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SADÂRET KETHÜDÂSI
Osmanlýlar’da
sadrazamýnbaþyardýmcýsý
veiçiþlerinsorumlusu.
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Osmanlı Devleti’nde vezîriâzamların yar
dımcıları olarak istihdam edilen bürokratik
görevliler zamanla resmî bir vasıf kazan
mıştır. Başlangıçta daha çok dânişmend
diye nitelenen bu yardımcılara sonraları
kethüdâ ismi verilmiştir. Kethüdâlar, kla
sik dönem boyunca genellikle Enderûnı
Hümâyun’dan çıkmaların oluşturduğu
müteferrika sınıfından gelenlerden tayin
edilirdi. Dolayısıyla isimlerinin arkasında
askerîlere mahsus “ağa” unvanı bulunur
du. Paşakapısı’nın (Bâbıâli) ilk dönemlerin
den itibaren devlet işlerinin idaresinde ka
lemiyenin ön plana çıkmaya başlaması ve
kethüdâlara ait işlerin daha çok Bâbıâli ile
ilişkili olması sebebiyle kalemiye tecrübesi
olanlardan tayinleri ağırlık kazandı ve bu
makam giderek üst düzey bir bürokratlı
ğa, efendiliğe kaydı. Sadâret kethüdâları
na gönderilen yazılarda eğer isim belirtil
memişse “ağa efendi” hitabı tercih edi
lirdi. Böylece makamın askerîliğinden
vazgeçmeyerek iki unvan beraber kulla
nılırdı, bu da yaklaşık 1836’da kurumun
nezârete dönüşümüne kadar sürdü. Sa
dâret kethüdâsı ismiyle zikredildiğinde
ismin sonuna askerî sınıftan yükselmişse
“ağa”, kalemiye zümresinden gelmişse
“efendi” hitabı eklenirdi. Kaynaklarda sa
dâret kethüdâları tarihî sürecin de etkisiy
le farklı isimlerle anılmıştır: Önceleri vezir
kethüdâsı, daha sonra vezîriâzam ket
hüdâsı, kethüdâ bey, kethüdâyi devlet,
Devleti Aliyye kethüdâsı, sâhibi devlet
kethüdâsı, sâhibi saâdet kethüdâsı, ket

hüdâyi sadrı âlî şeklinde de adlandırıldı.
Yabancılar ise genellikle kâhya bey ve vezir
kâhyası isimlerini kullanırdı.

Vezîriâzam kethüdâları, XVII. yüzyılın
sonlarına kadar vezîriâzamla ilgili bütün
işlerde onun yardımcısı durumundaydı.
Yüzyılın ortalarından itibaren Bâbı Âsafî
(Paşakapısı), artık devlet işlerinin ağırlıklı
olarak görüldüğü bir yer olmanın yanın
da kendi teşkilâtını kurup geliştirmesiyle
sadâret kethüdâları da yeni bir şekil al
dı. Uzun sayılabilecek bir süre sonunda
kethüdâlık memuriyetten çıkıp geniş bir
büro haline gelirken yaptığı işler de sadra
zamlarla ilişkili görevlerden devlet işlerine
doğru kaydı. XVIII. yüzyılın başlarında ar
tık bürosuyla birlikte sadrazamdan son
ra devletin ikinci gücü durumundaydı ve
ağırlıklı olarak iç işlerinden sorumlu bir
birim oldu. Taşra idarecilerinin tayininden
bunların görev yerlerinde denetlenmesi
ne veya merkezle bağlantılı tutulmasına,
karşılaştıkları askerî ve idarî problemle
rin çözümüne yardımcı olmaya, yeni idarî
karar ve politikaların uygulanmasını sağ
lamaya, özellikle merkeziyetçi anlayışın
kaçınılmaz kıldığı iletişimi temin etmeye
kadar geniş bir alanı kaplayan sorumlu
luklar ortaya çıktı. Ayrıca padişahın meş
ruiyet kaynaklarının temelini oluşturan
adaletin sağlanması konusundaki ana
görevin sadrazamca temsil edilmesi bu
işlerin bir bölümünün kethüdâlara inti
kalini gerektiriyordu. Sefer zamanlarında
daha ziyade sadrazamların serdârı ek
rem olarak ordunun başında bulunması,
ordu organizasyonu konusunda sadâret
kethüdâlarına çeşitli sorumluluklar yükle
mekteydi ve bu anlamda sefer organizas
yonunun takibi önemli görevleri arasında
yer alıyordu. Taşradaki idarecikumandan
konumundaki görevlilere sefer emirlerinin
yollanması, ardından sadâret yazılarının
gönderilmesi ve emirlerin yerine getiri
lip getirilmediğinin kontrolü yine sadâret
kethüdâsına ait işlerdendi. Ayrıca bun
ların, ordu güzergâhı üzerinde kaza bi
rimleri temel alınarak yapılan hazırlıklar
çerçevesinde her kazanın kadısı ile de sıkı
bir iletişim içerisinde bulunmaları gereki
yordu. Ordu toplandıktan sonra da sevk
ve idarede önemli rolleri vardı. Ordunun
konaklayacağı yerlerin tesbiti, iâşe ve lojis
tikte problem yaşanmamasının temini,
öncü ve artçıların harekât esnasındaki ko
numları ve faaliyetleri, gerektiği takdirde
önleyici operasyonların icrasında başta ku
mandan sıfatıyla bulunmak gibi görevler
de vardı. Taşranın idarîmalî yönetiminde
rol alan mütesellim, âyan, voyvoda, kadı,
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nâib, muhassıl, muhafız gibi görevlilerin
Bâbıâli’deki ilk başvuru yerleri sadâret
kethüdâlığı idi. Başvuru konuları devlet
işleri olabileceği gibi bazı özel talep ve bil
gilendirmeler olabilirdi.
İstanbul’un yönetimi yine padişahtan
sadârete intikal eden temel sorunlardan
dı. Sadrazamların İstanbul konusundaki
başarıları veya başarısızlıkları gelecek
lerini etkileyen en önemli kriterlerdendi
ve pâyitahtın güvenliğinden günlük iâşe
maddelerinin teminine, esnaf düzeninin
korunmasına ve askerî sınıfın kontrolüne
kadar bir dizi yükümlülükleri vardı. Tıpkı
padişahların tebdilikıyafet denetiminde
bulunmaları gibi sadrazamlar da bazan
resmî kıyafetle kola çıkarak, bazan da kı
yafet değiştirerek bu işi yaparlardı. Sadâ
ret kethüdâları sadrazamın bu görevinde
başyardımcısı konumundaydı. İstanbul’un
erzak başta olmak üzere iâşe sıkıntısı ya
şamaması, dağıtımın esnaf kanalıyla es
ki düzeninde sağlanması gibi konular da
onun sorumluluğuna intikal etmişti. Bu
sebeple yerli ve yabancı tüccarın İstan
bul’a ne şekilde erzak getireceği hususu
nu düzenlerdi. Pazarlarda ve dükkânlarda
satılacak ekmek ve yiyecek maddelerinin
fiyatları İstanbul kadısı, muhtesip ve es
naf temsilcileriyle birlikte kendi dairesinde
yapılan toplantılarda kararlaştırılırdı. Sad
razam İstanbul’da teşrifat gereği dışarı
ya çıktığı zamanlarda Bâbıâli’nin temsil
ve idaresi kethüdânın üzerineydi. Ayrıca
devletin en önemli meselelerinin görüşül
düğü meşveret meclislerinin dâimî üyele
rindendi. Bazan kendi başkanlığında bü
rokrasinin önde gelenleriyle dar katılımlı
toplantılar düzenlerdi. Sarayda padişahla
yapılan, sadrazamla birlikte ilgili birkaç
kişinin katıldığı toplantıların büyük bölü
müne o da davet edilirdi. Ayrıca Bâbıâli’de
ve şeyhülislâm dairesinde toplanan bü
yük meşveret meclislerinin düzenleyicisi
ve katılımcısı durumundaydı.
Sadâret kethüdâlarının Bâbıâli işlerin
de de önemli görevleri vardı. İster idarî
ister hukukî konular olsun Bâbıâli’ye yapı
lan başvurular ilk defa onun dairesinden
geçerdi. Alay Köşkü karşısındaki Bâbıâli
giriş kapısının üzerinde Sadâret Kethüdâsı
Odası olarak anılan bir oda bu iş için tahsis
edilmişti. Taşra valilerinin ve idarecilerinin
merkeze gönderdikleri yazılar, daha çok
kendi konaklarında faaliyetlerini yürüten
kapı kethüdâları vasıtasıyla sadâret kethü
dâsına iletilirdi. Esasen sadâret kethüdâsı
nın sekreteryası konumunda olan kâtip
efendi kaleminin temel görevi Bâbıâli’nin
gelengiden evrakının defterlerini tutmak
437
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tı. Sadâret kethüdâları gelen evrakı bazan
olduğu gibi, bazan da Mektûbî Kalemi’nde
özetini hazırlatarak sadrazama takdim
ederdi. Gerektiğinde bu yazı ve raporlar
Bâbıâli’de akdedilen divanda okunur ve
ona göre işlem yapılırdı. Ferman yazımını
icap ettiren hususlar olduğunda özellikle
sadârete ve kendisine mahsus görevler
de ferman yazımı için ilgili kalemlere di
rektif verirdi. Sadâret namına hazırlanan
yazıların üzerine gerektiğinde yine sadra
zam adına “sah” çekme ve “pençe” koyma
yetkileri de vardı. Hükümet merkezinden
çıkan fermanlar onun ve bürosunun şefi
olan kâtip tarafından ilgililere gönderilirdi.
Bunlardan başka gerek fermanların ge
rek sadâret emirlerinin muhatapları ta
rafından yerine getirilmesine ve dikkate
alınmasına dair kendine mahsus belge
leri düzenlerdi. Bunlar bazan “kåime”,
bazan da “şukka” ve mektup türünden
belgelerdi. Özellikle sefer zamanlarında
orduda yönetim esnasında bazı konular
da müstakil tâlimatları içeren kendi adı
na belgeler düzenleyip gönderirdi. XIX.
yüzyıl başlarından itibaren menzil hükmü
verilmesi ve mürûr tezkiresi izni gibi gü
venlikle ilgili konuların muamelelerine de
dahil edildi.

Bâbıâli’nin örgütlenmesi ve yönetimin
de sadâretle birlikte hareket ettiğinden
sadâret kethüdâlarına doğrudan veya do
laylı biçimde bağlı bulunan birçok memu
riyet vardı. Kendisine doğrudan bağlı olan
birim “kâtibi kethüdâyi sadrı âlî” şeklin
de anıldığı gibi zaman zaman kâtip efendi
odası olarak da ifade edilirdi. Kâtip efendi
odasının temel görevi Bâbıâli’nin gelengi
den defteri mahiyetindeki defterleri tut
maktı. Bunun yanında taşraya gidecek
ferman, sadâret emirleri ve mektupların,
diğer birimlerin yazıları kimlerle ve ne şe
kilde gönderileceği, hangi tarihte yola çı
kıldığı gibi konular da onun kayıtlarında
yer alırdı. Haberleşmede kullanılan sadâ
ret tatarları da ona bağlıydı. Daha özellikli
evrak taşıyıcısı olan veya önemli görevler
için taşraya gönderilen mübâşirlerin çıkış
tarihleri ve menzil bilgileri yine burada
kayda geçirilirdi. Menzil emri ve mürûr
tezkerelerine dair sadâret kethüdâsına
görevler yüklenmesinin bir sebebi de adı
geçen kalemin kendisine bağlı olması
dır. Oda taşra kaza birimlerinin altı aylık
masraf kalemlerinin kaydedildiği, “tevzî”
veya “sâlyâne defteri” denilen defterlerin
denetiminden de sorumluydu. III. Selim
döneminin erken tarihlerinden itibaren
bu merkezde bir birim tarafından kontrol
edilmesi kuralından hareketle görev kâtip
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efendi odasındaki bazı kâtipler tarafından
yerine getirilirdi. Böylece kalemdeki kayıt
larla kazalardaki memurlara dair masraf
kayıtlarını karşılaştırıp sağlamasını yap
mak mümkün olabiliyordu. Kalem 1836
yılında sadâret kethüdâlığının Umûrı
Mülkiyye Nezâreti’ne dönüştürülmesiy
le birlikte Umûrı Mülkiyye Kitâbeti adını
aldı. 1837’de Umûrı Mülkiyye Nezâreti
Dahiliye Nezâreti’ne çevrildiğinde burası
Dahiliye Kâtibi Odası şeklinde ifade edildi.
Sadâret kethüdâsına dolaylı şekilde bağlı
olan birimler ise İstanbul ve taşrada bulu
nan idarî, askerî, adlî birimlerin Bâbıâli’de
ki temsilcileriydi. Sadâret kethüdâlığının
gelişimi ve nezâretlerin kuruluşuna kadar
olan dönemde iki önemli özelliği ön plana
çıkar. Birincisi, sadrazamın bütün işlerin
de vekili olmaktan çıkıp esas itibariyle iç
işlerine geçişiyle Bâbıâli bürokrasisinde
uzmanlaşma, bazı kollara ayrılma süreci
ne iyi bir örnek teşkil etmesidir. İkincisi,
merkez bürokrasisinde askerî nitelikten
kalemiyeye geçme eğilimini en iyi yansı
tan memuriyet olmasıdır. 1836’da Umûrı
Mülkiyye Nezâreti’ne dönüştürülme ge
rekçelerinin başında sadâret kethüdâsının
artık yaptığı işleri tam olarak karşılamak
tan uzak görülmesi geliyordu.
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8 Eylül 1889 tarihinde Kasîm bölge
sindeki Uneyze şehrinde doğdu. Temîm
kabilesinin büyük kollarından Benî Amr’a
mensuptur. Baba tarafından Âlü Sa‘dî, an
ne tarafından Âlü Useymîn ailesindendir.
Âli Sa‘dî ve İbn Sa‘dî diye de anılır. Hamed
elCâsir’in bu aile ismini Âlü Si‘dî şeklinde
kaydetmesi (Cemheretü ensâbi’lüseri’l

müte¼aŠŠıra, I, 378-379) mahallî bir söyle

yiş olmalıdır. Annesini dört yaşında, imam
olan babasını yedi yaşında kaybetti; önce
üvey annesinin, daha sonra ağabeyi Ha
med b. Nâsır’ın himayesinde yetişti. On iki
yaşından önce Kur’an’ı ezberledi. Küçük
yaşlarda iken ilme olan arzusu ve kabili
yetiyle dikkat çekti. İbrâhim b. Hamed b.
Câsir, Muhammed b. Abdülkerîm eşŞibl,
Uneyze Kadısı Sâlih b. Osman elKådî, Mu
hammed Emîn eşŞink¢tî, Muhammed b.
Abdullah elMâni‘, Muhammed b. Abdul
lah Âlü Selîm, Ali b. Nâsır Ebû Vâdî ve Sa‘b
b. Abdullah etTüveycirî gibi âlimlerden
Hanbelî fıkhı, fıkıh usulü, hadis, tefsir,
kelâm, dil ve edebiyat dersleri aldı; he
nüz yirmi üç yaşında iken ders vermeye
başladı. İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el
Cevziyye’nin kitaplarını okuması onda ic
tihad fikrini güçlendirdi; taklid seviyesinde
kalmayıp mezhep içindeki görüşler ara
sında tercih yaparak ve delilleri değerlen
direrek ictihadlarda bulundu. Organ nakli
ve kan bağışının cevazı konusunda görüş
bildirdi, Uneyze’de hoparlör kullanımını
ilk defa o başlattı. Hocası Sâlih b. Osman
elKådî’nin vefatından (1932) sonra onun
yerine geçti, fetva mercii oldu. Kasîm böl
gesi başta olmak üzere ünü yayıldı, ülke
içinden ve dışından sorulan dinî sorulara
cevaplar yazdı, bu konularla ilgili risâleler
kaleme aldı. Bu sebeple mutaassıp bazı
âlimlerle görüş ayrılığına düştü, Ye’cûc ve
Me’cûc’le ilgili risâlesi münasebetiyle Kral
Abdülazîz’in sarayında ilmî tartışmaları
oldu (1939), kral kendisini takdir ve teş
vik etti. Daha sonra ona Uneyze kadılığını
teklif ettiyse de kabul etmedi; öğretim,
irşad ve telifle meşgul oldu. 1942 yılında
Uneyze’deki elCâmiu’lkebîr’de imam ve
hatiplik görevine tayin edildi. Yetiştirdiği
çok sayıda talebe arasında kendisinden
sonra yerine geçen Muhammed b. Sâlih
elUseymîn başta olmak üzere Abdullah b.
Abdurrahman b. Sâlih elBessâm, Abdü
lazîz b. Muhammed elBessâm, Muham
med b. Osman elKådî, Abdurrahman b.
Abdülazîz ezZâmil, Abdullah b. Abdülazîz
b. Ak¢l’in adları anılabilir. Sa‘dî beş yıl sü
ren bir hastalıktan sonra 25 Ocak 1956
tarihinde Uneyze’de vefat etti.

Sa‘dî hakkında yapılan çalışmalardan
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Ammâr, eşŞeyÅ £Abdurra¼mân es
Sa£dî: ¥ayâtühû £ilmühû menhecühû
fi’dda£veti ile’llåh (yüksek lisans tezi,
1405, Riyad Muhammed b. Suûd Üniversitesi); Abdullah b. Sâbih etTayyâr, eşŞeyÅ
£Abdurra¼mânb.Nâ½ıresSa£dîmüfes
siren (yüksek lisans tezi, 1406, Riyad Mu-

