di ne mah sus bel gele ri dü zen ler di. Bun lar ba zan “kåime”, ba zan da “şuk ka” ve mektu p tü rün den bel geler di. Özellikle se fer zaman la rın da or du da yöne tim es nasın da ba zı ko nu larda müs ta kil tâlimatları içe ren ken di adına bel ge ler dü zen le yip gön de rirdi. XIX. yüz yıl baş larından itibaren men zil hük mü ve ril me si ve mürûr tez ki re si iz ni gi bi güven lik le il gi li ko nu la rın muame le le ri ne de da hil edil di.Bâ bı â li’nin ör güt len me si ve yö ne ti minde sa dâ ret le bir lik te ha re ket et ti ğin den sa dâ ret ket hü dâ la rı na doğ ru dan ve ya dolay lı bi çim de bağ lı bu lu nan bir çok me muri yet var dı. Ken di si ne doğ ru dan bağ lı olan bi rim “kâtibi ket hü dâyi sadrı âlî” şek linde anıl dı ğı gi bi za man za man kâtip efen di oda sı ola rak da ifa de edi lir di. Kâtip efen di oda sının te mel gö re vi Bâ bı â li’nin ge lengiden def te ri ma hi ye tin de ki def ter le ri tutmak tı. Bu nun ya nın da taş ra ya gi de cek fer man, sa dâ ret emir le ri ve mek tup la rın, di ğer bi rim le rin ya zı la rı kim ler le ve ne şekil de gön de ri le ce ği, han gi ta rih te yo la çıkıl dı ğı gi bi ko nu lar da onun ka yıt la rın da yer alır dı. Ha ber leş me de kul la nı lan sa dâret ta tar la rı da ona bağ lıy dı. Da ha özel lik li ev rak ta şı yı cı sı olan ve ya önem li gö rev ler için taş ra ya gön de ri len mübâşir le rin çı kış ta rih le ri ve men zil bil gi le ri yi ne bu ra da kay da ge çi ri lir di. Men zil em ri ve mürûr tez ke re le ri ne da ir sa dâ ret ket hü dâ sı na gö rev ler yük len me si nin bir se be bi de adı ge çen ka le min ken di si ne bağ lı ol ma sıdır. Oda taş ra ka za bi rim le ri nin al tı ay lık mas raf ka lem le ri nin kay de dil diği, “tevzî” ve ya “sâlyâne def te ri” de ni len def ter le rin de ne ti min den de so rum luy du. III. Se lim dö ne mi nin er ken ta rih le rin den iti ba ren bu mer kez de bir bi rim ta ra fın dan kon trol edil me si ku ra lın dan ha re ket le gö rev kâtip 


