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OSMANLI iMPARA TORLUGUNDA TUG VE SANCAK 
[Sayı 4; sahife 255 ten. devam] 

Serdarıazain Sefer-i Hümayuna çıkarken 
· yapılan merasim [*] 

İhtida Kılavuz çavuşları - Destar-ı adi ve. telleriyle· 

Badehu Subaşı·:..:... Mintari ve erkan kür~ ile 

As~sb~şr c- Müvellidi ve s_üpürge ve n.efe_rat-ı kepçe -ve elle_riQqe asa-
.. " · lariyle 

Tatarağası ve n~feratı -'- Kisve-i ·mahsusaları ile 
Delü ve gönüllüyan neferat: --,... Elbise7i mahsusaları ile 
Ağayan-ı A~a_fii Erkan kürk ve mücevvezelerUle . · 
Çavuşan-ı Divan - Ferace ve mücevveze ve telleriyle , 
Gediklü-i milteferrikagan - Erkan kürk ve mücevveze ve ellerinde 

değnekle.riyle . . 
Çavuşan gediklüleri - Erkan kürk ve mücevveze ve telleri ile ve 
· ellerinde topuzlar ile . 

G~diklüler katibi - Erkan: kürk ve mücevvezeleri ile 
Şürefa-i kiram _:_ Ruz-ı merre kıyafetleri ile 
Müderrisin-i kiram efendiler - Örf [1] ve. muvahhidi kürkler ile 
Meşayih-i salatin efendiler .......:. Ruz-ı merre kıyafetleri ile 
Rnzname-i Evvel ve sair hacegan efendiler - Mücevveze ve 

erkan kürk ve kemer .rahtlı ve· kesmelü at ile gelüp Ortaka- . 
pıda tevak~uf ederler, alayda bilcümle tirkeş ye kılıç koşu
nurlar · · 

İz..nirden Mekke ·ve Medine mazullerine dek Mevali-i izam 
efendiler - Örf v~ muvahhidi kürkler ve saç~klı. atla~ ile. 

Mirialem Ağa ve kapucubaşı ağalar ·bilcümle - Selimi ve nim
tane kürk [2] ve kçıdife şalvar ve çerkes fılar ve divan rahtlı ve 
abayilü ·at ile gelüp Ortakapu_da nüzul ve Babüssaade yanında 
mevkıfleri olan · tahta üzerinde tevak..kiıf edüp Sadrıazam Haz
retleri Sancak-ı. Şerif ile çıktıkta maen prtakapıya' dek gelür
ler ve alayda seyf ve tirkeş· koşunurlar. 

Devletlu- Sadrıaze1-m'. ve. efham haz~e,tlerinin ka.lkansız~yedek~ 
. . leri. ve Miriahurla:rı ~ Mücevveze ve· .erka"ı:ı kÜ.rk ile . 

~ılavuz. çavuş '-- Destar-ı aqi ve tel ile · 

[*] Topkapı Sarayı "Müzesi Arşivi No. E. 101164. Devri: XVİII. Yüzyıl. 

[1 J Ülemanın maka_m-ı resmide giydikleri bir nevi kavuk. (Kamus~ı Türki. Ci!d II. 
S. 933 . -

[2J İnce kürk. 
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Sadt"ıazam Hazretierinin' Kapucular bölükbaşısı - Tuğlar ve 
bayrak ve Muhzir Ağa, Ortası ve bayrağı ile· kırk nefer Muhzir 
Ağa neferatı kaplan postları ve ellerinde ortası sarma telli boy
luca' harbeler ve' her bir neferine birer dolma ve kırk adet 
kaplan postu ve kırk adet divan keçesi verilm'ek mutad~ır. 

Sadrıazam Hazretlerinin sinı kalkanlı yedekleri - Kotaslu [1] 
Şıkkısalis ve .. Defteremini ve ŞıkkısClnİ ve Tevkii Efendiler -

Selimi ve ferace kürk ve kadife şalvar ve fılar -ve divan rahtlı 
ve abayilü at ile· gelüp Ortakapıda tevakkuf ve· alayda seyf 

, . ve. tirkeş koşanurlar. 
Defderdar Efendi ve Reisülküttab Efendi - Selimi. ve erkan kürk 

ve·. kadife şalvar ye fılar- ve divan rahtlı ve abayUü at ile gelüp 
Ortakapıda tevakkuf etmeyüp atlarından ~üzul ettikleri gibi 
Biibüşsaadeye varup anda tevakkuf ederler, . sonra Sancak-ı 
Şerife te'şebbüs ile OrJakapıya dek gelürler ve alayda tirkeş -
ve seYf koşuİıurlar. 

Derga.b.-ı Ali Yeniçeril~ri Ağası - Selimi ve erkan kürk ve. pir 
kaç Çukadar ile tekellüfsüzce gelüp ibtida bir mikdar Babüs
saade taşrasında· badehu Kaymakam Paşa hazretleriyle l3abüs:.. 
saadenitı iç tarafında sağ cani biride vaki ·sofada tevakkuf edüp 
ve Sancak-ı Şerife teşebbüs birle Ortakapıya geldiğinde' alaya 
mülhak olmayıp derakab- süvar ve tarHç-ı ahardan Orduya 
selamlık mahalline gider. Yeniçeri Ağaları vüzeradan bulunursa 
olvakit alaya binüp vüzera·ı izam mahallinde yolu .ile alayda 

.. ~d~ ' 
İstanbul kadısı -.ve mazul ve payelulaları I fendiler - Örf ve 

muvahhidi kürkler ve saçaklı at ile gelüb mazi.ıl ve payelı11a,rı 

. Efendiler Eski Divanhanede [2] ve bilfiil İstanbul Kadısı Efendi 
Babü:Ssaadede tahta üzerinde tevakkuf edüp Sancak-ı Şerif 
çiktıkta teşebbüs ile Ortakapıya' dek geiüp ve Ordu Kadısı 
Efendi -he~rütbesi - ile yü~üyüp seferli olmak takarrübü ile 
kendüle:r. kılıç ve' tirkeŞ k<;>şunup çukadai lan' gadare[3] ve boylu 

. tüfekler ile yürürler. _ ·-
Bilfiil Sadreyn-i muhteremeyn ve mazul payeluları Efendile~ 

hazerati - Bilcümle örf ve.muvahhidi kürkler ile gelüp ma-

Lil Hotozlu. (Kamus-i Türki. Cild il. S: 1103) 
[2] Topkapı ·sarayında bugün Silah müzesi' olarak kullanılan· dış hazinenin önünde. 

idi. Hünernamedeki minyatürlerden Ahmed I. iiı arefe tahtına benzer bir tahb havi bü
yükçe bir salondazı müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır. Muayedelerde Şeyhulisliim devlet 
ric~linin tebriklerini burada kabul ederdi. . 

[3 J Küçük bel şeklinde yassı temren. 
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zul ve _payelftları eski Divanhanede ve bilfiilleri Babüssaadede · 
tahta üzerlnqe tevakkQf ederler ve anlar dahi Sancak-ı Şerife 
teşebbüs ile O~takapıya dek alameratibihim alaya mülhak oludar. 

Vezir-i mükerrem Kaymakam Paşa Hazretleri - Kallavi ve sır-
- ma sedlü yeşil çuhaya kaplı kapaniçe yakalı muvahhidf kürk [1] 

ve tirkeş ve kılıç ve kadife şalvar ve fılar ve divan rahtlı ve 
abayilü ve kofaslı at ile ve çuhadarları ve şatırları hışt [2] v~ 
kumaş-ı çinfiyan[3] v~ matracı ve tüfekçiler keçeleriyle ve önle
rince Kapucular Kethüdası ve Selam Ağalan mücevveze ve erkan 
kürk, vesair Ağaları · destarlariyle gelüp Yeni çeri ağasile -ihtida 
Babüssaadenin taşrasında ve sonra iç tarafında sağ. canibinde 
vaki sofada tevakkuf edüp badehu Sancak-ı Şeıife teşebbüs 
ile Ortakapıya dek gelürler, 
Sair vüzera·i izam dahi bulunursa siyak ı. meşruh üzere eskili
ğine itibaren alameratibihim yürürler. 

Çavuşlar Katibi Efendi ve Emini Ağa - Mücevveze ve erkan kürk 
tirkeş ve kılıç. · 

Devleti~ Sadrıazam Hazretlerinin Kapucular ;Kethüdası ·ve Se- . 
lam Ağası - Mücevveze. 

Vak'anüvis Efendi, Mektubi Efe.ndi ve Teşrif ati Efep.di ·-:Hace-
. gandan ise bu mahalde yüı lirler mücevveze ve erkan ve kılıç , 

ve tirkeşleri ile. 

Tezkire-i Evvel ve Sani Efendiler - Mücevveze ve erkan kürk ve 
kılıs; ve tirkeşle_riyle. 

Çavuşbaşı .Ağa ve· Dergah-ı Ali Kapucular Kethüdası Ağa ...:_ 
Seiimi -ve nimtane kürk ve kadife şalvar ve fıfar abayilü at ve 
önlerine kırk nefer piyade kapucular kepçeleriyle ve ellerinde· 
asalariyle biribirlerinden. onar hatve fasıla ile ve Divan çayuşla- · 
rından bir kaç nefer dahi alay ortasında imal-i alay için des-· 
tar-ı adi ve telleriyle yürürler. · • 

Sancak.;ı Şerif ve Nakibüleşraf Efendi - Örf ve· muvahhidi kürk 
. ve saçaklı abcı-yilft at ile Babüssaadeye gelüp tevakkuf, bade
hu Saricak-ı Şerif ile Orta.kapıya gelüp alaya mülhak olurlar. 

[1) Kolsuz bir nevi kürk ki önünde çaprastvari gaytanlı olup yakası enli idi: KÜ~kü 
or..;uzlara kadar gelir ve omuzun dışarısına da bir az kürk konurdiı. Düğmeleri murassa· 
idL. (Ahmed Rasim. Osmanlı Tarihi, Cild II. S. 772) 

(2] Kalın ve kısa harbe. (Kamus-ı Türki, Cild I. S. 581) 
[3] Uzun ve g-eniş şalvar. (Kamus-ı Türki, Cild II, S. 516) 
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Devletlu Sadrıazani. ve Serdar-ı efham Hazretleri Önlerince 
. altı nefer Kapukethüdaları kırmızı fılar ve beyaz tozluk püskül

·leriyle ve mai _atlas çintiyan- ve arkalarınd-a kaplan post ve kal
kan ve ellerinde aşağı yukarısı sim, ortası suğra hışt ve belle
rinde gadare ile önlerince yürürler. Matracı - ve Tüfekçibaşılar 
keçe ve tuğ-ı şahi ve arkalarında kaplan post ve belleriı:ıde ke
mer gadare ve güvez atlas çintiyan ve beyaz -tozluk ve diz
·gerbağz ve kırmızı fılar ile, Sadrıazam ise kalİavi. ve çaprastlu 
ve kapanice yakalı kırmizı çuhaya kaplı muvahhidi samur kürk 
ve kadife şalvar ve fılar ve tirkeş ve kılıç ve kotaslı ve apa
yilu ve divan r~htlu at ve kendü -Şatırları kantura · ve sim t~s 
ile .ve Muhzir Ağa süpürge ve Bostancılar Odabaşısı külah ve 
Matracıbaşı ye tüfekçibaşı ve yamakları balada mastur kisve-j 
_mahsusaları ile, lakin. Mçı.tracıbaşının maiyetinde olan S'pah-ku
maş mintan ve fılar ve gadare ve. palasJ.<a ve' boylu tüfekler 
.ile rikabda yürüyüp Ortakapıdan teşrif buyurduklarında tirkeş 
ve kılıcı çıkarup huzur-ı Hümayuna vardıklarında taraf~ı Hüma
yundan serasere kaplı samur kürk_ maa üstlük ilbas ve. kallavi-

' iıiİı .-tarafeynine · iki adet mücevher·. top sorguç takılup ve seyf 
ve tirkeş kuşadılup kapan~çe yakalı kürkleri Karakulçığ-ı Sadr-ı 

· Ali ile -Orta.kapıya . irsal olunur .. · Sancak-ı 'Şerif ile Ortakapıya 
teşrifl~~inde seraser kürkü İ;ıkarup yine kapaniç-e kürkü iktisa 
ederler. · · · 

Şe~ahatlu Şeyüİislam Efendi Hazretleri _,-----: Örf ve ferve-i be~zçı. 
ve saçaklı at ile Babüssaadeye teşrif buyu_rup tevakkuf ederler, 
baqehu Sadrıazam Hazretleri geldikte ikisi dahi maen huzur-ı 

Hümaytirüı. girüp ·Sadrıa:Zam Hazretlerind~n sonra ferve-i' beyza 
iks~ buyurulur, badehu Sancak-ı Şerif ile taşraya teşrif ve San
cak-ı Şerife teşebbüs ~le Ortakapıya" dek gelüp alaya mül~ki 
olurlar. 
Bazi eski alaylarda ill.et-i vüctidlarından naşi rükfıb ve nüzüle 

' kudretleri olmadığından naşi Sancak-ı Şerifin ö_nünc~ arabaları .. 
ile gitmeleri ferman-ı hümayun . buyrulmağla öylece hareket 

. buyurmuşlardır. 
' ' 

~Balada mastur ~rbab-ı alay kendfılara mahsus elbise-i alay· ile mu-
ayyen olan günde Saray-ı Hümayuna varup mevcud olduktan sonra ·dev-_ · 

· ietlı1. _Sadrıazarn ve s·erdar-ı efham Hazretleri kı::ndulara mahs~s ·elbise ile 
ve Çavuşbaş·ı Ağa ve Reisülküttab _Efendi ve Kapucular Kethüdası ve 
Selam Ağası ve sair kapu takımı bilcümle selimi ve mücevveze ve alay 
takımları ile ve ardlarınca Enderun Ağaları ve Mehterhane.çalınarak Sa-
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ray-ı Hümayuna varırlar. Sadnazatn Hazretleri Ortakapuya tekarrübeyle:. 
dikte Kethuda Bei sür'at ile ileri varup attan indirip Ortakapudan ·du
hul ettiklerinde Bostancibaşı Ağa ve Miriahur-ı EvvelAğalar beg~lgir olub 

. sair Agalar ve Reisülküttab Efendi ve -Çavuş başı Ağa ve Si pah ve· Si-
1ahdar Ağaları önlerince bu vecihle Babüssaadey.e varıldı.kta · Sadrıazarn 
Hazretleri_ kılıç ve tirkeş çıkarup semahatlı1 Şeyhülislam Efendi Hazret
leriyle maen huzur-ı hümayuna ruh-sil.de olur:lar. Kaymakam Paşa Hazretleri 
ve Yeniçeri Ağası Babüssaadenin ik.i kapı arasında S?-ğ canibinde vaki 
sofada ve bilfiil Sadreyn-i muhteremeyn hazeratı ve Nakibüleşraf Efendi 
v~ İstanbul Kadısı Efendiler ve Defterdar Efendi ve Reisülküttab Efendi - . -

ve Sipah ve Silahdar Ağaları ve. Mirialem Ağa ve Kapucubaşı Ağ<ı:lar 
Bab-ı mezkur taşrasında tarafeynde olan tulani sofalarda tevakkuf eder
ler. Devletlı1 Sadrıazam Hazretleri taraf-ı hümayundan kailavisi tarafeynine 
iki kıt'a mücevher top sorguç vaz' ve seraser nim tane kürk maa ·üstlük 
ilbas 've bir tirkeş miyanlaı:.ına bend ve kılıç dahi ihsan.ı hümayun buy~ 

·. rulup ve semahatlı1 Şeyhülislam Efendi hazretlerine ı;lahi beyaz çuha 
ferac~ sam urkü~k ilbas olunup badehu Sancak-ı Şerif Sadriazam. hazret
lerine teslim buyruldukta piraye-i ruşen-i tazim, semahatlı1 Şeyhülislam 
Efendi dahi. ziver-i' dest-i tekrim birle Babüssaadeden çıkıldıkta 'K~yma
kam Paşa ve Sadreyn-i muhteremeyn ve Nakibüleşraf. ve. İstanbul Kadı
SJ Efendiler hazeratı ve Yeniçeri Ağası ve Defterdar Efendi -ve Si pah 
ve Silahdar Ağaları alameratibihim teşebbüs ederler ve piş-i · 1iva-i had- · 
ra:i nlisret pirada müezzinin-i hassa Gülbank-i [1] tekbir ve selamı,. -\rasıl-ı 
samıa-i asüman ve Rikab-ı hümayun Ağaları dahi huzu' ve adab ile ahes~ 
te .aheste revan olarak Ortakapuya geldiklerinde devletlı1 Sadrı.azam . 
hazretleri Bab-ı mezbur haricinde rakiben muntazır olan Sancakdara tes
lim ve koğasına vaz' v~ Feth-i Şerif tilavet ve ta~amında devletlıi Sadrı~ 
azam Hazretleri olvakit ilbas buyuru!an ninitane kürkü çıkarup kendu 
çaprastlu muvahhidi kürklerini iktisa buyururlar. Badehu balada mastur 

[1] Yeniçerilerde müretteb bir takım dualar var idi ki bıınlara Gülbank namı. 

verilirdi. Gülbank lilgatte müretteb dua manasınadır. Alilfe tevziinde yazdığımız veçhile 
o gün Matbah-ı Amireden çorba ve pilav zerde hazırlanıp !3abüssaiıde plşgahına vaz.'olu
nur, o sırada Kubbealtında bulunan Kulkethüdası Ağa va:kt-i muayyeıii hulUI edince elbise
siu"in eteğiyle işaret eder etmez Ortakapıda duran yeniçeriler koşarak · bunları alıp Saray 
avlusunda yerlerdi. O zaman Başçavuş Kubbe-i hümayunun önünde vaki'~ahall-i mahsusta 
ayakta durarak ve iki elini fukara-yı Bek:tiışiyan niyazı şeklinde göksöne koyarak gayet 
dehşetli bir sacla ile şöyle bir Gülbank okurdu: Allah Allah İlliillah, baş üryan, ~ne pür;; 
yan, _kilıç al kan, bu_ meydanda nice başlar kesilir, hiç soran· olmaz. Eyvallah! · EyvaJlah ! 
Kahrımız, kılıcımız· düş·mana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, -'kırklar 
Gülbank-i Muhammedi, Nur-ı Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, Sultanımız hünkar Hacı- Bektaş-ı 

Veli, demine, -devranına Hu diyelim, Hu! (A~med Rasim. Osmanlı Tarihi, .Cild II S. 636) 
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olduğu üzere tertib ile. alaya süvar olunup Davutpaşa sahrasına güzar 
olunup tertib-i alayda devletlı1 Serdarıekrem Hazretlerinden sonra Si
lahdar-ı-Sadrıali _ve Çukadar-ı Sadrıali böyle alaylarda kırmızı keçe çar-

. tab 0giyrriek mutaddır, lakin bazı· ahyanda ·kenôu kıyafetleriyle dahi yürü- . 
müşlerdir. Badehu-aiti yüz nefer tüfekçiyari-ı' Sadrıaliden. dört yüz neferi' 
Y eniçeriyan-ı dergah-ı fili ocağından ve iki yüz neferi Cebeciyan-ı der-
gah-ı ali .ocağından olmak üzere bu tertib ile yürürler: . . 

Tüfekçibaşı Neferat 
4 
2 
6 

an Ocağ-ı Yeniçeriyan· ·. 
an Qcağ-ı Cebeciyan 

Beher ·neferine ber mutad-ı kadim verilen 1 al saye kapud, 2 Sa-· 
kızkari mukaddem, 1 al saye nimten, 1 Ağa şalvarı, 1 Tozluk, 1 Dizge, 
1 Kalkan, { Hışt, 1 Fılar 

Nefeırat-ı · tüfekçiyan 

400 an Ocağ-ı Y eniçeriyan 
200· an· Oc.ağ-ı Cebeciyan 

. Beher nefere ber mutad-ı kadim. 
1 Tüfek, 1 Nimten, _ 1 Ağa şalvarı, 1 Tozluk, 1 Fes,· 1 Peştemal, 

1 Fılar, 1 Dizge, 1 Palaska, 1 Vezne. 
Badehu Ağayan-ı Enderun-ı Sadrıali, badehu Telhis Ağa ve Alay Baş 

çavuşu, badehu Kethüda Bey Hazretlerinin· yedekleri Miriahuru -ile Sipah 
ve Silahdar KethüdaJarı ye katipleri _yedeklerin yemin ve yesarında mü
cevveze ve erkan kürkler ile badehu Sipah ve Silahdar Ağaları_ Kethüda 
Beyin önüıwe yürürler, badehu Kethüda Bey Hazretleri, badehu Sadrıazam 
hazretlerinin saneağı bayraklariyle, bahedu Mehteran-ı tabl-ı alem ve kös
ler ve Mehteran·ı Sadrıalf, badehu Kethüda Beyiri ve sairlerin etbaı, badehu 
Sipah ve Silahdar çavuşları ve neferatları destarları ve bayrakları)le 
}rüriirler. · 

. Taraf-ı miriden Sancak-ı Şerif için. bervech-i mutad verilegelen 
Hasahurdan esb re's 2, sim raht adet 2, sim reşme adet 2, sim 

rikab ·adet 2, işlt!me çuha zeminbus adet 2, som eğer adet 2, sim 
gadare adet 1. 

Bun.lar 'ba telhis ve ferman-ı ali verilir. 
0 · Taraf-ı Sadrıazamiden verilegelen 

·Yamak olmak üzere Haydari rahtlı esb re's 1, çuha ferace sev& 3, 
mai çuha yağmurluk sevb 3. 

(XV ili. yüzytl) 
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Topçu neferatı Davudpaşa s~İırasına giderken 
yapılan merasim [*] 

Müstainen billahi teal~ Ordu-i Hümayun ile Dergah-ı. Ali Topçuları 
Ocağından tesyir olunacak ortalar ve ·zabitanın ·Asitane-i aliyeden .Davud-_ 
paşa sahrasına huruçları günü tertibolunan alay defteridir: 

Evvela Sakalar Ağası Ç9rbacı kulları nefer· l hila't 1 
Verasında Orta sakaları· neferat 25 
Ve badehu Suvari alemdarı nefer 1 
Ve badehu Suvari topları ve neferatları yollu yolu ile neferat 283 iki orta 
Tam orta suvari Ağa~ı maazabitanı nefer 1 ağa 2 mülazım." zabit 
Tam orta birinci bölüğün Ağa ortası ve piyade nefe~leri ve kaz_an_ı nefe

' rat 140 maazabitan 

Tam~ orta ikinci _cemaatin Kethüda ortası ve piyade neferleı:i ve kazanı 
neferat 130 ma zabitan ' 

Tam orta otuz iki cemaatin Kethüda yeri·ortası ve piyade neferi ve 
kazanı neferat 130 maazabitan · -

· Tam orta altıncı cemaatin Ba·şçavuş ortası ve piyade neferi ve kazanı 
neferat 130 maazabitan 

Tam orta üçüncü cemaatin ortası ve piyade neferatı ve kazanı neferat 
130 maazabitan - · -

Tam orta yirmi iki cemaatin ortası ve piyade ·neferab ve kazanı neferat 
130 maazabitan 

Tam orta kırk ·yedi ce1J1aatin ortası ve piyade neferab ve kazanı neferat 
130 maazabitan 

Tam orta elli dört cemaatin ortası ve piyade neferi ve kazanı neferat · 
130 maazabitan 

Tam orta onuncu cemaatin ortası ve piyade neferi ve kazanı neferat 
130 maazabitan 

Ortalar alemdarları 
Ortalar oç:labaşıları 
Çorbacı Ağa kulları nefer 7 hil'at 7 
Başçavuş vekili_ kulları nefer 1 hil'at 1 
Ocak Kethüdası .vekili kulları nefer 1 hil'at 1 
Ocak Katibi Efendi kulları hil'at 1 
Topcuçbaşı Ağa kullan hil'at 1 
Mehterhane takımı nefer 20 

[*] Toj:>kapı Sarayı Müzesi Arşivi! No. D. 5142. Devri: XVIII. Yüzyıl. 
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-Orduyu teşyi İçin Padişah Davudpaşadaki ordugaha 
gittiğinde yapılan merasim [*] 

Safer-i mijbarekin sebt günü salat-ı fecri Arzağaları kullariyle Top
kapısında sahÜe karib kasrı cedid-i latafet-bedidde eda ve. Feth-i Şerif 

. kiraatinden so·nra kahve-nuş-ı anberin ile k~sb-i safa olunduğu akabinde 
ruz-ı merre destar-ı hümayun veraka-i lem'a-füruz-ı alem-ara ile sandal
nişin-i izaz olunup Defderdar iskelesine teşrif. ve süvar-i semendi Jclal 
olunup Otakçılardan doğru sahra-yı Davudpaşaya rahi olundukta otağ-ı 
Sadrıaliye karib Peykun[1] ve Solakan-ı[2] hassa ve Der.gah-ı Ali Kapı
cıbaşı kulları istikbal edip alay-ı ·Süreyya-nizam ile otağ-ı Serdarıekrem 
delaletleriyle kullarına tedabir-i umur-ı külliye-i cihadı mutazammın bir kıt'a 
risale-i gaza ihda kılındığı akabinde Sancağ-ı Fa,hr-ı Rüsülyed-1 rriüeyyed-i 
tazim ile mahallinden ihraç ve duş-ı mübareke-i dhanbanilerinden Alem
daran kulları alup otağ-ı Sadrıaza_mi pişigahında süvaren Sipah kullar! 
sure-1 Feth-i Şerif tilavetinden sonra dua ve sena ile Serdarıekrem haz
retieri liva•i Nebevi pişigahında ve şevketh1 Efendimiz Rayet~i Şah-ı 
R{!sül ardınca mürettep alay~ı · seferiye ile merasim-i teşyi-i cihand~ri 
için yemeklik tertibolunan Han çiftliği kurbunda ki sahrayı latafet pey~ 
İnada vaz'olunan sayeban-ı saadet-efzaya saat nehari onbirde geldikce 
nüzul ve herkes hıyam-ı muayyenesine istirahat. ve aram içün perişan 
oldrik~ari sonra sayeban ve ara~ındaki oba-i sadrıaliye teşrif buyrıilub 

· [*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Na. E: 10169. Tarih 1204= Birinci veya ikinci 
teşrin 1789 

[1] Peykler, başlarına gümüşten mamul ve bir buçuk karış uzunluğunda dökme ve 
yaldızlı ta.s giyerlerdi ki bu tasın önünde yapıştırılmış ve gümüşte~ mamul mahriiti yaİ
dızlı bir :ı;ıvanaya mevzu' ve o.it tarafı kırmızı çuhalı servi resminde yeşil bir tüy bul\lnur, 
ve iki taraflı ve ortasında uzun tığlı derviş teberi gibi silah sokulmuş kisve de ·giyerlerdi. 
Arkalarına etekleri saçakli, telli savayı. kaftan, altına kumaş entari, ayaklarına mavi Çak
şıra di~ili sarı mest, Üzerine sarı çizme, boyunlarına gümüşten yaldızlı, dört kö,şe paftalı 
uzun k:ırdon şeklinde bir bende merbut yaldızlı sim gad-are, bellerine:beiıdi büyük mü
cevher paftalı som kemerin ortasfndan gümüşten mamul yaldızlı mevlevi kemerlerine mü
şabih bir kemer bağlarlar ve bunun Üzerine gümüş kabzalı bir hanç.;r sokarlar idi. Bun
lar merasimde ıikab-ı hümayuna muttasıl giden Çukadar Ağaların yakınında yürüyen solak
ların dışari tarafında giderlerdi. (Ahmed Rasim, Osmanlı 1 arihi, C. I. S. 478). 

[2J Solaklar başlarına amuden, üst tarafının ensesi münharif ve baş·a giyilecek; ye
rinin alt tarafı kırmızı çuha ve üstü dört parmak sırma işlemeli bir külah, bunun üzerin
de bir karış tulünde ve nısıf dairesi tam beyaz tüylü, gümüş saplı ve bu tüyün altı ile· 
külahın Ünündeki gümüş zıvanaya mevzu' yaldı.ilı gümüş saplı beyaz v.; siyah tüylü flaµ~ 
dıra: resminde sapı gümüş ve müzeyyen bir kisve giyerlerdi. Bu külahın yanlariyle öiıünde 
yarım mecidiye kadar yaldızlı üç adet pafta mevzu' idi, Mevsimlere göre arkalarına kır

' mızı çakşır ·ve sarı çizme giyib beHerine sırmalı .puşu kuşanırlar, omuzlarına muntazam 
birer yeşil şal atıp a~kalarına sarkıtırlar idi. Merasimde maiyet~i hümayunda yürürler idi. 
(Ahmed Rasim, Osmanlı Tarihi, C. 1. S. 477). , 
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taam-ı nefise i muayyene. ile . merasim-i tazim v.e Jevazım-ı tevkir-i 
cihanpenahf kılındıkta yine SadrıaJi Hazretleri Silahdar Ağa kulları vesa- · 
tetiyle obaya davet olunup lVj:üfti Eft:ndi. maiyet ile gelindikten sonra 

tekrar dua ve sena ile Li~a:i Nebevi Alemda;~ba teslim ve (t;°) · nidası 
alemgir-i velvele-i sadası infüak kılınmağın Müfti Efendi illet-i mizacla
riyle mazur olduklarına binaen kemal-i iltifati cihanbaniyle mutazammın 
seras_ere kaplı ferve-i sariıur-ı faiz- üs-sürur il bas olund11kta Dergah-ı 
Ali Çav~şları sada-yı alkış ile bir kadde dahi rikkat-e~giz halet-i di
ger olup üslfib-ı sabık üzere mahall-i merkumdan dahi saat bir buçuğa 

· karib bir mikdar mesafe dahi tayy olunmağın' eda-yı merasim-i teşyi-i 
hümayun mahall-i tevkirin efendim - tecavüz . etti, deyu gelüp cümle 
rical ve erbab-ı sefer muhazisinde giryan giryan rika!J~i hümayunlarına 
yüz ·sürdükte taraf-ı şehriyariden mükemmel-ül-bisat yağiz bir esb-i 
celadet dahi keşide-.i zir-i ran-ı saadet kılındıkta süvar olup ric'at-ı '· 
kahkarfyle tekapuyi . tehayyüz-i bahava ile ·Liva-i. Nebevi' pfşgahinda 
Küçük Çekmece canibine azim ve rahf oldukları mahal, haletfoza-i suzü 
güdazdan atf-ı zi~am-ı şeh-riyarf buyu~ulup etraf ve eknafı temaşa 
ederek Vidoz sarayına teşrif ve bir mikdar istirahat zımnında yine süvar-ı 
esb-i iclal birle Yenikapıya karib geldikte nüzul-ı · rahmet-ı baran istik-
bal edüp şehire alay· ile duhµl olundukta gittikçe şedid olup Aksaraya 
karib inkişaf-ı hava ile DivanyoJu semtinden vakt-i zuhurda .sahilsaray-ı 
aliyelerine teşrif buyurmuşlardır ve Cenabıha_k kariben ahbar-ı meserrat-ı 
fütuhat ile cünud-ı · müslimin-i duagfiyanı mesrur ve . guza:t.ı muvah-
. hidin-i za(er peymanı iğtinam-ı · mevfur ile salimen ve 'ganim.en mah.al
leririe kuful ile faiz-ül _.meram eyleye, amin .. 

(1789) 

Padişahın seferden dönen orduyu karşılamasında 
ya~ılam merasim [*] . 

Pazartesi gecesi saat dokuzdq. sorguçsuz iki destar•ı hümayun ile 
Hane-i Hassa Ağavatı ve nöbetçi müezzinan ve mertebe sahibleri Üçüncü 
kapısından . çıkıp ve Demirkapıdan huruc ile badehu Bahçekapisından 

çıkılıp Balat yolu ile Otakçılardan doğru Maltepe kurbünde eda-i salat-~ 
subh akabinde; doğru Davudpaşa sarayıı:ıa dahil ve Efendimizin inahal-i 
kuudu kubbe oda am·ade kılındı Şevketlfi Efendimiz salat- ı s~bhu Yalz
köşkünde eda buyurup sandal ile Şah sultan yalısına çıkıp_ esbsüvar 
ve. saat on bir. buçukta Davud paşada amade kılınan kasra duhul ve 
heman teşrif-i hiimayun ihbara Karakulak Sadrıazama irsal kılindı ye 

(*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, No E. 1938. Tarih: 10 şaban.1202.= 19. VII.1788 
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_ziyafet afvolunmakla müh1ke mahsus kuşhane taamını badetten~vül istirahat 
- esnasında Sadrıazam kulları Sancak-ı Şerif gurubi' saat ile bir buçukta 

hareket edeceğini .Karakulak gelüp. ifade ve şevketh1 Efendimiz ikiye 
çeyrek kalarak liareket.i hümayun buyıirulması münasib idigüııü iş'ar 
etmekle öylece hareket v_e iki saat mürurunda Sancak-ı Şeıif ve Sadrı
az'am ile şevketlu ~fendimiz mukabeleye gelüp Sadrıazam atından nüzul 
ve üç yerde zeminbus, badehu rikab-ı hümayunu busedüp Istabl-ı arİıire
den. Miriahur Ağa ile 'çifte kabrelı ma'nune kesme ile ihsan oluncın esbe 
şüvar olup Şeyhulislam ile maen Davudpaşaya doğru hıraman, badehu 
Sancak-ı Şerif dahi Nakibüleşraf ve · sadat ile şevketlu Efendimizin 
önünd~ gidip Davudpaşada Sadrıazam ~obası yanında Sancak-ı Şerif 
bir mikdar ağırca hareket ve şevketlu Efendimizi 'Mehmed Paşa kasrı 

ödünde Sadnazam karşılaypp Arzodasına getürüp ve Efendimiz acaleten 
'hareket ve Sancak-ı Şerif Sadrıaz_am ve Kaymakam ve Şeyhülislam ve 
Kapudan Paşa ve Sadreyn hazeratları duşlarında Arzodasına duhul ile 
Efendimiz dahi gelllp oda-i mezkurun ortasında mübarek Santak-ı Şerifi 
sağ t_arafındall' bus ile ezani' saat iki buçukta tesJim ve tesellüm vaki 
olup mezkur odanın ocak yanında pencere köşesine vazolundu ve 
hakipay-ı hümay~na yüz sürdükte"Paşa safa, geldin ve hoş geldin,, deyüp 
badehu vüzera ve saire obalarına gidüp Sadrıaiaı:p ve Şeyhülişl§,m yirmi 
dcıkika kadar arza girüp · şe..vketıu' Efendimiz iltifat-ı mülı1kanelerini bi- . 
deriğ buyu'rdular. Halvet tamam olup Sadrıazam oba-i mahsusasıha, Şey
hülislam .dahi Çadırın·a gittikte şevketlu Efendimiz kemal-i lı1!fü 'kerem~ 
}erinden bir güne dahi iltifat olarak nefs-i · nefis-i hümayuna mahsus olan 
kahveden Kahvecibaşı Rüst_em Ağa ku1ları ve Silahdar Ağa lalalarının 
eskileri olarak iki lala dahi maen Sadrıazam·a kahve getürüp obaya 
vımldıkta Silahdar Ağa lalaları birisi peşki~ ve birisi . macun verüp ve 
Kahveci başı dahi ·kahve verüp safa ile nuş ve Kah-vecibaşıya . i;, • : kuruş 
ve Silahdar Ağanın yalnız bu _hizmette olan iki lalasına 4.7 altın verüp 
zeminbus i'e Kahvecibaşı avdet eyledi. Bir mikdar aram olunup Teşrifa~çı 
ile Peşkir Ağası varup tekrar Sadrıazamı davet ve Arzodasına ge'üp 
hakipaye ruhsude olup kuud-ı hümayuna nazaren sol canibinde kıyainen 
ve ken'arında durur iken e~ani' sa:at ile üç saat yedi dakikada üstlü ferve•i 
samur ilbas kılındi ve çavuşlar alkışladı. Badehu hakipaye yüz sürdükde 
yine alkışlayup Şeyhülislam efendiye dahi beyaza dı1hte muvahhidi samur 
ilbas kılındı ve akabind~ hareket-i . hümayun buyruhıp ·sağ koltuğuna 
Sadrıaza_m ve sol· koltuğuna Darüssaade Ağası girüp esb.i saba reftaı a 
süvar ve Sadrıazam kullaı:-ı Mehmed Paşa kasrına maşiyen saray kapısına 
değin teşyi' edüp izn-i hümayun ile· avdet ve tertib i · alay-ı Sancak-ı Şerif'e 
mezunen geri kalıp şevketlı1 Efen°dimiz Topkapıdan duhul ve Sancak-ı 
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Şeı if yolundan temaşa-yı etraf eder.ek Nakkaşhane önünden doğru Babı
hümayundan ezani saat beş buçukta duhul, Silahdar Ağa kulları odasına 
teşrif ve istirahate meyi ve Sancak-ı Şerif Ayasofyaya geldikte Efendimiz 
dahi Sifahdar Ağa yerinden hareket, ruz,.ı merre elbise-i müh1kane ile 
Arzodasının meydan tarafından dühul ve Peşkeş revzenesinden Sancak-ı 
Şerif'e müterakkib ol,up on dakika J?lÜrurunda Sancak-ı Şerif Ortakapıdan 
duhul ile vüzera-i mevcude duşlarında· zd tahtı [1] kurulan mahalden otuz 
hatve mikdarı dahi ilerü varup yed-i hümayunlarına alınıp ve bus, vüzera-i 
izam dahi etrafından alup şevketlı1 Efendimiz sağ omuzlarına ve Sadrıazam 
harbesini sol omuzuna ve Kapudan Paşa sağ ve Kaymakam Paşa sol 
ömuzuna ezani saat İle yedi buçukta ve Şeyhülislam Efendi .. pir olmakla 
safrası hareket ile Babüssaadede kalup Hırka-i şerif'e. geiemedi ve dahi 
bir .tarafından Enderun müezzinleri tekbir alarak ve Üç odan!n gilm~riı 
iki taraf safbeste-i kıyam Hırka-i Şerif'e "cümle vüzera-i . izam şems.eli 
kaput ve en'am kesesi ve kılıçlariyle giriip Sancak-ı Şerifi köşesindeki 
sim sütuna yeşil donluk şal ile beste buyrulup badehu kemal-i lı1tfu 

cuşedüp dört bin kuruş değer zümrüdi yeşil çuhaya dı1hte erkan samur 
kürk Hasodabaşı yediyle ilbas· olunup Efendimiz ayağ üzere bulunmakla 
mübarek hakipaye ruhsude olup Kaymakam Paşa ve Kapudan Paşaya 
hil'at ilbas olunmayup yalnız mübarek kadem-ı şahaneye yüz sürüp çıktılar. 
Bunların ardından Sadrıazam dahi çıkup Babüssaadeden huruc eylediler. 
Şevketlı1 Efendimiz dahi Alay köşkünden temaşaya teşrif buy_urdular ve 
Şeyhülislam Efendinin aklı başına gelince Kahvecibaşı odasında aram ve· 
izn-i hümayun olmakla arabası Kahvecibaşı odası önüne getirilüp andan 
arabaya vaz'ile Babüssaadeye huruc ·ve konağına dühul eyledi ve Sadrı
azam hazretleri ruz-ı merre destar ile mücevher ·şemseli kaput ve 
mücevher en'am kesesi ile gelüp Davudpaşada kaputunun üzerine ilbas 
kılınan üst kürkü çıkarup alayda yin·e kaput ve çocuk kavuk sorguÇsuz · 
destar ile olarak geldi. Lakin Hırka-i Şerifte ikramen ilbas -olunan erkan 
ile gitmesi münasib, olmakla Arslanhanede [2] kapudu çıkarup yalnız 
kürkü giyüp Babüssaadeden huruc ile gitti. · 

(1788) 

SON 

[lJ Osmanlı padişahlarının en son zamanlarına kadar bayramlarda kullandıkları altın · 
k~plama(ı ve Üzeri zebercetli tahttır ki 932 (1585) de Vezir İbrahim Paşa tarafından Murad 
III. e· takdim edilmiştir. Bu tahtın kuyumcubaşı İbrahim Bey ile Mısırlı Derviş Bey tara
fından imal ~dildiğini ve seksen bin duka altını ağırlığında bulu~duğunu tarihler ya_zıyor. 
(Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, S. 108) . 

[2] Topkapı Sarayında Arzhaneye, Arslanhane,de denir~i. 
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