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OSMANLI İMPARATORLUGUNDA NAME VE HEDiYE 
GETİREN ELÇİLERE YAPILAN MERASİM 

Tevkıi Abdurrahman Paşa Kanunnfımesi'nde, [1] Kanun-ı Elçiyan kısmında elçilerin 
Divan-ı Hümayuna alilfe [2] ve arz ·günlerinde kabul edileceği yazılıdır. Name ve· hediye 
takdimi günü olarak aliife ve arz günlerinin seçilmesi, Elçiye imparatorluğun k.ıdret, şan 
ve şevketinin gösterilmek istenilmesindf;n ileri gelmekte idi. AIUfe ve arz günleri Divan 
erkanı [3] ve arza gidecekler merasim elbiseleriyle saraya gelirlerdi. ]kinci avlu [4J. yeniçe-

. riler ve maslahatlılarla dolardı. Bilhassa alı'.lfe günlerinde diğer günlerde beş bin olan 
sarag· mevcudu, on bine varır, [5] yeniçeri daha fazla gelir, müstahdemini bin yüz on yedi · 
kişi olan mutfaklarda da yemek ona göre hazırlanırdı. 
· Elçi mihmandarları ve maiyeti erkaniyle birlikte alay ile Ortakapıya kadar gelir, orada 

.attan İner, İçeri girince başlarında Mir-i ahurun durduğu ve yedekçilerin tuttuğu otuz iki re's 
mükemmel eğerlenmiş, altın ve mücevherli başlıklar takılmış, altın üzengili atların önünden· 
geçerdi Bazen de Elçinin Ortakapıdan gireceği zaman yeniçerilerin çorbaya seğirttikleri 
vakite tesadüf ettirilerek .Elçinin gıizünde Divan tarafından mutfaklara koşan binlerle 
yeniçerinin meydana koyduğu azametli bir sahne canlandırılırdı. Elçi bu hareketi de sey~ 
rettikten sonra önünde, .ellerindeki gümüş asaları taşlara vur~rak yürüyen Bevvalilar Ket
hüdası ile Çavuşbaşııı:ın arkasından her selam taşında duran saray mensubu memurlara 
selam vererek Kubbealtına gelirdi. Divan erkanı ehl-i İslam ve hıristiyan Elçilerini aynı 
şekilde.karşı!amazlardı. Gelen Elçi ehl-i İslam elçisi ise Divanhane kapısından İçeriye girince 
bütün Divan erkanı ayağa kalkar, Elçi gelip Veziriazamın eteğini öper, sonra Nişancı Pa-

[1] Milli T tebbular Mecmuası. (İstanbul 1331, S. 497-545) 
[2] Alı'.lfe üç ayda bir olmak üzere,. arabi ayları adlarının ilk harflerinden üçer üçer 

teşkil edilen kelimelerle, (muharrem, safer, rebiülevvel) Masar r=>, (rebiülahır, cemazi
yelevvel, cemaziyelahır) Recec e.J, receb, şaban, ramazan} Reşen .;r.J, (şevval, zilkade, 
zilhicce) Lezez ,;] mevacibi namiyle senede dört taksitte verilir idi. 

!3] Divan ve erkanı hakkında bir fikir verebilmek içün muhtelif menbalardan topla
nan malı'.lmatı hulasa' edelim: Haftada dört gün Divan olur. (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, 
Salı günleri). Pazar ve Pazartesi günleri arz günleridir. Divanda olan vüzera yedi ile sekiz 
ara~ında tehalüf eder. Veziriazam ortada, sağında diğer vüzera ve solunda evvela Rumeli, 
badehu Anadola Kazaskeri oturur. Sağ canibde olan rükünde Nişancı yalnız oturur, hali-. 
feleri ve şakirdleri ile ki .bunlardır: Ruznamçe·i evvel, Ruznamçe-i san!, Muhasebe-i evvel 
Muhasebe-i san! ve Muhasebe-i Anadolu, Mukabele-i süvari, Mukabele-i piyade, Muhase
be-i cizye, Muhasebe-i haremeyn ve lV.ukataa-i mensuh ve Mukataa-i İstanbul, Mukataa-i · 
Ağriboz, Mukataa-i Bursa ve Mukataa-i evvel, Mukataa-i maden ve Mukotaa-i Avlonya 
ve Mukataa-i Kefe ve Mukataa-i haslar, Mevkufat, Teslimat, Teşrifat, Varidat, Şıkkısani 
Cedide-i evvel, Cedide-i sani, Tezkire-i kıla'-ı büzürk, Tezkire-i kıla'-ı küçük, Tezkire-i 
maliye, Tarih-i berevat, Mukataa-i haremeyn, Dividdar. (Bu kalemler hakkında ileride 
devlet teşkilatına dair neşredeceğimiz yazıda 'izahat verilecektir.) 

[41 Topkapı Sarayında Ortakapı ile Babüssaade arasındaki meydan. 
[5] Topkapı Saragı Müzesi rehberi. (İstanbul 1933 s. 33) 
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Şanın oturduğu sedirin kapı tarafındaki kısmına, yani Nişancının alt fa.rafına otururdu. Hıris· 
tiyan elçisi Divanhaneye yaklaşırken Sadrıazam, elçi önünde ayağa kalkmamak için olacak, 
abdesthaneye gider. ; (Tevkıi Abdurrahma.n Kanunnamesinde böyledir. Halbuki neşredile~ . 
vesikada Sadrıazam Revan odasından doğru gelir.) Elçi içeri girdikden sonra abdesthane
den çıkıp makamına gelir ; o vakit diğer Divan erkanı da ayağa kalkarlar, elçi Sadrıazamın 
eteğini öper, Divanda oturmasına müsaadesi var ise Sadrıazamın karşısındaki sandalyeye 
oturur, Divan tercemanı vasıtasiyle hatırı sorulur; cevabı da· Sadriazama bildirilirdi. 

Padişaha arz istizanından sonra .Divanda sofralar kurulur,_ Elçi Sadrıazamın sofra
sında iskemle üzerine oturarak, diğer muteber adamları da Kapudan Paşanın sofrasında 

taa:m ettikten, gülab ve buhur verildikt~n sonra Divanhane önünde. elçi ve maiyetine 
. hil'atleri giydirilirdi. Bu sırada Padişah Arzodasına gelir, elçinin getirdiği hediyeler bir 

gün evvel Arzodasının Pişkeş kapısı önüne konulduğundan Padişah o taraftan Arzodasma 
hediyelere atf-ı nazar ederek girer, İcab ederse orada bulunan Teşrifat! Efendiden hediye 
defterini isterdi. 

Arza evvela yeniçeri ağası girer; müteakiben Sadreyn Efendiler, Sadrıazam ve Kapu
dan Paşa da girdikdeiı sonra sıra elçiye gelirdi. 

Elçi ve maiyeti arza girerken kollarını sağ ve sollarında bulunan Kapıcıbaşılar tutar
lardı. Arzodasına girince elçi üç yerde seiam alır, ifadesi Divan tercemanı vasıtasiyle ter
ceme olunur, namesi kapının yanında duran Mir-i alem Ağa tarafından alınarak . Kapu9a~ 
Paşaya verilir, ondan da Sadrıazam alarak Padişahın oturduğu tahtın sol tarafına koyardı. 
Bundan sonra Padişah nutk-ı hümayununu irad eder, Divan terceriıanı da elçiye terceme 
eder iqi. Nutku müteaklb Elçi girerken olduğu gibi üç kere selam alarak dışarı çıkar, 
Kapıcıbaşının odasında bir müddet bekler, Sarıazamın avdet edeceği haberi gelince mai
yeti ile Hasfırın önünde ve at üzerinde Sadrıazamın alay ile saraydan çıkışını seyreder, 
gözü ile aşınalık eden Sadrıazamın arkasından Alay köşküne kadar giderek oradan ayrılır, 
geldiği tertib üzre sarayına dönerdi. 

Neşredilen vesikalar Rus Elçisinin ·kabulünde, Valide Sultana hediye vermesinde İcra 
edilen merasimi anlatmakta, bu hususta etraflı izahat ile merasime sahne olan Kub
bealtını ve Arzodasını daha iyi tanıtmaktadır. 

Zarif ORGUN 
Topkapı Sarayı Müzesi _Memurlarından 

Rus Elçisinin itimadname ve hediye .takdiminde 
yapılan merasim. [*1 

Bu def'a der-i bar-ı hilafetmedar-ı ş(;lhaneye vüi:tid eden Moskov Bü
yük Elçisi getirdiği name ve hediyesini mübarek. rikab-ı kamertab-ı mü
lı1kaneye arz ve takdim edeceği gün sabıklanna kıyasen icra olunacak 
resm-i teşrifattır. 

Elçi-i mumaileyh Divan-ı Hümayuna ruhsı1de edeceği gün ales-seher 
kendü sarayından hareket eyledikte mihmandarı ve Kapıcıbaşı Ağa ve 
elçiye memur Çorbacı [1] divan Iibasiyle süvareİı Elçinin önünce yürüye-

[*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. E. 2939 
[lJ Yeniçeri ortalarınıq amiri, bölükbaşı. 
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Topkapı Sarayı Arzodasıııda Kannni Sultan Süleymanııı elçi kabulü { XVI. yüzyıl) 

(Comeliııs Gurlitt Die Bankıınst Ko11stanti11oples, Berlirı 1912) 
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Osmanlı İmparatorluğunda Elçilere yapılan merasim 

rek Tophane iskelesine gelüp · mukaddemce iskele-i merkumeye irsal 
.olunan Çavuşbaşz[l] Ağanın yedi çifte kayığına süvar ve etba'-ı saire ve 
beğzadegan ve muteber ademleri içün dahi irsal olunan yetpıiş•"' aded 
üçer dörder çifte kayıklara süvar ve Vezir, iskelesine [2] mürur eyledi~te · 
Çavuş~aşı Ağa iskele başında süvaren Elçi-i mumaileyhi istikbal ve seİıg-i 
rikabda esblerinden nüzul ve Elçinin önünce Gürcübaşı Ağa odasirıa 
çıkılup alay tertib oluncıya. dek oda· i merkumede kuud ve tatlı ve kahve 
rüsumu icra olunmakla Elçi-i mumaileyhin rükubu içün bermutad İstai?l-ı 
Amireden bir re's. divan bisatlu ~e abayilü esb ve beğzadegan ve etba' 
ve sairesiyçün dahi mukaddemce müheyya ettirilen yüz yirmi re's donan
mış ve eğerlenmiş atlara süvar ve alay tertib ve müheyya idüği ihbar 
olundukda Elçi-i mumaileyh süvar ve Çavuşbaşı Ağa dahi heman süvar 
ve Elçinin önünce azimet ve Alay Köşkü [3] altına geldikde sair Elçiler 
misillu ziyade tevakkuf etmeyüp Devletlu Sadrıazam Hazretleri dahi heman 
Bab-ı Alilerinden huruc ve Çavuşbaşı Ağaya selamdade ve Elçi-i muma
ileyhe dahi çeşm-i aşinayı icra ve Divan-ı Hümayuna teşrif . ve güzer 
buyurduklarından sonra akib-i Sadrıazamide Elçi-i mumaileyh tertib-i 
alay ile Saray-ı Hümayuna dühul ve Ortakapıda mutad olan mahalde 
nüzul eyledikde tekrar Divan-ı Hümayun tercemanı istikbal ve bila tevak
kuf mukaddem ferşide olunan Kapıcıbaşı Ağaların nevbet odasına getiri
lüp Divan-ı Hüm~yun tercemanı nevaziş ve ikram kaydında olup bu 
esnada Feth-i Şerif kıraati· tamam oldukda Elçi-i mumaileyh oda-i mer
kumeden kaldırılup Kubbe-i Hümayuna azimette Çavuşbaşı Ağa önüne 
düşüp gelür iken bu makule Büyük Elçiler Divan-ı mualla-erkanı hüsre
vaneye ruhsude olduklarında Elçi-i mersum Ortakapıdan içeri duhfil ey
ledikde sol canibinde mutad üzere şan-ı şevket-i saltanat-ı seniyyeyi ibraz 
ve izhar içün otuz iki re's mücevher ve murassa' ve altın rahtlı ve mü
cevher ve sim kalkanlı müzeyyen donanmış esb-i saba-reftarlar tarik 
hizasiyle Yedekçiler yedlerinde tutarak tamamında Mir-i Ahur-ı Evvel-i haz
ret-i şehriyari Ağa dahi selimi ve güvez çuhaya kaplı samur erkan kürk 

[1] Yeniçeri ocağının başlıca zabitanından olup Beşinci cemaat ortasının Çorbacısı 

olmakla beraber Yeniçeri Ağasının taht-i riyasetinde bulunan ağa divanını.n dahi teşrifat
çısı idi. (Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı teşkilat ve kıyafet askeriyesi, s. 52) 

[2) Sepetçiler Köşkü yanında idi. 

(3) Babıali karşısında sur Üzerindeki mermer köşke verilen isimdir. 1819 (1235) tarihli 
. kitabesinden son yapısının Mahmud If. devrine aid olduğu anlaşılmaktadır. Aynı yerde Meh

med IV. zamanında da aynı isimde bir köşk mevcud idi. Sirkeci tarafından Alay _köşküne gelir
ken kale dıvarında iki kapı nazar-ı dikkati celbeder. Bunlardan birincisi halen telgrafhane~ 
fabrikasının kapısıdır ki Kanuni Sultan Süleymanın damadı Firenk İbrahim Paşa'nın saraya 
girip çıkması için hususi bir kapı idi. İkinci, Alay köşkünün alt tarafındaki kapı ise Sad
_rıazam Sokullu Mehmed Paşa'nıiı hususi kapısı idi. (Topkapı Sarayı Müzesi rehberi. s. 19) 
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ile bala-yı esban-ı hijmayunda durup Elçi-i mumaileyh seyr ü temaşa edüp 
bermutad Kethüda-i Bevvabfn-i şehriyarf Ağa dahi karşılayup Çavuşbaşı 
Ağa ile maen asaların ·darbederek Kubbe-i Hümayuna dühul etmekle he
man Devletlı1 {Sadrıazam Hazretleri dahi Revan [1] odasından teşrif ve 
seJamdade ve Elçiye' çeşm-i aşinayı icra buyurarak makam-ı alilerine· 
kuı1d buyurup Elçi-i mumaileyh dahi mutad üzere ibtida iskemleye ba
dehu Nişancı Efendi sofasında Efendi-i mumaileyhin alt yanına kuı1d ey
ledik;de Divan-ı hümayun tercemanı· · vesatetiyle Elçinin hatırı istifsar 
ve cevabını getürüp yine Sadrıazam Hazretlerine tebliğ .. edüp badehu 
divan kurulup mesalih-i ibad ru'yet olundıikdan sonra arz istızanını havi 
mutad olan telhisi Reis-ül-küttab Efendi Kubbe-i Hümayuna getürüp bağ
layup mühr-i Hümayun ile temhir ve Kapucular Kethüdası Ağa yediyle 
merfu' -ı rikab-ı müstetab-ı hazret-i cihandari kılınmakla telhis-i mezkur 
mübarek Hatt-ı Hümayun-ı inayet-makrun ile muanven geldikde cümlesi kı
yam ve Devletlı1 Sadrıazam Hazretleri istikbal ve alub takbil ve mahfice 
kıyamen kıraat ve yine makam-ı alilerine kuud buyurduklarında taam 
gelüp sofralar döşendikde Elçi- i mumaileyh· yalnız Sadrıazam Hazretleri 
sofrasında vesair muteberanı Kupudan Paşa Hazretleri ve Defderdar 
Efendi ve Nişancı Efend.i sofralarında ve etba' ve sairesi dahi mahall-i . 
mahsusalarında it'am ve ikram olunup bad-·et-taam gülab ve buhur veril
dikden sonra Elçi-i mumaileyh eski Divanhane önüne getirilüp kenduya 
serasere kaplı bol yenlice samur kürk ve beğzadegan' ve muteberan ve 
etba'-ı sairesine dahi ber muceb-i defter ferve ve hil'atleri ilbas olunup bu 
esnada Şevklı1 Kerametlı1 Azametlı1 Mehabetlil Padişah-ı alempenah Efen
dimiz Hazretleri kemal-i şevket ve azamet-i şahaneleri ile Arzodasını 
teşrif buyurduklarında ibtida Yeniçeri Ağası ve Sadreyn-i muhteremeyn 
Efendiler mutad üzere arza dühul ve avdetlerinde Devletlı1 Sadrıazam 
Hazretleri ve Kapudan Paşa Hazretleri arza teşrif buyurduklarından sonra 
Elçi-i mumaileyhin yanında olan iki nefer Kapıcıbaşı Ağalar tutmayarak 
ve on yedi nefer ademlerinin her birlerini ikişer nefer Kapucubaşı Ağa
lar tutarak mutad üzere arza duhı11 eyledikde Elçi-i mumaileyh bir defa 
temenna ve Arzodası vasatına dek vardıkda saniyen ve salisen temenna 
ve kezalik ademleri üçer defa temanna icrasiyle Elçi-i murnaileyh takrire 
ağaz ve tekmilinde Divan-ı Hümayun tercemanı · Devletlı1 Sadrıazam Haz
retlerine takriri ifade eyledikde Elçi-i mumaileyh getürdüği nameyi M!r-i 
Alem-i şehriyarf Ağaya vermeyüp seksen dokuz tarihinde [2] icra olundu-

.[1] Topkapı sarayında Lale bahçesine nazır olan bu köşkün içi ve dışı tamamiyle 
XVII. asrın en güzel çinileriyle kaplıdır. Murad IV. ün Revan fethinden (1635 = 1045). 
sonra inşa olunmuştur. Bu binada cülUstan evvel padişahlara Hazret-i Yusuf'un amameııi 
giydirilip üzerine sarık sarıldığın.dan Sarık odası dahi denir. 

[2] Hicri 1189, miladi 1775 
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Osmanlı İmparatorluğunda Elçilere yapılan merasim 

ğu misillu ibtida Kapudan Paşa Hazretleri dahi name-i mezkfueyi Taht-i 
hümayun üzerinde sol canibe vaz'edüp Elçinin takririni huzur-ı hüsrevane
ye arz ve takdim birle müşarünileyh hazretleri nutk-ı hümayn-ı mülukaneyi 
ifade ve Divan-ı hümayun tercemanı dahi Elçi-i mumaileyhime tefhim ve 
tekmilinde avdetine izn-i hümayun suduriyle ihtida ve duhulünde icra et
tiği temennayı yine icra ederek avdet ve .ı3ab-üs-saadeden hurucunda 
mihmandarı Kapıcıbaşı Ağa ve Çavuşlar katibi ve Emini ve Divan-ı Hü
mayun tercemam önüne düşüp yine Kapıcıbaşı Ağaların nevbet odasına 
götürülüp ik'ad ve Divanda bulunan Kapıcıbaşı Ağaların huruclarından 
sonr~ ve Devletlu Sadrıazam Hazretleri Kubbe-i Hümayundan hareket 
buyuracaklarını Elçi-i mumaileyhe ihbar olundukda Elçi dahi heman ha
reket ve esbine süvar ve Hasfzrzn [1] önünde süvaren tevakkuf ve Sad
rıazam Hazretleri mürur ettikten sonra akabince Elçi dahi Çavuşbaşı Ağa
dan maada geldiği alay ile hareket ve yine Vezir iskelesine varup kayık
lara süvar ve Tophane iskelesine ubur ve mihmandarı Kapıcıbaşı Ağa 
ve Çorbacı süvaren önünde yürüyerek sarayına götürüleceği. 

Elçi-i mumaileyhin kraliçesi tarafından mübarek rikab-ı müstetab- ı 

hazret-i cihandariye olan hediyesini Divan-ı Hümayuna vürudundan bir 
gün evvel Bab-ı A.llde Baştercemanı marifetiyle Teşri/ati [2] Efendi ye
diyle defter olunup Divan gecesi ba'd-el-asır tercemanı ve ademleri yed
leriyle Ortakapıya getirilüp Pişkeşçi Ağaya ba defter teslim ve Kapıcılar 
leyle-i mezkurede hediye-i mezburu ve ademlerini muhafaza birle ales-sa
bah Elçi-i mumaileyh balada mezkur rus-0.m-ı mutad üzere Divan-ı Hüma
yuna gelüp rikab-ı kamertab-ı hüsrevaneye ruhsude olmazdan mukaddem 
hediye-i merkumenin defteri Kapı Ağasına. teslim ve Pişkeşçi Ağa mari
fetiyle Bab-üs-saadeye vaz' ve Elçi-i mumaileyh arza dühulünde Arzodası 
pişigahında huzur-ı mülukaneye mutad ·üzere arz ve takdim olunduğu 
defter-i teşrifatta mastur ve mukayyettir. Emr-i ferman men leh-ül-emr 
Hazretlerinindir. 

(XV fil.' Yüzyıl sonları) 

Rus elçisi Valide Sultana getirdiği he.diyeyi takdim 
edeceği gün yapılan merasim. [*] 

Devletlu İsmeth1 Veliyet-ün-niam Valide Sultan Aliyet-üş-şan Efendimiz 
Hazretleri taraflarına bu def'a vürud eden Rusya Büyük Elçisi İmparatori-

[*] Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. E: 12061 
fl] Bab-ı Hümayun ile Ortakapı arasında sağ'· tarafta F adla fırını yanında idi, saray 

için has ekmek burada yapılırdı. 
[2] Elçiler getürdükleri pişkeşi vüzara öniine ve mansub oldukda el Öpmek içün var

dıkda önüne düşüp selam yerini gösterir. Bunların meratibine göre atİ)esi vardır. Yıllık 
iki çuha ve kumaş ve Eflak ve Buğdan Kethüdalarından iki pastırması vardır. 
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çesi tarafından getürdüği arz ve takdim edeceği gün ıcra olunacak res- · 
midir. 

Göç-i Hümayun Topkapı sahilsaray-ı şevket-aşiyanında olmak takar- · 
ruhiyle Ağclyeri tabir olunur mahal derununda meydana nazır biniş-i Hü
mayuna mahsus olan Divanhane-i kebirde Saadetlu Dar-üssaad~t· üş-şerife 
Ağası Hazretleri çatal destar ve erkan samur kürk ve çend nefer Musa
hiban-ı Harem-i Hümayun Ağaları kezalik çatal destar ve erkan samur 
kürk ve Valide Sultan Efendimiz Hazretlerinin Lalası Ağa ve İkinci Lalası 
Ağa kezalik çatal destar ve erkan samur kürk ve Baltacılar [1] Kethu
dası ve Kozbekçibaşı [2] Ağalar seraserleriyle hazır oldukları halde tayin 
olunan saatte Bab-ı Alı tarafından Teşrifati Efendi ve Telhisz Ağa ve 
Dfvan-ı Hümayun tercemanı hediyenin verasınca Enderun-ı Hümayuna 
varıldıkda Elçi tarafından hediye teslimine memur ademleri Divan-:ı Hü
mayun tercemanı vesatetiyle Elçinin ve mesfurun hatır.ı istifsar ve mihman
nevaziye riayet buyurularak bu esnadaValide Sultan Efendimiz Hazretleri 
tarafından Lalası Ağa hükm-i şerif ile avdet ve ziver-i dest-i tazim ede
rek geldikde müşarünileyhima Dar-üs-saade Ağası ve Valide Sultan Efen
dimiz Hazretlerinin Kethüdaları Ağa hazeratı kıyam ve bir kaç· hatve ile 
müşarünileyh Dar-üs-saade Ağası Hazretlerine teslim eyledikde Ağa-i mü
şarünileyh dahi tazim ile takbil ve ber ser-i tebcil buyurup müşarünileyh 
Valide Sultan Efendimizin Kethüdası Ağaya teslim buyurmalariyle anlar da
hi tazim ve tekrim ile takbil buyurup makamlarına teşrif ve hükm-i şe
rifi kıyamen feth ve mahfiyen kıraat ve. koyunlarına vaz'eyledikden sonra 
kuud ve hediye-i mezkftrenin kabule resfde buyurulduğunu havi ve Elçi 
tarafından gelenlere ikram olunması emri muhtevi şerefrlz-i sudur eden 
hükm-i şerifin _mazmun-ı münifi müşarünileyh Valide Sultan Efendimizin 
Kethüdası Ağa Hazretleri Dfvan·ı Hümayun tercemanına ifade ve terceman 
dahi hediye getüren mersume takrir ve tefhim ·eyledikden sonra zirde 
mastur kürk ve hil',atler ilbas ve atiyler. ihsan ve koyunlarına çevre ve 
boyamalar vaz' birle mutayyeben iadeleri hususuna izn-i aliyye sudftriyle 

[1] Seliimlık ve biniş mahallerine padişahlar içün mevsimine göre maden surahi ve 
altın taslarla soğuk, ve büyük ateşdanlı güğiimlerle ve tombak maşrabalarla sıcak su ve 
meşrubat taşımak Kozbekçilerinin vazifelerinden idi. Bunlara Kızbekçileri de denir. (Top-
kapı Sarayı Müzesi rehberi s. 20) . 

[2] Saray hizm.etkarlarından olan Baltacılar yakalı ve zülüflü namiyle iki zümreye ay
rılır. Yakalıların elbiselerinin yakaları atlasdan idi. Zülüflüler, iki tarafı görmiyecek kadar 
yüksek yakalı bir dolma giyerler ve şakaklarından. birer zülüf sarkıtırlardı. Vazifeleri sa
rayda odun yarmak, ayda bir kere hareme odun taşımak; göçlerde eşya nakletmek, se
ferde ordunun geçeceği sarp yerlerde yolu açmak idi. Sonraları harem hizmeti ile bay
ramlarda hazineden tahtın çıkarıl~ası ile mükellef oldular. ( Topkapı Sarayı Müzesi reh
beri s. 196) 

412 



Tarih Vesikaları Dergisi -V l 

Osmanlı Sadrazamlarından biri tarafından bir yabancı dev Jet elçisinin kal ulü 
(XVIII. yüzyılın ikinci yarısı) 

(Aslı Topkapı Sarayı M Üzesindedir) 



Osmanlı İmparat~rluğunda Elçilere yapılan merasim 

avdet ettirileceği malı1m-ı alileri buyruldukda emr ü ferman men leh-ül-emr 
hazret! erinindir: 

Hediye getüren sefaret müsteşarı Pizaniye · 
Çuhaya kaplı paça samur kantuş kürk sevb 1 Mücevher saat mea 

köstek kıt'a 1. 
Ağır çevre boyama aded 1. 
İki nefer beğzadelerine kubur kakum kürk sevb 2. Boyama yağlık 

aded 2 
Baştercemanına Şaliye kaplı kubur kakum kürk sevb 1. Nısfiye aded 

600. Çevre ve boyama 
Hediye getüren Kaftancılan nefer 4. Hil'at 4. Etba'-ı sairesi nefer 8 

Zikrolunan Kaftancılarına ve etba' -ı sairesine tevzi olunmak içün atiye 
kuruş 750 İki nefer Yasakçılarına kuruş 30 Teşrifatı Efendiye hirat 
sevb 1 Telhisi Ağaya hil'at sevb 1 yağlık ve boyama Divan-ı Hümayun 
tercemanına hil'at sevb 1 yağlık ve boyama 

(XV!JI. Yüz yıl sonları) 
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