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OSMANLI İMPARATORLUGUNDA TUG VE SANCAK 

ORDU SEFERE GİDERKEN PADİŞAHA' MAHSUS TUGLARIN ÇIKARILMASI, 
SERDARIEKREME TUG VERİLMESİ, SANCAK-! ŞERİFİN TESLİMİ İLE DAVUD 
MERASİMİ PAŞA SAHRASINDA OTAG YERİ TAYİNİ VE_ ORDUNUN HAREKET 

VE AVDETİNDE VE. SANCAK-! ŞERİFİN İSTİKBALİNDE YAPILAN MERASİM 

İmparatorluk devrinin en muhteşem merasimi· ordunun sefere harel!eti e.snasında 
yapılırdı. Hazineden çıkarılan tıiğ Serdarıekreme merasimle tevdi' kılınır, hirkaç gün sonra 
da Hırka-i Saadet dairesinden bizzat Padişah Sancak-ı Şerifi omuzuna alarak Arzodasına 
kadar getirir, orada Serdarıekreme teslim .ederdi. Padişah islam aleminin bu en kıymetli 
yadigarını, manevi kıymet ve ehem_miyetinin ordu üzerindeki tesiri pek büyük olan San
cşk-ı ·Şerifi Hırka-i Saadet dairesinden Arı:odasına kadar omuzunda taşırken hıçkırarak 

ağlar teşrifat icabı Endıırun meydanında merasimde hazır bulunan devlet ricali de göz 
y·aşlariyle bu sahneyi takip ve Cenab-ı Haktan orduya nusret niyazında bulunurlardı; 

bundan sonra ordu Anaddu fa~afına hareket edecek İse Üsküdarda, Rumeli tarafına sefere 
çıkıyorsa Davudpaşada ordugah yeri seçilir, otağlar kurulur, müteakiben Sancak-ı Şerif 
ve tuğlar ordu ile ve bütün. devlet ricalinin merasim günlerine mahsus kıyafetleriyle işti

rak ettiği fevkalade muhteşem bir alay ile ordugah mahalline götürülürdü. Padişah da 
alayın geçtiği yol .Üzerinde bulunan Saraylardan birine giderek alayı temaşa eder ve er
tesi günü ordugaha gidip Sancak-ı Şerifi tekrar öptükten sonra orduyu zafer duasiyle 
teşyi' ederdi. Ordunun seferden avdetinde yine .Padişah Davudpaşadaki muayyen ordugah 
mahalline hareket ile istikbal ve Serdarıekremqen Sancak-ı Şerifi tesellüm ederdi. 

Aşağıda neşrolunan vesikalar bu vadide muhtelif devirlerde yapılan me.rasimi tefer
ruatiyle nakletmekte, bilhassa eski kıyafetler ile Topkapı Sarayındaki binalar için mühim 
kayıtları ihtiva etmektedir. 

Zarif ORGUN 
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Türk Tarih Vesikaları 

Tuğ-ı Hümayunun ihracı merasimi l*J 

1106 senesinde[l] merhum ve mağfur Sultan Mustafa han bin Sultan 
Mehmed Haiı-ül-merhum Engürüs seferine _azimet-i Hümayun buyurduk
larında tuğ-ı pürfüruğ-ı Hümayunlarının ihracolunduğunun suretidir ki . 
def_ter-i teşrifattan ihracolunmuştur. 

Sene-i merkumede vaki' şehr-i şaban-ili-muazzamın dördü cumartesi 
günü [2] iki kıt'a tuğ·ı hümayun içeri saray-ı amireden Babüssaade ağaları [3] 

, ihracedüp ·vüzera-i izam ellerine teslim edüp mahallerine vaz'olunmuş, 
hazret-i Sadrıazam müşir-i mufahham hazretleri bir gün· mukaddem vü
zera-i izam Şeyhülislam ve Sadreyn i [ 4] muhteremeyn ve Nakibüleşraf ve 
üç riefer. meşayih-i kiram ve dergah-ı ali Yeniçeri ağa.si ve vüzera-i 
izam ile maen olmak üzere Def ter daran [5] ve Hacegan-ı Divan-ı Hümayun 
ve Rikab-ı Hümayun ağaları Dergah· ı ali Kapucubaşıları ve Altı böl<;k 
a'ğalarz [6] ve Cebecibaşı ve Topcubaşı ağalar ve İmam-ı şehriyari ve Or-

[*] Topkapı Saray Müzesi Arşivi No. E: 10173 
[1] 1695 . 
[2J 19. III. 1695 
[3] B;büssaade yahut Akağalar veya Arz k~pısı, Bab.ı Hümayun. ve Ortakapıdan sonra· 

Topkapı Sarayının üçüncü büyük kapısıdır. Buraya .taht kapısı da derlerdi. Buranın bekçi
·leri eskiden akağalardan olurdu. Başlarında bulunan Kapı· ağası sarayın en büyük memur
larından biri idi." Akağalar Harem·İ Hümayun hizmetiD;de iken (990=1582) de bu hizmet 
onlardan siyah tavaşilerr tevdi edilmiş ve aynı zamanda Darüssaade ağalığı, ya_ni Kızlar 
ağalığı namiyle vasi salahiyetli bir memuriyet ihdas olunmuştur. (Topkapı Sarayı Miizesi 
rehberi S. 60. Ahmed Rasim. Osmanlı Tarihi cild. 1. S: 184) 

[4] Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri. 
[5] Asıl Defterdara ,Başde!terdar denirdi. Osmanlı nıemleketi büyüdükçe_ m~liye 

işleri de büyüdüğünden Anadolu ve Rumeli için birer Defterdar daha tayin edildi. Bun
lar Başdefterdarlarııi muavini olup Rumeli· Defterdarına Şıkk-ı evvel, Anadolu Defterda
rına Şıkk-ı Sani Defterdarı denildi. Bunlar Başdefterdarlık yanında Paye gibi idi: Vak'a-i 
Hayriyeden sonra ilga edildi. 

(Ahmed Rasim, Osmanlı tarihi. Cild Il. S. 956) 
[6] Kapıkulu Suvarisi _daim! surette silah altında bulunan suvar! asker( idi. Bunların 

Dersaadetıe kışlaları yolı: idi. Fakat at beslemekhususunda kolaylık olmak ve yakın bulu
nup ilk emirde serian toplanabil~ek üzere İstanbul ile Edirne ve Bursa şehirleri araların
daki köy ve. kasabalarda ikamet ederlerdi. Bu suvari askeri: 

I. -'-- Silahdar 
II. - Sipah.. . 

1II. Sağ Alı'.Heciler (AIUfeciyan-ı Yemin) 
IV. - Sol AliHeciler (Alfifeciyan-ı Yesar) 

. V. - Sağ _Gureba (Gureba-i Yemin) 
VI. - Sol Gureba (Gureba-i Yesar) · 

namlariyJ-e altı bölükten mürekkeb. idi. Bu bölüklerden baştan ikisine (Baş), diğer ikisine 
(Orta) ve son ikisine de (AŞağı) bölükleri denir idi. Baş bölüklerden Silahdar bölü
ğüne ( Sarıboyrak ), .Sipah bölüğüne (Kırmızı bayrak), tarihlerde bölügat-ı erbaa diye mu
harrer olan diğer dört bölüğe (Alacabayrak) adı da verilirdi. 

(Ahmed Rasim, Osmanlı Tarihi, Cild I. S. 100) 
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Osmanlı İmparatorluğunda Tuğ ve- Sancak 

du-yı Hümayun Kadısı Efendilere fermaıi-ı ali gönderüp inşaallahü-taala . 
alesseher sabah namazından sonra yüzera-i izam muta~ üzere kallavi [1] 
ve erkan ferace kürkleri ve Divan-ı Hümayun bisatigle [2] ve Şeyhülislam 
Hazretleri beyat: erkan ferace kürkü ve _örf ile ve Nakibüleşraf ve Sad
reyn-i muhteremeyn ve İmam-ı Şehriyar! ve Ordu Kadısı Efendiler dalı! 

. örf ve erkan kürkler - ve abayileriyle hazır ve· amade olup ve Saray-ı 
Hün}ayuna gidüp Babüssiıadenin sağ tarafından olan sofaya Şeyhülislam 

· ve_ vüzera-i izam _ve Sadreyn-ı muhteremeyn ve Nakibüleşraf ve Def
derdaran ve Kapucubaşı Ağalar ve Şikar-ı hümayun ağaları ve Divan 
hocaları ve sol tarafında olan sofaya Altı Bölük Ağaları ve Cebecibaşı 
ve Topçubaşı Ağiılar ve Şeyh Efendiler Bölük Ağalarının üst yanına otu
rup devleth1 ve semahatlı'.l Sadrıazam Hazretleri dahi anların akabince 
kallavi ve erkan ferace kürk ve selimi [3] Divan bisatlariyle atlarına süvar 
olup devletlı'.l sahib.-i devlet hazretlerinin önünce ve Çavuş Ağalar dahi 
kezalik mücevvezeler[ 4] ile Çavuşlar katibi Efendi ve Emin Ağa dahi kezalik 
sahib-i devlet hazretlerinin önünce Saray-ı Hümayuna teşrif ve Ortakapıda[5] 
mutad üzere atlarından nüzul buyurup Babussaadet-üş-şerifeye doğru 
teveccüh buyurduklarında · vüzera-i izam ve Şeyhülislam ve Sadreyn-i 
muhteremeyn ve Nakibüleşref ve İmam-ı Şehriyar! ve Ordu Kadı'sı Efen• 
·diler ve Defdeı;dar Efendiler ve Reis Efendi ve Çavuşbaşı Ağa ve Rikab-ı 

· Hümayun Ağalan ve Si pah ve Silahdar Ağaları Dört bölük [6] Ağaları Babüs
saadenin sol tarafında ve meşayih ~fendiler bölük ağalarının ffst yanında 
safbeste mu_ntazır-ı· selam-ı asafi olup ve dergah-ı ali Kapıcıbaşıları ve 
Şikar-ı Hümayun Ağaları Çakırbaşı ve Şahincibaşı Ağalar ki tuğ çekeı:ler 
ve Divarı hocaları Efendiler Babüssaadenin sağ tarafında selam-ı asafiye 
muntazır olurlar ve devletlı1 sahib-i _devlet hazretleri yemin ve yesarına 

[1] Kallavi: Yarım endazeden uzunca olup üstüne gayet ince Hint tülbendi sarıldık
tan sonra sağdan sola doğru dört par_mak kalınlığında sırma harç ile · tezyin olgnurdu. 
Şekli çadıra benzerdi. (Ahmed Rasim, Osmanlı Tarihi, Cild. I. S. 233) 

[2] Teşrifat usulüne göre Divana gidilirken giyilen takım. 

[3] Selimi: Yavuz Sultan Selimin icad~Kerdesi bir külah olup bir endaze tulünde idi, 
üzerine beyaz tülbente sarılırdı. . , . 

[4] Selimi külahlara benzer ise de uç tarafına fes gibi kırmızı bir kısım ilave olu-
nurdu. -

[5] Bu kapı, Topkapı Sarayının ikinci kapısıdır. Babüsselam ismini de taşır. Buradan 
sarayın ikinci avlusuna, saray tabirince (ikinci yeri) ve 'bazen Divan meydanı, yahut da 
Darüsselam tesmiye olunan sahaya girilir. Sarayın mühim memurlarından olan Kapıcılar 
Kethüdasının makamı da burapa idi. Ortakapının iki .yanında bulunan knlelerin içinde yal
nız mazgallardan ışık alan korkunc ve karanlık odacıklar vardır. Osmanlı tarihinde sık sık 
adı geçen (Kapı arası) burasıdır, buraya hapse atılıp idam. edilenlerin başı da yine bu ka
pının dışında ibret içiıi teşhir olunurdu. 

[6] Altı bölük izahatına bakınız. 

247 



Türle Ta~ih Vesikaları · 

dahi selam verdiklerinde her biri ke.mal-i adab üzere selam alurlar badehu 
sahib-i devlet hazretleri saadetle Babüssaadenin sağ tarafında ve Şeyhül
islam, vüzera-i izam oturdukları sofaya iclas buyurduklarında müezzinin-i 
şehriyari ol vakitte· ayak üzere feth-i ·şerif tilavetine meşgul ölurİar 
ta.marn oldukta içeriden Aı z Agaları . gelüp tuğlar hazırdır deyu haber 
verdiklerinde taşra çıkmaları ferman olunup Babüssaade. Ağaları iki adet 
tuğları taşra çıkardıldarı saat hazret-i sahib-i devlet ve Şeyhülislam ve 
vüzera-i izam .hareket buyurup ve tuğları ellerine ~lup makam-ı m-ahu
duna · vaz'edüp ve tuğcular istihkam verdiklerinde mutaa üzere mikdarı 
kurban zebholunup ve Şeyh Efendiler birer birer duaya mübaşer~t edüp 
tazarru~ ve niyaz ederler. Dua tamam olduktan sonra herkes yerlü yerinde . 
karar edüp mehterler bir kaliçe-i pak getürüp · sahlb-i devlet ve vüzera-i 
izam önüne bast edüp içerüden şevketlu mehabetlu padişah-ı··a,lempenah 
hazretlerinin yedi kıt'a sancakların getirdüp 'her birine nazar ederler.· 
Badehu Sahabe-i kiramın nizelerin [1] getürdüp . ana dahi tamire muhtaç 
olan.lan tamire ferman ederler. Badehu mekanlarına ric'at buyururlCl.r. Dev
letlfi sahib-i devlet hazretleri saray-ı saadetlerine teşrif buyurup ·dua ve 
sena ve in'am -ve ihsan birle. saadetle tuğ-ı . pür füruğların ihracedüp 
mahalline vaz'edüp hasbetenlillahi taala zebh-i kurban ederler ve tuğ 
ihracı lazımgelenlere tuğ ihracını ferman ederler. Devletlu sahib-i devlet 
hazretleri riıeşayih:i izam ve fetih-hanan dailerine ve Dergah-ı .Ali bev
vabları bendelerine in'am ve ihsan· buyurup hayır duaların istiGlabederler .. · 

. . 7695 

· Tuğ·ı hümayunun lhracı merasimi [*] 

Mütevekkilen binasrillahi ta fil~ tuğ-ı Hümayunun Babüssaadeye. ihraci 
günü rical-i Babıali ile re'fetlu Kaymakam [2] paşa hazretlerf destar-i . adi 
ve h~sb-el-mevsim sfif ferace ve ağır kemer rahtlı esbler ve riCfil-i Bab 
dahi destar ve foraceleriyle ve semahatlu Şeyhülislam Efendi Hazretleri· örf 
ve ferace-i beyzcı. ile kafes [3] ve feracesiyle. ReisülküÜab Efendi delaletiyle 
ve Sadreyn-i muhteremeyn ve Nakibüleşraf Efendiler küçük· tepeli ve. 
feraceleriyle ve Sekbanbaşı Ağa ve Defterdar Efendi ve Mirialem Ağa-ve 
Kapıcibaşı Ağalar velhaletü haz.ihi Sipah ve Silahdar .kethüda · yei-leri 
destar~ı adi ve sof feraceleriyle ve selatin-i izam cevamii · meşayih ·ve 

[*] Topkapı S~rayİ Müzesi Arşivi No. E: 10173 DevriXIX. ınci Asır. 
[1] Kargı; rnı:irak;. süngü, harbe. (Kamµs-ı Türk!, cild II. ·S. 1478) 
[2] .Bakınız: Tarih vesikaları Sayı 2 S: 138 .not 2 
[3] Çuhadan yapılır ve içine bir okkada~ . ziyade pamuk konup . alt tarafına ·kafes 

tarzında beyaz tülbend sarılan kavuk. {Ah~ed Rasi~. Osmanlı Tarihi, cild ı: S. 233) 
• • - • .- J -
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T opkapı Sarayı Enderun meydanını gösteren işbu gravürde (Üçüncü ,yeri) Sağda Seferli koğuşu, Ortada Ahmed III. kütüphanesi, 
arkada Arzodası görülmektedir. (The Bosplıorus & Tlıe Darıube, William Beattie, 1839) 

Tarih Vesikaları dcrsisi JV. 



Osmanlı İmparatorluğunda Tuğ ve Sancak 

hutebası ve evan-ı salifede teberrüken Kocamustafa Paşa şeyhi efendjler 
ve müezzinin-'i hassa destar-ı adi ve Hassa tuğcuları resen ve Çadır 
Mehterbaşısı destar-ı adi ve feracesi ve Kasapbaşı on iki adet kurbanlık 
koçlar ile hazır bulunarak müşarünileyhima Şeyhülislam ve Kaymakam 
Paşa hazeratı Babüssaade pişgahında Kapıcıbaşıların oturdukları sofaya 
kuud birle huteba ve müezzinin-i hassa feth-i şerif tilavetine mübaşeret 
ve hitamında meşayih-i mumaileyhimden irae . ve intihabolunan zattan 
biri dua ettiği esnası vakt-i muhtar hulU!ünde kanun-ı kadim üzere iki 
adet tuğ-ı zafer füruğ-ı hümayun Babüssaadeden Arz Ağalarının piraye-i 
ruşen-i tazimleri olarak zuhurunda derhal müşarünileyhima Şeyhüli.slam 
ve Kaymakam Paşa hazeratı ve erkan-ı saire Babüssaade ortasında istik
bal ve sağ tarafında olan tuğ-ı _ hümayunu. müşaı ünileyh Şeyhülislam 

hazretleriyle Sadreyn-ı muhteremeyn Nakibüleşrar Efendiler ve iktizasına 
göre erkan-ı saire ·ve sol canibinde olan tuğ-ı hümayunu müşarünileyh 
Kaymakam Paşa hazretleriyle rical-i Bab ve Defterdar Efendi dest-i iclal ile 
Babüssaade haricinde· olan saçak hizasında t?pları bab-ı mezbura nazır" 
olarak ihtida sağ canibinde mevlana-yı müşarünileyh Kaymakam Paşa 
hazretleri yedleriyle diğer tuğ-ı hümayunu koğasına _maen vaz' buyurduk
ları gibi alkış [1] olunup derhal kurbanlar ağaçlar kurbunda badez-zebh 
sofa-yı mezbureye gelinüp Ayasofya ·Şeyhi muhtasarca bir dua ve liva-i 
zafer.üt-tevarih-i tuğ-ı hümayun ihracoluriduğu saat-i mes'udunda içeruda 
gönder-i şerifesine bend ve koğasına vaz'ından sonra meşayih ve ·hute
ba-yı mumaileyhime taraf~ı bahir-üş-şeref-i hazret-i padişahiden ihsan-ı 

hümayun buyur.ulan sürreleri [2] verilüp herkes hanelerine avdet ve müşa
rünileyhim Kaymakam Paşa Şeyhülislam ve· Sadreyn ve Nakibüleşraf 
Efendiler hazeratının ve Konakçı Paşa ve ocaklar ve Mfrialem ve Çakır
cıyan Ağaların birer aded tuğları dahi vakt-i muhtar-ı mezkfirda ferman 
buyurulduğu vechile mutad üzere nerdübanları pişgahına vaz'eylemeleri 
bir gün mukaddem tenbih olunmak. · 

Sabıklara mukayese ile bitevfiki-llahi ta~la tuğ-ı zafer füruğ-ı şaha-

[1] Padişahın muayede ve sair merasimde tahta teşriflerinde (-.Jllc'.ı.1" ..ı1~) ve (uğu
run açık olsun, ikbalin efzun, padişahım devletinle bin yaşa) ve (Maşaallah padişahım mağ· 
rur olma senden bÜyük Allah va~) diye alkış çavuşları bağırırlardı". Merasim·i mezkfirede 
Teşrifat! Efendinin işaretiyle Nakibüleşraf olan zat huzur-ı hümayuna doğru gelirken alkış 
çavuşları yine. bir ağızdan (Hareket-i hümayun padişahım devletinle bin yaşa) diye bağı
rırlar, padişah da kıyam eder ve Istanbul kadısi gelinceye kadar ayakta dururdu. Sıra · 
Müderrisine geline~ (İstirahat-i hümayun padişahım devletinle bin yaşa) diye bağırırlardı. 
Padişah da otururdu.( Ahmed Rasim. Osmanlı Tarihi. Cild II.· S. 635) Hemişe bunun emsali 
eyyama irişmek nimeti müyesser ola. (Zübdetüttevarih. S. 1304. Topkapı Sarayı - Yeni -
kütüphane No. 136.) 

[2] P_ara kes~si. 
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Türk Tarih Vesikaları 

nelerinin Babüssaade p1şgahına ihraç ve vaz'olunması resmini mübeyyin
ceride-i teşrifattan ihraç ve tertibolunan pusuladır. [XIX. asır Başları] 

Tuğ çıkarılırken yapılan merasim [*] 

Sadrıilzam ve Serdarıekrem Devletlu Esseyid Mehmed Paşa 
Hazretlerinin Moskov seferine azimet buyurduklarıdır 

. · Yevm-i merkumda Sadrıazam ve Serdarıekrem[l]müşarüniley hazret
lerinin Tuğ-ı füruğu ~erdüban dibine [2] nasbolunmak musammem olmakla 
saat on ikide ikenPaşa Kapısmda[3] mevcud olmaları içün bir gün evvel 
semahatlfı Şeyhülislam efendi hazretlerine ve vezir-i mükerrem saadetlü 
Tevkil Ahmed Pcı.şa hazretlerine ve Sadreyn-i muhteremeyn Nakibüleşraf 
ve İstanbul kadısı Efendiler hazeratı ve Yeniçeri Ağası ve Defterdar 

. Efendi ve Sipah ve Silahdar Ağaları ve Cebecibaşı ve Topçubaşı ve 
Arabacıbaşı Ağalar ve_ on nefer selatin meşayihi ve mahsus Koca Mustafa 
Paşa asitanesi şeyhi ve Sultan camii şeyhi Efendiler ve yalnız Ayasofya-i 
kebir camii hatibi Efendi davet olunmalariyle cümlesi vakt-ı m~zkfırda 
gelüp devletlu Sadrıazam ve Serdar-ı efham Hazretlerinin nezd-i alilerinde 
tatlı ve kahve!er ·verildikten sonra Divanhanede cuma günl\:!ri divanla
rında Anadolu Kadıaskeri Efendinin oturduğu taraf. ihramlar ve hasırlar 
ile dğşenüp hazır olmağla .ancak meşayih-i kiram nezd-i Sadrıazam1den 
kaldırılıp Divarihaheye getürüldükte devletlu Sadrıazam Efendimizin imamı 
Efendiye tenbih olunduğu üzere mukaddemce iki. üç nefer huffaz ve Di
vanhane imamı ve müezzinleriyle hazır olup ihtida cehren sure-i Yasin ve 
Feth-i şerif tilavet tdüp tamamında imam-ı Sadrıazam! dua ·etmekle ba
dehu zikrolunan meşayih-i kiram Efendiler birer birer dua edüp Divan
hane müezzinleri şavt-ı ala ile a~in demişlerdir. Dua tamam oldukdari 
son_ra rrieşayih Efendiler . sahn-ı nerdübane inüp hazır olduklarında 

· saadetlı1 Kethüda Bey [ 4] ve. Sipah ve Silahdar Ağaları tuğ·ı Sadrı-

(*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. E 10174. Tarih: 1149=1736 
[l] Serdarıekrem vaktiyle büyük seferlerde asakir-i Osmaniye Ba,ıkumandanlığın·a 

denirdi. Serdarıekremler salahiyet-i tammeyi hai~ idiler. Orduda Serasker ve sair kuman
danları nasp ve azil, hatta idam bile ederlerdi.. Serdarıekremler hemen u~umiyetle Sadrı-. 
azamlardan tayin olunurdu .. Serdarıekrem nasbolunan zat azim bir aı·ay ile otağ-ı hüma
yuna gider. Burada-Padişah serdarın beline .murassa veya kıymettar bir kılıç bağlar, des
tan üzerine. (ekseriya Seli!Ill) mücevher bir sorguç koyup bir de samur kürk giydirdikten 
sonra Sancak~ı Şerifi teslim eylerdi. (Ahmed Rasim, Osmanlı Tarihi cilt I. S. 238) 

.[2] Padişah tuğlannın Hazine altındaki odalard.an çıkarıldığı, Siidııazamın ve diğer 
vezirlerin tuğları da kendi dairelerinde merasimle çıkarılıp merdiven dibine. ko.nıilduğu 
anlaşılmaktadır. 

[3] Istanbnl payitaht olduktan sonr'a Sadrıazam. konaklarına (Paşa Kapısı ve _Bab·ı 
Asafi), sonra da (Babıali) denilmiştir. 

[4] Bakınız: Tarih Vesikaları, s_ayı 2 S. 137 Not: 1 
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azamiyi Hazine odasından omuzlarına aldıklarırida tuğun topu ileri ve 
aşağı ucu geri ve Kethüda Bey Hazretleri topun dibinde ve Ağalar Ket
hüda Beyin ardınca alettertip teşebbüs edüp bu vechile çıkardılar ve 
önünce dahi Defterdar Efendi ve Reisülküttab Efendi ve ÇavuşbaŞı Ağa 
ve Tezkire-i Evvel ve Sani, Mektubi, Teşrifatı Efendiler ve Kapıcı)ar Ket
hüdası Ağa ve Selam Ağası ve Kapıcılar Bölükbaşısı Ağa veMuhzir Ağa[l] 

. ve Bostancılar Odabaşısı Ağa yürüyerek nerdübane nakil ve koğasına 
vaz' ve nasb ve resen ve mıhların bend ve darbetmeleriyle bu esnada 
tuğ-ı zafer-füruğun nakil ve nasbı tamam olunca · Divanhan~ imamı ba.
·dehu meşayihten bir iki nefer efendiler dua edüp saadeth1 Kethüda Bey 
Hazretleriyle Reisülküttab Efendi dahi nasb- r tuğdan binnefis kendüleri · 
ianet buyurmuşlardır. Badehu amade olan kurbanlar zebholunup muma
ileyhim hazeratı yukaru çıkup devletlu Sadhazam ve .Serdar-ı efham 
Efendimiz hazretlerine tebrik ve tehniyet · zımnında daıhenbus eyledikle
rinde bir mikdar tevakkuf ve her birine sürreleri ihsan olunup sair nezd-i 
asafid~ oturanlar birer birer damenbus edüp gittikten sonra saadetlu Ket~ 
hüda Bey hazretleri ve Defterdar Efendi ve Reisülküttab Efendi ve Çavuş-· 
başı Ağa ve Tezkire-i Evvel ve Sani ve Mektubf ve Teşrifat! Efendiier ve 
Kapıcılar Kethüdası ve Selam Ağasaı ve salreleri alettertip gelüp damenbus 
etmişlerdir bundan gayrı alkış ve mehterhane ve saire müteallik bir 
türlü tekellüf olmayup cümlesi destar-ı adi ve ferace kürkler ile idiler. 

[7736) 

Saiıcak-ı Şerif çıkarılırken yapılan merasim (*] · 

Saat on ikide Sofa-i hümayun [2] teşrif ve muhtasarca taam buyrul
dutdan sonra ·hane-i Hırka-i Resillde feth-i şerif kıraat olunup Sancak-ı 
Resfil-i kibriya sena ile duş-ı cihanpenah-ı hümayunlarına tahmil ile 
nale ve girye Künan Arzodasma [3] teşriflerinde sure-i Yasin teberrüken 
kıraat olunup dua olunduktan sonra tertibolunan alay-ı Sadr-ı· ali muk
tezasınca rikab-ı hümayııniarına Şeyhülislam ve Sadrıazam ve Serdar-ı 

(*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. E.: 10164 Devri XVI!I. inci Asır. 
(1] Yeniçerilerin vezir kapısında_ kapı çuhadarı idi. Vazifesi yeniçerilerin kapuca 

olan işlerini teshil idi. Vaktiyle (Divan-ı hümayunda) Sadr~iizamın emriyle bir kimse darbe
dilmek l~zımgelse (Dergahıali kapıcıları), diğer yerlerde (Muhzir yoldaşları) döğerlerdi. 

(Ahmed Rasim Osmanlı Tarihi, cild. 4 S. 788) . . 
[2] Topkapı Sarayı Lale bahçesindeki Sofa köşkü. Buraya Mustafa. Paşa ' köşkü de 

denilmekte ise de hangi Mustafa Paşaya iZafe edildiği ve inşa .tarihi mechuldür. 
[3] Topkapı Sarayınd·a Babüssa~deden. girince ilk bina Arzodasıdır: ·Sarayın F.atih 

devrinde yapılan bin~larındandır. Son defa 0273-1856) da yanmıştır. Kapİ ve pencereleri 
bu yangından sonraki tamirde bu günkü hiile konulmutur. Padişah burada Elçi, bazen de 
Sadrıazamları kabul ederdi. Katledilen Selim III. ün cese.di de Alemdar Musfafa Paşaya 
Arzodasının kapısırıın önündeki yuvarlak porfir üzerine ya_tırılarak g~;terilmişti. · 
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ekrem hazretleri gelüp arz-ı ariz ve tevdi·i ·rayet-i sultan-ı Rüsül hila-· · 
linde kırmızı çuha muvahhidi kürkleri üstüne taraf-ı cihandariden ihzar 
olunan mticevher tirkeş ve seyf-i murassa' miyanbend-i iftihar kıldıkta 
iki sorguç il~ zibaver~i ibtihac . olunan kallavi dahi sertac-i -mubahat . 
·olunup saat bir buçuğa geldikte esb-i zafer~i cihandaride dua-yı tavsi
yekari zımnında büka-i şedid ile feryad ederek liva:-i hazret-i Şah-ı Rüsülü 
Serdarıekrem yedine teslim buyurduklarında Akağalar [1] Kapısınd~ 
muntazır olunan rical ve ülem~ istikbal ettikleri m~şhud olunduğu aka
binde yaver-i rikab-ı istiCal Demirkapıdan Hocapaşa ·ve Süleymaniye ve 
Şehzadebaşı taraflarından Aksarayda Davtidpaşa camii ittisalinde vaki . 
İsmail Paşa sarayına revnak-endaz-ı iclal olunduklarında müretteb alay-ı 
Sadr-ı Ali tertib-i teşrifat muc.ebince liva-i Fahr-ı Rüsül pişgah-i asafide 
imam-ı sadrıazami deraguş tevkirinde izaz olarak İmran yek beyek .şa
ray-ı merkumdan manzur-ı hümayunları oldukta sak kulları dahi halet · 

· engiz-( girye~ak .ettikten sonr~ cadde-i tarik olan Divanyolund~ Çatal-' 
·çeşme ve Soukçeşme kapısından dahil-i bahçe~i gülşensaray:ı. ·aliyye 
olmuşlardır Mah-ı mezburun.... Kasr-i Yalı şeref-efza-yi kudum-ı cihan
banı buyruldukta Haseki Ağa kulları yediyle, Han-ı alişan hazretlerine 
irsal içün ordu-yı .hümayunda-Serdanekrem hazretlerine elli kese akça 
irsal-i kerem buyurmuşlardır. Ferda-yı nehari_ saat il.<i buçuğa geldikte 
sandal süvar-ı azimet olunup Defterdar iskelesinden süvar olunup selam 
mahallinde. Kapıcıbaşı Ağalar kullariyle kevkeb-pira-yı azamet olarak 
otağ-i sadrıali hazretlerine ordu-yı hümayun içinden· teşrif olundukta 
istikbai eden rical-i kibar selam-ı iltifat-ı · şehriyarı ile mazhar-ı ·nevaziş 

. kerem olduklarında öte kapıdan_ Sadrıazam ·· hazretleri . istikbal · edüb 
otağ-ı asafanelerine nüzul buyurduklarında bir mikciar arz-ı ariz ve salat-ı 
zuhre kıyam ve germiyet-i hava ile mirvaha-cünban-ı. aram olundul<
tan sonra asırda tenavül-i taani-ı ziyafet· akabinde yine arza girildikte~ 

sonra rikab~ı hümayunlarına l;>ir mücevher kuşak ve ziri-i ran-ı Şevketleri.ne 
mükemmel bisat1u . bir esb-i celadet keşide oldukta ikramen karlh~-i 
hümayunlarından elli kese akça Serdar-ı müşarünileyh kullarına ihsan 
olunduktan sonra yine mahall-i mezburdan alay ile filikasüvar-ı r!c'at 
buyurmuşlardır. [ XV lif. asır] 

Serdarıekrem -Sadrıazam Mehmed Emin· Paşaya Sancak·ı 
Şerif teslim edilirken yapılan merasim [*] 

·ı . - . - .- . 
1182 ·senesi· zilka_desinin. 18 ind işneyiı günü saat nehari buçukta 

iken mukaddema ihzar ve amade olunan Müezzinan-ı Enderun~ı hümayun 
- .-· · .... -
_ ['''] Topkapi Sarayı Müze~i Arşivi No·. E. 10164, Tarihi 18 zilkade 1182=27Mard769 
[1] Babüssaade. 
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Topkapı Sarayı, birçok merasime sahne olan Enderun· meydanı (Üçüncü yeri). Sol tarafta Tuğ'un çıkarıldığı « Haziııe-i Humayuıı » ve yaııında 
Seferli koğuşu, karşıda Arzodası, Ahmed III. kütüphanesi ve sağda halen mevc1,1t olmıyan Hasoda müştemilatından ahşap bir bina görülmektedir. 

( XIX. asır, Şahabetti11 imzalı Akvarel) Topkapı Sarayı Müzesi: No. 2758 
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muntazır ve nigeran. oldukları halde şevketlu efendimiz. hazretleri teşrif-i 
kudum-ı meymenet - melzum buyurup ve sena ile· bizzat kendü eyadi-i 
beyza vadilerile 1iva-i hadra-i Nebevlyeyi Hane-i . Hıraka-i Resul
den ihraç ve duş-ı hümayunlarına tahrriil edüp canib-i yeminden Si-. 
lahdar Ağa ve canib-i yesardan Çuhadar Ağa ve cihat-ı saireden Rikab
dar ve Tülbend Ağası ve Kethüdalar alatarik-il-istiane destres olduk-

· 1arı mahallerden tutup sagir ve kebir Enderun Ağaları Hane-i Hassa [1] 
oda kapısından Arzodasının Kütüphaney!! [2] nazır nerdübana varıri_ca ye
min ve yesar safbeste-i yümnü teberrük olarak na'rakünan ve sena üze
reler iken müezzinan ve huffazin-i Endeı:un ref'-i asvat ile tekbir - aver-i 
id olarak pişgah-ı huzzaı:da beynessaffeyn Arzodasına mürur ve Alem-i 
Şerif ~i Nebevi Arzodası dahilindeki taht-ı hümayu:rnın sütununa istina
den vaz' ve derakab müezzin·aiı ve huffazin kıraat-i Feth-i şerife mü
başeret edüp mesned-nişin-i fetva faz_iletlı1 Pirz Zade Os~an Molla 
Efendi daileri Kapuağası vesatatiyle huzur.ı hümayuna davet ve _Fişkeş 
kapısı [3] ittisalinde klasına mak'ad olmak hasebiyle izn-i hümayun erzani 
buyurulmağla hazır bilmeclis olanlar küllisi hudu' ve huşu' ile sena ve 
müezzi~an iki defa Feth-i . Şerif kıraat ve, itmaİnında fmam-ı Evvel-i 
Şehriyar! dua ve Enderun Ağaları Arzodası etrafında duaya muntazır ol~ 
~alariyle avaze-i aminlerin ayyuka peyveste' edüp haric-i Babüssadede 
istikbal-i rayet-i zafer gayet içün · mevcud bulunan ülema ve rical-i 
devlet dahi na'rakünan-ı amin oldukları tamamında Fatiha-han ve İmam-ı 
Sani dahi dua-yı isabet ayat ve sena-yi ·icabet gayatını itmam ve Fat.iha
han olduğu akabinde Veziriazam ve Serdarıekrem Mehmed Emin Pa.Şa 
hazretleri Kapı Ağası vesatatiyle huzur-ı hüD?-ayı.ina davet esnasında 
Şeyhülislam Sancağ-ı Resulü ziyarete icazet ve izn-i hümayun olup 
badehu Sadrıazam vürud ettikte serasere _kaplı samur sevb maa üstlük 
Hasodabaşı yediyle iksa ve kallavisine iki kıt'a top sorguç-ı murassa 
rekz ile s.er-i saadet-medarların hempaye-i felek-fersa edüp ve amade 
kılınan seyf-i murassa Çuh~dar Ağa ve tirkeş-i mücevher Rikabdar Ağa 
yediyle miyanına . bend kılınıp eşref saatin duhulü, bir buçukta olmağın 

[1] Hırka-yı Saadet ve sair errİanat-ı Şerife İstanbula getirildiği zaman evvela Harem-i. 
hü~ayunda hıfzedildi. Badehu Sultan Selim-i Evvel kendisi de dahil olduğu halde Silah-

- dar, Çuhadar, Rikabdar, Anahtar Ağalariyfe, Peşgir Ağası, Başçuhad~r, Sır katibi ve s~ir 
mabedeyincilerle beraber kırk nefer gedikli hademe ve bir kaç nefer de mülazımdan ibaret 
olmak üze~e Enderundaki Han~-i hassa denilen daireyi i~ad eyledi. Bu hey' et Hırkai saadete 
memur idi. Murad IV. Selimin yaptırdığı Hane-i hassayı .terk ederek Hirkai saadet höcre
sinin karşısında diğer bir Hane-i hassa yaptırdı. · (Ahmed Rasim. Osmanlı tarihi. Cild II. 
S: 523) 

·[2] Topkapı Sarayında Ahmed III. Ün yaptırdığı kütüphane. 

[3] Elçilerin getirdikleri hediyelerin geçirilmesine 11/ahsus kapı. 
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tevdi-i rayet-i zafer-ayet zımnında dua-yı tavsiyekar! akabjnde ah ü 
enin ile Alem-i Resulü yed-i zafer-mUeyyed-i padişah! ile teslim-i 
Serdarıe~reın edüp yine Babüssaade haricinde olan serviler hizasına 

. varınca 'serdanekrem ve salifüzzikr ağavatı ile bizzat Efendimiz dahi 
ihraç ve teşyi buyurup badehu temaşa-yı alay-ı rayet içün Otluk Kapı
sından [1] Saray-ı hümayun meydanına nazır Zeynep Sultan sarayına 

teşrif buyruldu. [ 27 Mart 1769] 

Otağ yeri bakılmağa gidilirken yapılan· merasim [*J 

Davutpaşada otağ yeri bakılmağa gidildiğidir 19 (M) 1149 

Sipah Ağası ve Suvari Mukabelecisi Efendi ve Ocak Kethüda·sı ve 
katibi. 
Silahdar Ağası ve Ocak Kethüdası ve katibi Efendi 
Zağarcıbaşı ve Başçavuş ve Başyazıcı ve Yeniçeri ·ağasının Kethüdası 
Cebeci ve Topçu ve Arabacı ocakları Çavuşla_rı 
Hassa Mehterbaşısı 

Ve Mehterıinbaşı-i Sadrıall 
·Zikrolunan mumaileyhim Ağalara ve. Efendilere saadetlı'.i Kethüda Bey 

Hazretleri taraflarından- bir gün mukaddem tenbih olunup Kethüda Bey 
Hazretleri başka ve ı;mlar dahi başka başka mahallerine gidüp nişanlar . _ 
vaz'olunup bu defa sadrı~zam-ı .esbak Baltacı Mehmed Paşa merhumun 
ot'ağı mahalli . münasip · görülmekle. teyertımünen ol mahalle vaz' -ı alaim · 
olundu. . · 

Zirde tahıir olunanlara huzur-ı hazret-i Sadrıazamlde hil'atler ilba·s 
olunduktan sonra tuğ ve otağ-ı Sadrıazamlnin alay ile· Davudpaşa sah
rasına nakil ve nasbolunduğudur ·: 
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Saadetlil Kethüda Bey Hazretlerine çuha ferace samur: kürk sevb 1 
Konakçı-i Sadrıazam! Ağaya. hil'at sevb 1 
Sertopçuyan-ı Sadrıazami hil'at sevb 1 · 
Konakçı ve Topçı-i Ağa~i yeniçeriyan-ı. dergfih-ı aıı nefer 2 hil'at 2 
Topçu ve Konakçı-i Sipah ve Silahdaran nefer 4 hil'at 4 
Topçu ve Konakçı-i Cebeciyan nefer 2 hil'at 2 
Se.rmehteran-ı alem ve sersurna-i Sadrıazam! ·nefer 2 hil'at 2 
SerÇavuş-ı alay hil'at 1 
Kılavuz çavuş hil'at 1 
Teşrifati Efendi hil'at 1 

[*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. E, 2843, tarih: ·19 muharrem, 1149 =30.V.1736 
[1] Sarayın Marmara tarafından nıedhali olan kapı. · 
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Tertib-i alay 

İbtida Asesbaşı ve Subaşı neferatiyle 
Badehu Tatar· Ağası neferatiyle 

Delil· ve Gönüllüyan 
Ağayan-ı Sadrıall 

· Beş re's kalkansız yedekler 
Kılavuz çavuş 

Tuğlar 
Saadetlı1 Kethüda Bey dört nefer Şatır ve iki· nefer Matracı-i Sadn

ali ile 
Tüfekçiyan 
Enderun Ağaları 

· Reisülküttab Efendi ve Çavuşbaş1 Ağa ve Tezkfreci ve Mektub! 
Efendilerin etbaından bulunduğu kadar 

Badehu mehterhane çalınarak Kethüda Bey Hazretleri destar ve fe
race kürk ve kadife şalvar ve Çerkes fllar [1] ve tirkeş ve seyf ve·ke~meli 
ve rahtlı at. ve sairleri dahi bilcümle destar ve silah ve pusatlan ile bu 
tertib üzere otağ mahalline varıldıkta müezzin-i Hassa v-e Divanhane 
müezzinleri Feth-i Şerif tilavet edüp dua- olunduktan sonra ibtida tuğ-ı 
Sadrıazamf nasb ve bir kaç kurbanlar zebholunup badehu Kethüda Bey 
Hazretleri kendi yemeklik çadırına gelüp mevcud olan Ağalar tebrik ve 
damenbus eylediklerinde cümlesine izin verilip avdet eylemişlerdir ve 
Kethü.da Bey Hazretleri otağ kurulup tamam olunca tevakkuf eyleyüp 
hitamında huzurlarına getirüp bunfara hil'at ilbas buyurmuşlardır. 

Sermehteran-ı hayme-i hassa sevb 1 
Sermeht~ran-ı hayme~i Kethüda Bey sevb 1 
Kethüda-i mehteran-ı hayme-i Sadrıal! sevb 1 
Ocak katibi ve kethüdasına sevb 2 
Sermehteran-ı hayme-i Defderdar Efendi sevb ·1 
Seroda-i mehteran-ı hayme·-i Sadrıii!J nefer 4 sevb 4 
Sermehteran-ı Sadrıali' sevb 2 
Sermehteran-ı hayme-i Reisülküttab Efendi sevb 1 
Sarbanan-ı Sadrıali' nefer 4 hilat 4 
Bervechi muharrer saadetlı1 Kethüda Bey Hazretleri merktımlara · 

hil'atlerin ilbas eyledikten sonra kendu yemeklik çadırında taam tenavül 
edüp bir k,aç nefer çuhadaıc ile başkaca avdet ve Bab-ı Asafiye azimet 
biıyurmalariyle avdette alaya müteallik bir türlü tekellüf yoktur, resm-i 
kadim dahi böyledir, deyu mukayyettir. [30 mayıs 1736] 

{Arkası gelecek sayıda} • 

[1] Eski bir cins hafif pabuç. (Kamus-ı Türk!, Cild il. S. 1002) 
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