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I~ 

A. Kaynaklar 

Bu yazıda, bildiğim kadarıyla, kimi eserlerin çıkmalarında yer
leri ve numaraları gösterilmiş olmakla birlikte bütünüyle verilme
miş olan kaynaklardan -ve belgelerden alınmış olan bilgiler yer al
maktadır. Sırası geldikçe ve gerektikçe bu konunun alanına girmiş 
olan kitapların ve incelemelerin adı da geçecektir_. 

Söz konusu kaynaklar, 1) Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde~· 
2) Toplca/Pı Sarayı kütüphanesiiıde~· 3) Ba,:ıbakanlık Arşivinde yat
maktadır. 

Topkapı Sarayı arşivindeki belgeler için, çoğunu rahmetli Mus
tafa Çağatay Uluçay'ın hazırladığı katalogiardan yararlanılmıştır. 
Bu kataloglardan ilk ikisi basılmıştır. I. fasikül, Kültür Bakanlığı 
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, Devlet Basımevi, 1938; II. fasi
kül, aynı yer, 1940. Bu belgeler konularına göre ayrılmış ve bunlar . 
alfabe sırasma konmuştur. I. fasikili Aba-Cemil Kalfa~ II. fasikül 
Cemile Sultan-Hançerlizade. arasındaki belgeleri vermektedir. He
nüz basılmamış olanlar beş defter halindedir. Bütün bu belgeleria, 
herbirinin muhtevası hakkında bilgi vermiş, bunların yazıldıkları 

tarih üzerinde açık bir tarih bulunmayanları yaklaşık olarak belirt
mek suretiyle bu belgelere açıklayıcı fişler iğnelemiştir. 
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a) Topkapı Sarayı Müzesinin kütüphanesinde bulunan (Defter-i 
Teşrifat' Y eniler, Nu. 612 de kayıtlıdır. Kitabın başmda 8Uret-i Jıa.tt-1. 
hümayun-1. saadet-makrum başlığı altmda fima'ba'd defter-i te§Tifat 
düsturü/l-amel tutulup teşrifatçı bulunanlar llll.fz, ve hilafından ih
tiraz oluna denmektedir. İçinde türlü konular ve kişilerle ilgili say
falar bulunan bu teşrifat defteri, Sultan I. Mahmud'un (saltanatı : 
1143-1168 (1730-1754) teşrifatçısı olan Naili tarafından derlenip 
~oplanarak meydana getirilmiştir. Bu zat, 1110-1172 (1698-1758) 
yılları arasmda yaşamış olan sadrıazam Abdullah Naili Paşadır. 

Sultan m. Osman zamanında 1168-1171 (1754-1757) sadrıazamlıkta 
bulunmuş olan Paşa, 1743 de Sultan I. Mahmut tarafından, devletin 
bozÜlan teşrifat usullerini derleyip toplamakla görevlen~ilmiş, bü
tün teşrifat usullerini kavanin-i teşrifat adı altında bir arada gös
termeye çalışmıştır (Türk Ansiklopedis-i, I, 39 v.d.; Sicill-i Osmani, 
m, 381; Osmanlı Müelli{leri, m, 102). Kitabın sonunda (ypr. 177,) 
cA.sr-1. Mahmud Hanide elli altı tcı?•ikiyle mii.verrak ve katt-ı Tıüma
yunla muvaşşah tertib olunan teşrifat defterinde» dendiğine göre, 
bu derleme 1156 (1743) tarihinde tamamlanmıştır. Kitabın ilk say
fasında, alışılmış olan belli kalıp sözlerden sonra (Sultan Mahmu4 
Gazi hazretleri . . . . . defatir-i Hızane-i amirelerinden ceraid-i teş-
1'ijat ... ismiyle namve?' ve nizam-1. a.slisi anen fe-anen e'ğerçi mer'·i 
mıtteberdir, lakin alıd-i baidden be1·ü teşrifata dair olan rii.süm ve 
kavanin vazayif-i Vakciyinüvisan gibi zıüıürat-ı yevmiyye ve vakıat-ı 
1'Uziyye siyakında ketb ü tahr·ir ve vadi-i ka,sa,s ve hikayatta zabt u 
ta,stir olunduğundan kavaid-i 7cüllityyesi mensi ve nizam-1. cı,slisi mun
tefi olmağZa teşrifati olanları.n yedlerinde mahfuz olcın defatirden 
vakt-i lw.cette umür-1. cüz'iyye istinbatı asir ve nice muharrerat-ı 
vakayi' dahi şiraze-i cild ü tedvin olmayıp evrak-ı per·i§anda kaldı
ğından ukde-i serrişte-i işkalin tiz elden 1w.ll ü tedkiki gayr-i yesir 
olmaktan naşi defatir-i merkümenin böyle muhtel ve perişan olma
sını . .. 1·eva görmeyüp sahdyij-i mezkürenin şirazegir-i mecmua-i 
telfik ve nizam-bend-i tedvin-i cem' u tevfik olma.sıyla ecdad-1. mdali
nejadları.nın asar-1. hucestelerini ihya ve tecdide irade-i aliyye-i şa
hane"leri tealluk etmeğ·in bu abiH fakir yani Naili-i pür-acz ü taksir 
teşrif-i behcet-tıraz-1. !eşrifat ile serefraz buyu:nıldttktan sonra zikd. 
mesbuk emr-i hatiri ce?n' u tesvid uhde-i ke?n-bidaa-i lıakiran~ 
tefviz ve taklid olunmağla me'muren ... cem' u tahrir ve ~elfik u ta,s
tirine said-i mübaşeret ve ihtimam teşmir olunmuşdur ... 
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Yalnız bu kitapta yer alan olaylar ve kişilerle ilgili olan belge
lerin hepsi Abdullah Naili Paşa'nın derleyip topladıklarından iba
ret değildir. Onun 1758 de ölümünden çok sonraya ait 1181 (1.767), 
1190 (1776), 1195 (1781) ve 1206 (1791/92) tarihini taşıyan teşri
fat belgelerine de rastlamaktayız. Kitapta: bulduğumuz en eski tarih 
ise 1161 (1748) dir. 

Abdullah Naili Paşa'nın teşrifatından bazı bölümler Türk Ta
rih Encümeni Mecmuası'nda yayımlanmıştır (1 Temmuz, 1926, nr. 
16 (93), s. 250 v.dd.) Yalnız bu parçalar benim söz konusu ettiğim 
kitapta yoktur. 

b) Başbakanlık Arşivinde, teşrifatla ilg,ili belgeler Kamil Ke
peci tarafından sıraya konmU§tur (genel sayı: '696/M; özel sayı: 15). 
200 yaprak tutan bu defterin içinde, aralarda boş bırakılmış say
falar vardır ve bunların sayısı oldukça kabarıktır. Baştaki ilk yap
rakta (18

- 1b) bu defterin nasıl ve kimin tarafından meydana geti
rildiği anlatılmaktadır. Her kitapta adet olan giriş satırlarmdan 

sonra şöyle denilmektedir : Müluk-i Osmaniyenin her zamanda 
umur-ı te§rifat ve merasimine rical-i devlet-i aliyyeden me'mıır olan 
zevat-ı kiramın hıdemat-ı şerifelerinde halifelik hizmeti ile bazıla?"t 
bulunagelüp ol dahi bulunduğu surette vııkubulan mevadd-ı cariye
nin anen fe-anen za.bt u tah?~ir ve teşrifat-ı hürruiyıma tatbik ederek 
ketb ü tahri1·i elzem-i umurdan olup teşrifat kalemi sair akltim mi
sülliı kisedara muhtaç olduğun reisüllflilttab devletlü, inayetlü Ömer 
Efendi hazretler·i i'lam etmeğin, i"Zamı mucibince bu bende-i pür
ta7csir Mehmed Naim kisedarlık hizmetiyle müceddeden me'mur ve 
çırağ ve halen teşrifati-i divan-ı hümayun olan sadr-ı esbak ve mağ
furün-leh Naili Abdullah Paşa Biraderi demekle şehı-r El-hac Ebu
bekir Vahdeti Efend-i hazretlerinin himmet-i seniyyeler·iyle kisedar
Zık ru'llsuna dest-res ve nail olup lnşaallahu Taaıa kalem-i mezbura 
müddvemet ve bin yüz seksen senesi ramazan-ı mübareki tarihinden 
(aralık 1767) olmak üzere bazı evrak..iı perişan ve gerek sene-i mez
karede vaki olan teşrifat ve sinin-i sabıklarda vukıı-ytijte bulmuş 
mevddd-ı lazimeyi bazan tashih-i nüsveddat ve bazan dahi defa
tir-i teşrifattan tertip ve ·bir cilde şiraze-bend-i cem' u tensik etmek 
üzere hizmet-i mezkureye şehr-i zilhiccenin On sekizino-i ahad gü
nünden (11 . mayıs 1161) me'mur ve bi-avnihi Taala. bed" ve iftitah 
olundu. 
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Arada boş bırakılan altı sayfadan sonra yukarıda verilen bilgi 
daha kısa olarak tekrarlanmıştır (7n). 

Kısaltmala1·: E. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, ewa7c; D. Top
kapı Sarayı Müzesi Arşivi, defter .. ; N. Topkapı Sarayı Kütüphanesi, 
Naili Abdullah Paşa Defter-i Teşrifat; K. Başbakanlık Arşivi; Ke
peci Tasni.fi. 

B. Başka kaynalda:r 

Konumuzia ilgili olarak yazma ve basma daha başka kaynak
lar da vardır. Bunlar, Ayni Ali Efendinin, Kuyucu Murat Paşa'nın 
teşvikı ile düzenlediği K_avanin-i AZ-i Osman der Huldsa-i Mazamin-i 
Defter-i divan adlı eseridir. 1280 (1864) yılında basılmıştır. Bu ki
tapta konumuzia ilgili EyaZet-i Bahrisefid ve Kapudan-1. Derya Eya
Zeti (s. 20 v.d.) ve rüesd ve azeben ve tersane-i amire hizmetinde 
olup onların vazai/i beyanında (s. 98) başlığı altmda verilmiş olan 
iki satırlık bilgiden ibarettir. 

Esat Efendinin te§Tifat.J~. kadime adlı eseri 1287 (18'70) yılmda 
İstanbul'da basılmıştır. Bu eser Osmanlı !mparatorluğunda teşrifat 
konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu kitapta Defter-i Dona?ı
ma'1Jı Hümayun bölümünde (s. 97-110) bulunan 'donanma-yı hü
mayunun Yalı Kasrı önünden geçişi (97-106), 'Ameden-i donanma
yı hünıayun (106-107) ve 'Mürftr-ı Donanma-yı Hümayun (107, 110) 
bölUmleri, benim yararlandığım kaynaklardan kimi farklar göster
diğinden, ben, yazmalardan alarak verdiğim bölümleri, bir tekrar 
saymadığım için, yazımda bıraktım, bu farklardan kimilerini, ay
rıntılara girmeden, işaret ediyorum. a) Esat Efendide yukarıda ver
diğim bölümler, benim kullandığım yazmalarda daha uzundur. b) 
Esat Efendi'de kendilerine hil'at verilenler, filan paşa, filan bey diye 
genel olarak verildiği halde yazınada hil'at alanlarm adları da ve
rilmiştir. c) Paşalardan ve beylerden başka kendilerine hil'at veri
lenierin sayısı yazmalarda daha çoktur. 

Tevkii Abdurrahman Paşa tarafından 1087 (1676) de tedvin 
edilmiş olan Kanunname Milli Tetebbular Mecmuasında yayımlan
mıştır (Temmuz-Ağustos 1331, cilt-I, sayı-3, s. 497-544). Bu eser 
Osmanlılarm teşrifatı konusunda çok daha zengin bilgi vermekte-
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dir. Konumuzia ilgisi dolayısıyla Kanun.Jt Kapudan Paşa bölümü 
buraya alınmıştır (s. 536-538). 

Teşrifat ve teşrifatçı için en zengin bilgi rahmetli İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı'nın 'Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı' 
adlı eserindedir (Türk Tarih Kurumu, Ankara 1948, s. 58-64) . Bu 
konu .ile ilgili başkaca bilgiler için eserin m. Terimler ve Önemli 
Maddeler bölümüne de bakılmalıdır. 

C. Kapndan Paşa (Derya kapudanı) . 

1. Yazma belgelere geçmeden önce, bu bölüm için basma kay
nakları hatırlamakta yarar görüyorum. Bunlar, Tevkii Abdurrah
man Paşa'nın Kanunnamesi (Mi'lli tetebbular Mecmuası, cilt. I, Tem
muz-ağustos 1331, sayı, 3, s. 536-538). 

2. Katip Çelebi, Tuhfetü'l-kibar fi Esfari'Z-biM.r (Açıklama

larla Orhan Şaik Gökyay, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığt, 1000 
Temel Eser yayınları, İstanlntl 1973): 

3. İsmet Parmaksızoğlu, Kaptan Paşa Maddesi. Islam Ansik
lopedisi, O. VI, 206 v.dd. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde bu mad
de ile ilgili olarak gösterilen kimi belgelerin bıı konıt ile alakası 
yoktur. D. 9139, Sııltan II. Bayazıdın evkafına ait bir muhasebe def
teridir. E. 4478 numaralı belge de, bugün Arşivde yoktur. 

4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin M erkez ve 
Bahriye teşkilatt, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1948, s. 414-422. 
Donanma ile ilgili bütün bilg·iler için, s. 422 v.dd. 

5. S . Özbaran, Kapudan Paşa, Encyclopedia of Islam, s. 571-
572. 

6. Henry and Renee Kahne .; Andreas Tietze, The Lingua 
Franca in The Levant (Turkish Nauitical Terms of Italian and 
Greek Origin, University of ffiinois Pres:;, Urbana, 1958. 

Bu kaynaklarda, bir bölüğü yabancı dilde olmak üzere başka 
eserler de yer almıştır. 
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Ç. Tevkü Abdurrahman Paşa Kanii.nnamesinden : 
Kanun-ı Kapudan Paşa (s. 536-538) 

Vezareti var ise viizera-yı izam sil.kine dahil olur. Arz günle
rinde divan-ı hümayuna gelür ve kubbe altında yoluyla oturur. Ve 
tersane-i amireye vardıkça iktiza ederse ol semte müteallık dava
ları istima' eder ve ol semt kadısına buyuruldu yazup istima' etti
rir. Deryaya müteallık umfır-ı külliyye ve cüz'iyyeyi görüp bazı 
umür-ı mu'zamayı vekil-i saltanat olan sadr-ı ali-menzilet hazret
ierine arzeder ve deryaya müteallık ve kapudanlığa mahsus u.niur 
içün alıkarn verüp tuğra çeker ve deryaya müteallık olan tırnar ve 
zeam.eti ve sair manasıbı tevcih eder, bazısını kendi buyurup bazı
sını vekil-i saltanata arzeder. 

Vekil-i saltanat hazretleri tersane-i amireye vardıkda kapudan 
paşa iskelesinde karşulayup elinde olan sadefkari asayı vekil-i sal
tanatın eline verüp kendi önüne düşer. 

Ve donanma-yı hümayun çıkmak lazım geldikde cümle vüzera
yı izam ve şeyhillislam efendi ve nişancı paşa ve bilfiil kadıasker 
efendiler ve defterdaran ve yeniçeri ağası sabah namazından son
ra erkence tersane-i amireye varup kapudan paşanın odasında otu
rurlar. Ba'dehu sadrıazam hazretleri varup kapudan paşa iskelesin
de isti.kbale müsaraat ve kanun-ı mezkfıru riayet eder. Ba'dehu oda
ya girüp otururlar .. 

Ol mahalde cümle erkanın ve kapudan paşanın huzur ve mi.i
vacehelerinde veziriazam hazretleri tersane emini ile tersane kethü
dasına hıtab edüp «donanma-yı hümayunun cemi' mühimmatı görü
lüp bikusur yerli yerine teslim ve tekmil olundu mu?» deyü süal 
buyurur. Anlar dahi «tamam oldu ve cümle mühimmat ve levazım 
görüldü» deyü cevap eylediklerinde anlara ve sair tersane küttabına 
ve huddamına defterleri mucibince ilbas-ı hil'at buyururlar. 

Ba'dehu taraf-ı hümayundan izin haberi gelicek ol saat viizera
yı izam selimilerin giyüp ve u1ema-yı kirarn örflerin giyüp anda 
olan sair erkan dahi kezalik selimilerin giyüp · baştardaya girerler. 

Amriıa odadan çıkup baştardaya gitmelerinin. keyfiyyet-i kanu
nu budur ki vüzera ve u1ema ve sair erkan odadan taşraya çıkup 
selama dizilürler. Ba'dehu veziriazam hazretleri elinde sadefkari 
asa ile odadan çıkup vüzera ve u1emaya selam vererek cümlenin 
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önünce yürüyüp vi.izera ve ulema tertipleri üzere veziriazam hazret
lerinin ardınca yürürler. 

Amma en ilerüde reis efendi ile çavuşbaşı ba'dehu tersane ]fet
hüdası elinde değnek ile yürür, eğer payesi var ise selimi giyer. 
Ba'dehu kaptidan paşa elinde değnek ve selimi ile yürür. Ve bilcüm
le bunlar veziriazam hazretlerinin önünce yürürler. 

Bu üslılb üzere baştardaya girerler, otururlar. Amma kapudan 
paşa Sancak dibinde selimi ile ayağ üzre durup iskelelerde yığılup 
duran halka. selam virür. 

Kireçhane önüne varıldıkda veziriazam hazretleri kendi kayığı
na l:>inüp huzur-ı hümayuna giderler. 

Yalı Köşkünde Şevketlü padişah-ı ruempenah ha.zretlerine ve
ziriazam arz edüp Kapudan paşaya -Kürklü seraser ve sair beylere 
ve donanma ağasına ve çorbacılara ve gemi kapudanlarına hil'atler 
giydirilüp ba'dehu veziriazam hazretleri ve Kapudan paşa üslılb-ı 
sabık üzre baştardaya gelüp girerler. 

Amma kapudan paşa sancak dibinde ayağ üzre selama durup 
Yalı Köşkü mukabelesine gelindikde şevketlü padişah-ı a.Iempenah 
hazretlerini selamladıkda ol saat top ve tüfenk şenliği olur. Lakin 
kuru-sıkı ve tüfeklerin ağızları cümle Tophane canibine virilür. 
Beşikta.ş önüne varup demir bırağurlar. Vüzera-yı izam ve ulema-yı 

kirarn ve sair erkan baştarda içinde kapudan paşanın ziyafetiyle 
it'am olundukdan sonra kayıklarına binüp hanelerine giderler. 

Donanma-yı hümayıln dahi bir-iki gün sonra mahall-i mezbur
dan hareket ve me'mur olduğu semte azimet eder. 

Ve kapudan paşa donarima-yı hümayunla her ne semte varırsa 
dava dinler ve alıkam-ı şeriat ve umılr-ı siyaseti icra eyler. Yanın
ca donanma-yı hümayun kadısı namına bir kadı götürür. 

Amma kapudan paşanın vezareti olmasa payesi Cezayir beyler
beyliğidir. Meğer ki Cezayir'den ali bir eyalet payesi inayet buyu
rula. Ala küll-i _hal itibar payesine göre olm:. 

Ve gah olur ki iktiza hasebiyle donanma-yı hümayunla kapu
dan paşa gönderilmeyüp a:nın yerine tersane kethüdası beylerbeyi
lik payesiyle tayin olunur. Yahut beylerbeyilerden bir umılr-dide 
gönderilür. · 

Ve kapudan paşanın mahsus kayığı vardır, kadırga burunlu ve 
tırabzaplı. 
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Sair viizera-yı izamın dahi mahsus kayıklan olur, kanca bu
runlu ve tırabzanlı sandallardır. Tatil günlerinde binüp bahçelerine 
giderler; çaşnigirler kürek çeker. 

Amma sadrıazam hazretlerinin kayığı yeşil çuka ile kıçı örtü
lüdlir, sairinden mümtazdır. Ve viizera-yı izam kayıkları tersane-i 
amirede durur.,. 

Törenler 

A. 

Vezirlerden birine Derya Kapudanlığı verildiğinde 

a) Hanya Muhafızı Vezir-i mükerrem Tosun Mehmet Pa§a'ya 
Derya Kapudanlığı tevcih olunup dononma-yı. Hü·rnayun ile 
Asitane-i saadete wrudlaranda icra olunan resmdir 

14 Recep 1180 ( 11 aralık, 1166) 

N. 1S• - 1Sb 

Vezir-i müşarünileyh hazretlerine bundan akdem derya kapu
danlığı tevcih ve ihsan ve donanma-yı hümayun ile ·neraliyye'ye 
müteveccih olmaları ferman huyurulmağın eyyam musadefe etme
yüp rltz-ı kasımdan otuz dört gün mürfırurnda bi-inayetillahi Taala 
Kapndane-i hümayun Kalyonu ile Kıırşu.nlu Mahzen önüne lenge
rendaz olup alışam karib olmağla irtesi günü devletlü sadrıazam 
hazretleri tarafından adiyeten mu'tad üzre bir donanmış esb ve ik
ramen yük içün bir re's bargir ve yirmi nefer çukadar ve on nefer 
mehterler dahi Kireç Iskelesine isal ve. sadrıazam Kapucular Ket
hüdası ağa taraf-ı asafiden mukaddemce davete gidüp vezir-i mü
şarünileyh dahi kendillerine mahsus olan kayığa süvar ve iskele-i 
merküma çıkdıklarında kapucular Kethüdası ağa önlerince bab-ı 
asafiye geldiklerinde saadetlü Kethüda Bey ve reisülküttab efendi 
ve çavuşbaşı ağa ve tezkire-i evvel ve sani ve mektfıbi ve teşrifati 
efendi nerdihan başmda istikbal ve huziir-ı sadrıazaıniye varıldakta 
sahib-i devlet hazretleri dahi vasat-ı odaya karib istikbal buyur
duklarmda kapndan-ı müşarünileyh damenbils-ı !safi birle ik'ad 
olunup merasim icrasmdan sonra bir mikdar sohbet ve ba'dehu av
detlerinde müstakbilin-i mfunaileyhim nerdihan başında teşyi' ve 
seng-i rikab-ı sadrazamiden geldiği esbe süvar ve yine Kireç lske-



OSMANLI DONANMASI VE 'İ'EŞRİFAT HAXJrn'lıDA BELGELER 33 

leSinden kayıklarına binüp dona-nma-yı hümayuna teşrif eylediler. 
Bu günde at ve kürk verilmedi ve mutahhıracı, tüfenkci takımı dahi 
iskeleye gitmedi. Ancak çukadar ve mehterler isal olundu. 

* ''* . 

b) Kapudan Küçük Hüseyin Paşaya derya lcapııdanlttğı veril
diği zaman yapılan tören. 

Bu defa rütbe-i va.ıa-yi vezaretle derya kapudanlığı tevcih ve 
ina.yet huyurulan saadetlu re'fetlü Hüseyin Paşa hazretlerinin ka
nfuı-ı kadim üzre enderfuı-ı hümayunda kallavi iktisa huyurup cüm
le ile resm-i muvadaayı icradan soni·a takım ile bab-ı asafiye ve an
dan dahi Kireç Iskelesinde kendülere mahsus olan filikelerine süvar 
olup tersane-i amireye gittiklerinde iktiza eden resmdir. 

E. 10178 

Yevm-i mezbfırda saat-i muayyen malUm. oldukda kethüda bey 
divan takımı yeşil üst ve çavuşbaşı ağa seraser üst ve divan takı
mıyla ve katib-i çavuşan ve emin-i çawşan ve teşrifati ve oıı beş 
mikdarı erkan sarnur kürkleriyle agavat-ı asafi ve otuz-kırk mik
darı divan-ı hümayfın çavuşları, bu zikrolunanların cümlesi gider
ken destar,-ı adi ile enderfuı-ı hümayuna varup Kubbe-i Hümayun 
canibinde ~acegan-ı divan-ı hümayuna mahsus olan TCı.lani Suffa'da 
kuüd ederler. Ve kethüda bey bu def'a yalnız kendi takımlarıyla gi
düp zaid takım iktiza etmez. Müşarünileyh hazretlerinin kendi ta
kımları şatır ve mataracı, tüfenkçi ve çukadar8.n. ve kapucular ket
hUdaları ve selam ağaları ve mirahur ve sa:ir vüzera-yı izama malı· 
sus olan takım bilcümle mevcut alanlarıyla mukaddemce enderfuı-ı 
hümayuna varup Orta-kapuda divan bisatıyla müzeyyen esb ile ve · 
yedekleriyle hazır ve arnade dururlar. Erbab-ı alayın mezkfır olan 
Tulani Sutfaya geldikleri müşarünileyhe ihbar olundukda nısf saat 
mürurunda yeşil atlas üst kürkü ve kallavi ile çıkup Babii.ssaade 
mabeynine geldikde meydan imamı dua edüp İnüezzinin savt-ı bü
lend ile amin deyüp İnüşarünileyh tarafından ağanı.n biri bir kese 
çil para çıkarup önlerinde çemenzara nisar ederler: Haderne yağ-

Tarih Enstitü.siı Dergisi - F. 3 
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mada iken müşarünileyh yürüyüp bu esnada erbab-ı alay dahi bil
cümle mecevvezelerin giyüp ak ağalar koltuğunda müşarünileyh ge
lür iken selam ~ından birkaç hatve· mahalde kethüda bey ve dahi 
ilerüde teşrifati selamlayup önlerince yürüyerek Kubbe-i Hümayun 
yoluyla Orta-kapuya giderler. ÇıkıJdıkda herkes süvar olup müşa
rünileyh dahi kendi taraflarından amade olan esblerine süvar olur-
lar. , 

Tertib-i alay. İbtida çavu§an-ı divan, ba'dehu ağayan-ı asafi 
mücevveze ve erkaruarıyla, ba'dehu katib ve emin mücevveze ve er
kan ile, ba'dehu teşrifati mücevveze ve üst kürkiyle, ba'dehu çavuş
ba.şı ağa seraser üst ve divan , takımı müceyvezesiyle, ba'dehu ket
hüda bey yeşil atlas üst ve mecevveze ve div~ takımıyla, ba'dehu 
müşartinileyh hazre~leri kall.avi _ye ·üst kürkü ve divan bisatlu esble
riyle yürüyüp bab-ı asafiye geldikde reisülkküttab ~fendi selimi V~ 
~air rical-i bab mücevveze ve erkan ile binek taşından ist~kbal edüp 
kapucular kethüdası selam ağası koltuğuna girüp dahi odasına du
hill ve resn-i adi üzere millakattan sonra kable'l-kuiıd işaret-i asafi 
ile müşarünileyhin kallavileriyle üst kürklerini alup amade olan des
tar-ı adilerini ve erkan samur kürklerini iktisa ve ba'dehu lruud bu
yururlar. Tatlu ve kahveden sonra. bir mikdar mahfi st>hbet ve ba'
dehu şerbet ve buhur verilüp avdet buyururlar ve avdette herkes 
destar-ı adileriyle nerdibana dek teşyi' resmi icra ederler. Sair il
bas-ı fe):'ve ve erba.ö-ı alayın ve çuvuşbaşı ağawn maan tersaneye 
dek gitmeleri resimleri icra olunmuş olmağla an~ar iktiza etmeyüp 
ve tekrar esb keşiae kılınma~p bab-ı asafiden avdette hemen ça-. 
vuşan-ı alay ve emin-i çavuşan ve. katib-i çavuşan iskeleye dek be
raber gidüp müşarünileyh hazretlerini. rakiben se13.mlayup avdet 
ederler. Yevm.:i mezburda cavuşan-ı divan ve agavat-ı asaf.i ve kapu 
kethüdaları misillü rikab-ı müşraünileyhde bulunanlara ikti.za eden 
ataya, re'y-i rezin-i inayet-karinlerine menuttl:J.r . . 

c) Vezirlerden birine dery_q, kapu{lanlığı verildiği zaman sad-
rıdzamın sarayında yapılan tören ·· , · . . 

. . 
· Vüzera-yı i.zam hazerat.ından biri derya: kaptidanlığı ilisan olu-· 

nup sara-yı asafide kürk ilbasından sonra ikti.za e~en harekattır. 
N. 534 (tarilısiz) · · 
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Derya kapudanlığı tevcih olundukda sara-yı asafide serasere 
kaplu sem.mur kürk ilbas ve bir re's donanmış at dahi ilisan huyu
ruldukdan sonra kapudan paşa hazretleri kendü tak:ımlarıyla Bahge
kapıısuna varup kapndan paşalara mahsus olan filikeye süvar ve 
tersane-i amireye güıar buyurdukda Kapulu Iskeleden çıkup Büyük
Odada eelse-i hafifeden · sonra tersane ri elliinin divanhanede mü
heyya olduğu haber verildikde tersane-i amire emini ve tersane ket
hüdası önüne düşüp divanhaneye geldiklerinde. tersane hatibi ağaz-ı 
dua ve iki nefer tersane müezzinleri savt-ı bülend ile resm~i temini. 
eda eylerlikden sonra mehterhane çalınmağa başladıkda ibtida ter
sane-i amire emini, ba'dehu tersane kethüdası paşa, ba'dehu ümera-i 
derya alettertib, ba'dehu kapudanan, ba'dehu ketebe-i tersane; ba'
dehu sair haderne-i tersane ala-meratibihim damenbfısdan sonra 
müşarünileyh hazretleri divanhaneden kalkup içerüye teşrif buyur
dukda azim top şenlikleri olup içerü odada defter-i teşrifatta mez
kU.r olanlara ·hil'atler ilbas .olunur. Ve tersane emini mu'tad üzre üç 
gün ziyafet eder. Akab-ı ziyafette emin-i mfunaileyhe ferace kürk 
ilbas olunduğu dahi mukayettir. 

B. 

a) Kapuda.n Pa.şaların Bayramla.şma Tö:eni. 

Mirmir.anlık rütbe-i celilesiyle kapndan-ı derya olan zevat-ı ki
ram hazretlerinin iktiza eden muayedelerı resmidir (N. 48·) 

Ramazan-ı şerifin yirmiyedinci cuma günü tayin olunan vakit
te saadetlü kapndan paşa hazretleri seltmi ve erk4n kürk ve divan 
bisatlü esb ile ve iki re's yedekleri ile ve önlerince kapucul2.r ket
hüdaları ve selam ağ~arı mücevveze ve .erkan kürklerile .ve dört ne
fer şatırları ve saracbaşıları ve yedekçibaşıları mu'tad üzre kendü
lere mahsus kıyafetleriyle sudfır-ı kirarn ha~eratı bab-ı asafiye ge
llip teşrif ve kethüda bey binek taşı karşusundaki muhzır ağa önü
dür -şatırları anda tevakkuf ve selama dizilürler- ve kapucular ket
hüdalarr ve selam ağaları oı · mahalde atlarından niizul :Ve devletlü 
sadrıazam· efendimiz ha~~tlerinin kapucular lrethüdası ve selam 
ağası ve bölükbaşı ağalar nerdibanda istikbal ve önüne düşüp doğ- . 
ru. Arz· Odasında huzfır-ı asafiye idhal ve dameribfıS birle kuud ve 
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gül§.b ve buhur me:rasimi icrası hıtamında avdet olundukda kez8.lik 
kapucular ağası ve sel§.m ağası. ve bölükbaşı ağalar mu~tad üzre · 
nerdib~a !fek teşyi' ederler. Bab-ı asafiden avdetde rüsfım-ı mu'tade 
üzre doğru semahatlü . şeyhülislam efendi hazretlerinin saadethane
lerine varup rüsôm-ı muayede icrasından sonra mahall-i mezburdan 
süvar ve doğru vezir -i mükerrem saadetlü kaymakam paşa hazret
lerinin sara-yı alUirini teşrif ve müşarünileyh hazretleri dahi rü
silm-ı muayede icrasından sonra ~oğru tersane-i amireyi teşrif bu
yururlar. 

Sayfa kenarında kırmızı mürekkeple §U satırlar ilıive edümi§tir: 

2 Şevval) 1182 (9 §Ubat, 1169) yevm-i çeharşenbih. Mirimiran
dan kapudan-ı derya olan zevat-ı kiramın id-i şerifin ikinci günü 
sadrıazam ve şeyhillislam hazretleri ve sair vüzera-yı izam gibi 
Gitlhaneye ve huzur:ı hümayuna ruhsO.de olmaları kaydı defter-i 
teşrifatta olmayup teşrifattan mucibince takrir ve enderun-ı hüma
yuna irsal olundukda müşarünileyhima hazeratı ile maan Gii.Zlıci.ne'
yi teşrif ve huziir-ı hümayuna ruhsO.de olması fermap buyurulmış

iken kethüda bey tarafından gidecek davet tezkiresi sehv olunup 
ta.hrir ve irsal olunmamağla paşayı mıimaileyh bazretleri tarih-i 
mezkfırda teşrif edememişlerdir. 

Mirmirandan derya kapudanı olan zevft.t-ı kiramın divan-ı hü
mayuna gelmeleri mu'tad olmamağla 1182 (1769) tarihinde kapu
dan-ı decya olan Ağribozlu İbrahim Paşa hazretleri dahi divan-ı 
hümayunlara gitmemişlerdir. 

c. 
Osmanlı donanmasının Akdeniz'e çılaşmda yapılan törenler. 

a) Dopanma-yı Hüma~un Bahrisefid'e azimetinde iktiza eden 
resmdir, Cuınadel'o.ıa., 1161 (20 mayıs, 1748) (N. 1634 ) 

Yevm-i mezburda re'fetlü sadrıazam hazretleri ve sem3.hatlü 
şeyhillislam efendi hazretleri ihtiyar huyurulan vakitte Yalı Köş

kiinde hazır ve kudfım-ı meymenet-lüzfım-ı hazret-i şehriyariye mun
tazır olurlar. Ba'dehu şevketlü, ker~etlü efendimiz hazretleri kasr-ı 
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merkuma çıkacak kapudan tahrik-i rikab-ı zuhftr hqyurdu.klarında 
alkış olunur. Bu esnada defterdar ve reisülküttab efe)ldiler ve çavuş
başı ağa rikab-ı hümayun ağalarıyla selaınlayup piş-i hi,imayuiıda 
yürürler. Ve tezkireci ve mektUbi efendiler ve . teşrifa.ti kenadra se
laınlayup piş-i hümayunda yürümezler. Ve semahatlü şeyhillislam 
·efendi binektaşı kurbünde selama durup andan piş-i hümayunda yü
rüyüp taht-ı hümayun pişgahında tevakkuf ederler. Re'fetlü sad
rıazam hazretleri maşiyen istikbal ve zeminbfıs eylediklerinde alkış 
olunur. Anlar dahi piş-i hümayunda yürüyereJr bi.Jlektaşında nüzUJ.-i 
hümayun huyurulduğu gibi alkış olunur ( 163b) Ve sadrı~zam haz
retleri hizmet-i bağlgirl ile müşerref olurlar. Taht-ı hümayuna teş
rif-i padişahane buyuruldukda sadrıazam hazretleri ve semahatlü 
şeyhillislam efendi hazretleri huzfir-ı hümayund,a bir mikdar tevak
kuf ba'dehu çıkup devletlü darüsaadeti'ş-şerife ağası hazretlerinin 
olduğu mahalli teşrif buyururlar . . Ba'dehu kapudan paşa hazretle
rini davet içün kayık kapııcu ağa mukaddem irsal ve tersaneden ha
reket ve baştarda ile A.zepkapusu beraberine gelüp levarima eyle
diklerinde haseki ağa hastancıbaşı sandalı ·ile· varup vezir-i müşQ.
rünileyh hazretleri sandala süvar ve gelüp tahta perdenin taşrasın
da kallavi ve ferace kürk ile sandaldan çıkdıklarında hastancıbaşı 
ağa ve çavuşbaşı ağa ve kapucular kethüdası ağa selimi ve ferace 
kürk ve yedierinde değnek. ile istikbal edüp haseki ağa ve kozbekçi 
ağa koltuğunda, tahta perde sırasıyla gelip mirahur-ı evvel ağa dahi 
istikbal ile önüne düşüp sadrıazam hazretlerinin olduğu mahalle 
getfuürler. -B4" mikdar tevakkuftan sonra ibtida sahib-devlet haz
ret! eri, ba'dehu şeyhülislam efendi ve ba'dehu kapudan paşa huzfu.·-ı 
hümayuna girüp zeminbus ve tevakkuf ederler. Bu esnada ümera-yı 
deryaya ve kupndanan ve liman reisine tahtaperde taşrasında hil:at
ler ilbas ve çuvuşlar katibi ve emini mücevveze · ile ön1erine düşüp 
·alkış içün Ağaçlar önünde duran çavuşlara karib getürdüklerinde 
hasaki ağa ve kozbekçi ve kayık kapucu ağalar ve suffa bekçisi 
zikrolunan beyleri J;>irer bi.İ'er a~up hastancıbaşı ağa ve çavuşbaşı 
ağa ve kapucular ketliüdası durdukları mahalle getürürler. .Anlar 
dahi huzfır-ı hümayuna karib mahalle götürüp (163b) maan zemin
bıis ettirüp cümlesi tamam old~ğu gibi ibtiôa sadrıaza~ hazretleri
ne seraser kürk, ba'dehu şeyhillislam efendi hazretlerlrıe dahi sera
ser kürk ilbas buyuruldukda alk1ş olunur. Ba'dehu kapndan paşa 
huzfı.r-ı hümayundan zeminbfıs ile çıkup devletlü ağa-yı darüssaade 
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bazretlerinin yanlarında bir mikdar tevakkuf ve veda edüp geldiği . 
siyak üzre baştardaya giderler. Ba'dehu re'fetlü sadrıazam hazret
leri ve şeyhillislam efendi tahta perde taşrasından sandala slivar ve 
baştardayı teşrif buyururlar. Ba'dehu baştarda ile kasr-ı h~ayun 
mukabiline geldiklerinde yalnız kapudan paşa hazretleri kallavi ve 
ferace kürk ile iskele mankasına inüp Uç defa zeminbüs eylediklerin
de herbirinde alkış olunur. Ba'dehu top ve tüfenk şenlikleri oluna
rak Dolm,abahçe önüne lengerendaz ve tersane emini efendinin mu'
tad üzre tertip eylediği mahall-i zıyafeti teşrif buyururlar. Ba'de't
taam kapudan paşa hazretlerine ve tersane emtni efendiye ferace 
samur kürkler iksa ve rical-i tersaneye dahi ber-mucib-i defter-i 
ruznamçe zirde mastür olduğu üzre hil'atler ilbas huyurulup kapu
dan paşa hazretleriyle ~uvadaa ile avdet olunur. 

b) Bi-mennihi Taala donanma-yı hümayun-ı zafer-makrfınun 
Bahrisefid'e azimetinde iktiza eden resmdir N . 11111 -112b. 18 mu
Jıarremı 11811 yevrnA lıamis (13 nisan, 1767). 

!nşaallahu Taala donanma-yı hümayunun YaZı Köşkü sahilin
den mürlı.ru ferman-ı hümayun huyurulduğu günli alesseher defter
dar efendi hazretleri Yalı Köşkit pişgahına val'Up mliterakkıb ollll'
lar. Ba'dehu tayin olUnan vakitte saadetıli reisülklittab efendi, se
mahatlü şeyhillislam efendi hazretlerinin hane-i saadetlerine varup 
müşarlinileyh hazretleriyle maan doğru YaZı Köşk"itnli teşriileri ha
beri vürildunda mu'tad üzere Yalı Köşkünü teşrif ve kudttm-ı şev
ket-makrU.n-ı hazret-i şehriyariye müterakkıb olurlar. Şevketlü, 
adaletlü, mehabetlü padişah-ı a.Iempenah efendimiz hazretleri Has
bahçe kapusundan teşrif-i hümayun buyurduklarında saadetili def
terdar efendi ve reisülklittab efendi ve çavuşbaşı ağa ve rikab-ı hü
mayun ağalarıyla maan bab-ı mezburdan içerilde istikbal ve zemine 
beraber tem~ edüp piş-i hümayunda revan olurlar. Devletlü, ina
yetlli sadrıazam efendimiz hazretleri dahi seng-i rikabda muntazır 
olmalanyla şevketlü, mehabetlli, adaletıli efendimiz hazretleri bab-ı 
mezburdan göründükleri gibi alkış olunmağla devletıli efenelimiz 
dahi istikbal ve nısf-ı tarikda zeminbüs eylediklerinde tekrar alkış 
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olunur ve piş-i hümayunda revan olurlar. Seng-i r ikab; mübarek 
feyz-i kadern-i şehriyari ile . behcetyab- ol~ukda semahatlü şeyhillis
Him efendi hazretleri mahç.ll-i mezburda. muntazır-ı vakfegir-i selam 
olmalarıyla kad-h~mid~-i- iclal olwla,r ... D~vİ~tlÜ sadrı~zam_ efen~miz 
hazretleri hizmet-i· bağlgiri şeref1yJe. müşe_rref ve taht~ı hümayun, 
.vücud-ı bihbfı.d-ı h~ayun-ı cih_anbani ~e pürş!3ref :oldukda müşa
-rünileyhima izn-i hümayun-ı millfıka~e ~udiirına . değin huziir-ı ·hü
,mayunçlı;ı. tevakkuf buyururl_ar. .rla'dehu ~aşra çıkup saadetlü da
rüssadeti'ş-şerife . ağası hazretlerin,in mavkıfl~rinde istir~hat buyu
rurlar. Bu esnada i~n-i hümayun il_e f.btida ka~k kapucu ağa, ba'de
b.u hasaki ağa gidüp tayin . 0~1p1a~ saat hÜ~~üıid~ . don~a-yı hü
mayun tersane-i amireden har~ket _ve Bahç__ekapusı.ı beraberine gel
dikde tevakkuf ve saadetlü kapud~n paşı;ı. hazretl~riİıi bestancıbaşı 
ağanın sandalı ile hasaki ağa, al up ggtürd~de bostancıb~ı ağa . ve 
çavuşbaşı ağı;~. ve kapucul~r kethüdası ağa selimi ve . m~t~z~·yı 

_nevşim_ üzre ~rkan_kürkü. v~yahut .sof ferac.eler ile ve hasaki ağa ve 
kozbekçi ağa elbise-i .m,ahs~al~ıyla ve bos~~cıbaşılar kethüdası 
ağa mücevveze ve al çuk~ feraç~ ile Yalı, .Köşkü cidarı kapusu ha
ricinde selamlayup vezir-i müşarünileyh _hazretleri dahi kallavi'. ve 
ferace kürk ile sandaldan (1124

) çıkup bab-ı :ıp.e:r;kuİndan duhfı.l ve 
mfı.maileyhim ağalar önünce cidar sı~asıyla gelürken müstakbilin-i 
.mümaileyhim ale't-tertib köş:ır kurJ:>ün4e selam dururlar. Kapudan 
paşa hazretleri devletlü sadrıazam efeı;ıçlimiz hazretlerinin olduğu 
mahalle -gelüp bir mi~dar . ~el~_ed~n sonra . h~zfı.r~~ hümayuna davet 
.olunçlukda devletlü. sadpazarn haZ!etleri ye semal).atlü şeyhillislam 
efendi hazretleri, kapudaiı paşa hazretleri arz.a teşrif buyururlar. 
Bu esn_ada ümera-i derya ':'e. kapudanan_a_ çidar verasında hil'atler il
has olunup çavuşla,r katibi ve emini m~ce:vvezeler ile önüne _düşüp 

;Çınar Ağaoı k~narına geldikler.ip.de hasaki ağa ile ~ozbekçi ağa iki 
taraflarından tutarak Kasr-'L I;Iümayun =.önüne· getürüp rik~b-ı · lıü- · 
:ı;nayun ağalarıyla rrı-aan birer birer zeminbüs ederler. Tamam ol
dukda huzfı.r-r _hümayunqa ibtid!! d~vletlü sadrıazaln. efendimiz haz.: 
retlerine seraser kürk ilbas olundukda-çawşlar alkış ederler .. Ba'de
hu semab.~tm şeylıüiisıam -e~endi hazretierine- beyaz çuka ferace 
kürk ilba.s olundukda - ı;ı;lkış oh~nmaz. Ba'dehu kapuda;n paşa hazret
lerine seraser kürk ilbas olunup alkış olunur. Ba~dehu kap~dan paşa 
.hazr~tleri- huziir-ı hüma~d~ çık1,1p ~aadetlü darüssadeti'ş-şerife 

ağası - hazretle~in4ı _ n~vk~leri~e gelijp }?a~deh~ sem~hatlü şeyhillis-
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·lam efendi hazretleri, devletlü sadrlazarn efendimiz hazretleri dahi 
mahall-i mezkilre gelü'p tatlu, kahve ve buhur merasimi icrasından 
sonra kallavi seraser kürk ile baştardaya gider. Ba'dehu devletlü 
sadrıazam hazretleri, semahatlü şeyhülisl!m efendi hazretleri san
dala süvar ve baştardayı teşrif buyururlar. Ba'dehu donanma-Yı hü
mayun hareket ve Kasr--ı Hü:milyun önüne geldikde baştardanın kü
rekleri levarima olunup kapudan paşa bazretleri kallavi ve seraser 
kürk ile mankaya inüp kayık kapucu ağa ile beraber üç defa zemin
bfıs merasimi icra ve herbirinde başka başka alkış olunur. Bu es
nada rikab-ı hümayun ağalarının cümlesi sel.inll ve feraceler ile se
ıa.ma dizilürler. Ba'dehu top ve tüfenk şenlikleri olarak mürur eder
ler. Dolmabahçe önüne varıldıkda devletlü sad.rıazam efendimiz haz
retleri ve semahatlü şeyhillislam efendi hazretleri ( 112b) baştarda· 
da tersane-i amire emini ağanın Dolmabahçede arnade eylediği zı
yafeti teşrif buyururlar. Ba'dehu Kapudan p~a hazretleri dahi ge
Hip derıin-ı sayebanda ferace samur kürk ve tersane emini ağaya 
ferace samur kürk ve bademe-i tersane-i amireye ber-mucib-i def
ter-i rUzn.amçe hil'atler ilbas huyuruldukdan sonra avdet buyurur
lar. Donanma-yı hümayun iliracı günü devletlü sad.rıazam ve sema
hatlü şeyhillislam efendi ve kapudan paşa hazeratına kürkler ilbas 
oluridukdan sonra baştardaya süvar ve Dolmabahçeyi taşriflerinde 
devletlü sadrıazam hazretleri ile şeyhülislam efendi hazretleri iske
·leye yanaşdıklarında tersane-i amire emini efendi destar-ı adi ve 
ber-muktaza-yı mevsim ferace sarnur kürk ve yahut sof fer!ce ve 
elinde asa ile iskele baŞında istikbal eyleyüp müşarUnileyhima esb
lerine süvar olduklarında mumaileyh emin efendi mişiyen piş-i ali
lerinde revıın olara]{ sayebiina dek gelüp devletlü sad.rıazam ve se
mahatlü şeyhillislam hazretleri nüzfıl ve makamlarma kuud buyur
duklarında mfunaileyh emin efendi ibtida devletlü sad.rıazam ve 
ba'dehu şeyhillislam efendi hazaratının damen-i inayetlerini takbil 
ve çadıriarına avdet ederler. Ba'debu defterdar efendi ve reisülküt
tab efendi ye çavuşbaşı ağa ve tezkire-i evvel ve sani ve cizye b~
bakıkulu ağa ve teşrıfati efendi ve muhzır ağa ve bostancıbaşılar 
odabaşısı ve telhlsi ve karakulağ-ı sad.rıali ve kapucular kethüdası 
ve selam ağası ve kapucular bölükbaşı ağalar alettertib ibtida sad
rıazam hazretlerinin ve ba'dehu şeyhillislam efendi hazretlerinin da
menlerini bfis ve herkes malıallerine avdet etmeleriyle, fakat def
terdar efendi ile reisül.küttab efendi oturup kahve rüsfımundan son-
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ra vezir~i mükerrem kapudan paşa ~hazretleri dahi sayeban-ı mez
kfıra teşrif etmeleriyle süvar oldukla:r:ı esbden sayeban önüne nüzfıl 
ve dertın-ı sayebana duhUl buyuruldukda kıyam huyurulup vezir-i 
müşarünileyh hazretleri ibtida devletlü şeyhülisla.m .efendi hazret
lerinin damenierini bus ve devletlü sadrıazam hazretlerinin sol ce
nahlarmda kuud huyurup ... 

(yazık ki metin burada kesilmektedir.) 

* ** 

c) Reften-i donanma-yı hümayun be-canib-i Bahrisefid 

N. (tarilısiz) . 554
- 56n. 

Re'fetlü sadnazam hazretleri ve semahatlü şeyhillislam efenm 
hazı;etleri vakt-ı mev'udda Yalı Köşkünde hazır ve kudlim-ı meyme
net-lüzUm-ı hazret-i şehriyariye muiıtazır olurlar. Ba'dehu şevketlü 
efendimiz hazretleri kasr-ı merkuma çıkacak kapudan tahrik-i ri
kab-ı zuhlir huyurdukları gibi alkış olunur. Bu esnada defterdar ve 
reisülküttab efendiler ve çavuşbaşı ağa rikab-ı hümayun ağalarıyla 
selamlayup piş-i hümayund.a yürürler. Ve tezkireci efendiler ve mek
tubi efendi ve teşrıfati derkenarda selamlayup piş-i hümayunda yü
rümezler. Ba'dehu sadrıazam hazretleri maşiyen istikbal ve zemin
büs eylediklerinde alkış (55b) olunur. Anlar dahi piş-i hümayunda 
yürüyerek binektaşında nüzfıl-i hümayun huyurulduğu gibi alkış 
olunur. Ve sadrıazam hazretleri kesb-i şeref-i bağlgiri ile müşerret 
olurlar. Taht-ı hümayuna teşrif-i şahane buyuruldukda sadrıazam 
hazretleri huzfır-ı hümayunda kıyam ve müsUl ve semahatlü şeyhül- . 
islam efendi hazretleri dahi davet ile ·duhUl eylediklerinde ha-işaret-i 
hümayun vaz'olunan ihram üzerinde bir mikdar celseden sonra ikisi 
taşra çıkup saadetlü darüssadeti'ş-şerife ağası hazretlerinin olduğu 
mahalle teşrif buyururlar. Ba'dehu kapudan paşa hazretlerini davet 
içün hasaki ağa bostancıbaşımn _sandalı ile irsal olunmağla vezir-i 
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müşarünileyh dahi tersaneden hareket ve baştarda ile Azeb Kapusu_ 
beraberine gelüp _levarime eylerlikten sonra vezir-i müşarühileyhi 
sandal-ı mezbur ile getürüp tahtaperdenin taşrasında kayıktan çı
karırlar. Bu hılalde solakan ve peykan-ı hassa tahtaperdenin iç ta
rafında bir sıra ve veralarında tahtaperde yanına çavuşan dürurlar. 
vezir-i müşarünileyh kaHavi ve ferace. kürk ile geltip kayıktan çık
tıkda bestancıbaşı ağa ve çuvuşbaşı ağa ve kapucular kethüdası ağa 
selimi ve ferace kürk ve ellerinde asa ile istikbal edüp kozbekçi ağa 
ile koltuğunda tahtaperde sırasıyla sadrıazam hazretlerinin olduğu 
mahalle getürürler. Bir mikdar tevakkuftan sonra ibtida sahib
devlet, ba'dehu şeyhillislam efendi hazeratı, ba'dehu kapndan paşa 
hazretleri huzfır-ı hümayuna girüp zeminbus ve tevakkuf ederler. 
Bu esnada ümera-i deryaya tahtaperde ardında hil'atler ilbas olu
nup çavuşlar katibi ve emini mücevveze ile önlerine düşüp alkış içü.u 
Ağaçlar önünde duran çavuşana karib getürdüklerinde zikro!unan 
beyleri, ikişer külahlı tutarak birer birer huziir-ı hümayuna getü
rüp (56m) rika.b-ı hümayun ağalarıyla zeminbUs ederler ve giderler. 
Bunlar tamam olduğu gibi ibtida sahib-devlet hazretlerine seraser 
kürk, ba'dehu semahatlü şeyhillislam efendi hazretıerine beyaz çu
kaya kaplu semmur kürk, ba'dehu kapndan paşa hairetlerine dahi 
seraser kürk ilbas olundukda alkış olunur. Ba'dehu kapudan paşa 
hazretleri huzfır-ı hümayundan çıkup saadetıli darüssadeti'ş-şerif~ 
ağası hazretlerinin yanlarında bir mikdar tevakkuf edüp geldiği si
yak üzere baştardaya gider. O esnada semahatıli şeyhtilislam efen
di bazretleri dahi veda edüp hanelerine, yahu.t baştardaya teşrif bu
yurup zıyafete giderler. Ba'dehu sadrıazam hazretleri meydan ta
rafında olan binektaşıpdan süvar olup tahtaperde verasından gidüp 
sandaUarına süvar ve baştardaya teşrif buyururlar. Ba'dehu baş
tarda ile kasr-ı hümayun m:ukabiline geldiklerinde yalnız kapudan 
paşa ha.zretleri kallavi ve ferace ile Iskele Mankastna inüp üç defa 
zeminbUs eyled.ikde h~rbirinde alkış olunur. Çavuşbaşı ağa, rikab-ı 
bümiyun ağalarıyla Yalı Köşkün~e kal w·. Ba'dehu top ve tüfenk 
şenlikleri olunarak Beşiktaş tarafına varılup lengerendaz olduktan 
sonra tersane emininin Dolmabahçede tertip eylediği zıyafete teşrif 
olup ba'de't-taam kapudan paşa :ııasretlerine ferace sarnur kürk ve 
saiderine ber-mucib-i defter-i rii.znamçe hil'atler ilbas olunur. 

* ** 
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Ç. 

a) Osmanlı donanmasının Akdeniz'den İstanbul'a dönüşünde 
yapılan tören 

a) Bi-inayeti'l-lahi Taala donanma-yı hümayun Bahrisefid'den 
· gelüp Yalı Köşkiı önünden imrarı ferman-ı hü.mayun buyuruldukda 
ber-mucib-i teşrifat icra olunan resm-i mu'tadeİer, 15 Recep, 1180 
·der yevm-i pencşenbih (18 aralık, 1766). 

N . 13b -16b 

Bi-mennihi Taala donanma-yı hümayun gelüp Yalı Köşkü sa
hilinden mürliru ferman-ı hümayun buyuruldu.kda ·bir gün· akdem 
semahatlü şeyhillislam efendi hazretleri ve defterdar efendl. davet 
olunup yevm-i. mezklirda tayin olunan vakitte reisülküttab (14-a) 
efendi, müşarünileyh şeyhülisiam efendi hazretlerini bab-ı asafiye 
getürüp her-vech-i mu'tad istikbal ve bir mikdar istirahat eyledik
lerinden sonra devletlü sadrıazam hazretleriyle bi'l-maiyye Yalı 
Köşkilne teşrif buyurului·, ·yahut .İi:ı.urad-ı ali buyurill.ur ise semalıat
lü şeyhülislam efendi hazretlerinin semtlerine .münasip olan iskele
den reisülküttab efendi ile kayıklarına süvar ve doğru Yalı Köşküne 
gelüp teşrifati efendi, reisülküttab efendi ile maan karşılayup dş.

rüssadeti'ş-şerife ağası mevkiine ik'ad ettirilüp anların teşriileri 

haberi kapuya geldikde devletıli sadrıazam hazretleri dahi takım ile 
teşrif huyurup anlar dahi ağa-yı müşarünileyh hazretleri mevkıfle
rinde aram üzre iktm şevketiü, kerametlü, mehahetlü padişah-ı alem
penah efendimiz hazretlerinin teşrif-i hümayunları haberi vürUd ey
ledikde tezkire-i evvel ve s§.ni ve mektubi efendiler ve teşrifati ve 
başlıakıkulu ağa ve . maliye tezkirecisi efendi ve cizye başlıakıkulu 
ağa ve sadrıa.zam kapucula~ kethüdası ve selam ağası saadetlü da
rüssaade ağası bi1ielctaşı semtiİıde, ·büyük tezkireci efendi Çernensuf
fa tarafından ala-meratibihim ve selam a~ası seng-i rikab tarafında 
vakfegir-i sela.m olup. ve defterdar efendi ve reisülküttab efendi ve 
çavuşbaşı ağa sara-yı hümayun Ti.m.ı~rkapıısunda ve semaiıatlü şey
hülislam efendi Binektaşı yanında vakfegir-i .makam~ı selam olup 

:şevketlü, keraı::netıü padişahımız hazretleri bab-~ merkuma takarrüb 
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eylediklerinde defterdar efendi ve reisülküttab efendi ve çavuşbaşı 
ağa kapu derunundan · ilerücede rikab-ı hümayun ağalarıyla maan 
istikbal ve zeminbüs edüp piş-i hümayunda revan olup ba'delı_u dev
letlü sadrlazarn hazretleri seng-i rikabda muntazır olmalarıyla şev
keUü, mehabetlü efendimiz Yalı Köşkü kurbünden teşrif ve · alkış 
olunduğu gibi seng-i rikab tarafından hareket ve süratlice reftar ile 
çakıl ferşide olunmuş tarikin vasa~dan ilerücede istikbal ve ze
minbus eylediklerinde tekrar alkış olunup pişgah-ı hümayunda yü
rüyerek seng-i rikab, mübarek kadero-i feyz-ma~dem-i şehenşahl 
ile behcetyab oldukda semahatlü (1ll) şeyhillislam efendi kad-ha
mide-i iclal olup devletlü sadrıazam hazretleri canib-i yemin-i şe
henşahide ve şeyhillislam efendi, yesarmda hizmet-i bağlgiri şere
fiyle müşerref ve taht-ı hümayun vücfıd-ı bihbfıd-ı hümayun-ı cihan- · 
bam ile pürşeref oldukda izn-i hümayun-ı milllıkane sudtıruna değin 
huzfır-ı faizü'n-nfır-ı elliadaride tevakkuf huyurulup ba'dekıı taşra 
teşrif ve saadetlü darüssaadeti'ş-şerife ağası mevkıflerinde istirahat 
buyurmalarıyla; defterdar efendi ve reisülküttab efendi ve çavuş

başı ağa pişgah-ı hümayunda pişrev olarak seng-i rikaba geldikle
rinde Köşk tarafmda vakfegi!r-i selam olup rikab ağaları karşu fa
rafda durmalarıyla; bu esnada izn-i hümayun ile hasaki ağa, has
tancıbaşı ağanın sandalı ile kapudan paşa hazretlerini getürdükde 
hastancıbaşı ağa ve çavuşbaşı ağa ve kapucular kethüdası ağa se
Ilmi ve erkan kürkler ve ellerinde değnekler ile ve bostancılar ket
hüdası mücevveze ve al çuka ferace ile selamlayup vezir-i müşarü
nileyh dahi kallavi ve ferace kürk ile tahtaperde mahallinde bu 
def'a bina olunan cidar ile mahdud kapudan duhul ve mfı.maileyhim 
ağalar önlerince cidar-ı mezkfır sırasıyla devletlü sadrıazam hazret
lerinin olduklan mahalle gelinür iken teşrifati efendi destar-ı adi 
ve bol yenlükürk ile karşulayup hastancıbaşı ağa ve çavuşbaşı ağa 
ve kapucular kethüdası al~ttertib Köşk kurbünde selama durup ve
zir-i müşarünileyh selam vererek sadrıazam hazretlerin.in oldukları 
mahalle gelüp bir mikdar celseden sorira huzfır-ı ' hümayuna davet 
buyuruldukda sadrıazam ve şeyhillislam efendi 've kapudan paşa 
hazeratı arza teşrif huyurup; lakin vezir-i müşarüniley~ geldikde 
J:iu defa veziriazam huzfır-ı hümıl.yunda bulunup ·emr-i hümayun ile 

... bila-tevakkuf siİahdar-ı şehriyari ve peşkir ağası bağlgiri olarak 
doğru huzur-ı hümayuria gÖtürmeleriyle bu esnada şeyhillislam efen
di darüssaade ağası yanında bulunup anlar dahi veralarmca· teşrif 
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buyurmalanyla bu hılalde ümera-i derya ve kapndanana cidar-ı 
mezkiı.run kapusu önünde çavuşlar emini ve katibi marifetleriyle 
hil'atleri ilbas ve tamam oldukda izn-i a.I.i sudiirıyla emin ve k~tib-i 
miimaileyhima mücevvezeler ile önlerine düşüp Çınar Ağacı kenarı
na geldiklerinde hasaki ile kozbekçi ağa iki taraflarından tutarak 
Kasr-ı hüm<iyun önüne (15n) getürüp rikab-ı hümayun ağaları ve 
çavuşbaşı ağa ile maan birer birer zeminbus etmeleriyle tamam ol
dukda huziir-ı hümayunda ibtida sadrıazam hazretlerine serasere 
kaplu sarnur kürk ilbas olundukda çavuşan alkış edüp ba'dehu şey
hillislam efendi hazretlerine beyaz çuka feraceye kap lu · sam ur kürk 
bila-alkış ilbas buyurulup, ba'dehu kapndan paşa hazretlerine dahi 
serasere kaplu samur kürk ilbas v:e alkış olunup bazan ibtida kürk
ler ilbas olunmağla bu def'a ibtida kürkler ilbas olundu. Ve ümera-i 
derya tamamına değin kapudan paşa huziir-ı hümayuİıda durmak 
eğerçi defatir-i teşrifatta mukayyed olup lakin bu def'a müşaru
nileyh hazretlerinin kürkü ilbas olunduğu gibi izn-i hümayun ile da
rüsaadeti'ş-şerife ağası mevkıflerine gelüp sadrıazam ve şeyhillislam 
efendi teşriflerine değin meks b1,1yurdular; ve ümera-i deryadan ve 
kapndanandan hil'at ilbas olunacak kaç nefer ise defteri bir gün 
evvel teşrıfati olanlar tersane-i amire emini tarafından rütbeleriyle 
taleb edüp yevm-i merkumda huziir-ı hümayunda isimleriyle kıraet 
ve tarif huyurulmak içün sadrıazam hazretlerine verilmek kaideden 
olup sonra ümera-i deryayı zeminbus ettirmeleriyle ba'dehu şeyhül
islam efendi, ve ba'dehu sarıazam hazretleri dahi mahall-i mezkiira 
gelüp tatlu ve kahve ve buhur verdiklerinden sonra kapudan paşa 
hazretleri kallavi ve seraser kürk ile hareket eylediJtde mumailey
him ağalar hazeratı dahi selimi ve erkan kürkler ve ellerinde değ
nekler ile önünce geldikleri kapudan çıkup sandal-ı mezkiira süvar 
olduklarında ağayB:n-ı mlı.maileyhim hazeratı temenna edüp avdet 
etmeleriyle müşarünileyh kapudan paşa hazretleri çekdiriye teşrif 
huyurup ba'dehu donanma-yı hümayunun mürUru ferman-ı hüma
yun huyurulup Kasr-ı .Hüm<iyun önüne geldikde baştardanın kürek-. 
leri levarime olunup kapudan paşa hazretleri kallavi ve seraser kürk 
ile iske~e mankasına inüp kayık kapu ağa ile beraber üç defa ze
minblı.s merasimini icra eder iken herbirinde başka başka alkış olu
nup bu esnada rikab-ı hümayun ağalannın cümlesi selimi ve erkan 
kürk ile Ağaç kurbünde selama dizilüp temenna etmeleriyle ba'dehu 
(151') donanma-yı hümayunun mürUru tamam olduğu gibi devletlü 
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sadrıazam hazretleri ve s~niahatlü şeyhillislam efendi hazretlerr 
bi'l-maiyye avdet buyurdular. · Sadrıazam hazretleri azimet esnasın
daki gibi pnştardaya süvar olmayup sara-yı asafi teşrif buyuruldu. 

b) Dqnanma-yı hümayun Bahrisefid'den avdet ve Kurşunlu 

Mahzen önüne lengerendaz olup Yalı _Köşk·ü salıilinden imrarı fer
man-ı hümayun buyuruldukda ber-mucib-i teşrifat icra olunan 
resmdir. 

12 Recep, 1182 (16 mart, 1766) 

N. 1~911 -131• 

Bi-mennihi Taa.Ia donanma-yı hümayun gelüp Yalı Köşkü sa
hilinden mürUru ferman-ı hüm.ayun buyuruldukda bir gün akdem 
şeyhillislam efendi hazretleri ve saadetlü defterdar efendi davet olu
nurlar. Yevm-i mezkilrda tayin huyurulan vakitte saadetlü reisül
küttab efendi, semahatlü şeyhillislam efendi hazretlerini bab-ı asa-· 
fiye getürüp ber-vechi mu'tad istikbal ve bir mikdar İstirahat ey
lediklerinden sonra devletlü, inayetlü sadrıazam-ı efha.n;ı efendimiz 
hazretleriyle bi'l-maiyye Yalı · Köşküne teşrif buyururlar. Ve mu
rad-ı ali huyurulur ise semahatlü şeyhillislam efendi hazretleri semt-· 
lerine münasip olan iskeleden reiskülttab efendi ile mo.an kayığa 
süvar ve Yalı Köşküne reisülküttab efendi mukaddemce çılrup efen
di-i müşarünileyh hazretleri yanaşdıkda reisülküttab efendi teşrifa
ti ile maan karşılayup saadetlü darüssaa.deti'ş-şerife ağası mevkı-. 
fine ik'ad ettirilüp anların teşrifleri haberi kapuya geldikde devletlü 
sadrıazam efendimiz hazretleri dahi kapu takımıyla teşrif buyurur
lar. Anlar dahi saadetlü darüssaadeti'ş-şerife ağası mevkıflerinde 
aram üzre iken şevketlü, keraqıetlü, adaletlü pad.işah-ı alempenah 
efendimiz hazretlerinin teşrif-i hümayun-ı meymenet-kudilmları ha
beri vürild eyledikde tezkire-i evvel ve sani ve mektfıbi efendiler ve 
teşrifati ve başbakıkulu ve maliye tezkirecisi efendi ve cizye baş
hakıkulu ve sadrıazam kapuctilar kethüdası ağa ve selam ağası ve 
darü.saade ağası Binektaşı semtinde, tezkire~i evvel efendi Çemen
suf!a tarafında ala-meratibihim, seıa.m ağası seng-i rikab .tarafında 
vakfegir-i selam ôlurlar ve defterdar efen~ ve re~ülküttab ef~ndi 
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ve çavuşbaşı ağa sara-yı hürna.yun Timur Kapusu semtinde ve se
mahatlü şeyhillislam efendi hazretleri Binekta§t yanında vakfegir-i 
makam-ı selam olup şevketlü, mehabetlü, kerametlU padişah-ı al~m
penah efendimiz hazretleri bab-ı merkuma takarrUb eylediklerinde 
defterdar efendi ve reisülküttab ·efendi ve çavuşbaşı ağa kapu de-. 
rünundan ilerücede rikab-ı hümayun ağalarıyla maan istikbal ve 
zemine beraber temenna ve piş-i hümayunda revan olurlar. Ba'dehu 
devletlU sadrıazam efendimiz hazretleri seng-i rik!b.da muntazır bu
lunmalarıyla şevketlü, meh~betlü efendiJiliZ hazretleri Yalı Köşkü 
kapusundan teşrif ve alkıŞ olunduğu gibi seng-i rikab tarafından· 
hareket ve süratlice reftar ile çakıl ferşide olunmuş tarikin vasatm
dan ilercüede istikbal ve zeiQ.inbiı.s eylediklerinde tekrar alkış olu
nup pişgah-ı hümayunda yürüyerek seng-i rikab, mübarek kadern-i 
feyz-akdem-i şehriyari ile behcetyab oldukda semahatlü şeyhillis
lam efendi hazretleri kad.:.hamide-i iclal olurlar. Devletlü sadrıazam 
efendimiz hazretleri canib-i yemin-i şehenşahide ve semahatlü şey
hillislam efendi yesarında hizmet-i bağlgiri şerefiyle müşerref ve 
taht-ı hüm8.yun vücud-ı bihbud-ı hümayun-ı cihandari ile pür-şer.ef 
oldukda izn-i hümayun-ı milliıkane sudfrrma degin huzfır-ı hüma
yunda tevakkuf· buyururlar. Ba'delıu çıkup darüssaadeti'ş-şerife 
ağası hazretlerinin mevkıflerinde istirahat buyururlar. Defterdar 
efendi ve reisülküttab efendi (129b) ve çavuşbaşı ağa pişga.h-ı hü
mayunda pişrev olarak seng-i rikaba geldilelerinde Köşk tarafında 
vakfegir-i selam olurlar. Rikab ağaları karşı tarafında dururlar. 
Bu esnada. izn-i hümayun ile pasakl ağa, bostancıbaşı ağanıı:ı. san
dalıyla vezir-i mükerrem devletlü kapudan paşa hazretlerini getür
dükde saadetlü bostancıbaşı ağa ve çavuşbağı ağa ve kapucular ket
hUdası selimi ve erkan kürklf?r ve ellerinde değnekler ile ve bostan-· 
cılar kethUdası ağa mücevveze ve al çuka ferace ile selamlayup. ve
zir-i mükerrem hazretleri dahi kallavi ve ferace kürk ile tahtaperde · 
mahallinde bu defa bina olunan cidar ile mahdud kapudan duhU1 ve 
mfuna.ileyhim ağalar hazeratı önlerince cidar-ı mezkUr sırasıyla dev-. . 
letlü sa:drıazam efendimiz hazretlerinin old\!kları mahalle gelür iken 
teşrifati efeıidi destar-ı adi ve bol yenlü kürk ile karşılayup bos
tancıbaşı ağa ve çavuşba.Şı ağa ve kapucular kethüdası ağa aletter
tib Köşk kurbünde s_elama dururlar. Yezir-i müşarünileyh hazretleri 
selam vererek devletlü sadrtazam. efendimiz hazretlerinin oldukları 
mahalle gelüp bir mikdar celsed~n s·onra huzfir-ı hümayuna davet· 
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buyuruldukda .devletlü sadrıazam efendimiz ve semahatlü şeyhillis
lam efendi ve vezir-i . müşarünileyh hazeratı arza teşrif buyurur lar. · 
Bu esnada ümera-i derya ve kapudanana cidar-ı mezktır kapusu 
önünde çavuşlar katibi efendi ve emini ağa marifetiyle hil'atler il
has olunup mUm.aileyhima katibi efendi ve emini ağa önlerine dü
şüp Çınar Ağaoı kenarına geldikl~rinde haseki ağa ile kozbekçi ağa 
iki taraflarından tutarak Kasr-ı hümdyuna getürüp rikab-ı hüma
yun ağaları ve çavuşbaşı ağa maan birer birer zeminbfts ederler. 
Tamam oldukdan sonra huzür-ı hümayunda ibtida devletlü sad
rıazam efendimiz hazretlerine seraser kaplu semmur kürk ilbas 
olundukda çavuşlar alkış ederler. Ba'dehu semahatlü şeyhillislam 
efendi hazretlerine beyaz çuka feraceye kaplu semmur kürk ilbas 
olunup alkış olunmaz. Brrdehu vezir-i mükerrem .kapudan paşa haz
retlerine dahi serasere kaplu semmur kürk ilbas olunup zeminbiis 
eyledikde alkış olunur. Bazan ibtida kürkler ilbas olunagelüp sek
sen senesinde (1766) dahi ibtida kürkler ilbas olundu. Ve ümera-i 
derya tamamına değin kapudan paşa hazretlerine huzU.r-ı hümayun
da durmak eğerçi defter-i teşrlfatta mukayyed olup tarih-i mezkii.r
da kürk ilbas olunduğu gibi müşarünileyh hazretlerine izn-i hüma
yun erzani huyurulup darüssaade ağası mevkıflerine gelüp devletlü 
sadrıazam ve semahatlü şeyhillislam efendi hazretleri teşriflerine 
değin meks buyurdular. Ve ümera-i deryadan ve kapudanandan 
hil'at ilbas olunacak kaç nefer ise defteri bir gün akdem teşrıfati 
olanlar tersane-i amire emini efendi tarafından rütbeleriyle taleb 
edüp yevm-i merkumda huziir-ı hümayunda isimleriyle kıraet ve ta
rif buyurmalarıyçün devletlü sadrtazam efendimiz hazretlerine veril
mek kaidedendir. Sonra ümera-i deryayı zeminbfts ettirirler. Ba'dehu 
kapudan paşa hazretleri huziir-ı hümayundan çıkup darüssaadeti'ş-. 

şerife ağası hazretlerinin mevkıflerine gelürler. Ba'delıu semahatlü 
şeyhillislam efendimiz hazretleri, ba'dehu devletlü sadrıazam efen
dimiz hazretleri dahi mahall-i mezkfıra teşrif buyururlar. Tatlu ve 
kahve ve buhur merasimi icrasmdan sonra vezir-i müşarünileyh 
kapudan paşa hazretleri yine kallavi ve seraser kürk ile hareket ey
ledikde mUm.aileyhim ağalar ha,zeratı dahi selimi ve erkan kürk ile 
ve ellerinde değnekler ile önünce geldikleri kapudan çık.up sandal-ı 
mezkiira süvar olduklarında ağayan-ı mUm.aileyhim temenna edüp 
avdet ederler. Brrdehu donanma-yı hümayunun mürUru ferman-ı 
hümayun huyurulup Kasr-ı kümayun önüne geldikde baştardanın 
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kürekleri levarima (130n) olunup müşarünileyh kapudan paşa haz
retleri kaHavi ve seraser kürk ile Iskele mankas·ına inüp kayık ka
pucu ağa ile beraber üç defa zeminbus merasimini icra eder ~keu 
herbirinde başka başka alkış olunur. Bu esnada rikab-ı hümayun 
ağalarının cümlesi selimi ve erkan kürkler ile Ağaç kurbunda se
lama dizilüp temenna ederler. Ba'dehu donanma-yı hümayunun mü
riı.ru tamam olduğu gibi devletlü sadrıazam efendimiz hazretleri 
bi'l-maiyye avdet .buyururlar. Devletlü sadrıazam efendimiz hazret
leri donanma-yı hümayunun azimeti esnasındaki gibi baştardaya 
süvar olmazlar, sara-yı asafiyi teşrif buyururlar. 

c) Yevm-i merkumda vezir-i müşarünileyh hazretleri tersane-i 
amireye teşrillerinde icra olunac.ak resmdir. 

Baştarda sefillesiyle vezir-i müşarünileyh ·hazretleri Mahzen-·i 
Sürb önüne ya.naşup tersane emini efendi tarafından çekdirmede 
kahve ve buhur merasimi icra oluncaya değin müşarünileyh hazret
lerinin mehterhanesi divanhaneye varup arnade olurlar. Mumaileyh 
emini efendi önlerince müşarünileyh hazretlerine mahsus olan sa
defkari asa vezir-i müşarünileyhin yedine verilür. Teşrifati sağda 
ve tersane reisi efendi solda bağlgir olurlar. Divanhanede damenbfıs 
edecekler arnade olmalarıyla müşarünileyh hazretleri malıallerine 
kuud buyurduklarında divanhane imaını ve hatib dua edüp müez
zinler amın deyüp ba'de tekmili'd-dua mehterhane başlayup evvela 
tersane-i amire emini efendi, ba'dehu tertibieri üzre damenbfıs eder
ler. Liman reisille değin kıyam olunur, saire kıyam olunmaz. İt

·mamında yine teşrifati ve tersane reisi efendiler koltuklarına girüp 
Büyük Odada sadra kuud buyurduklarında çekdirme paşaları ca
nib-i yeminde ve tersane emini efendi ve kapudane-i hümayun ve 
patrone-i hümayun ve liman reisi ·ve riyale kapudanları ve saire·ber
mucib-i defter, hil'at ilbas olunacaklar solda ala-meratibihim oturup 
tatlu ve kahve ve buhur merasimi ba'de'l-icra çekdirme beyleri.resm-i 
tevdii icra edüp gittiklerinde defter-i mezkfır mucibince zikrolunan 
hil'atler ilbas buyurulur. 

* ** 
Ta.rih Enstitii.siı Dergisi - F. 4 
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ç) Vezir-i ·müşarünileyh hazretleri kapudane-i hüına.yun kalyo
noyla Kıtr§Unlu Mahzen önüne geldikde lengerendaz olup bab-ı asa
fiyi te§rifleri irade buyuruldukda iktiza eden merasirnin suretidir. 

Vezir-i mUşarünileyh hazretlerinin bab-ı asafiyi teşı:ifleriyçün, 
devletlU sadrıazam efendimiz hazretlerinin kapucular kethUdası ağa 
davete gidUp ve saclrıazam efendimiz hazretleri tarafından riayeten 
mu'tad üzre donanmış bir re's esb ve ikramen yedek olmak üzre 
birer re's bargir ve yirmi nefer çukadar ve on nefer mehterler Kireç 
tskelesine isal olunur. Vezir-i müşarünileyh hazretleri dahi kendU
lere mahsus kayığa sUvar ve iskele-i merkuma çıkup esb-i mezkftra 
sUvar olduklarmda mfı.maileyh kapucular kethUdası ağa önlerince 
pişrev olarak bab-ı asafiye geldiklerinde saadetlU ketbUda bey, 
reisUlkUttab efendi ve çavuşbaşı ağa ve tezkire-i evvel ve sani ve 
mektO.bi ve teşrifati efendiler bala-yı nerdibanda istikbal ve lıuzfır-ı 
sadrıazamiye varıld.ı.kda damenbfıs ve kuud buyuruldukda tatlu ve 
kahve, buhur ve şerbet merasimi icrasından sonra avdet buyurduk
larında mfımaileyhim hazerab yine bala-yı nerdibana dek teşyi' ve 
seng-i rikab-ı hazret-i sadrazamiden geldiği esbe sUvar ve Kireç 
lsl;elesinde yine kayıklarına bintip donanma-yı hümayuna giderler. 
Esb-i mezkftr girU avdet eder. Bu günde at ve kürk verilmez. Ve 
mataracı ve tüfenkçi takımıyla iskeleye gitmez. Ancak mezkur çu
kadar ve mehterler isal olunur. 

* ** 

d) Vürfıd-ı vezir-i mükerrem kapudan paşa der Bab-ı sadr-ı ali 
12 Recep, 1182, yevm-i çeharşenbih (16 mart, 1766) 

N. 130b 

Tarih-i mezkfırda kapud~-ı derya vezir-i mükerrem Kaimma
kam Mehmed Paşa hazretleri bab-ı sadr-ı aliyi teşrifleriyçün her
mu'tad-ı kadim kethüda bey tarafından tezkire ile kapucular ket
hUdası davete gitmekle iskele şatır ve mataracı ve tüfenkçi takımı 
dahi gidUp rikabmda gelmeleriyçün sadrıazam devletlU El-Hac Meh
med Emin Paşa efendimiz hazretleri ferman huyurmağın icra olu.
nup takım-ı mezkfır ile ba-izn-i ali .sarayına teşrif buyurdular. 
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m. 

Gemilerin denize indirilmesinde yapılan törenler. . . 

1. K a 1 y o n 1 a r : 

Tersane-i amirede bina olunan kalyon nüzul eyledikde vaki olan 
harekattır. 

N. 58b- 54b 

a. Bir gün mukaddem ba'de'l-asr tersane emini tarafından kal
yonlar başmda pilav ve zerde tabh ve mevcut olan fukara ve arne
leye bezlolunmak meberrat-ı müstahsenedendir. Kalyon-ı mezbtırun 
nüzfıl eylediği mahalle karib legerendaz olan kalyonun kıç tarafına: 
şevketlü, kudretlü efendimiz hazretleriyçün mehterhane-i amireden 
bir kıt'a sayeban nasb ve mu'tad üzre serir-i hümayun vaz'olunur. 
Ve sadrıazam hazretleriyçün dahi ortadirek kurbünde bir sayeban 
darb ve bend olunup ferşide kılınur_. Yevm-i nüzill.de yeniçeri ağası 
ve defterdar efendi ve rikab-ı hümayun ağaları mukaddem varırlal'. 

Ba'dehu semahatlü şeyhillislam efendi hazretleri ve der'akab sadrı
azam hazretleri takımıyla kalyon-ı merkuma teşrif huyurup cümlesi 
hazır ve kudtım-i şevket-lüztım-ı husrevaniye müterakkıb ve mun
tazır olurlar. Teşrif-i hümayun buyuruldukda .şeyhülislam efendi 
hazretleri nerdibanda ve sadnazam hazretleri ve vüzera-yı izam ha
zeratı ve defterdar ve reisülküttab efendiler ve çavuşbaşı ağa ve 
emin efendi ve rikab-ı hümayun ağaları iskele başında istikbal edüp 
cümlesi kad-hamide-i ikram ve vüzera-yı izam .z~minbus-i ihtiram 
olduklarmda alkış oluri.duğiı gibi yeniçeri ağası ve rikab-ı hümayun 
ağaları ve efendiler der'an nerdibam tahliye içün bala-yi nerdibana 
şitaban olup ve tezkireci ve mekttıbi efendiler ve teşrifati ve m,uh
zır ağa ve odabaşı ağa derun-ı kalyanda bucurgad kurbünde vakfe- · 
gir-i selam ve iki nefer gedik ağası nerdibanm (54") aşağısında mic
mere-i anberstız ile kıyam ederler. Şevketlü, mehabetlü efendimiz 
hazretleri sandal-ı hüma-ikbal-i mültıkanelerinden iskeleyi teşrif bu
yurduklarmda çavuşan bala-yi nerdihandan alkış eyleyüp sadiıazam 
ve kapudan paşa hazeratı şeref-i hiZmet-i bağlgiri ile müşerref olur
lar. Bala-yı nerdibana şerefbahşa-yı suud ve sayebana saye-ençlaz.ı 
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suud-ı vürud oldukları gibi kapudan paşa ve emini efendi nüzill ede
cek kalyonun yanına yarup sudür-ı izn-i hümayuna d.ide-düz-ı inti
zar olurlar. Muhtar olan saatte ruhsat-ı hümayun ısdar buyurulduk
da ba'de'd-dua derfuı ve birfuı-ı kalyonda, baş ve kıç taraflarmda 
kurbanlar zebh ve dua eden şeyhe emin efendi tarafından çuka fe
race ilbas olunup derhal inzaline mübaşeret ve meded-kari-i tevfik-i 
hazret-i ahadiyyet ve destyari-i himmet-i cenab-ı şehenşah-ı maali
menkabet ile suya indirildikten sonra sadr-ı a1i ve şeyhülislam ve 
kapudan paşa hazeratı huzur-ı hümayuna davet ve kürkler ilbas 
olunurken vüzeraya alk.ış olunur. Ba'dehu kapudan paşa hazretleri
nin rikab-ı hüına.yuna olan hediyyesi arzolunması ferman olunduk
da kethüdaları marifetiyle pusulalar ile silahdar-ı hazret-i şehriyari 
ağaya teslim ve buzür-ı faizi'n-nur-ı şa.haneye arz ve takdim olun
dukdan sonra saadetiii darüssaadeti'ş-şerife ağası hazretlerinin hu
zurlarmda kethüd3:--yı mfu:naileyhe ve kapucular kethüdasma ve ha
zine katibine ve m.iftah ağasına ve vekiliharc ve katib-i masraf ve 
sermehteran-ı enderun ve sertabba.lıin halifesi ve çaşnigir cem'an 
(54b) dokuz nefere hil'atler ilbas olunur ve huzür-ı asafide dahi ter
sane emini efendiye ve saire, ruznamçe kaydı üzere hil'atler ilbas 
olunur. Ve eğer semahatlü şeyhülislam efendi hazretleri illet-i mi
zaclarından naşi teşrif buyurmamışlar ise her-mu'tad-ı kadim ilbas 
iktiza eden kürk taraf-ı saadetlerine irsal huyurulur ve şevketlü 
efendimiz hazretlerinin meyve hediyyesi emin efendi tarafından ve
rilür. 

Rikab-ı hümayuna arzolunan hediyye : 

Mücevher kuşak, kıymet, guruş 12.500. Tüfenk, adet (2) - ayine-i 
endam (adet 2) - dürbin (adet 1) - saçaklı ihram (adet 5). 

Sair erkanı kirama verilen hedaya defter-i teşrifatta mezkiır
dur. · 

* ** 
b. Mesken-i Gazi adlı kalyonun denize indirilmesinde yapılan 

tören. 

İşbu bin yüz se~en senesi mah-ı zilka'denin birinci yevm-i 
isneyn bi-inayeti'l-lah-i Taala r~stqe-i itmam olan Mesken-i Gazi 
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nam kalyon-ı cedidin deryaya nüzO.lünde icra olunan resmdir, 7 
zilka'de, 1180 (7 eylül, 1766) .-

N. 19b- 20b. 

Kalyon-ı cedidin nüzfıl edeceği günden bir giiA mukaddem ma
hall-i mezbfıra karib lengerendaz olan üç-anbarlı kalyonun kıç tara
fına şevketlü, mehabetlü· adaletlü . padişah-ı alempenah efendimiz 
hazretleriyçün mehterhane-i amireden sayeban-ı gerdtın-nüm~ ve 
seraperde-i hümayun ve devletlü sadrı&,zam efendimiz hazretleriy
çün dahi orta-direk kurbünde bir kıt'a sayeban kurulup perdeler ke
şide ve hisat-ı latife ferşide kılınup teşrif-i hümayun saat-i nehari 
dörtte defterdar efendi ve yeniçeri ağası hazeratına gelmeleri içün 
saat ikide saadetlü kethüda bey ·tarafından bir gün evvel tezkireler 
irsal olunup yevm-i mezburdan bir gün mukaddem semahatlü şey
hülislim · efendi hazretleri, reisillküttab efendi vesatetiyle davet 
olunmağla yevm-i merkumda saadetlü reisülküttab efendi alesseher 
mevlana-yı müşarünileyh hazretlerinin hane-i . saadetlerine varup 
müşarünileyh hazretleriyle doğru tersane-i amireyi saat üçde teşrif 
buyurdular idi. Devletlü sadrıazam hazretleri dahi üçü çaryek geçe
den teşrif ve Cami önündeki iskeleye yanaşdıklarında sa!detlü ka
pudan paşa hazretleri ve yeniçeri ağası ve umumen rical iskelede ve 
semahatlü şeyhillislam efendi Cami Altında kapudane odasında eğ
lenmeleriyle oda-i merkum kapusu önünde istikbal edüp. tersane emi
ni ağa, yedinde olan sadefkari asayı dest-i asafiye vertip cümle müs
takbilin pişrev-i asafaneleri olarak oda-i merkumu teşrif buyurdu
lar. Eğerçi sadrıazam hazretleri kalyon iskelesine çıkdıkda kendü
lere mahsus olan sayebanda şeyhillislam efendi hazretleri ve kapu
dan paşa hazretleri ve yeniçeri ağası ve defterdar efendi ile kuud 
buyururlar idi. Lakin bu def'a teşrif-i hümayun Cami önündeki kara 
iskelesinden olmağın istikbal-i hümayun eshel olmak iradesiyle oda-i 
mezkU.rda kudfı.m-i meym.enet-lüzlıni-ı hazret-i şehriyariye müterak
kıb oldular. Teşr"ıf-i hümayun buyuruldukda sadrıazam hazretleri 
ve hazır olan ricalin cümlesi ve semahatlü şeyhillislam . efendi haz
retleri kalyon nerdibanı başmda isti.kbale mübeyya ve eğer teşrif-i 
hümayun Kara Iskelesinden olur ise iskeleye inerler. Sandal-ı ba
ikbal (2011

) iskeleye çekildikde cümle müstakbilin kad-bamide-i ili
tirarn ve devletlü sadrıazam hazretleri zeminbils buyurduklarmda 
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çavuşan alkış · ettiği gibi müstakbilln-i miımiileyhim ala-meratibi
him piş-i hümayunda revan olarak kara nerdihanmda kalyona şitab 
etmeleriyle tezkire-i evvel ve sani ve mektubi ve teşrifati efendiler 
ve başbalokulu ağa ve maliye tezkirecisi efendi ve sairleri kalyonun 
an bar kapusu önünde vak:fegir-i selam olup ve iki mi cm ere-i · anber
suz ile kapudan paşa hazretlerinin silabdarı ve çukadarı iskele ba
şında mevcut }?ulunup piş-i hümayunda micmereler ile revan oldu
lar. Sandaldan teşrif-i hüınayun buyuruldukda yine çavuşan alkış 
edüp devletlü sadrıazam hazretleri ve yeniçeri ağası şeref-i hızmet-i 

bağlgiri ile müşerref olup kapudan paşa hazretleri piş-i hümayun
da yürüyüp defterdar efendi ve reisülklittab efendi kara küpeşte 
nerdibam balasında orta-direk tarafmda vakfegir-i selam oldular. 
Derfın-ı sayeban-ı hümayun'a sayeendaz-ı iclal buyuruldukda kapu
dan paşa ve yeniçeri ağası selamlayup sayebin-ı asafiye gelüp dev
letıli sadrıazam hazretleri ve semahatıli şeyhülislam efendi hazret
leri huzfır-ı hümayunda bir mikdar tevaklruf ve ba'dehu ba-izn-i hü
mayun taşra çıkup sayebanlarma gelüp muhtar olan vakitte kapu
dan paşa hazretleri ve emin ağa nüzOJ edecek kalyonun yanına va
rup ihtiyar olunan saat hulUlünde ha-izn-i hümayun şeyh efendi dua 
eyledikden sonra kurbanlar zebh olunup dua eden şeyh efendiye 
emini tarafından Çuka ferace ilbas olunup Kapudan paşa hazretleri
nin mehterhanesi çalmmağa başladıkda avn-i inayet-i Bari ile kal
yonun nüZU.lüne mübaşeret ve ba'de'n-nüzUl kapudan paşa hazretleri 
yukaru gelüp devletıli sadrıazam hazretleri ve semahatıli şeyhillis
lam efendi hazretleri ve kapudan paşa hazretleri huzilr-ı lıümayuna 
davet huyurulup ibtida devletıli sadrıazam hazretlerine seraser kürk 
maa üstlük ilbas olundukda alkış olunup (~Ob) ba'dehu semahatıli 
şeyhillislam efendi hazretıerine ferve-i beyza ilbas olundukda alkış 
olunmayup kapudan paşa hazretlerine seraser kürk iksa olundukda 
alkış olunup ve yeniçeri ağası huzf:Lr-ı hüınayuna davet olunmamağla 
kapudan paşa hazretlerinin rikab-ı hümayuna olan hediyyeleri arz 
~e takdim olunmağ içün defteri, kethUdaları vesatetiyle kalyon nü
zUJ.ünden mukaddem devletıli sadrıa~am hazretlerine iraet olunup 
izn-i alileriyle saadetıli darüssaadeti'ş-şerife ağası hazretlerine ge
türülüp re'y-i alileriyle hediyye-i merkuma kalyon nüzUlünden son
ra huzfır-ı hümayuna arzolunup ba'dehu ağa-yı müşarüıiileyh haz
retleri huzurunda kethüda-yı m'Umaileyhe ve kapucular kethüdasına 
ve hazine ka~bine ve miftah ağasına mu'tad üzre hil'atler ilbas olu-
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nup ba'dehu kapudan paşa hazretleri tarafından tertib huyurulan 
sair hediyyeler dahi kethüdaları ve hazinedarları yediyle ber-mucib-i 
defter eshabma arz ve teslim olunmağla devletlü sadrıazam ha~et
leri buztır-ı hümayundan çıkdıkdan sonra buzür-ı alilerinde tersane 
emini ağaya ve sair bademe-i tersaneye ber-mucib-i defter-i ruz
namçe, hil'atler ilbas huyurup ba'dehu hareket-i hümayun buyurul
dukda yine sacirıazam hazretleri ve yeniçeri ağası hızmet-i bağlgiri-i 
şehriyari ile müşerref olup kapudan paşa hazretleri piş-i hümayun
da revan olarak kara iskelesinden avdet-i hümayun buyuruldukda 
semah.atlü şeyhülislam efendi hazretleri kara kü:peşte nerdibam ba
şında. vakfegir-i selam olup Cami Altına doğru rica.I-i tersane selama 
durup iskeleden fı1ke-i hümayuna süvar huyurulup zeminbfıs olun
dukda alkış olunup avdet-i hümayun huyuruldukdan sonra devletlü 
sadrıazam hazretleri murad-ı aliyyeleri huyurulduğu mahalli teşrif 
buyururlar. Bu defa doğru tersane-i amire divanhanesine teşrif ve 
anda. taam tenavül huyuruldukdan sonra bir mikdar istirahat birle 
zirde mastur olan ataya-yı asafi ber-mucib-i defter-i teşrifat, teş
rifati efendi yediyle eshabma teslim ve ba'dehu sara-yı asaianele
rini teşrif buyurdular."' 

c. Yeni olarak yapılan bir ·kalyon hakkında. 

Müceddeden tersane-i iimired~ kalyon inşası. 
25 c~maiülevvel, 1161 pencişenbih (23 mayıs, 1748) 

N. 165b. 

Yevm-i mezburda müceddeden inşası irade-i hümayun buyuru
lan kalyonun bodoslaması kaldırılmak ferman buyurulmağla mulı
tar olan saatte ibtida defterdar efendi tersaneye gelüp ba'dehu dev
letlü sadrıazam hazretleri kapu takımıyla teşrif buyurduklarmda 
Cami önündeki iskeleden istikbal ~lunmuştur. Vakt-i merkıİm hulu
lünde ba'de'd-dua kalyon-ı merkumun ayine tabir olunan kıçı ve başı· 
kaldırılup yerlerine vaz'olundukda top şenlikleri olmuştur. Ve ma-

• Mesken-1 Gazi adlı bu kal,Yonun d~nlze i.ndirili§inde yapılan tören Naili'
nin teşrifat mecmuasmda bir kez daha tekrar edl.lmi§tir (131• -138•). Yalnız 
blri.ncl vesikanın sonunda verilen ve ayrı blr bölümde söz konusu edilecek olan 
'hcddy4' bu ikincisinde eks~. 
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hall-i merkumda ancak tersane emini efendiye hil'at ilbas buyurul
du. 

ç. Yeni olarak yapılan bir 7calyon hakkında bir ba§ka belge. 

Müceddeden kalyon inşasında icra olunan resimdir, 6 safer, 
1181 (5 ağustos, 1767). 

N. 1584
• 

Ba§taki not : Sadrıazam hazretleri bazan teşrif etmeyüp def
terdar efendiye ihale olunageldiği dahi mesbukdur. 

Tarih-i mezkfırda tersane-i 3.mirede müceddeden kalyon inşası 
ferman-ı hümayun huyurulup yevm-i merkumdan bir gün mukad
dem saadetlü kethüda bey tarafından irade huyurulan vakitte ter
sane-i amirede bulunmak üzre saadetlü defterdar efendiye tezkire 
ile ifade olunup ferdası devletlü sadrıazam hazretleri ancak kapu 
takımı ile tersane-i amireye teşrif ve doğru Camii Şerif önündeki 
iskeleye yanaşdıklarmda d~fterdar efendi ve reisülküttab efendi ve 
çavuşbaşı ağa ve tersane emini ve sair rical-i tersane iskele başm
da ve piş-i alilerinde yürüyerek mahall-i merkumda tersbe-i amire 
eı:n1nlerine mahsus köşke teşrif huyurulup muhtar olunan saat hu
liilünde şeyh efendi dua ve hitamında kalyon-ı mezkurun ayine ta
bir olunur kıçı ve başı kaldırılup yerlerine vaz'olundukda kurbanlar 
zebholunup tersane-i amire emini ağaya ve tersane paşasına birer 
sevb hil'at ve dua eden şeyh efendiye ferace ilbas ve ber-mucib-i 
defter taraf-ı hazret-i sadrazamiden atıyyeler tevzi ve taksim olu
nup ba'dehu sadrıazam hazretleri divanhaneyi teşrif ve matbalı-ı 
alilerinden ihzar olunan taam tenavül huyurulup sara-yı a.Iilerine 
avdet buyurdular ve murad-ı ali huyurulan mahalle dahi teşrif bu
yurula gelmiştir. 

d. Tamirden çıkm:a bir kalymı hakkında. 

E. 9869 

Benim inayetlü, mürüvvetlü, re'fetlü oğlum hazretleri, 
Avn ve inayet-i Bari ve yümn-i teveccüh-i hazret-i . .. (1 rta'M' 

şeklinde yazılmış olan kelimeden bir anlam çıkmıyor; alı§'l.lmış ola 
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klişeye göre 'şehriyari' olrnas1, düşi;;niilebilir.) ile havuzda olan üç 
anbarlı kalyonun tamiri tekmil ve nuhas levhaları kaplanup tekmil 
olmağla bi-mennihi Taala işbu malı-ı recebin yedinci pencişenbih 
günü havza su salıverilüp kalyon-ı hümayun ihrac olunacak olmağla 
eğer Şevketlü velinimetimiz efendimiz tebdjlen.teşrif ile temaşa bu
yuracak olurlar ise bir sagir suffa inşa olunmak içün bugün alışam 
üzeri bendenize iş'ar huyurulur ise r e'y sultanım. hazretlerinindir. 

(Bu belge için Rahmetli Çağatay muçay'ın koyduğu not şudur: 
XIX. asır) sadrıazam tarafından mabeyn başkitabetine tezkire.) 

e. Yapılması tamamlanmış bir karavela hakkında. 

14 Muharrem, 1170 (10 ekim, 1756) ·yılında. Tarih-i mezburda 
reside-i hitam olan bir kıt'a karavela kalyonun nüzuli,inde kapudan 
paşa hazretleri Bahrisefid canibinde bulunmak takribiyle tersane-i 
amire emini olan İbrahim bey tarafından icra olunan resmdir. 

N. 134b -135°. 

Kalyon nüzulünden bir gün mukaddem ba'de'l-asr tersane emini 
tarafının kalyon başında mu'tad üzre pilav zerde fabh ve bulunan 
arnele ve fukaraya bezl ve ikindiden sonra mehterhane başlayup sa
baha dek gah mehterhane ve gah çengiler o;Ynayup ve nüzul edecek 
kalyon kurbünde lengerendaz olan üç anbarlı kalyonun kıç tarafın
da şevketlü, mehabetlü, adaletlü padişah-ı alempenah efendimiz içün 
mehterhane-i amireden sayeban-ı gerdun-nümfın ve seraperde-i hü
mayun ve devletlü, inayetlü sadrıazam u efham efendimiz hazret
leriyçün dahi orta-direk kurbünde sayeban kurulup perdeler keşide 
ve libas-ı latife ferşide kılınur. Teşrif-i hümayuna nazaran -tertibe 
mukayese ile defterdar efendi ve yeniçeri ağası ikişer saat mukad
dernce teşrif eylemeleriyçün kethüda bey tarafından bir gün evvel · 
tezkireler tahrir ve irsal ve ba'dehu semahatlü . şeyhülislam efendi 
hazretleri dahi bir gün mukaddem reisülküttab efendi vesatetiyle 
davet ve yevm-i mersfımda reisülküttab efendi müşarünileyh haz
retlerini konaklarından alup maan doğru tersane-i amireye ubfır ve 
kalyonda devletlü sadrıazam efendimiz hazretlerine mahsus olan 
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sayebanda istirahat buyururlar. Teşrü-i hiimayuna nazaran bir saat 
mukaddem devletlü, ,inayetlü sadrıazam efendimiz hazretleri dahı · 
bab-ı as~iden hareket ve doğru tersane-i amireye ubıir ve Oami 
önünde kara iskelesine yanaşdıklarmda kapudan paşa vekili tersa
ne-i amire emlni ve yeniçeri ağası ve defterdar efendi ve sairleri is
kele başında istikbal ve tersane eınlni efendi yedinde olan sadefkari 
asayı dest-i asafiye verüp bilcümle müstakbilln pişrev olarak ner
dihandan suud ve zat-ı hazret-i sadaretpenahiye mahsus sayebanda 
semahatlü şeyhillislam efendi hazretleriyle millakat ve yeniçeri 
ağası ve defterdar efendi dahi kuud ve kahveler içilüp kudfı.m-ı m~y
menet-lüzfim.-ı hazret-i şehriyariye müteral{kıb olurlar. Şevketlü, ke
rametlü, mehabetlü, adaletlü padişah-ı alempenah efendiı:p.iz hazret
leri teşrü-i hümayun buyurduklarında çekdirme ve divanhaneden 
toplar atılup devletlü, inayetlü sadrıazam u efham hazretleri ve _ye
niçeri ağası ve defterdar efendi ve reisülküttab efendi ve çavuşJ?aşı 
ağaverikab-ı hümayfı.n ağalarla maan teşrü-i hümayfı.n kara iske
lesinden olur ise iskele başında istikbale müheyya olurlar. Sandaldan 
taşra teşrü-i hümayun buyuruldukda kad-hamide-i ta'zim olurlar. 
ve devletlü sadnazam hazretleri zeminbus (135n )-ı tefhim bir le ça
vuşan alkış eyledikleri gibi devletlü, inayetlü sadrı!zam efendimiz 
hazretleri silahdar-ı şehriyari ağa ile yemin ve yesar şeref-i hız
met-i bağlgir-i hümayun ile müstes'id ve müstakbilin efendiler ve 
ağalar rikab-ı hümayun ağalarıyla ala-meratibihim piş-i hümayun
da revan ve kalyon nerdibam balasına şitab ile mevkıf-ı selam olan 
sayeban-ı asafi civarında selama dururlar.. Bu esnada tezkire-i ev
vel ve sam ve mektfibi ve teşrifati efendiler ve sipah ve silahdar 
kethüdaları ve vezir ağları kalyon anbarı kapusundan ala-meratibi
him saf-beste-i selam olurlar. Ve iki nefer gedik ağaları iki adet 
ınicmere-i anbersüz ile piş-i hümayunda revan olurlar. Bala-yı ner
dihan makdem-i hümayun ile müşerref oldukda semahatlü şeyhill
islam efendi hazretleri kad-hamide-i ta'zim ve piş-i hümayunda re
van olup derfı.n-ı sayebin-ı husrevaniye saye-endaz-ı iclal buyurul
dukda devletlü, inayetlü sadrıazam efendimiz hazretleri ve semahat
m şeyhillislam efendi hazretleri huzfı.r-ı faizü'n-niı.r-ı cihandaride bir 
mikdar tevakkuf ve ba-izn-i hümayun taşra çıkıldıkda evveİen 
saadetlü darüs'saadeti'ş-şerüe ağ~sı hazretlerinin mevkıflerine teş
rif ve kahveler içilüp ba'dehu devletlü sadrıazam efendiı:niz hazret
leriyle maan sayeban-ı asafiye teşrif buyururlar. Kalyo~un nüzulü 
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vakti karib oldukda tersane emini efendi nüzul edecek kalyonun ya
nma varup emr-i aliye intizar ve ihtiyar olunan saat hululünde izn-i 
hümayun sudur eylediği gibi şeyh efendi dua ve mu'tad üzre amade 
ettirilen kurbanlar zebh ve nüziilüne mtibaşeret olunup dua eden 
şeyh efendiye emin efendi tarafından çuk~ ferace ilbası mu'tad ol
mağla bu def'a sineabi kürk ilbas olunmuş ve mehterhane çalınınağa 
başlayup ba'de'n-nlizi.'ı.l devletıli sadrıazam u efham efenelimiz haz
retleri ve semahatili şeyhillislam efendi hazretleri buzür-ı hümayu
na davet ve devletıli sadrıazam u efham efendimiz bazretlerine hu
zUr-ı hümayunda seraser kürk maa üstlük ilbas ve alkış olunur. Ve 
semabatıli §eyhülislam efendi hazretlerine ferve-i beyza iksa huyu
rulup alkış olunmaz. Ba'dehu huzfır-ı hümayundan çıkılup sayeban-ı 
asafiye teşrif buyurduklarmda tersane emini efendiye vesair ric8.1-i 
tersane ve ameleye ber-mucib-i defter-i ruznamçe bil'atler ilbas olu
nur. Bu defa tersane emini efendiye dahi sadrıazam kethüdalığm
dan munfasıl ve emekdar-ı devlet-i aliyyeden ol.mağla erkan samur 
kürk ilbas olunmuş, bu esnada emini efendinin zirde ma.stur olan 
rikab-ı hümayuna arz ve takdim olunacak hediyyeleri defteri ba-izn-i 
ali saadetıli darüssaadeti'ş-şerife ağası hazretlerine veriltip huzfi.r-ı 
hümayuna arz ve takdim olundukdan sonra emini efendinin kethü
da ve hazinedar ve kapu çukadarma darüssaade ağası huzlirunda üç 
sevb hil'atler ilbas olunmuş, ba'dehu hareket-i hümayun buyurul
dukda yine sadrıazam u efham efendimiz hazretleri hızmet-i bağl
giri-i hümayun ile müşerref olup semahatıli şeyhülislam efendi dahi 
avdette şeref-i hızmet-i· bağlgir-i hümayun buyurmuşlar. Müstak
bilin-i mfunaileyhim dahi teşrii-i hümayun misiilQ. ala meratibihim 
teşyi ve sairleri de ke'l-evvel mahall-i selamda saf-beste oldukları 
halde şevketlü, melıabetıü, adaletıli efendimiz hazretleri filke-i hü
mayuna süvar ve devletlü, inayetlü sadrıazam u efham efendimiz 
bazretleri iskelede zeminbO.S eylediklerinde alkış olunur. Ba'debu 
devletlü, inayetlli sadrıazam efendimiz hazretleri ve semahatıli şey
billislam efendi hazretleri ile maanca babren divinhaneye teşrif ve· 
vekilibarc-ı asafi marifetiyle tehyie olunan ta8..ın-ı nefise tenavül 
huyurulmuş ve bu def'a da kapudan paşa hazretleri mevcut bulun
mamak hasebiyle emin-i mfunaileyh tarafından zirde mastur olduğu 
vech üzere tertib olunan hediyyeler verilUp avdet buyurulmuş. 
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f. Sadrıazam Melek Ahmet Pa§a'nın yaptınlığı kalyon. 

Sadrıazam Melek Ahmet Paşanın Bahçekapusunda yapılmasım 
buyurduğu büyük kalyon 1061 cuma.delUlasının yirmibeşinci günü, 
(16 haziran, 1651) de tamamlanmış, a'yan ve erkan, töresince dua 
ve sena ile indirilirken iki yana devrilerek yarısından çoğu su al
mıştır. Gemileri yanından bağlanıp nice zaman çıkarınağa çalışınış
Iarsa da güç yetmeyüp sonunda teknesinden başka yerleri sökülüp 
alınmıştır (Tuhfetü'l-kibar fi Esfari'l-bihar, Orhan Şaik yayımı, 

s. 190) ve gemi burunsuz, kulaksız kalyon şekline dönmüştür 

(N3:İma V. 73). Naima~ bu olayı 'Vak'a-i keşti-i sadrıazam Melek 
Ahmet Paşa' başlığı ile, daha ayrıntılı olarak verdikten sonra (V, 
72 v.d.) Kalyonun indirildiği günün çok uğursuz bir gün olduğu
nun, müneccimbaşı Hasan Behayi'nin önceden söylediğini, hu uğur
suzluğun sürdüğünü vezirazamın vak'ame-nd kalyonu ve sipah mem
lü' bir kalyon dahi muhterik olup diyerek haber vermektedir (aynı 
yer, s. 80). 

Bu olayla ilgili olarak Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde şu bel
ge vardır (E. 9356 1-4): Bu dört belgen,in üçüncüsü Mirruır Ağa'ya 
yazılmıştır. Dördüncüsü ise Mimar Ağa HazretZerine hitap etmek
tedir. Bunların dördü de 1061 (haziran 1651) tarihini taşımakta
dır. Bunlarda kalyonun üzerini bozmak için güçlü kuvvetli dülger
ler istenmektedir. Dördüncüsünde ise kalyondan .su çekmek için se
kiz dolap tulumu istenmektedir. 

** 
2. Başka Çeşit gemiler hakkında 

a. Nüzül-i FiZike-i Hümayun der Tersane. 

N. 5ll. 

Tersane-i amirede inşa olunan filike-i hümayun hitama reside 
oldukda sadrıazam hazretleri ve semahatlü şeyhillislam hazretleri 
tersane-i amireyi teşrif buyurup. bi'l-maiyye filike-i hümayunun ya
nına vardıklarında müşarünileyh efendi hazretleri ref'-i eydi-i dua 
ve divanhane müezzinleri savt-ı bülend ile resm-i temin-i icabet.: 
karini eda edüp hıtam-ı duada sadrıazam hazretleri resen .ucuna ya
pışup destyari-i himmet ile filike-i hümayun suya indirildikde mü-
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şarünleyhima hazera.tı teşrif ve bir mikdar soJ;ıbe~ten sonra müşa

rünileyh efendi hg.zretleri avdet huyurup pa'dehu huzfi.r-ı asafide 
ber-mucib-i defter hil'atler ilbas oluntir. Ve lakin şeyhillislam eft:}ndi 
hazretlerinin illet-i mizadarından naşi filike-i hümayun kurbüne 
teşrifleri müteassir olursa (55n) iskelede durup kendü kayıkları de
rununda dest berefraşte-i dua oldukları ve bu günde ancak kapu 
takımıyla gelinüp ricaiden kirnesneye haber olunmadığı defter-i 
teşrifatta mezkiı.rdur, 

* ** 
b. Nüzul-i sandal~ Jıümayun der kayıkhane. 

N . 55n,. 

Kayıkhanede inşa olunan sandal-ı hümayun reside-i hıtam ol
dukda sadrıazam hazretleri kapu takım.ıyla saraydan süvar ve 
Timurkapudan Yalı köşküne ve andan kayıkhaneye mürur ve güzar 
buyururlar. Derun-ı kayıkhanede ferşide kılınan neşimende kuud 
ve hastancıbaşı ağa tarafından tatlu ve kahve resminden sonra ilı
tiyar olunan saatte müşarünileyh hazretleri teşrif huyurdukları su
rette bostancılarbaşı şeyhi dua edüp kurbanlar zebholunmağla der
hal sandal-ı hümayun-ı alem-beha ruhsare-i şahed-i derya oldukda 
mevcut olan beş-on kadar topları sada-yı debdebe-ara ile zebanekeş-i 
tebşir ü sena olup ba'dehu defter-i teşrifat mucibince hil'atler ilbas 
olunur. 

* ** 

IV . . 

Şiirlerde kutlama 

.Geii:ıilerin denize indirilmesini şairler de kutlamışlardır. Üçün.: 
cü Sultan Ahmet zamanında yapılan 'üç-anbarlı' bir gemi hakkın
da Nedim'in iki tarih manzumesini biliyoruz (Nedim divam, .Ab
dülbaki Gölpınarlı yayımı, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1951, s. 165-
166). Bunların ikincisinden gemiyi ve denize indirilirken padişa
hm da bulunduğunu anlatan beytleri alıyorum : 
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Zaman-ı devletinde çün tamam oldu üç-anbarlı 
Temaşasına teşri! eyledi ikbal ü haşmetle 
Heman ol demde ol kUlı-ı giran-ı alem-i heyca 
Revan oldu misal-i ab deryaya salabetle 
Giderken gördü kim bir başka kalyonun ferazında 
Oturmuş ol şehenşah-ı cihan şirane heybetle 
Kemal-i heybetinden ol hizebr-i ktı.h-temkinin 
Yol üzre irkilüp kaldı hezaran bim ü dehşetle 
önünden geçrneğe güya teeddüb eyledi durdu 
Görüp ol şevket ü daratı baktı kaldı hayretle 
Hele sonra duasıyla şehenşa.h-ı cihanb~nın 
Yürüttüler o kUlı-ı kaafı ztır-ı sıdk-ı himmetle 
Nedima bendesi didi ana bir bi-bedel tarih : 
Bir-Hamdillah kim indi üç-anbarlı selametle 

1135 (1122/23) 

V. 

Gemilerin indirilmesinde eşref-i saat aranması 

E. 10171 (1-2). 

Miineccimbaşının eşref-i saat tayini. 

a) Bi-mennihi Taala, işbu şaban-ı şerifin gurresi mübarek çe
harşenbih günü donanma-yı hüriıayun-ı zafer-makrunun Kur§Unlu 
Mahzen önünden hareket ile Yalı Köşkü. pişgahından mürfır ve mer
sa-yı tersane-i amireye duhiılleri hususuna irade-i seniyye-i hazret-i 
cihandari tealluk etmekle müneccimbaşı efendi daileri tarafından 
takdim-i atebe-i ulya kılınan zayiçede saat şemsin gurubu dört bu
çukta iken vakt-i muhtar-ı mübareke tayin olunduğuna binaen sa
bıklarına mukayese ile şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretli pa
dişah-ı alempenah, zıll-i zalll-i nah efendimiz hazretleri yevm-i mez
kfı.rda bi'l-yümn ü ve'l-ikbal üç sa;a.t üç çaryek mürUrunda Yalı Köş
kü.nü teşrif-i kudfun-ı meym.enet-lüzfun-ı şahaneleri hususuna irade-i 
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aliyye-i cihandarileri erzaru huyurultir ise re'fetlü sadrıazam haz
retleri mevcut bulunmaları iktiza eylediği ve bi'l-yümn ü ve'l-ikbal 
teşrif-i hüm.ayundan sonra mu'tad üzre kapudan-ı derya vezir-i mü
kerrem saadetlü paşa hazretlerinin davetlerine ba-izn-i ali evvelen 
kayık kapucu ağa, ba'dehu bostancıbaşı ağanın sandalıyla haseki 
ağa gidüp vezir-i müşarünileyh hazretleri kallavi ve ber-muktaza
yı mevsim erkan semmur kürk ile gelüp saadetlü darüssaadeti'ş

şerife ağası hazretleri mevkıflerinde müşarünileyh re'fetlü sadrı
azam ve semahatlü şeyhülislam efendi hazretleriyle millakat ettik
den sonra ba-izn-i hüm.ayun, re'fetlü sadrıazam hazretleri ve sema
hatlü §eyhülislam efendi ve müşarünileyh kapudan paşa hazeratı 
bil-maiyye huzfır-ı lam.iu'n-niır-ı husrevani ile teşerrüf ve halvet bu
yurulup ba'dehu ber-vech-i mu'tad ferveler ilbas ve ümera-i derya 
kullarına dahi Oidar kapusu verasında hil'atler ilbas ve ferden
ferda gelüp zeminbfıs merasiıni .icrasıyla müşarünileyhim hazeratı 
dahi yine saadetlü darüssaa.deti'ş-şerife hazretleri mevkıfine gelüp 
kahve rüsumundan sonra müşarünileyh kapudan paşa hazretleri il
bas buyurulaıı ferve ile baştardaya azimet ve ala-yı vala ile Kasr-ı 
Hürnayun pişgahından müriır ve üç defa selam ve alkış merasiriıi 
ba'de'l-icra tersane-i amireye doğru azimet buyurduklarında izn-i 
hümayun sudfırıyla re'fetlü sadrıazam hazretleri ve semahatlü şey
hillislam efendi hazretleriyle malıallerine avdet buyurmaları ber
muktaza-yı teşrifat lazım geldiği malum-ı alileri buyuruldukda fer
man hazret-i men lehü'1-emrindir. 

Belgenin üst sol kenarında kırmızı mürekkeple : 

Yalı Kö§kü resminin saatini mübeyyin ceride-i teşrifattan muh
rec pusula olmağla mücerred manzfır-ı alileri huyurulmak içüp. mer
ffı-ı pişgah~ı cihandarileri kılındı, emrü fermen hazret-i men-lehü'l-
emrindir, kaydı vardır. . 

Bu belgeye (L Mahmud zamanı) diye· not konm~Ştur. 

* ** 
b) Tersane emininin . takriri. 

E. 1120/68. 

Hala tersane-i amire emini kullarının takriridir. 
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Bi-inayeti'l-lahi Taala müceddeden binası ferman huyurulan 
kalyon-ı cedidin binası tamam ve nüzUliyçün muktazi. olan mühim
mat amMe olup ancak utı tabir olunur kalafatıyla derun ve birfınu
nun nukfı§u ve kızaklarının inşa ve vazı'ları kalmağla her ne vakit
te ntizlılüne irade-i aliyye huyurulur ise nüzUlünden yigirmi gün 
mukaddem marrü'z-zikr kalafat ve nukuşunu ve kızaklarının vaz'ına 
mübaşeret olunmak iktiza eder deyü liman reisi ve mimar kulları
nın haber verdikleri malıim-ı alileri buyuruldukda mübaşeret hu
susiyçün ne vechile ferman-ı ali huyurulur ise emrü ferman devlet
lU, inayetlü, merhametlü veliyyünnıam efendimiz hazretlerinindir. 

Bu belgenin ba§ında : Bir mübarek vakit süal olunup haber gön
derilUr. Zira mühim olacak şeydir, biz haberini veririz, zelzele def' 
olsun. Bu ayın onbeşine dek zelzele vardır, ahkamda yazıludur. 

VI. 

Atıyye- Avaid-Hediyeler- İdiyye- İn'amlar 

Konumuzia ilgili olarak, türlü vesilelerle, başta padişah olmak 
üzere sadrıazam ve kapudan-ı derya tarafından, yukarıdaki başlık

lar altmda saray ve sadaret mensuplarıyla kalyon inşasında çalışan
lara ve mürettebata armağanlar dağıtılmaktadır. Ve yine padişah 
başta olmak üzere sadrıazama, şeyhülislama, kapudan-ı deryaya, 
Darüssaa.de ağasına, sadaret kethüdasına ve hazinedar-ı §ehriyar1-
ye olmak üzere saray ve gemi mensuplarına, mevkilerine ve görev
lerine göre de hediyeler verilmekte ve ilisanlarda bulunulmaktadır. 
Kimlere ne verileceği, ne giydirileceği, önceden hazırlanmış olan 
defterlerde gösterilmekte ve dağıtım buna göre Teşrifati Efendi ta
rafından yapılmaktadır. 

Bu armağanlar dönanınanın Akdeniz'e çıkışında, Akdeniz'den 
dönüşünde, denize kalyon indirilişinde ve bayramlarda verilmekte
dir. Yine bu münasebetlerle zıyafetler düzenlenmekte, bu zıyafetler
de de yine ilisanlar ve armağanlar yer almaktadır. 

Dağıtılan bu armağanlar çok çeşitlidir. Bunlara bakıp, genel 
olarak, Türk kültürü açısından birtakım sonuçlar çıkarılacağı gibi 
kimisinin açıklanması gerekli bilgiler de edinilebilir. Bundan dolayı 
bu armağanların türleri yönünden dökümünü yapmakta bir yarar 
vardır, sanıyorum. 
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Padişaha, devlet erlcl.nına ve sarayın önde gelenlerine verilen
lerle aşağıya doğru bunlardan sonrakilere verilen armağanlar hem 
çeşit, hem sayı, hem değer yönünden ayrılmaktadır. Aşağıda bu. ar
mağanlarla ilgili belgeler incelendiği zaman bu cihet daha açık ola
rak görülecektir .. _ 

Armağanlardan bir bölümünün, başta giyecek ve kumaş adla
rının tam olarak belirlenmesi Türk sanat tarihiyle uğraşanların bizi 
bu yolda aydınlatmalarma bağlıdır. Pek yanılmıyorsam, bunların 

bir bölüğü hakkında çoğumuzun ancak şöyle, böyle bir bilgisi var
dır. Hele bunların içinde nevzuhur diye nitelenenlerinin yerli sanat
karlar tarafından mı yapıldığını, yoksa dışarıdan mı geldiğini bil
mek okuyucuda merak uyandırsa gerektir. 

Saat. - Haftada bir kurulur makam Çalar saat - Makam-çalar 
piştahta saat-Mücevher koyun saati - Mücevher saat - Basma altun 
saat - Altun saat - saat. 

Tüfenk. - Sam kundaklı tüfenk - donanmış şeşhane tüfenk -
musanna' tüfenk - tüfenk. 

Ayna. - İngilizkarİ endam aynası - Kebir endam aynası · Kebtr 
ayna - endam aynası - Ayna. 

D1ırbin. - İngilizkarı geçme-durbin - İngilizkarı kaval durbin -
Dur bin. 

lskemle. - Camlı nevz·uhur iskemle. 

Döşeme takım. - Sakızkarı döşeme takım. 

Kumaş. - Nevzuhur diba- Diba-yı Acem - Nevzııhur telli hatayi
ağır telli hatayi - Telli hatayi - Taraklı atlas - Atlas - Kumaş - Çuka 
(Bunların hepsi elbiseliktir). 

Hil'at. - Hil'at-i bassilihas - Hilat-i hass, sade - Hil'at-kuşaklık 

(kuşaklu) - Sade hil'at - Hil'at. 

Kürk. - Ferace samur kürk- Samur kürk. 

V st veya üstlük. 

Don. -Giyecek, elbise. 
lhram. - Sam saçaklı a'la iliram - A'la iliram elvan - thram el

van- A'la ihram -Vasat ihram-Edna iliram- İhram. 

At. - Donanmış es b (Y a1nız padişaha) . 

Tarilı Emıtitflsii Dergisi - F. 5 
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Para. - Mücevher ve semmur-baha. (yalnız padişaha verilmiş 
olup 5000 kurU§tur). . 

Altun.- Donanma-yı hümayun ihracmda, Yalı Kasrı'na ve Dal
mabahçe'ye teşriilerinde Enderlın-ı Hümayuna ve .saireye, - ~adrı-· 

azam kendi ce binden altın dağıttığı gibi kapudan · paşa tarafından 
da ihsan edilmiştir. Donanmanın, padişahın önünden geçmesi mera
s:mine davetiye götüren teşrifakçıya, kese içinde, 300 altın veril
diği gibi bir de saat hediye edilmiştir. 

Altın ilisanmda bir nokta göze çarpmaktaclır. O 'da, şudur : 
Muhsin Paşazade Mehmet Paşazade Mehmet Paşa zamanında, 6 Sa
fer; 1181 (4 haziran, 1767) tarihinde, tersane-i amirede yapılan yeni 
kalyon denize indirilmiştfr. Bu vesile ile yapılan törende, sadrıazam 
teşrifatçınm eliyle bütün kalyon mürettebatına altın dağıtmıştır. Ge
mideki tutsaklar ve suçlular mürettebattan ayrılmamış ve onlara 
da altışar altın ihsanda bulunulmU§tur. 

Çiçe1c ve meyve. - 14 Muharrem, 1170 (9 Ekim,- 1756) tarihin
de, bir karavula kalyonun denize indirilişinde padişaha, sadrıazama 
ve ·şeyhülislama tablalarla Çiçek ve sebeplerle meyve hediye edil
miştir .. 

VII. 

A. Zıyafet 

Donanma ile ilgili törenierin sonunda, Kapudan Paşa tarafın
dan tersane-i amire divanhanesinde olsun, veya Dolmabahçe'de 
padişah tarafından olsun zıyafetler verilmektedir. 5 cümadelevvel 
1177 (12 kasım, 1763) tarihinde Bejine-i Su'ltantnin denize indiril
mesinde, padişah tarafından Dolmabahçe'de verilen zıyafet için ne
ler alındığını ve bunların parasının ne tuttuğunu gösteren b~ belge 
elimizdedir. Bu belgeden öğrendiklerimiz vardır. Bugüne değin, ya
zılardaki ru;in-1. aziz sözünde, en büyük niinet olan ekmeğe karşi bir 
saygı ifadesi bulduğp.muzu, bu söz~en doğrudan genel olarak ekmek 
anlaşıldığını sanmakta idik. Bu belgeyi okuyunca ·bunun bir çeşit 
ekmeğin adı olduğu anlaŞılmaktadır. Çünkü bu belgede nan-1. .aziz-
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den başka ruin--ı ha.ssa, nan--ı fırancala, hünkar--ı lı,as diye ekmek ad
ları geçmekte, bundan da bunların başka başka ekmek çeşitleri ol
duğu görülmektedir. 

Bu belgede, daha birtakım yiyecek maddelerinin, tatlıların ve 
yemekierin adlarını da okuyoruz. Bunlardan kimisini bugün artık 
pek bilenimiz kalmamıştır. sanıyorum, ya da pek az kimsenin an
cak hatırasında kalmıştır, sofrasında değil. Çünkü artık sofraları
mızda görünmeyen bu çeşit yiyeceklerin neler olduğunu, ancak tür
lü dillerin sözlüklerine bakarak güçlükle öğrenebiliyoruz, o da me
rak edersek ve ~amamı ile değil. Ne olduklarını ancak bu dolaşık 
yollardan öğrendiklerimden birkaç örneği okuyııculara sunmak isti
yorum. 

a) Neşa mermeri. -N eşli nışasta demektir. Mermer ise çok su!u 
olup hiç posası olmayan taze nara denür ve palüze gi~i tirtir titre-· 
yici nerm ve nazük şeye denür, beden-i mahbfıb gibi (Kamus Çevi
risi, II, 678). Bu .karşılıktan anlaşılır ki ne§a mermeri bir türlü nar 
peltesidir; eskiden olsaydı nar palUzesi diyecektikJ bugün nar jölesi 
diyebiliriz. 

Imlık. - Türkçe bir sözcük olup 'semirtilmiş horoz, kısır horoz' 
demektir. Bu gün de kimi bölgelerde ıblık biçiminde, vücudu bıngıl 
bıngıl olan kadınlar için kullanılmaktadır. 

Şemse. " Güneş biçiminde yuvarlak olup üzerine delikler delin
miş olan bir tür çörek. 

Ferika. -Bir türlü taamdır ki lohusa için tertip ederler. Süt ile 
hurmadan, yahut pirinç ve sair hububatla sütten tertip ederler ki 
lapa olacaktır (Kamus çevirisi, m, 987). 

Kırmız. - Aslında bir tür meşe üzerinde üreyen bir küçük bö
cektir. Bundan kaynatılarak elde edilen boya, ipekçilikte kullanılır. _ 

Bir de Türkçe'de Kırbız tohumu dedikleri bir bitki vardır ki bununla 
da ipek boyarlar. Ama birincisi kadar kuvvetli değildir. Bizim b.el
gemizde bunun, tıpkı safran gibi kimi yemekiere renk vermek için 
kullanıldığı anlaşılmak~dır ... 

Beç arpası. - Bunş, Frenkarpası da denir, arpanın bir çeşididir. 
Ama ben bunun ne olduğunu bulamadım. Yalnız Türkçe-İngilizce 
Redhouse sözlüğü buna Frenk arpası, Peaiil barZeif d~ye karşılık 
koymuştur. 
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Bunlardan başka ! spanyol Şa,riyesi (şehriyesi), Kıbrıs Şa,riyesi) 
Kıbrıs makarnası gibi dışarıdan .gelme ve bir özelliği olan yiyecek 
maddeleri olduğu gibi kimi tatlılarm revaklarını süzmek için kulla
mlmak üzere, bugün artık çoğumuzun adını unuttuğumuz bir tür 
astarlık seyrek bez demek olan bağasa ya da bu belgede rastlıyoruz. 

b) M asarifat-1J zıyafet M-emr-i hazret-i veliyyünniama der-nü
zul-i Sefine-i sultam, 5 Cemaziyülevvel 1177 (11 kasım) 1763). 
E, 4445 (2). 

Nan-ı aziz- Nan-ı hassa-Nan-ı fırancala- Hünkar-ı has -Da
kik-i hassa-lahm-i ganem - Lahm-i dana - toklu kuzu - bumbar- paça -
pirinç- revgan-ı sade-asel-i musaffa- frengi şeker - neşa merrneri 
nışasta - kaymak - süt - yoğurt - taze pekmez - tavuk - piliç - ımlık -
Mısır tavuğu- bıldırcm- bamya - kerefis - şalgam- kavata- pırasa

kabak - lahna - ıspanak - midenüvaz - ebegömeci - dere otu - taze 
soğan - yaprak - bakla taze - enginar - kadayıl - misket elması - em
rud- zağfıran- portakal ve has ayva ve def'a emrud - Şemse - gül
beşeker - pişmiş kestane - misk sabunu - darçm - ferika - kakula -
hindistan cevizi - sakız - kırmız - ayva çekirdeği - mükerrer gül8.b -
misk-i muanber- biber- limon- yumurta - Şam fıstıkı -fıstık- Kuş 
üzümü - razakı üzümü - badem- kimyon- kaysı- ... ? - sirnit (25) 
ağaç tabla- Ağaç kaşık (40) - güllac- Beç arpası- İspanyol şa'riye
si- Kıbrısmakarnası - Kıbrıs şa'riyesi- Şem'-i asel- şem'-i revgan 
sabun- astar (30 top) - Süzgücü içün boğasa- nohut - soğan - tuz 
sarmısak- buğday- kalkan balığı-sairenva-ı mahi- revgan-ı zeyt
sirke - on aded akkame - ... bera-yı neft-i matbalı - dört aded arka 
sofralarma - ayva. 

Bera-yı masar·if-i kilar-1, enderun : şeker-i frengi - asel-Şam fıs

dığı - Şam .. . ( ?) kaysı - Frenk eri ği - kavun - üzüm - yoğurt - pey
nir-enva-ı turşu ve elma. 

Hala hazinedarımız ağa) 

l §bu defter-i müfredat ncitık olduğu üzere tersane-i amirede 
kalyon nüzU.lü günü zıyafet-i hazret-i evliyci-y., niamiye olan matbalı 
masarifi manzur ve makbulümüz olup yalnız yedi yüz yetmiş sekiz 
guruşa baliğ olmakla masarif içün vekiliharca teslim edüp defter-i 
masarife kayd edesiz (6 .cemazilevvel, 1177 (12 kas.ım, 1763). 
(sepet 80) - Şüktıfe (tabla, 15). Devletlü~ inayetlü sahib-devlet efen.-
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dimiz taraf-ı devlet-i alilerinden alınan meyve ve §Ükufe beyan olıt
nur~ 6 cemazilevvel~ 1171 (1~ ka.sım~ 1768) (E. 4445/1). 

Şevketlü~ melulbetlü~ azametlü hünkarımıza : Dökme meyve 
(sepet 80) - Şükfıfe (tabla, 15). Devletlü~ inayetlü sahib-idevlet efen
dimize : Dökme meyve (sepet 50) - Şükfıfe (tabla 10). Faziletlü şey
külislam efendi hazretZerine : Dökme meyve (sepet 30) - Şükfıfe 

(tabla 5) . Devletlü darüssaade ağa..n · hazretler·ine· : D ökme meyve 
(sepet 20) - Şükfıfe (tabla 3) . Devletlü silahdô:r-ı şehr·iyari ağaya : 
Dökme meyve (sepet.20) - Şü.lÇU.fe (tabla 3). Devletlü silahdar paşa 
hazretZerine : Dökme meyve {sepet 25) - Şü.kiife (tabla 3). 

V e cümle meşruh olundu. Yalnız dörtyüz iki guruş hazine-i haz
ret-i veliyyünniamiden tamamen ve kamilen ahz ve kabz edildiği 
eelden işbu mahalle memhuren şerh verildi, 11 şevval~ 1171 (13 ni
-san, 1763). 

VIII. 

Bu bölümle İlgili Belgeler 

a) Donanma-11ı Hümayun ihracında Dolmabahçe zıyafetinde il
oas oluman kürkler ve hil'atler. N. 164n_b an canib-i a .. safi. Saadetlü 
Kapudan Paşa Hazretlerine ferace samur kürk (1) .._ an canibi miri 
emin-i tersane efendiye, ferace sam ur kürk (1) - T ersane kethüdası 
paşaya liassülhas hil'at (ll - baştarda paşasına (hassülhas hil'at 
{1) - tersane emini efendiye, a 'la hil'at (1) - Ruznamçe-r tersaneye, 
a'Ia hil'at C1) - canib tersane, a'ıa bil' at ü> · - :Kat ib-i kalyon ömer 
Efendi, a'la hil'at (1) - Tersane defter imini, a'la hil'at (1). - Tersane 
defter kethüdası, a'la hil'at (bir) - Kereste emini. hil'at-i a'la (1) -
Mahzen-i sürb katibi, a'la ııtı'at (1) - Mahzen-i çfi.b ~atibi, a'1a hil'at 
(1) - Mahzen-i çfi.b katibi Ahmet Efendi, hil'at-i a'la (1) - Liman 
katibi, a'la hil'at (1) - Katibi büzürk, hil'at-i a'la (1) - Başçavuş-ı 

tersane, a 'la hil'at {1) - Baştarda kapudanı, a'la bil'at {1) - Zından 
katibi, has sade hil'at (1) - !care katibi, sade hil'at (1) - Ağa-yı ter
sane, sade hil'at {1) - Çavuşlar kethüdası, sade hil'.at {1) - Çavuş
lar emin-i ters ane, sade hi!' at (1) - Kul kati bi, sade hil'at {1) - Malı

zen-i sürb emini, sade hil'at (1) - Mahzen-i çfi.b emini, sade liil'at 
(1) - Katib-i evvel-i tersane, sade hil'at (1) - Vardiyanbaşı, sade 
lıirat (1) - Kilidei-i zından, sade· hil'at (1) - Baştarda topçubaşısı, 
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sade hil'at (1) · - Kapudane topçubaşısı, sade hil'at (1 ) - Kalyon baş- . 
ağası, sade hil'at (1} - Sermimar-ı kalyon, bilat-i sade (1) - Mimar 
Mehmet· Kalfa, hil'at-i sade (1) - Nakkaşbaşı, hil'at-i sade (1) - Ma
karacıbaşı, hil'at-i sade (1) - Kömibaşı, hil'at-i sade Ü) - Timurcu
başı, hil'ati sade (1) - Ağa-yı kalafati, hil'at-i sade (1) - Serkalafatt, 
hil'at-i sade (1) - Kethüday-ı kalafati, hil'at (1) - Yiğitbaşı-i kala
fati, hil'at-i sade (1) - Teşrifati, kuşaklık hil'at (1) Yekun : Kürk-
2; hi.l'at-41. 

. b) K .130b. Devletlü sadrılizam efendimiz hazretleri donanma-yı 

hümayun ihracında Yalı Kasrını ve Daimabahçe'ye te§Tiflerinde En
der-Un-ı hümayuna ve saire verilen in'amat telhisi ağa ve karakulak 
ağa yedleriyle verilen : 

Altıın: Hasoadalı ağalara .(400) - Musahip ağaların cümlesille 
(200) - Silahdar ağa tarafına (50) - Darüssaade ağası tarafına (100)
Peşkir ağasına (50) - Baş çukadar ağaya (50) - Enderun çavuşam 
ağalara (30) - Başçavuş ağaya (15) - Sakallu musahip ağalara (42)
Sakallu dilsiz ağalara (30) - Cüce ağalara (28) - Hasaki ağaya (15)
Hasakiyan ağalara (30) - Baş dilsiz ağaya (10) - Has ahur halife
sine (10) - kahvecibaşı-i şehriyari ağaya (30) - Bostancılar kethü
dasma (20)" - Kozbekçi başı ağaya (15) - Suffe-i hümayun bekçisi
ne (10) -Eski oğlanlara (15) -Yazıcıya (8) - Darüssaade ağası çu
kadarlarına (15) - Silahdar ağa çukadariarına (19) - Rikabdar ağa 
çukadariarına (8) - Çukadar ağa çukadariarına (8) - Has odabaşı 
ağa çukadarıarına (8) - Hazinedar ağa çukadarıarına (6) - Kara
kulak çukadarıarına (4) - · 

Teşrifati Efendi yedleriyle verilen : 

Altun : Vezir ağalarına (20) - Divan çavuşlarına (15) - Meh
terlerine (3) - Mehterbaşıya (10) - Çavuşuna (5) - Neferatma (15)
Halkına (3) - Su çukadar kapudanı paşaya (2) - Çukadarıarına 
· (5) - Bekiştaş ustasına (10) - Dolmabahçe ustasına (10) - Çavu
şan-ı alay (5) - Köşk ustasına (10) .- Çekdiri taifesine (40) - Çek
.diri usturmaçasına (40) - Çekdiri Paşa etbaına (20) - Teşrifati 
Efendiye (55) - Halifesine (37) - .Kisedarına (27) 

c) ~- 1314 Donanma-yı hümdyun ihracında huzur-ı hümayun
daJ ba'dehu Dolmabahçe'de huzur-4 sadr-ı alide ilbası iktiza eden : 
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Devletlü sadrıizam hazretlerine : hil'at-i kuma.ş-ı han ba ptı.st-ı 
semmur (1) - maan üstlük (1) - Semahatlü şeyhülislam efendi haz
retlerine : Sfıf ferace semmur kürk (1) - Vezir-i mükerrem Kapu
dan Paşa hazretlerine, hil'at-i kumaş-ı han, ba üst (1) - İskender
paşa sancağı mutasarrıfı Mustafa Paşa k.ulları - Lalapaşazade Sa
lih Paşa kulları - Elçi Paşazade İbrahim Paşa kulları - Dimyat ve 
Reşit sancağı mutasarrıfı Büsameddin Paşa kulları - Midilü sancağı 
mutasarrıfı Kapudan Paşazade Ahmet Paşa kulları - ömer Paşa:
zade Ahmet Bey kulları - Maryolzade Abdullah Bey kulları - Hasan 
Bey kulları -Hasan paşa· vekili Abdullah Ağa kulları ·- Kapud~e-i 

hümayun Yusuf Kapudan kulları - Patrone-i hümayun kapudanı 
Hüseyin kulları - Liman Reisi Osman kulları. 

Dolmabahçfide ilba.sı iktiza eden hil)at : 

Vezir-i mükerrem kapudan paşa hazretlerine : Çuka fer!ce ba 
üst semmur - Emin-i tersane-i amire efendi : Çuka ferace ba ·ÜSt 
semmur- Tersane-i amire kethüdası, hil'at-i hassülhas - Paşa-yı baş
tarda, hil'at-i bassilihas - Defterdar-ı kalyon, hil'at kuşaklık - I-la
life-i kalyon, hil'at kuşaklık - Reis-i liman, hil'at kuşaklık - Reis-i 
tersane, hil'at kuşaklık - Ruznamçe-i tersane, hil'at-i a'la - canib-i 
mir:i-i tersane, hil'at, a'la - Emin-i kereste, hil'at a'la - Em:in-i sergi, 
hil'at, a'la - Emill-i defter-i tersane, hil'at, a'la - Kethüda-yı defter-i 
tersane, hil'at a'la - Katib-i zından-hil'at - Katib-i icare, hil'at - Ka
tib-i mahzen-i çfıb, hil'at - Katib-i mahzen-i sürb, hil'at - Mimar-ı 

kalyon, hil'at - Halife mimar, hil'at - Katib-i liman, hil'at - Serça
vuş-ı tersane, hil'at - Kethüda-yı çavuşan-ı tersane, hilat - Katib-i 
kereste, hil'at - Katib-i kul, hil'at - Katib-i büzürk, hil'at - Kapu
dan-ı baştarda, hil'at - Sertulumba, hil'at- Sernakkaşan, çifte lıil'at 
(1) - Çukadaran-ı kapudan paşa, hil'at - Çukadaran-ı em:in-i ter
sane, hil'at - Serağa-yı tersane, hil'at - Serkatib-i tersane, ~·at -
Serçavuş-ı tersane-i hümayun, hil'at - Ağa-yı kalyon, hil'at (1) -· 
Serkömi, hil'at (1) - Emin-i çavuş-ı tersane, hil'at (~) -· Emin-i malı
zen-i çfıb, hil'at (1) - Emin-i mahzen-i sürb, hil'at (1) - Meydan 
reisi, hil'at-i hass-ı sade (1) - Servardiyan, hil'at (1) - Kilidei-i zın
dan, hil'at (1) - Ağa-yı kalafati, hil'at (1) - Serkalafati, hil'at Ü) -
Kethüda-yı kalafati, hil'at (1) - Serkatib-i kalafati, hil'at (1) - Ser
makara, hil'at (1) - Kethüda-yı marangoz, hil'at (1) -Baş mutemed, 
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hel'at (1) - ÇaVıış-ı marangoz, hil'at (1) - Kethüda-yı piyade, hil'at 
(1) - Serrupi-i baştarda, hil'at (1) - Serrupi-i kapudan, hil'at (1) -
Sertimiı.ri, hil'at (1) - Sermehteran-ı hayme-i sadr-ı ali, hil'at (1) -
Teşrifati efendi, ·hil'at (1) - Halife-i teşrıfati, hil'at (1) - Kisedar-ı 

teşrıfati, hil'at (1) - Maide ağası, hil'at (1) - Piyade yiğitbaşısı, 
hil'at~. 

ç) 15 Recep, 1180 (11 aralık, 1766) tarihinde Donanma1Jı Hü
mayunun Akdeniz'den gelüp Yalı Köşkü önünden imra1-ı ferman-ı 
hümayun buyurulduğu gün ilbas olunan ferve ve hil'atler. N. ypr. 
15° v.d. 

Sadrıazam u efham hazretlerine hil'at-i kumaş-ı han ba pu...~ 
maa üstlük semmur (1) - Şeyhillislam efendi hazretlerine beyaz. 
çuka ferace ba üst semmur (1) - Kapudan paşa hazretlerine, hil'at-i 
kumaş-ı han ba üst semmur (1) - T ersane kethüdası Rodos sancağı 
mutasarrıfı Elçi paşazade Hasan Paşaya hil'at-i hassülhas (1) - İs
kender sancağı mutasarrıfı Süleyman paşazade Mustafa paşaya, 
hil'at-ı hassülhas (1) - Lala paşazade Salih paşaya, hil'at-i hassili
has (1) -Elçi paşazade İbrahim paşaya, hil'at-i bassilihas (1) ·- Dim
yat ve Reşit sancakları mutasarrıfı Al?dülkadir paşazade Hüsamed
clin paşaya hil'at-i hassülhas (1) - Midillü sancağı mutasarrıfı Meh
met Paşazade Ahmet Paşaya, hil'at-i hassüllıas (1) -Ömer paşazade 
Ahmet Bey, hil'at kuşaklık (1) - Maryolzade Abdullah Bey, hil'at 
kuşaklık (1) - Mezemortazade Sait Bey, hil'at kuşaklık {1) - Kapu
dane-i hüma:v.un kapurlanı Yusuf Kapudan, hil'at, a'la (1) - Patrane-i 
hümayun kapurlanı Hasan Kapudan, lıil'at, a'la (1) - Liman Reisi 
Ali kapudan, hil'a'.: kuşaklık (1) - Riyale-i hümayun kapudanı Os
man kapudan, hil'at a'la (1). 

Kapudan pa§a hazretlerinin yevm-i merkumda veregeldikleri 
avaidatdır : 

Sadrıazam kapucular kethüdası taraf-ı asafiden bab-ı sadrı

azaı:nlye davet içün gittikde verilen : Altun saat (kıt'a 1) - İlıram 
raht (1) - don (100), etbama don (22). 

* Dolmabahge'de iZbası iktiza eden bölümünde bütün hil'at kelinıes·bıdeıı 

soiira 'sevb' · yazılmıştır. Tekrar etme.k yerine bu çıkma ile yet-imilmi.ştir. 
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Saadetlü Kethüda Bey tezkiresiyle ieşrifati efendi donanma-yı 
hümayunun mürUru haberiyle gittikde : Altun saat (kıt'a 1) ; don 
(200) ; İlıram raht (1) ; etbaına don (25) _ 

Haseki Ağa bostanoıbaşı ağanın sandalı ile alup gittikde ve
raen: 

Altun saat (kıt'a 1); don (250); İlıram raht (1); çuka (4); 
atlas (10); sandalcılara, don (41) - reisine, don (22) -· Piyadeci
lere, don (16). 

Kayık kapucu ağa baştardada berab.er seldmladıkda verilen : 
Don (100) - etbaına, don (10), ihram raht (1) - çuka ( 4). 

Huzii.r-i hümayıtnda kürk giydikde has odaba§ının avadidi : 

Has Odabaşı ağaya: don (150) çuka (4), kumaş (10) - Eskisf
ne, don (22) - İkinci eskiye, don (15) - Has odabaşı ağaya, ihram, 
raht (1). 

Kapudan pa§anın çizmesini çeküp tekrar giydiren çukadar-ı 
§elıriyariye - tebrik içün mehterhane-i §elıriyari geldikde : Mehter
başıya hil'at (1) - don (41), çuka (4), kumaş (10) - Neferatma maa 
çavuş, don (60) - Sersiirnayi, hil'at (1), çuka (4), kumaş (10) 

Sadruizam mehterhanes-i geld·ilc(le : Mehterbaşı ya, lıil'at (1), 
çuka ( 4), kumaş (10) - Sersurnayi, hil'at (1), çuka ( 4), kumaş (10). 
Neferatları maa çavuş, don (30) - Nevbethane mehterlerine: Don 
(22), hil'at. (1), çuka (1), kumaş. (10) - Kule mehterhanesine, don 
(10) - Divanhanede dua eden hatibe, altun (3) - imamlara, altun 
(2) - Müezzinlere, altun (3) - Haderne-i divan-ı hümayuna, don 
(55). 

Kapuda;n Paşa hazretleri Bahrise/id'den avdetlerinde veregel
ilikleri Hedaya1Jı mu~tadeler. N. ypr. 16 v:d4. 

Mübarek rikab-ı mustatab-ı hazret-i cihandariye : 
Makam-çalar, haftada bir kurulur piştahta saati (kıt'a 1) -Do

nanmış som şişhane tüfenk (çift 1) - Sakızkari mutalla döşeme (ta
kım 1) - Som saçaklı a'la ihram (aded 4) - Mücevher koyun saati 
maa köstek (kıt'a 1) - Billiir iskemle (aded 1) - İngilterekart endam 
aynası (aded 1) . 

Devletlü sadrıazam hazretlerine : 
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Makam-çıilar bir piştahta saati (kıt~a 1) - Donanmış şişhane . 

tüfenk (çift 1) - Sakızkart döşeme (takım 1) - Som saçaklı a'la 
ihram (aded 2) - Vasat ihram (aded 2) - endam aynası (aded 2). 

Saadetlü Darüssaade ağası hazretlerine : : 
Makam-çalar bir piştahta saati (kıt'a 1) - Donanmış §işhane 

tüfenk (aded 1) - Sakızkarl döşeme (takım 1) - Som saçaklı a'la ili
ram (aded 1) - Vasatiliram (aded 1) - Endam aynası (aded 1). 

Kethüda-yı hazret-i sadr-ı ali haz.retlerine : 
Basma altun saat (kıt'a 1) - Donanmış şişhane tüfenk (aded 

1) - Som saçaklı a'la ibram (aded 1) - Vasat ihram (aded 1). 
Hazin-i hazret-i şehriyari saadetlü ağaya : 
Altun saat (kıt'a 1) - Som saçaklı ihram (aded 1) - Vasat ili

ram (aded 1). Endam aynası (aded 1). 
Saadetlü silahdar-ı şehriyari ağaya : 
Basma altun saat (kıt'a 1) - Donanmış şişhane tüfenk (aded 

1) - Som saçaklı a'la ihram (aded 1) - Vasat ihram (aded 1). 
Saadetlü defterdar efendi hazretlerine : 
Donanmış tüfenk (aded 1) - İlıram (aded 1) - Endam aynası 

(aded 1). 
Saadetlü çavuşbaşı ağaya: : 
Donanmış tüfenk (aded 1) - İlıram (aded 1) - Endam aynası 

(aded 1). 
Kapudan Paşa hazretleri Yalı Kö§kü'nde kürk giydikde ende

run-ı hümayun hademelerinden zirde mastfır olanlara bu mikdar 
atıyye ilisan olunagelmiştir, deyü Şamlı bizehan takrir edüp lakin 
ber-mu'tad-ı kadim teşrifat-ı hümayuna dair mevaddan. olmayup 
Kerem makulesi olduğundan başka 1180 (1766/67) senesi kapudan-ı 
derya vezir Tosun Mehmet Paşa zamanında vuku' bulınağla bu ma
halle kayd olundu; ziyade ve noksan dahi kabul eder (N. 16n-16b). 

· Musahib bizehan ağalar, neferen 6, altun 12 - Def'a musahib 
ağalar, neferen 5, altun 10 - Ağa kahvecibaşısı ve kilerci ve sair, 
altun 15 - Çavuşan-ı enderun-ı hümayun, neferen 16, altun 32 - Cüce 
ağalar, neferen 2, altun 4 - Enderun-ı hümayun bizebanları, neferen 
·11, altun ll- Tebdil hasekisi Abdullah ağaya : Piştahta saati (aded 
1) - ihram (aded 1). 

li'i gurre cema.ziyülevvel, 1178 (27 ekim, 1764) kethüda katibi 
tarafından alınm~§tır. Bin yüz yetmi§ sekiz tarihinde kapudan pa§a 
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hazretleri taraf'ından hediyye olmak üzere rikab-1. hümayuna ve ca
nib-i sadrıazamıye verilen (N. 72°) : 

Mübarek rikab-ı hümayuna : Haftada· bir kurulur makam-çalar 
saat (1) -Donanmış şişhane tüfenk (1) - Sakızkari döşeme (takım 

1) - Kebir ayna (aded 2) - Som saçaklı a'la iliram (aded 4) - Mücev
her koyun saati (aded 1) - Çamlı n~vzuhur iskemle (aded 1). 

Devletlü, inayetlü sahib-devlet efendimize : 
Makam-çalar piştahta saat (1) - Donanmış şişhane tüfenk (1)

Sakızkarı döşeme (takım 1) - Vasat iliram (aded 2) - Som saçaklı 
ihram (2) - Kebir endam aynası (2). 

Saadetlü Darüssaade ağası hazretlerine : 
Makam-çalar piştah~a saat (1) - Donanmış şişhane tüfenk (1)

Sakızkari döşeme (takım 1) - Som saçaklı a'la ihram (2) - Vasat 
ihram (2) - Kebir endam aynası (aded 2) . 

Kethüda-yı sadr-ı ali saadetlü ağa hazretlerine : 
Basma altun saat (1) - Donanmış şişhane tüfenk (1) - Som sa

çaklı a'la iliram (1) - Vasat iliram (aded 1). 
Hazin:.i şehriyari saadetlü ağa hazretlerine : 
Basma altun saat (1) - Som saçakh a'la ihram (1) - Vasat ih

ram (aded 1) - Ayine-i endam (1). 
Silahdar-ı şehriyari saadetlü- ağa hazretlerine : 
Basma altun saat (1) -Donanmış şişhane tüfenk (1) - Som sa

çaklı a'la ihram (1) - Vasatiliram (aded 1) - Ayine-i endam (aded 
1). 

Darüssaade ağası yazıcı efendiye : 
Al~un saat (1) - İlıram (aded 3) - Ayine-i endam (aded 1). 
Saadetlü defterdar efendi hazretlerine : 
Tüfenk (aded 1) - Ayine (aded 1) - İlıram (aded 3). 
Saadetlü reisülküttab efendi hazretlerine : 
Tüfenk (aded 1) - Ayine (aded 1) - İlıram (aded 1). 
Çavuşbaşı ağa hazretlerine : Tüfenk (aded 1) - Ayine (aded 1)-. 

lhram (aded 1). 
Huziır-ı hümayundan mürllr davetine teşrıfati, tezkire götür

dükde: 

Surre (guruş 300) - saat (aded 1). 

d) Müceddeden kalyon inşasına" 6 saf er 1181 ( 4 temmuz 1161) 
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yılında,~ der_-zaman-1. Muhsin Pa§azade Mehmed Paşa taraf-'tasafiden 
verilen atwye M-yed-i taşriftiti efendi (N. ypr. 158n -158b). 

Başmimara (3) - Mimarin-ı saireye (8) - lltinci mimira (2) -
Ba§ mutemede (3) - Mutemedan-ı saireye (9) - Kalafatcıy~ maa 
zibitan (5) - Marangozan (5) - Kalyon ağası (2) - Timurcubaşı 

(2) - Eski tersane odabaşısına (2) - Divanhane kapucusuna (1) -
Zındancılara (2) - Serburgucıyana (2) - Burgucıyan-ı saireye (5) -
Bıçkıcıyana (5) - Serhammal ve hammalin-ı saire (6) - Marangoz 
çavuşuna (3) -Liman çavuşlarına (4) -Emin çavuşlarına (4) - Ter
sane kethüdası çavuşlarına (2) - Kalyon çavuşlarma (4) - Useraya 
(6) - Mücrimlere (6) - Vardiyanıbaşına (2) - Vardiyaniara (3) -
Hizmette olan reisiere (7) - Yiğitbaşi-i piyade (1) - Hatib-i divan
hane (2) ve İmam (2) ve Müezzin (3) - Tersane kethüdası kayık
çılarına ( 4) - Emin kayıkçılarına ( 4) - Kul kayıkçılarına ( 4) - Top
çulara (3) - Tulu.mbacılara (2) - Marangozlar kethüdasına (2) - Ma
karacıbaşıya (3) - Marangoz yiğitbaşısına (2) - Kilidei-i zından (2)
Ter sane kapucularına (3} - Asidarlara (2) - Maide çavuşlarına (3)
Kömibaşıya (2) - Maide ağasına (3) - Perdecilere (2) - Filike~ilere 

(6) - Filike piyadecilerine (4) -Paşa kayıkçılarına (3) - Divanhane 
çavuşlarına (3) ~ Tersane kapusu cami imamına (1) - Tirenticilere 
(2) - Teşrıfati efendiye (16) - Halifesine (8) - Kisedarına {8) ~ . 

e) 14 Mulıa11em, 1110 (9 ekim, 1156) tarihinde reside-i hıtam 
olan bir kıt'a karavela kalyonıın nüzulünde kapııdan paşa hazretleri 
Bahr·isefid canibinde bulunmak takr?.biyle tersane-i amire emini olan 
lbrahim Bey tarafından icra olunan merd.simin sonıında zirde mas
tur oldıığu vech iizere terUp olunan hediyyeler ver-ilmiştir. K. 136a. 

Şevketlü,~ mehabetlü efendimiz hazretlerinin mübarek rikab-ı 
hümayıınları.na : Ayine-i endam (aded 1) - Durbin (aded 1) - A'li 
iliram elvan (aded 5) - Musanna' tüfenk (aded 2) -meyve (100 se
pet) - Şükfıfe (tabla 50). Devletlü, inayetlü sadrı.azam efendimiz 
hazretZerine: Mücevh~r saat (aded 1) - Ayine-i endam (aded 1) -
!b.ram elvan (aded 4) - Durbin (aded 2) - meyve (sepet 50) - Şü

kfıfe (tabla 30). Semahatlü §eyhülislam efendi hazretZerine: Ayine-i 
endam (aded 1) - İhram elvan. (aded 3) - Durbin (aded 1) -Meyve 

• Buradaki arma~anlarm hepsi altu.ndur, tekrar edilmemek için yazılma
mı_ştır. 
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(sepet 40) • Şükfı:fe (tabla 25) . . Saddetlü darüssaacle ağası hazTetle· 
rine : İlıram (aded 3) • Durbin (aded 2). Y.azwı efendiye : İlıram 
(2) • Durbin (1) - HazinedliT..tı şehriyari ağaya : İlıram {2) - Si'J,ah
daT..tı şehriyari ağ aya: İlıram (2) • Çukadar..tı şehriyari ağ aya: !h. 
ram (2) - Mehterbaşı ağaya: İlıram (1) - Enderun başçam(,Şıı: İlı
ram (1) - Silahdar ağa~ mühürdar ağa~ devatdar ağa~ ve kaftan ağaaı 
ve Tcitapçı ve sair ağaZara : İlıram (1) • Vekil-i ha1·c ağaya : İlı
ram (1) · Halıcı mehterbaşıya : thra.m {1) - neferatına : Altun 
{500) - Çavuşuna: Altun (10) - Alay çavuşZarına~ neferen: Altun 
(8) - Enderun gedik ağalarına~ neferen. {19). 

Kalyon..tı oedid nüzulüncle oanib~ hazret~ sadn~amiclen inayet 
ve ihsan bııyurulageZen atıyye. K. ypr. 136n. 

Dikkat: Bunlara verilen atıyyelerin hepsi altundur. 
Mehmed Aliye verildi. Mimaran {5) - Marangozan (5) - Ser

kalafatı { 4) - Çavfış-ı marangoz (1) - Liman reis-ine verıüli. İhti
yaran-ı nevbetciyan-ı kalyanan neferen 8, altun ( 4) - Çavuşan-ı di
vanhane {2) - Çavuşan-ı emin-i tersane (3) - Çavuşan-ı kethüda
yı tersane (3) - Çavuşan-ı maide (4) - Kayıkçıyan-ı paşa (5), • 
Kayıkçıyan-ı kethüda-yı tersane (3) - Filikeciyan-ı şehriyari (13 -
PiyadeCiyan-ı şehriyari-i filike (5) - Mutemedan (5) - Mutemadan, 
neferen (4) - Sandalcıyan-ı şehriyariye (5, zam 8 = 13) - Piyadeci
yan-ı sandal-ı şehriyari {3, zam 2 = 5) - Vardaciyaıı ve kilidci (2) -
Kayıkçıyan-ı emin-i tersane (3) - Hatib efendilere (4) - İmarolara 
(2) - Müezzinlere (2 zam 2 = 4) - Çavuşan-ı mirmiran (2) - Topçu
başi-i tersane (2). 

f) Işbu bin yüz seksen senesi mdh..tı z:ilka'denin birinci yevm-i 
isneyn bi-inayetilZdlı-i Taala resicle-i itmam olan Mesken-i Gazi nam 
kalyon-ı cedidin eleryaya nüziılünde kapudan paşa hazretlerinin ver
elikleri hedayadır (K. ypr. 21n-b) . 

Şevketlü, kerametlü) mehabetlü padişah..tı alempenah efendimiz 
hazretZerine : 

Som sacaklı a'la ihram (5) - Som kundaklı ttifenk {kıt'a 2) -
İngilizk§.ri endam aynası (k:ıt'a 3) - İngilizkarl geçme durbin (1) -
İngilizkarl kaval durbin (1). DevletlüJ inayetlü sadruizam hazret
lerine : Som saçaklı a'la ihram ( 4) - So m kundaklı tüfenk (2) - İn
gilizkari ayine-i ençiam (2) - İngilizkarı geçme durbin (2). Sema-
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hatlü §eyhülislam efendi hazretZerine: Som saçaklı iliram (3) - İn
gilizkarl ayine-i endam (2) - !ngilizkad geçme durbin (1). Saadetlü 
darüssatl4efiş-§erife ağa:3ı hazretlerine: Som saçaklı iliram (3) -İn
gilizkari ayine-i endam (2) - İngilizkari geçme durbin (1). Saadetlü 
s!lahdar-1. §elıriya:ri ağaya : Som saçaklı ihram (1) - Vasat iliram 
(1) - Som kundaklı tüfenk (1) . Hazinedar-1. §ehriyari ağaya : Som 
saçaklı ihram (1) - Vasatihram (1). Yazıcı efendiye: Vasatihram 
(1). Çukadar-1. şehriyari ağ aya : A'la ihram (1) - Vasat ihram (1). 
Rikabdar ağaya: A'la ihram (1) - Vasat ihram (1). Has Odaba.ıı 
ağay~ : Vasat ihram (1). Kahvecibaşı ağaya: Vasat ihram (1). 
Peşkir ağasına: Vasatiliram (1) . Çukadar-1. §ehriyari ağaya: Va
sat ihram (1). Saddetlü yeniçeri ağası_ hazretZerine : A'la ihram (1). 
Vasat ihram (1). Çavuşbaşı ağaya : A'la ihram (1) - Vasat ihram. 
(1). Saadetlü defterdar hazretZerine : A'la iliram (1) - Vasat ihram 
(1). Saddetlü reisülkilttab efendi hazretZerine : A'la iliram (1) - Va
sat ihram (1). Tezkire-i evvel efendiye : A'la iliram (1). Tezkire-i 
sani efendiye : A'la ihram (1). Mektubi efendiye : A'la ih.ram (1). 
Teşrifati efendiye : A'la ilıram (1) - Vasat iliram (1). Başba;kıkıı..lu 
efendiye : Vasat ihram (1). Maliye tezkirec-isi efendiye : Vasat ili
ram (1). Mektubi-i defteri : Vasat ih.ram (1). Kisedar-1. defteri: 
Vasat ihram (1). Serhalife-i te§rifat1, : Vasat ihram (1). Ki$edar-'1. 
teşrifati : Vasat ilıram (1). Mıtlızır ağa : Vasat ihram (1). Oclacı
ba§i-i bostani : Vasat iliram (1). Karakulağ-1. sadr-1- ali : Vasat ili
ram (1). Ba.ş . kapu kethüdasına: Edna ilıram (1) . Kisedar-ı reisül
küttab efendi : Vasat ih.ram (1). Amedci efendiye : Vasat ihram 
(1). Karakulağ-1. kethüda bey : Vasat iliram (1). 

Saddetlü kethüda bey haz1·etlerine) egerçi teşri/ etmezlerse dahi 
hediyyeleri gelür. S om saçaklı ihram (1) - Som lrundaklı tüfenk (1)
İngilizkarl ayine-i endam. Katib-i kethüda .bey : A'la ihram. Bostan
cıbaşı ağaya : A'la ihram {1) - Vasat iliram (1). Mirakur-ı evvel 
ağ aya : A'la iliram (1) - Vasat ihram {1). Mirakur-ı sani ağaya : 
A'la ihram {1) - Vasat ihram (1). Kethüda-yı bevvabin-i .şehriyari 
ağaya : A'la ihram (1) - Vasat iliram (1). Haseki ağaya : Vasat 
ihram (1). Çavuşbaşı ağaya : A'la ihram (1). Telhisi ağaya : Va
sat ihram (1) . Kethüda-yı .bevvabin-i sadr-1. ali ağaya : Vasat ih
ram (1). Selam ağasına : Vasat" ihram {1) . Kapuc-ular bölükbaşısı 
ağaya : Vasat ihram (1). SerÇukadar-1. sadr-1. ali : Vasat ihram (1). 
Sermehteran-1. sadr-1. ali: Vasat iliram (;1.). SerçavU§an-ı enderun: 
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Vasat iliram (1). GediklüyanJt sadr-ı ali : Vasat ihram (8) . Kaf
tani-i ·Mb: Vasat ibram. 

l htiyaten hazır olur bdzı mahaller içün : A'l5. ibram (5) - Va
sat iliram (10). Çavuşan-ı alay . . Bu dahi kerem makulesidir, her ne 
ihsan buyurulur ise : Altun. Alkış eden çavuşan divanına~ bu dahi 
lı:.ezalik, altun. Hünkdrlıya sadrılizam efendimiz ceyb-i alilerinden 
verirler~ altun. Kapudan Paşa tarafından dahi verilür. SadrJt ali 
takımına~ altun (68). 

g) 1182 (1768) yılında NasrJt cenk ve Feth-i zafer naman kaZ
yonlar nüzulünde zirde mastur olunan hil'atler ilbas olunmuştur~ 
derzamdnJt emin-i tersane Resmi Ahmet efendi (K. ypr. 1361>). 

Bir tane çuka ferace ve semmur kürk armağan edilen Tersane 
emini efendiden başka aşağıdakilerin hepsine birer hil'at verilmiş

tir. Bunların içinde yalnız Kapuila,ndnJt kalyanA cedid iki kişi ol
dukları için iki hil'at almışlardır. 

Kethüda-yı tersane - Defterdar-ı kalyon - Reis-i liman - Kapu
dan-ı üç-anbarlı - Halife-i kalyon - Ruznamçe-i tersane - Emin-i ser
gi - Katib-i liman • Canib-i tersane - Katib-i reis-i liman - Emin-i ke
reste - Reis-i meydan - Maide ağası - Sernakkaşan-ı hassa - Sernak
kaşan-ı kalyon - Katib-i kul-Kethüda-yı defter-i tersane - Katib-i 
zından- Katib-i kereste - Katib-iicare - Katib-i barut- Serağa-yi ter
sene - Katib-i mahzen-i sürb - Katib-i mahzen-i çüb - Katib-i sani-i 
mahzen-i ç:flb-Emin-i mahzen-i çiib - Emin-i malızen-i sürb - Serça
vuş-ı tersane - Ser körni-i tersane - Kethüda-yı çavuş-ı tersane -
Emin-i çavuş-ı tersane - Sertulumba-i tersane - Mimaran-ı kalyon, 
neferen 3 (hil'at- 3) - Sermimar-ı kalyon - Çukadar-ı bab-ı emin-i 
tersane-Sermu'temadan-ı kalyon - Mute.ID:edan-ı kalyon, neferen 4 
(hil'at 4) - Kilidei-i zından - Sertftpi-i divanhane - Servardiyan - Ser- . 
kalafati - Ağa-i kalafati - Kethüda-yı kalafati - Yiğitbaşi-i kalafati -
Sermakara - Kethüda-yı makara-i tersane - Serburguciyan - Yiğit

başi-i burgucıyan - Seroymacıyan - Yiğitbaşi-i ayınacıyan - Kethü
da-yı gemiciyan - Yiğitbaşi-i.gemiciyan- Yiğitbaşı-i marangoz- Ser
çavuş-ı marangoz - Ararncıbaşı - Çavuş-ı ararncıyan - Bıçkıcıbaşı -
Yiğitbaşi-i bıçk.ıcıyan - Kethüda.:.yı halatçıyan - Yiğitbaşı-i halatçı

yan - Serham.malan ~ Serhamma.Ian-ı meydan - Sersayebam-i şeh
riyari - Sermehteran-ı hayme-i sadr~ı ali - Sermehter-i tabi u alem -
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Sersurnal - Teşnfati efendi - Halife-i teşrifati - Kisedar-ı teşrifati- . 
Sermarangozan. 

22 Cemaziyülevvel 1182 ( 1,. ekim, 1768) yevm-i pencşenbih. Ta
rih-i mezkıırda tersane-i amire emini olan çaW§bCZ§ı-i sabık saddet
lü Ahmed Efendinin zamanlarında Nasr-ı cenk ve Feth-i zafer na
man kalyonlar nüzulünde balada mezkur 1-üsumat iota ve atıyye-i 
hazret-i sadr-ıazami dahi i'ta olunup lakin emin-i mumaileyh ·tara
fından gerek r·ikab-ı hümayuna ve gerek saire ihram ve hediyye 
makulesi bir nesne verilmeyüp fakat Mehterhatne ve tabl-ı alem-i 
sadr-ı aliye verilen der zaman-ı sadrıazam ve serdar-ı 
efham Elhac Mehmet Emin Pa§a. Cc3maziyülevvel, 1182 (eylül, 
1168 ) . 

h) Bundan aledem tersane-i amirede in§ası ferman bııyurulup i§
bu bin yüz doksan senesi malı-ı zilhiccenin yirmidördüncü isneyn gü
nü reside-i itmam olan Ejder-i bahri nam kalyon-ı cedid yevm-i mez
burda rO.y-ı deMjaya nüzUl etmekle kapudan paşalar tarafından ri
kab-ı hümayun-ı o~1ıanda.riye ve sadrıdzam ve sair ve zirde mastur 
zevat-ı kiram hazeratı taraflarına verilmesi mıı'tad olan hedayanın 
defter-i teşrifattan ihrac ve arz olundukda ba'de't-tenzil fimaba~d 
kapıtdan pa§a taraflarından zirde mastür oldıığıı vech üzre verilme
sine irade-i ciha.ndari teallıık ve te§Tifata kayd olıınmasına dahi 
emr-i ali sadır olamağla 7ıaıa kapudan-ı derya vezir-i miikerrem 
saadetliı Gazi Hasan Pa§a hazretleri tarafından verilen hedayadır 
ki bi-aynihi kayd olundıı, 21,. zilhicce, 1190 (S §ıtbat, 1779 ) . 

Mübarek rikab-ı hümayuna: Durbin (aded 2) - Elvan ihram 
(aded 3) - Musanna' Tüfenk (aded 2) -Meyve (100 sepet) - Şü.kilfe 

(50) tabla). Re'fetlü sadrıtizam hazretZerine : Ayine-i endam (1) -
İhram (2) - Durbin (1) - Meyve (sepet 50) - Şü.kilfe (tabla 30). 
Bemahatlii şeykülislam efendi hazretZerine : Ayine-i endam (1) -
İbram (3) - Durbin (1) - Meyve (sepet 40) - Şü.kilfe (Tabla 25). 
Darüsaade Ağası hazretZerine : İhram {2) - durbin {1). Aşağıda ya
zılanlara da, türü belirtilmeden yalnız birer tane ihram verilmiştir,· 
Ancak vezir-i mükerem ağa pa§aya bir ihram ve 2 durbin, Te§Tifati 
efendiye bir ihram ve 40 gunış armağan edilmiştir. Hazinadar-ı şeh

riyari ağaya - Silahdar-ı şehriyan ağaya - Çukadar-ı şehriyan ağa
ya - Rikabdar-ı şehriyari ağaya - Peşkir ağasına - Bestancıbaşı ağa
ya - Mirahur-ı evvel ağaya - Kethüda-yı bevvabin-i şehriyari - Mi
rahur-ı sini ağaya - Has odabaşına - Yazıcı efendiye - Baltacılar 
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kethü~ası - Kethüda Bey hazretl~rine - Defterdar efendiye - Re-isül
küttab efendiye : İhram (1) .- Durbin (1). Çavu§başı ağaya - Tez
kire-i evvel efendiye- Mektubi efendiye. Kethüda Bey katibi - K~se
dar-ı teşrifati - Halife-i teşrifat - Kisedar-ı reis efendi - Telhlsi ağa -
Kapucular kethüdası - Se13.m ağası - Muhzır ağa - Odabaşı ağa -: 
İm~-ı sadr-ı ali - Sermehteran-ı enderun-ı sadr-ı ali - Serçavuşan-ı 
enderun-ı sadr-ı ali - Silahdar ve çukadar ve devatdar ve kaftani ve 
kitabi-i sadr-ı ali, neferen 6. ihram (6) - Alay çavuşlarına: Altun 
(5, beş nefer) - Takım gedik ağalarına ve nevbetçi ve saire, altun 
(40). 

Hedaya-yı mezkftr vezir-i mlişarünleyh tarafından bu vechil~ 
verilmekle ba-emr-i ali işbu mahalle kaydolundu. 

ı) Nizam"'', cedid üzre vezir-i mükerrem kapudan paşa hazretleri 
tarafından verilen idiyye-i kümdyun defteridir. (K. ypr. 77a.b.) 

Mübarek rikab"'', hümdy·una : Mücevher ve semmur-baha (gu
ruş 5000) - Donanmış esb (re's 1) - Nevzuhur diba (donluk 3/36) -
Ağır telli hatayi (donluk, 3/36) - Sade hatayi, (donluk, 3/36) - Ta
rak.lı atlas ( donluk 3/36). Saddetlü başkadın kazretZerine : Nevzu
hur cliba (donluk, 2/24) -Ağır telli hatayi (donluk, 2/24) - Taraklı 

atlas (donluk, 2/24). Saddetlü ikinci kadın hazretZerine : Nevzuhur 
diba (donluk, 2/24) • Ağır telli hatayi (donluk, 2/24) - Taraklı at
las (donluk, 2/24). Baddetlü üçüncü kadın kazretZerine : Nevzuhur 
diba (donluk, 2/24) - Ağır telli hatayi (donluk, 2/24) - Taraklı at
las (donluk, 2/24). Saadetlü dördüncü kadın kazretZerine : Nevzu
hur diba (donluk, 2/24) -Ağır telli hatayi (donluk, 2/24) - Taraklı 

atlas (donluk, 2/24). Kethüda kadın ha.zretlerine ·: Nevzuliur diba 
(donluk, 1/12) - Telli hatayi (donluk, 1/12) - Taraklı atlas (donluk, 
1/ 12). Hazinedar ustaya: Nevzuhur diba (donlu.k, 1/12) - Telli ha
tayi (donluk, 1/12) - Taraklı atlas (donluk, 1/l2). Kilari ıt.Staya : 
Nevzuhur telli hatayi (donluk, 1/10) - Sade hatayi (donluk, 1/10). 
Çaşnigir ıt.Staya : Nevzuhur telli hatayi (donluk, 1/10) - Sade ha
tayi (donluk, 1/10). Berber ustaya: Nevzuhur telli hatayi (don
luk, 1/10) - ~adı;ı hatayi (donlu.k, 1/10)-. lbrıkdar ustaya: Telli ha
tayi (donluk, 1/10) - Sade hatayi (donluk, 1/10). Kakveci . u8taya : 
Telli hatayi ·(donluk, 1/10) - Sade hatayi (donluk,. 1/10) . Oame§Uy 
ustaya : Telli hatayi (donluk, 1/10) - Sade hatayi (donluk, 1/10). 
Saray ıt.Stasına : Te)li hatayi· (donlu.k, 1/10) - sade hatayi (donluk, 

Tari1~ Enstitii.siı Dergisi - F. 6 
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1/10). Daye U8tasına : Telli hatay! (donluk, 1/ 10) - Sade hata.yi 
Saadetlü diırüssa&le çığasına : Diba-yı acem (donluk, 2/ 24) - Telli 
hatayi (donluk, 2/24) - Sade hatiyi (donluk, 2n4) - Taraklı atlas 
(donluk, 2/24). Hazinediir_, şehriyari laZaya : Telli hatiyi (donluk, 
1/12) - Sade hatiyi (donluk, 1/12) - Taraklı atlas (donluk, 1/12): 
MusahiMn_, şehriyariı neteren 12. Sade hatiyi (donluk, 12/120) ~ 

Çuka (donluk, 12/60). Katib-i hazinedar ağ aya : Sade hatiyi (10) -
Taraklı atlas (10) - Çuka (5). Yedekçibaşı ağaya: Sade hata.yi 
(10) - Çuka (5). Başkapu guldmına : Sade hatiyi (10) - Çuk,a (4). 
Has ahur halifesine: Sade hatiyi (10) - Çuka (4). Has alım· kazi
neddrına : Sade hatiyi (10) - Çuka ( 4). Sersilahşcn·_, şehriyari : 
Sade hatiyi (10) - Çuka (4). 

IX. 

Gemi Adlan 

Konu ile bir yönden ilgisi dolayısıyla, Osmanlı doniınmasının 

gemi adları üzerinde de birkaç şey söylemek istiyorum. Topkapı 
Sarayı arşivinde gemilerin adlarını bildiren belgeler vardır. Bunlar, 
E. 11847 12). Bu numaradaki on iki belgeden bir tanesi 1121-1149 
(1709-1736) tarihini taşımakta olup m. Sultan Ahmet ve I. Sultan 
Mahmut zamanlarına rastlamaktaclır. E. 9358 (3) sayılı belge 1193-
1194 (1779-1780) t!:!-rihli olup · ı. Sultan Harnit zamanındandır. D. 
2664 6 cemaziyülevvel 1223 (1 haziran, 1808) II. Sultan Mahmut 
zamanı. E. 8869 (2) 1240 (1824-1825) Savaş gemileri listesi. E. 11847 
(12) II. Sultan Mahmut zamanı E. 8861 (3), XIX. yüzyıl Sultan Ab
dülmecit zamanı (1255-1277 (1839-1861); E. 9371 (tarihsiz. Bu son 
l;ıelgenin büyük bir bölümünde (1) ticaret gemilerinin adları bulun
duğuna göre, bunun da II. Sultan Mahmut zamanına ait olduğu dü
şünülebilir. D. 4859 (2) Bu belgenin de XIX. yüzyılın başından kal-
ma olduğu görülmektedir. · · 

· Görüleceği üzere tarihçe en eski belge XVIII. yüzyılın başları
na aittir. Ondan önceki gemilerin tek-tük adiarına deniz savaşları 
dolayısıyla tarih kitaplarmda rastlamak mümkündür. Kimi Mes-: 
leen-i Gazi} Mii.jderesan gibi adların tekrar edilmesindeı:ı bunların 

türlü zam~nlardaki gemilere tekrar .. verildiği anlaşılmaktadır. 
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Savaş kalyanlarına ve kadırgalara verilen adlarda başta yırtıcı hay
vanların ve savaş aletlerinin ilk yeri aldığı görülür. Şir-i derya, 
Bebr-i bahri, Ejder-i bahri, Peleng-i derya, Pil-i deman, Nemr-i der
ya, Niheng-i zafer v.b. gibi. Sonra büyük kuşlar gelir : Tavüs-ı biılı
ri, Anka-yı ba.hıi, Şahbaz-ı bahri gibi. Esb-i mahmudi, Semend-i 
mahmfidi, Cemmaz-ı bahri gibi büyük hayvan adlarından başka 

Ceylan-i bahri, Alıu-yı babri gibi adlar da konmuştur. Gemilere sa
vaş aletleri adları da verilmiştir. Süngü-i bahri ve Tir-i perran gibi. 
Kaf-ı revan, Kiıh-ı lerzan, Cisr-i revan, Kişver-i derya, Küre-i der
ya, Hısn-ı bahri, Çetr-i revan ve benzeri adlardan ise bunların çok 
büyük gemiler olduğunu anlayabiliriz. 

Ticaret gemilerinin adları, gördükleri işe daha uygun olan ad
lardır. Bais-i ticaret, Badi-i ticaret, Esas-i ticaret, Perkar-ı ticaret, 
Micmer-i ticaret, Mir'at-ı ticaret ve başkaları. n. Sultan Mahmudun 
zamanında yapılan gemilere Şevketiyye, Nusratiyye gibi tek adlar 
konduğu da görülmektedir. E. 11970 sayılı ve Kanuni zamanında 
İstanbul'da Tersanede, Kadırga limanmda ve Galatada yapılan ve 
buralarda mevcut olan gemiler hakkında bilgi vardır. Bunların bir 
bölüğünün n. Sultan Bayazıt, bir kısmının da Yavuz Sultan Selim 
devrinde inşa edildiğini öğreniyoruz. Bunların özel adları yoksa da 
türlerine göre adları bellidir : Mavuna, baştarda, kadırga, barça, 
top gemisi, kalyata, kayık, ağrıbar, Mudanya gemisi, at gemileri, 
balaşkerme. Daha sonraki tarihlerden kalan belgelerde üç-anbarlı 
kalyon, firkateyn, korvet, firkate gibi yeni adlar da görülmektedir. 

··· .. 
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