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Abstract : “Suba” and “çavu” are the military titles which have
been widely used in the states of Turkish civilization. Even though these
titles were transmitted to the Ottomans with different forms of
pronunciation that of from Central Asia, in terms of functionality, they
had been used in the history of the organisation and presented continuity.
Suba, one of these terms and which had been used to denote army,
soldier commander in the Middle Age Turkish states, was used to denote
both the officers who provided the security of the region that they
worked and who were responsible for public order and security in the
cities of the Ottoman State. While in Central Asia the term çavu had
been a title used for those working as ambassadors, in the Ottoman State
it varied in terms of use and acquired an identity of organisation. Even
though the two terms had changed both in terms of character and
pronunciation, they continued their existence till the Ottoman State. This
situation is the indicator of traces of the Turkish civilization in the
Ottoman State, or in other words, the cultural continuity. In this article,
observations will be made on the mentioned titles concerning their uses
and functions, first, in the Central Asia, then, in the organisational
structure of the Ottoman State.
Keywords: The Ottoman State, Central Asia, Suba, Çavu, Military
Title.
Özet : Suba ve çavu unvanlar, Türk medeniyetine dâhil olan
devletlerde yaygn olarak kullanlan askerî unvanlardandr. Bu unvanlar,
Osmanllara Orta Asya’da kullanld ekilden farkl telaffuz biçimiyle
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geçseler de ilev bakmndan tekilât tarihi içinde kullanlm ve
süreklilik arz etmilerdir. Bu unvanlardan biri olan ve Ortaça Türk
devletlerinde asker, ordu komutan olarak adlandrlan süba terimi,
Osmanl devletinde hem ehirlerde asayi ve güvenlikten sorumlu olan
kiiler için hem de tarada bulunduklar bölgenin güvenliini salayan
görevliler için kullanlmtr. Çavu unvan ise, Orta Asya’da daha çok
elçilik görevlerinde bulunanlar için kullanlan bir unvan iken, Osmanl
devletinde kullanm açsndan çeitlilie uram ve bir tekilât hüviyeti
kazanmtr. Her iki terim, gerek mahiyet gerekse söyleni tarz itibariyle
deiiklie urasa da Osmanl devletine kadar mevcudiyetlerini devam
ettirmilerdir. Bu durum, Orta Asya’da balayan Türk medeniyetinin
Osmanl’daki izleri, bir dier ifadeyle kültürel devamllnn bir
göstergesidir. Bu makalede, söz konusu unvanlarn öncelikle Orta
Asya’daki kullanm, akabinde ise Osmanl tekilât yaps içerisindeki
kullanmlar ve ilevlerine dair tespitlerde bulunulacaktr.
Anahtar Sözcükler: Osmanl Devleti, Orta Asya, Suba, Çavu,
Askerî unvan.
Giri
Osmanl askerî ve idarî tekilâtna Orta Asya kökenli birçok terim ve
unvan geçmitir. Bu unvanlar, Osmanllara Orta Asya’da kullanld
ekilden farkl telaffuz biçimiyle geçseler de ilev bakmndan tekilât
tarihi içinde kullanlm ve süreklilik arz etmilerdir. Orta Asya’nn
izlerini tayan bu terimler içerisinde iki askeri unvan dikkati
çekmektedir. Bunlardan biri suba, bir dieri ise sadece Osmanl’da
deil, halihâzrda günümüz Türk ordusunda da kullanlan bir unvan olan
çavu’tur. Bu makalede, söz konusu unvanlarn öncelikle Orta Asya’daki
kullanm, akabinde ise Osmanl tekilât yaps içerisindeki kullanmlar
ve ilevlerine dair tespitlerde bulunulacaktr.
Suba Terimi Hakknda
Suba unvan esasen Süba’dan gelmektedir. Bu terimin ilkini
oluturan “sü” kelimesi, eski Türkçe’de asker, ordu mânâsna
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açk ve cömert olmaldr. Süba, bütün maln mülkünü askerlere
datmal ve böylece etrafna kendisiyle savaacak pek çok dost, arkada,
silah arkada toplamaldr. Sadece kendisini düünerek hareket etmemeli,
kendisine bir at, bir takm elbise ve birkaç silah kâfi görmeli, çoluk
çocuk ve karm deyip mal toplamamal, veyahut mülk ve ba-bahçe
toplamak için para biriktirmemelidir. Aldklarn verip beylikle öhretini
büyütmelidir9.
Yine Kutadgu Bilig’e göre komutan (süba), askerini düzene sokmal,
sralarn ve saflarn iyice düzenlemeli, küçük rütbelilerin büyükler
arasna girmesine, uzak ve darda duranlarn da birlie yakn olmasna
izin vermemelidir. Komutan, dümanla yüz yüze geldiinde uyank
olmal, gece gündüz uyumamaldr10. Öncü yani aknc birliini (yezek)
yanna alarak, dümann yaknlarna kadar sokulmal; ordugah ve
konan, otlar ile sular görüp seçmeli ve konan ona göre kurmaldr11.
Bir süba’nn yürei harpte arslan yürei, dövüürken de bilei kaplan
bilei gibi olmaldr. Domuz gibi inatç, kurt gibi kuvvetli, ay gibi azl
ve yaban sr gibi kinci olmaldr. Bununla birlikte kzl tilki gibi
hilekâr olmal, deve aygr gibi öç gütmelidir. Hile ve kurnazlk yollarn
bilmelidir. Kendisini saksaandan daha dikkatli tutmal, kaya kuzgunu
gibi daima uza gözetlemelidir. Arslan gibi hamiyeti yüksek tutmal,
bayku gibi geceleri uykusuz geçirmelidir. Söyledikleri doru olmal ve
sözüne emniyet edilmelidir12.
Reat Genç’e göre, Karahanl askeri sisteminde süba, bütün ordunun
kumandan, yani bakumandan deildir ve dolaysyla bir tek süba
yoktur. Kelime dorudan doruya “ordu kumandan” anlamndadr. Bu
yüzden de muhtelif ordu kumandanlar yani emirleri olabilirdi. Yine
9

Reat Genç, Karahanl Devlet Tekilât (XI.yüzyl) (Türk Hâkimiyet Anlay ve
Karahanllar), Kültür Bakanl yay., stanbul 1981, s.320-322.; Bu hususta ayrca bkz.
B. Ögel, Türk Kültürünün Gelime Çalar, s.569-570.; Suat lhan, Türk Askerî
Kültürünün Tarihî Gelimesi “Kutsal Ocak”, Ötüken yay., stanbul 1999, s.76.
10
B. Ögel, Türk Kültürünün Gelime Çalar, s.570.; Ayn yazar, Türk Kültür Tarihine
Giri, Cilt 7, Kültür Bakanl yay., Ankara 1991, s.124.
11
B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giri, Cilt 7, s.126.
12
R.Genç, Karahanl Devlet Tekilât, s.322-323.; Kutadgu Bilig’de sübann nitelikleri
ve vazifeleri hakknda bkz. Kutadgu Bilig, I (Metin), (Haz. Reid Rahmeti Arat), TDK
yay., Ankara 1999, s. 241-256.
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O’na göre, XI. yüzyl sonu ile XII. yüzyl balarnda Yarkend bölgesinde
tanzim edilmi bulunan tarla sat senetlerinde, ayn senet üzerinde
birden fazla süba’nn kaydedilmi olmas, bu durumu net bir ekilde
ortaya koymaktadr. Nitekim ordularn tamamna genellikle
hükümdarlarn kumanda ettikleri bir devirde, bir bakumandandan söz
edilmesi imkânszdr13.
Yukarda vazifelerinden bahsettiimiz ve askeri açdan oldukça
ehemmiyetli bir unvan olduunu vurguladmz süba terimi, Anadolu
Selçuklularnda eski önemini kaybetmitir. Bu terim, Anadolu
Selçuklularnda yine ordu kumandan anlamna gelip14, askeri tekilâtta
bakumandandan sonra yer almaya balamtr 15 . Ancak burada bir
hususu izah etmekte yarar vardr. Sübalar o vilayetin ve askerlerin
sahibi ve efendisi deil, sadece amirleri konumundaydlar 16 . Bunlar
vilayet merkezlerinde bulunup hem bölgelerinin güvenlik ve asayiiyle
ilgilenirler, hem de sava zamanlarnda kaza, nahiye ve köylerdeki
tmarl sipahiye kumanda ederlerdi17. Bu dönemde sübalarn konumunu
bir vilayetin askeri valisi olarak nitelemek daha dorudur18.
Sübalar, sefer ilannda ordunun toplanma yerine giderek
beylerbeyinin emrine girerlerdi. Osmanllardaki Enderun sistemine
benzer bir sistem içerisinde yetien ve gelirlerini banda bulunduklar
ehrin zabta olaylarndan ve örfi vergilerinden elde eden sübalar,
dorudan doruya divan tarafndan atanmaktaydlar. Süba tayin
olunmak suretiyle hükümete bal vilayetler halinde, idare olunan
bölgelere “divani” veya sultann “divan dairesi” ad verilirdi. Selçuklu
devrinde böyle vilayetlere umumiyetle “sübalk” denmi olmas

13

R.Genç, Karahanl Devlet Tekilât, s.318-319.
smail Hakk Uzunçarl, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,
TTK Basmevi, Ankara 1988, s.203.
15
J.H.Kramers, “Sü-ba”, s.79.; M. lgürel, “XVII. Yüzyl Balkesir…”, s.1275.
16
Osman Turan, Selçuklular Târihi ve Türk-slâm Medeniyeti, Boaziçi yay., stanbul
1999, s.313.
17
smail Hakk Uzunçarl, Osmanl Devleti Tekilâtna Medhal, TTK Basmevi, Ankara
1988, s.103.
18
J.H.Kramers, “Sü-ba”, s.79.; Ayrca bkz. Mehmet Ali Ünal, “Osmanl Devleti’nde
Merkezi Otorite ve Tara Tekilât”, Osmanl, Cilt 6, s.121.
14
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muhtemeldir. ktalara sübalar karmaz, küçük ehir kasaba ve köylerde
sübann naibleri görevlendirilirdi19.
Osmanl Devleti’nde Subalar
Süba kelimesinin söyleni biçimi zamanla deiiklik göstererek
Osmanl devrinde “suba” haline gelmitir20. Bu terim, Osmanl ariv
belgelerinde de geçmektedir 21 . Osmanllarn ilk devirlerinde subalar,
merkezden ulufe alrlar, asayiten sorumlu olurlar ve askeri kuvvetlere
kumanda ederlerdi. Bunlar tekilâtta Kad’dan sonra gelirlerdi. Osman
Gazi’nin Karacahisar’ zapt ettii zaman yapt ilk ilerden biri, Gündüz
Alp’i subalk görevine tayin etmesidir22.
Osmanl devletinin genilemesiyle birlikte, devlet tekilatnda bir
takm deiiklikler meydana gelmi ve bu durum, subalk müessesesine
de yansmtr. Subalarn statüsünde bakentte yahut tarada
bulunmalarna göre vazife ve rütbe açsndan farkllk meydana geldi.
Merkezde yani stanbul’da bulunan subann görevi, aa yukar polis
amirliine tekabül eden Çavuba’ya yardmc olan büyük inzibat
zabitlerinden biriydi 23 . Osmanl ordusu, snr boylarnn korunmas
görevini üstlenmi iken, ehirlerin asayi ve güvenliinden kadlar ve
subalar sorumlu olmutur. Doal olarak bu vazifelerini ehrin dier
görevlileri olan muhzr ba, dizdar, muhtesib ve serdar ile birlikte yerine
getirmekteydiler24.
stanbul, Bursa ve Edirne gibi büyük merkezlerin subalar, daha
fazla sorumluluklar olduu için önemli ahsiyetlerdi. En büyük merkez
olmas sebebiyle stanbul’un asayii için, subadan baka yeniçeri

19

J.H.Kramers, “Sü-ba”, s.79.
M.A.Ünal, “Osmanl Devleti’nde Merkezi Otorite…”, s.121.
21
Örnek belgeler için bkz. stanbul, Babakanlk Osmanl Arivi, Timar Ruznamçe
Defteri, No:14, s.1076.; No:22, s.865.
22
J.H.Kramers, “Sü-ba”, s.79.
23
J.H.Kramers, “Sü-ba”, s.79.
24
Halil nalck, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”,
Studies in Eighteenth Century Islamic History, (Ed.Thomas Naff-Roger Owen), Illions
1977, s.33.; Ayn yazar, “Mahkeme”, A, Cilt 7, s.149.
20
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kolluklar da kullanlyordu. Suba daimi surette merkezde bulunup,
hapis, tevkif ve idam emirleri için beklerdi25.
Tarada ise subalar, Osmanl askeri tekilat açsndan önemli bir
mevkiye sahiptiler. Osmanl timar sistemi içerisinde Subalar, dirlik
sahibi olup, dier sipahilerin ve kendilerine tevdi edilen idari bölgenin
ahalisi arasnda asayii koruma vazifesini yerine getirmekteydiler 26 .
Subalar, XV. yüzyln sonlarna ve hattâ XVI. yüzyln ilk yarsna
kadar askeri ve idari görevler yüklenirlerken daha sonra beylerbeyi ve
sancakbeyleri tarafndan atanan birer görevli durumuna dütüler 27 .
Askeri bakmdan yedi sekiz kaza bir sancak tekil etmekte olduundan,
bunlarn banda bulunan sancakbeyi bu kazalardan en önemli olan
sancak merkezi kabul ederek orada oturur ve her kazaya hem orann
güvenliini temin etmek ve hem de kad veya naibinin hükmedecei
nakdi cerimeleri sancakbeyi hesabna almak üzere birer suba gönderirdi.
Köylere dahi köy subalar tayin edilirdi28.
Fatih Sultan Mehmed Kanunnâmesi’nde de subalk görevi iki ksma
ayrlmaktadr. Kanunname’ye göre biri miri, dieri timar subas olmak
üzere iki tür subalk vardr. Miri subalar, daha önce de bahsettiimiz
üzere ehir ve kasabalarda belediye, zabta ve asayi ilerine bakarlard.
Gündüzleri ehir içinde kol gezerek çar, pazar ve mahalle aralarnn
temizliini temin etmek, kaldrmlar tamir ettirmek vazifeleri arasnda
bulunmaktayd29.
Bir dier suba olan Tmarl suba ise sancakbeyinden sonra
sipahilerin en önemli subayyd. Görevi, bulunduu eyalet ve sancak
merkezlerinin idare amirliiydi. Bunlar serbest dirlik tasarruf ederler,
sefere cebelüleri ile birlikte katlrlard 30 . Sultan, beylerbeyine sefer
ferman
gönderdiinde
sipahiler,
subalarn
kumandasnda,
sancakbeyinin sanca altnda toplanrd. Sancakbeyleri de beylerbeyinin
25

M. lgürel, “XVII. Yüzyl Balkesir…”, s.1276.; smail Hakk Uzunçarl, Osmanl
Devletinin Merkez ve Bahriye Tekilât, TTK Basmevi, Ankara 1988, s.21.
26
J.H.Kramers, “Sü-ba”, s.79.
27
M. lgürel, “XVII. Yüzyl Balkesir…”, s.1276.
28
Mustafa Akda, “Osmanl Müesseseleri Hakknda Notlar”, A.Ü. DTCF Dergisi, Cilt
XIII, Say 1-2 (Mart-Haziran 1955), s.50.
29
M.A.Ünal, “Osmanl Devleti’nde Merkezi Otorite…”, s.121.
30
M.A.Ünal, “Osmanl Devleti’nde Merkezi Otorite…”, s.121.
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bayra altnda toplanr, sonra her beylerbeyi emredilen zamanda ve
yerde sultann ordusuna katlrd31. Osmanl ordusunda her alayda üç dört
suba bulunurdu 32 . Esas itibariyle bakldnda timarl subalarn
nispeten ilk dönemlerdeki sübalarla görev ve vazife itibariyle benzerlik
gösterdiini söyleyebiliriz.
Timarl olan subalarn Osmanl tmar sistemine göre, ellerindeki has
ve zeametlerin deerleri yirmi binle yüz bin akçe arasnda deiirdi33. Bir
timarn zeamet olabilmesi için Defter-i Hakani’de subaya ait bir timar
olarak kaydedilmesi gerekliydi 34 . Savalara katlp, padiahn urunda
can ve ba feda etmi ve ehit olmu dirlik sahibi subalarn dirliklerin
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nahiyeleri ayn anlamdayd 37 . Kendileri kasabalarda oturan subalar,
bölgelerindeki köylerde oturan sipahilerin komutanlaryd38.
XVI. yüzyln sonlarna doru Osmanl Devleti’nin maruz kald
türlü buhranlarn XVII. yüzylda kendisini daha da belli etmee
balamasyla birlikte, halk ile merkez arasnda farkl bir yönetici zümresi
domutur. Bu zümre içerisinde halka eziyet eden haksz yere para
toplayan ahslar çounluktayd. Özellikle de XVI. yüzyln sonlarna
doru, yeniçerilerin gerek suba kisvesi altnda gerek dier görevliler
olarak halk üzerinde basklar artmt. Bunlar, köylerden nakit para
dnda, yiyecek, hayvan ve giyecek gasp etmekte ve halk zorla
çaltracak kadar ileriye gitmekteydiler. Mühimme defterlerinde yer alan
bir kayt, bu hususla ilgili çarpc bir bilgi sunmaktadr. Teke ili
sancakbeyine gönderilen 1568 tarihli bir hükümde, Teke’de baz
köylerde hrszlk ve haramilik eden ekyay himaye eden bey, suba ve
çavu gibi devlet görevlilerinin dirliklerinin ellerinden alnmas
emredilmitir39. Bu durumun neticesi olarak da devlet, otoritesini temsil
edenlerin, bu hak ve adalete aykr tutumlarna mani olmak gayesiyle
zaman zaman adaletnâmeler neretmitir40.
Çavu Unvan Hakknda
Orta Asya kökenli olup, Osmanl devlet tekilâtnda kullanlan bir
dier unvan ise “çavu”tur. Çavu unvan, çok eski dönemlerden itibaren
muhtelif Türk devletlerinde baz saray hizmetlerini yerine getiren
memurlara verilen, orduda küçük bir askeri rütbeyi ifade eden ve
günümüzde hâlâ Türk ordusunda kullanlan bir terimdir41. F.W.K. Müller,
37

Özer Ergenç, Osmanl Klasik Dönemi Kent Tarihçiliine Katk XVI. Yüzylda Ankara ve
Konya, Ankara Enstitüsü Vakf yay., Ankara 1995, s. 62-63.
38
H. nalck, Klâsik Ça, s.122.
39
stanbul, Babakanlk Osmanl Arivi, Mühimme Defteri, Cilt 7, 418/1202. (Mühimme
defterleri bundan sonra MD olarak ksaltlacaktr).
40
Bu hususta ayrntl bilgi için bkz. M. lgürel, “XVII. Yüzyl Balkesir…”, s.1277-1278.
41
M. Fuad Köprülü, “Çavu”, A, Cilt 3, s.362.; Orhan F. Köprülü, “Çavu”, DA, Cilt 8,
s.236.; Bu unvan, Türkçe sözlükte, “Osmanl devleti tekilâtnda çeitli hizmetler yapan
görevli, Osmanl ordusunda üst komutanlarn buyruklarn ast komutanlara ulatran
görevli, Onba’dan sonra gelen ve görevi manga komutanl olan er rütbesi” olarak
geçmektedir. Bkz. Türkçe Sözlük, Cilt I, TDK yay., Ankara 1988, s.284-285.
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filolojik bir terim olarak, eski Uygur metinlerde geçen “çab”
kelimesinin Osmanllarda kullanlan “çavu” kelimesinin eski ekli
olduu ihtimalini öne sürmektedir. Bu hususta aratrma yapan P. Pelliot
da ayn ihtimali ileri sürerek, Çin kaynaklarnda, 735 ve 737 yllarnda
Çin sarayna, T’u-kiü’ler tarafndan, elçi olarak gönderilen kiinin
tad unvan olan “çö-pi-e” unvannn, çavu unvanyla ayn olduunu
ileri sürmektedir. Bu durum çavu kelimesinin oldukça eski bir unvan
olduunu göstermektedir42.
Kök Türkler’den itibaren Osmanllar da dahil olmak üzere Türk
devletlerinin çounluunda askeri (kumandan), idari (sivil muhafz,
haberci) ve diplomatik (elçi) bir unvan olan çavu tabiri, Abdulkadir
Donuk’a göre Orhun kitabelerinde iki yerde geçmektedir43.
Divânü Lugâti’t-Türk’de “çawu” eklinde geçen kelime, eserin
yazar Mahmud Kagarî tarafndan “savata saflar düzelten, sava
olmad zaman da askeri zulüm etmeye brakmayan kimse, çavu”
olarak tanmlamaktadr 44 . Bu terim, Peçenek ve Kuman lehçelerine
“çäü”, Macarca’ya ise “çös” eklinde geçmitir. Görüldüü üzere Kök
Türkler, Uygurlar ve Peçenekler arasnda çavu terimi, askeri bir rütbe
ve unvan olarak kullanlmtr. Bununla birlikte Kök Türkler’de bu
unvan, elçilik görevinde bulunan kiileri ifade etmek için de
kullanlmtr. Nitekim asrlar sonra çavularn elçilik vazifesini yerine
getirdiklerine dair bilgiye Osmanllarda da tesadüf edilmektedir45.
Hazarlarda “çavuyar” eklinde mevcudiyetini bildiimiz çavu
terimi, Gazneliler ve Karahanllar devrinde Farsça’ya46 girmi, tarihi ve
edebî eserlerde kullanlmtr. Gazneliler’de hem çavu hem de bunun e
anlamls olarak “serheng” ve “dûrbâ” kelimeleri kullanlmtr. Irak,
42

F.W.K.Müller ve P.Pelliot’dan naklen M.F.Köprülü, “Çavu”, A, Cilt 3, s.362.; Ayn
tespit için bkz. O F.Köprülü, “Çavu”, DA, Cilt 8, s.236.
43
A. Donuk, Eski Türk Devletlerinde…, s.92.
44
Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, Cilt I, s.368.; Bu hususta ayrca bkz. R.Genç,
Karahanl Devlet Tekilât, s.304-305.
45
M. F. Köprülü, “Çavu”, s.362.; O. F. Köprülü, “Çavu”, s.236.; smail Hakk
Uzunçarl, Osmanl Devletinin Saray Tekilât, TTK yay., Ankara 1988, s.409.
46
Farsça-Türkçe sözlükte, çavu kelimesinin Türkçe’den alnd ifade edilerek “asker ve
kafilenin ilerini gören kimse” olduu belirtilmitir. Bkz. Ziya ükûn, Farsça-Türkçe
Lûgat (Gencinei Güftar Ferhengi Ziya), Cilt I, MEB yay., stanbul 1996, s.683.

Osmanl Devleti’nde Orta Asya Kökenli Askerî...

83

Suriye, Msr, Kuzey Afrika ve Yemen gibi, çeitli dönemlerde Türk
sülalelerinin hâkimiyeti altnda bulunmu olan Arap memleketlerinde bu
kelime, çavu, cavu veya avi eklinde, Balkan ve Dou Avrupa
dillerinde “çavu” eklinde kullanlmtr. Türklerle münasebetleri çok
eskilere dayanan Bizansllara da geçen bu terim, baz Bizantinistlerin
iddia ettii gibi Osmanllara Bizansllardan geçmemitir. Nitekim daha
XI. yüzylda Selçuklularda “çavu” unvan ve tekilât bulunmaktayd47.
Çavu teriminin filolojik kökenine dair görülerin yannda kelimenin
etimolojik kökenine dair bir takm tespitler de bulunmaktadr. Genel
olarak kabul edilen görüe göre çavu kelimesi, eski ve yeni birçok Türk
lehçelerinde mevcudiyeti bilinen “barma, çarma, ses, an ve öhret”
anlamna gelen “çav” kökünden türemektedir. Orduda düzenin
korunmasyla görevli olan çavularn, hükümdarn ve dier komutanlarn
emirlerini askeri birliklere yüksek sesle bildirdikleri için bu unvan alm
olabilecekleri ileri sürülmektedir48 .
Büyük Selçuklular, Harzemahlar, Abbasi halifeleri ve Delhi Türk
sultanlarnn saraylarnda da çavular zümresi vard. Selçuklular ve
Harzemahlar döneminde çavular zümresi, sarayda hükümdarn emri
altnda bulunan askeri bir tekilatt. Hükümdarn özel kuvvetini tekil
eden ve genellikle kölelerden tekil edilen bu zümre arasnda çavular
hususi bir yere sahipti. Hükümdar tarafndan verilen her türlü emrin
yerine getirilmesi ve tebli edilmesi bunlarn balca vazifeleriydi.
Merasim törenlerinde, bayramlarda ve alaylarda bellerinde gümü
kemerler ve ellerinde altn veya gümü yaldzl asalar bulunan bu
çavularn bulunmas mecburiydi. Hükümdar bir yere giderken, çavular
onun etrafn sararlar ve Türkçe “savulun” veya Arapça “tarrikû” yahut
farsça dûr-bâ diye bararak yol açarlard. Bunlarn elbiseleri ve
külahlar siyah olduu için bunlara “siyah-pûûn- dergâh” yani “sarayn
kara elbiselileri” de denilmekteydi. Bu tekilât, Selçuklulardan sonra
Atabeyler ve Eyyubiler vastas ile Msr-Suriye Memlûk devletlerine de
geçmitir. lhanllar zamannda eski önemini kaybeden çavu kelimesi,
yerini “yasavul” kelimesine brakmtr. Bunlar daha çok adlî takibatla

47
48

M. F. Köprülü, “Çavu”, s.363.; O. F. Köprülü, “Çavu”, s.236.
M. F. Köprülü, “Çavu”, s.363.; O. F. Köprülü, “Çavu”, s.236.
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uramaktaydlar. Celâyirliler, Timurlular, Akkoyunlu ve Safeviler
devrinde çavu kelimesinden ziyade yasavul kelimesi kullanlmtr49.
Çavu kelimesi ve tekilât Anadolu Selçuklularnda da
bulunmaktayd ve Büyük Selçuklularda bulunan zümre ile vazife
bakmndan aynyd. Hükümdar veya büyük emirler tarafndan verilen
emirleri, yüksek sesle barp, halka anlatmak, merasim esnasnda
alklarda bulunmak, memleketin içinde ve dnda kendilerine verilen
görevleri yapmak sarayda hususi bir zümre olan çavularn vazifeleri
arasndayd50.
Osmanl’da “Çavu” Unvan ve Tekilât
Çavu kelimesi, bir Selçuklu miras olarak Osmanllara geçmitir.
Samsa Çavu gibi Osman Gazi’nin silah arkadalarndan bir ksm bu
unvanla anlmtr. Bu durum, Osmanl saray ve ordu tekilat tekil
edilirken bütün Anadolu beyliklerinde mevcut olan çavuluk
müessesesinin de alndna iaret etmektedir51.
lk defa, XIV. yüzyldan kalma baz hükümleri de içerdii kesin olan
Fatih Kanunnamesinde çavulara dair önemli kaytlara rastlanlmaktadr.
Kanûnnâme’ye göre, çavularn âmiri olan çavuba, divanda oturmaz;
vezirler, kazasker ve defterdâr divana geldikleri zaman, kapclar
kethüdâs ile birlikte onlar karlar ve günde 60 akçe yevmiye alrd.
Yine kanunnameye göre, çavular derece bakmndan kâtipler ile eit
düzeydeydiler. Tayinleri defterdâr
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getiri, gönderililerinde ve devlet adamlarndan bayramlarda bahi
alrlard; bu bahilerin miktarlar kanûnen belirlenmiti57.
“Dergâh- Âlî Çavular” olarak da adlandrlan Divân- Hümâyûn
Çavular’nn muhtelif görevleri bulunmaktayd. Divân- Hümâyûn’da
ve baz tara ilerinde muhtelif hizmetlerde bulunurlard. Bunlardan
nöbetçi olan bölük, divân günü özel kyafetleriyle Divanhâne’nin
yannda kendilerine ait yerde oturarak verilen emirleri yerine getirirlerdi.
Divân günleri davaclar çarmak suretiyle mübairlik ederler, verilecek
herhangi bir emri yerine getirmek için hazr bir ekilde beklerlerdi 58
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kalklarnda, padiâh bir yere giderken ata binip iniinde ve buna benzer
durumlarda yüksek sesle “alk” denilen duay yaparlard64.
Divân- Hümâyûn Çavular’nn bir baka görevi ise süslü
kyafetlerle atlara binmi olarak yabanc ülkelerden gelen elçileri
karlamak ve ikâmetgâhlarnda gözaltnda tutulan elçilere nezaret
etmekti. Hattâ elçinin konandan alnarak Divân- Hümâyûn’a
getirilmesi dahi onlarn görevleri arasndayd 65 . Gedikli çavular, elçi
olarak yabanc ülkelere gönderilirlerdi 66 . Bu durum daha önce de
anlattmz üzere onlara Orta Asya’dan miras kalm bir görevdi. Ancak
bu çavularn temsili bir sfat ve yetkileri yoktu67.
Çavularn en büyüklerinin unvân çavuba idi. Baçavu da
denilirdi. Çavuba, Divân’a halkn istek ve ikâyetlerini bildirir,
dilekçelerini takdim eder ve dava için girip çkanlara mübairlik ederdi68.
Bundan baka divânn düzenini korumakla sorumluydu. Divân
kurulaca zaman, çavuba ile kapclar kethüdâs vezirleri, orta
kapnn iç tarafnda karlayp selamladktan sonra önlerine düüp
ellerindeki gümü asalar yere vura vura Vezir yolu denilen yoldan divan
mahalline doru giderlerdi 69 . Divân’da elinde gümü denek olduu
halde durur, davalarda bir nevi icra memurluu görevini yerine getirirdi.
Divân’a ait iler bitince Çavuba’nn verdii iaret üzerine çavularla
hizmete memur olan dier ahslar divândan çkard. Divân’n sonunda
Çavuba, Sadrazam’dan padiahn mührünü alr, hazineyle
defterhâneleri mühürledikten sonra yine Sadrazam’a teslim ederdi70.
Çavuba’nn maiyetinde kendisinden sonra büyük âmir olarak
çavular kâtibi ile çavular emini vard. Çavular emini, kanun
64
. H. Uzunçarl, Saray Tekilât, s.412.; M. Zeki Pakaln, Tarih Deyimleri..., Cilt I,
s.332.; Ayrca bkz. Lütfî Paa, Tevârih-i Âl-i Osman, (Osmanlca Metni Notlarla Nere
Hazrlayan: Âli Bey), (Önsöz ve ndeks: M.Serhan Tayi), stanbul 1990, s.22.
65
Defterdar Sar Mehmed Paa, Zübde-i Vekayiât
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bilinmektedir. Rumeli 76 , Anadolu 77 , Sivas, Bosna, Budin 78 , Kanije,
Temevar, Varat, Girit, Kbrs, Trablus, Halep 79 , Kapudan Paa
eyaletlerinde ise hem çavular kethüdas hem de çavular emininin yan
sra çavular kâtibi bulunmaktayd80. Burada bahsedilen çavular, Divân
çavular’dr; tpk merkezde olduu gibi bunlarn mahiyetindeki
çavularn tecrübeli olanlarnn paa saraynda görev yapyor olmalar
muhtemeldir. Osmanl ariv belgelerinden bu çavularn zaman zaman
güvenlik ve asayii ilgilendiren hususlarda görevlendirildiklerini
anlyoruz81. Ayrca askeri zümreler içinde görev yapan çavular da vard
ki bunlar genellikle kalelerde istihdam edilirlerdi82.
Gerek III. Selim zamannda kurulan Nizâm- cedid ordusunda,
gerekse II.Mahmud zamannda Yeniçeri Oca’nn kaldrlmasndan
sonra tekil edilen Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’de varln
koruyan “Çavu” ve “Baçavu” unvanlar, bugünkü Türk ordusunda da
üst rütbeli astsubaylar için ve onbann üstünde bir erba rütbesi olarak
varln sürdürmektedir83.
Sonuç
Suba ve çavu unvanlar, Türk medeniyetine dâhil olan devletlerde
yaygn olarak kullanlan askerî unvanlar arasnda yer alm olan
terimlerdir. Bu unvanlar, telaffuz itibariyle deiiklie maruz kalsalar da
Osmanl devlet tekilâtnda kullanlmlardr. Ortaça Türk devletlerinde
asker, ordu komutan olarak adlandrlan süba terimi, Osmanl
devletinde hem ehirlerde asayi ve güvenlikten sorumlu olan kiiler için
hem de tarada bulunduklar bölgenin güvenliini salayan görevliler
76

MD, Cilt 24, 310/840.
Mühimme defterlerinde eyalet ve sancak çavular ile ilgili bilgilere rastlamak
mümkündür. “Anadolu beylerbeyisine hüküm ki, mektûb gönderüb Ankara sancanda
Çubuk nahiyesinde 11389 akçelik timar ile Anadolu çavularndan olan aban Çavu
Hasan…”, Bkz. MD, Cilt 13, 58/409.
78
MD, Cilt 31, 93/230.
79
MD, Cilt 22, 74/152.
80
Ümit Koç, “XVI. Yüzylda Osmanl Devleti’nde Çavuluk Tekilat”, Frat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Say 2, s.412-413.
81
MD, Cilt 21, 31/88.; MD, Cilt 10, 146/223.
82
Ü. Koç, “…Çavuluk Tekilat”, s.413.
83
, M. F. Köprülü, “Çavu”, s.368.; Orhan F. Köprülü, “Çavu”, s.237.
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için kullanlan bir unvan haline dönümütür. Bu terim, Osmanl idari
sistemine de yansm ve XVII. yüzylda Beylerbeyiliklerin saysnn
artmasyla birlikte idari yaplanmada meydana gelen deiiklik
“subalk” denilen idari birimlerin ortaya çkmasna yol açmtr.
Orta Asya’da daha çok elçilik görevlerinde bulunanlar için kullanlan
çavu unvan ise, Osmanl devletinde kullanm açsndan çeitlilie
uram ve bir tekilât hüviyeti kazanmtr. Her iki terim, gerek mahiyet
gerekse söyleni tarz itibariyle deiiklie urasa da Osmanl devletine
kadar mevcudiyetlerini devam ettirmilerdir. Bu durum, Orta Asya’da
balayan Türk medeniyetinin nüvelerinin Osmanl devletindeki izleri, bir
dier ifadeyle kültürel devamllnn bir göstergesidir.
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