
santralin faaliyete geçişiyle nüfusta ar
tış meydana geldi. 198S'te 48.756 olan 
nüfusu 1990'da 54.741'e ulaştı. 

Yüzyıllar boyunca uğradığı tahribat se
bebiyle Elbistan'da pek fazla tarihi eser 
bulunmamaktadır. Şehirde Ulucami ile 
birlikte Himmet Baba Türbesi ve ilçe sı
nırları içinde harabe halinde altı kalenin 
kalıntılarıyla Kale köyünde bir tepe üze
rinde kurulmuş olan Kız Kalesi yer al
maktadır. İlçenin en önemli turistik yö
resi Cela içmeleridir. 

Elbistan ilçesinin merkez bucağından 
başka Gücük adlı bir bucağı ve bunlara 
bağlı yetmiş köyü vardır. İlçenin 1990 
sayımına göre nüfusu 112.024 idi. 
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Iii MEHMET TAŞ DEMİR 

ELBİSTAN ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 
_j 

L 

ELÇİ 

Bir devleti temsil etmek üzere 
başka bir devlet nezdinde 
görevlendirilen diplomat. 

_j 

Elçi (ilçi) kelimesi "halk, ülke, devlet" 
anlamına gelen Türkçe el (il) isim kökün
den türetilmiştir. Bu şekliyle ve özel isim 
olarak ilk defa Uygur metinlerinde rast
lanan kelime (Clauson, s. 129) "haberci, 
peygamber" manasma da gelmektedir. 
Bu anlamda Arapça karşılığı resuldür. 
Ayrıca vefd kelimesi (tekili viifid, çoğulun 
çoğulu vürudl "elçi göndermek" anlamın
da masdar olduğu gibi 1"elçilik heyeti" 
anlamında isim olarak da kullanılır. Son 
asırlarda, elçinin Arapça karşılıklarından 
olan sefir ise özellikle "sefaretname, se
farethane, sefir-i kebir" gibi tabirlerde 
kullanılmıştır. Tarihi İlkçağ ' a kadar gi
den elçilik müessesesi zamanla sağlam 
bir gelenek ve hukuki statü kazanmış
tır. Bu statü, "Elçiye zeval olmaz" Türk 
atasözüyle veciz biçimde ifade edildi
ği gibi " milletlerarası imtiyaziara ve do
kunulmazlığa sahip olmak" şeklinde de 
özetlenebilir. 

Asr-ı Saadet ve İlk Arap Devletleri. is
lam'dan önce Mekke diplomasi ve yaban
cılarla münasebetler konusunda asırlık 

teamül ve gelenekiere sahipti. Kureyşli
ler, aralarında savaş hali ve soğukluk 
bulunan kabilelere elçi gönderirler ve el
çileri sefaret görevini yürüten Adi b. Ka' b 
kabilesinden seçerlerdi. İslamiyet'in or
taya çıkışı sırasında Hz. Ömer tarafından 
yürütülen bu görev onun Müslümanlığı 
kabul etmesinden sonra aynı kabileden 
olmamasına rağmen Amr b. As'a veril
miştir. Bunun yanında Araplar ticari 
maksatlarla da elçi gönderirlerdi. Me
sela 467 yılında Haşim b. Abdümenaf 
ile üç kardeşi Bizanslılar, SasanTier, Ha
beşiler ve Himyeriler'le görüşmek ve ba
zı ticari imtiyazlar elde etmek üzere bu 
ülkelere gitmişlerdi. Kabile reisierine ve 
hükümdarlara kıymetli hediyelerle gön
derilen elçilik heyetlerinin dokunulmaz
lığı vardı. Elçilerin dil bilmelerine dikkat 
edilir, zaman zaman da yanlarında ayrı
ca tercüman görevlendirilirdi. Elçilere iyi 
davranmak. ikramda bulunmak ve he
diye vermek gelenekti. 

Hz. Peygamber'in henüz Mekke'de iken 
Kureyşliler'le müzakere ve görüşmeler
de bulunması, müslümanlara karşı baş
lattıkları boykotun kaldırılmasını iste
rnek gibi sebeplerle elçi gönderip elçi 
kabul etmesine diplomatik bir vasıf ve-
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rilemez. Ancak hicretten hemen sonra, 
başkanı olduğu Medine şehir- devletinin 
teşkilatı bünyesinde toplamak için çev
redeki Arap ve yahudi kabileleriyle ve 
askeri ittifak kurmak maksadıyla Medi
ne ile Kızıldeniz arasında oturan kabile
lerle müzakerelerde bulunmasının dip
lomatik faaliyet olduğu söylenebilir. Ger
çek anlamda diplomatik faaliyetler müş
riklerin, daha önce Habeşistan'a hicret 
eden müslümanların kendilerine teslim 
edilmesi için Necaşi'ye elçilik heyeti gön
dermeleri üzerine onların planını akarne
te uğratmak ve hükümdarın muhacirle
rin lehine karar vermesini sağlamak için, 
Bedir Gazvesi'nden kısa bir süre sonra 
Hz. Peygamber'in o sırada henüz müs
lüman olmayan Amr b. Ümeyye ed-Dam
ri'yi göndermesiyle başlar (Hamldullah, 
İslam Peygamberi, Il, 101 8). 

Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında (628) 
Mekkeli müşriklerle yaptığı Hudeybiye 
Antiaşması'ndan sonra devrin nüfuzlu 
hükümdarlarından altısına İslam'a da
vet mektupları göndermiştir. Bu mek
tupları götüren İslam'ın ilk elçileri ve nez- · 
dine gittikleri hükümdarlar şunlardır : 

Habeş Meliki Necaşi'ye Amr b. Ümeyye 
ed- Damri, Bizans imparatoru ( Kayser) 
Herakleios'a Dihye b. Halife el-Kelbi. Mı
sır Hükümdan Mukavkıs'a Hatıb b. Ebü 
Beltea, Sasani imparatoru (Kisra) Hüs
rev Perviz'e Abdullah b. Huzafe es-Seh
mi, BelkaValisi Haris'e Şüca' b. Vehb el
Esedi, Yername Hakimi Hevze b. Ali el
Hanefi'ye Selit b. Amr el-Amiri. 7. yılın 
başında (Mayıs 628) ve aynı günde (İbn 
Sa'd, 1, 258) hareket eden bu elçilerden 
başka Gassan Meliki Cebele b. Eyhem'e 
Şüca' b. Vehb el-Esedi, Busra melikine 
Haris b. Umeyr el-Ezdi, Uman hakimleri 
Ceyfer b. Cülenda ve Abd b. Cülenda kar
deşlere Amr b. As, Bahreyn Valisi Mün
zir b. Sava'ya da Ala b. Hadrami yine is
lam'a davet amacıyla gönderilmişlerdir. 
İbn Hudeyde, Hz. Peygamber'in elçi ve 
katipierine dair el-Mişbô.lfu'J-mudi (bk 
bi bl. ı adlı eserinde çeşitli maksatlarla 
yollanan kırk sekiz elçiyi zikreder. 

Medine'ye 9 (630) yılında İslamiyet'i 
kabul ettiklerini bildirmek üzere pek çok 
elçilik heyeti gelmiş ve bundan dolayı o 
yıla "senetü'l-vüfüd" denilmiştir. Gelen 
elçilerin çoğu kendi dinlerine ve gelenek
lerine göre saygıdeğer insanların önün
de secde ediyorlardı; ayrıca bedevi Arap
lar arasında, konuşurken muhatabının 
sakalım tutma gibi adab-ı muaşeret dı
şı adetler vardı (İbn Hi şam, lll, 3 ı 3). Bir 
elçi heyeti geldiğinde, bizzat Resülullah'ın 
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yetiştirdiği teşrifat görevlileri onlara hu
zura nasıl kabul edileceklerini anlatır ve 
Hz. Peygamber'in önünde yapmamaları 
gereken davranışlar hakkında uyarıda 

bulunurlardı. Resül-i Ekrem ile görüş
mek isteyen elçilerin hacib (mabeyinci) 
tarafından usul öğrenmeleri için bekle
tildikleri de olurdu (İbn Hacer, lll, 353) 
Buna rağmen elçiler bazan kurallara ria
yet etmezlerdi. Benzer aksaklıklar müs
lüman elçilerin gittikleri ülkelerin göz ka
maştırıcı saraylarında , kralın önünde 
secdeye kapanma adeti gibi İslam' a uy
mayan protokol kaideleri sebebiyle de 
meydana geliyordu. Hz. Peygamber el
çileri mescidde "üstüvanetü'l-vüfüd" (el
çiler sütunu) denilen yerde kabul eder, 
en güzel elbiselerini giyer. ashabın ileri 
gelenlerine de güzel giyinmelerini söy
lerdi (İbn Sa'd, N , 346) ResOl-i Ekrem 
savaş döneminde de elçileri karargahın
da kabul eder ve onlara imkan ölçüsün
de izzet ve ikramda bulunurdu. Mesela 
Tebük Seferi 'nden dönmek üzere oldu
ğu bir sırada kabul ettiği, Herakleios'un 
Tenüh kabilesine mensup bir Arap olan 
elçisi bunlardan biridir. Hz. Peygamber 
elçilik heyetlerine dönüşleri için de yol 
azığı hazırlatırdı. Ölüm döşeğinde yaptı
ğı vasiyet arasında elçilere hizmette ku
sur edilmemesi ve onlara iyi davranılma
sı da yer almaktadır (BuharT. "Megiizi", 
85). Resül-i Ekrem ayrıca Medine'de el
çilik heyetlerinin kalması için bir ev yap
tırarak inşaatında bizzat çalışmış ve as
haptan bazılarını onlara yardımcı olmak 
için görevlendirmiştir (İbn Sa'd, I, 323). 
Elçilerin sahabilerin evinde ağırlandığı 

da olurdu; mesela Necran heyeti Ebü Ey
yü b el-Ensarf'nin evinde ağırlanmıştı. 

Bazı elçilik heyetleri de Mescid-i Nebe
vl'nin yanında kurulan çadırda misafir 
edilmişti. Hz. Peygamber, elçilik heyet
lerinin sınırda karşılanmalarını ve Medi
ne'ye gelinceye kadar kendilerine refa
kat edilmesini ister, kendisi de onları 

kaldıkları yerde her gece ziyaret ederdi 
(İbnü 'l-Esir, I, 168) 

Resülullah, siyasi veya dini misyonlar 
için göndereceği elçileri en liyakatli ve 
muktedir kişiler arasından seçer. onlar
da özellikle ahlak ve yüz güzelliği, ikna 
gücü, idrak kabiliyeti, dürüstlük, bilgi, 
hitabet yeteneği gibi vasıflar arardı. Si
yasi görevle yolladığı elçiler arasında Amr 
b. Ümeyye ed-Damri gibi o sırada henüz 
müslüman olmayanlar da bulunmak
taydı. Suriye, Irak ve Habeşistan'a elçi 
gönderirken daha önce o bölgelere git
miş olanları tercih ederdi. Elçilerin gön-
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derildikleri ülkelerin dilini bilmelerine 
dikkat edilirdi. Ashaptan Farsça, Rum
ca, Kıptice, Habeşçe ve Süryanice bilen
ler vardı ; ayrıca Hz. Peygamber Zeyd b. 
Sabit'e İbranice öğrenmesini emretmiş
tL Dini görevle gönderilenlerin hepsi is
lami konulara vakıf ve dini hükümleri 
titizlikle yerine getiren müslüman elçi
lerdi. Diplomatik münasebetlerde hedi
yeleşme eski bir adet olduğundan Hz. 
Peygamber de elçilerin getirdikleri he
diyeleri kabul etmiş, onlara karşılık ver
miş ve bunu ashabına da tavsiye etmiş
tir (Buhari, "CiMd", ı 75- ı 76; Abdülhay 
el-Kettani, Il, 207-208). Gelen hediyelerin 
tamamı devlet hazinesine konurdu. 

Elçiler asla öldürülmez ve hırpalanmaz
dı; hatta onlara hakaret edilmesine da
hi izin verilmezdi. ResOl-i Ekrem, rahip 
Yuhanna b. Ru'be ve Eyle (Akabe) haki
mine mektup yazıp elçilerinin reddedil
mesini savaş sebebi sayacağını bildirmiş
tir (İbn Sa'd, ı. 277-278) Resülullah 'ın ya
lancı peygamber Müseylime'nin elçileri
ne söylediği, "Eğer elçi olmasaydınız baş
larınızın kesilmesini emrederdim" sözü 
(Ebü Davüd, "CiMd", 154), elçilerin do
kunulmazlığı konusunda İslam hukuku
nun verdiği güvencenin açık ispatıdır. 

Uhud Gazvesi'nde Hz. Hamza'yı şehid 

eden Vahşi b. Harb, Hz. Peygamber' in 
kendisinden intikam alabileceğini düşü
nerek onun yanına ilk defa Taif şehrinin 
elçisi sıfatıyla gelmişti (Buharf. "Megiizi", 
23). Kendi nazik davranışını karşısında
kilerden de bekleyen Resülullah, İran· a 
gönderdiği elçi Abdullah b. Huzafe es
Sehmfnin Kisra tarafından iyi karşılan
maması ve bilhassa İslam'a davet mek
tubunun devletler arası teamüle aykırı 
olarak parçalanması karşısında, "Allah 
da onun mülkünü parçalasın" şeklinde 
ağır bedduada bulunmuştur. Elçilere iba
det etmeleri ve dini ayin yapmaları ko
nusunda serbestlik tanınmıştır. Hz. Pey
gamber, Necranlı hıristiyanların elçileri
ne Mescid-i Nebevl'de ibadetlerini ifa 
etmeleri için izin vermişti. Elçiler geliş 
gidişlerinde tam bir emniyet içinde olur
lar, ancak olağan üstü hallerde gözaltı
na alınabilirlerdi. Mesela Resülullah Hu
deybiye Antiaşması'ndan önce Mekke'
ye gönderilen elçinin öldürüldüğü yolun
da çıkan söylenti üzerine, İslam orduga
hındaki Mekkeli delegeleri elçisi geri dö
nünceye kadar alıkoymuştur. İslam' a gö
re mütekabiliyet çerçevesinde elçilerin 
malları gümrük vergisinden muaftı. Eğer 
yabancı devletler müslüman elçileri güm
rük resimlerinden ve diğer vergilerden 

muaf tutariarsa bu devletlerin elçileri 
de İslam ülkesinde aynı imtiyazdan fay
dalanırlardı (Hamfdullah, islamda Devlet 
idaresi, s. ı 20- ı 2 ı) . Hz. Peygamber elçi
ler konusunda son derece hassastı. Ku
reyş'in gönderdiği elçi Ebü Riifi' ResOl-i 
Ekrem'le karşılaşınca kalbi İslam'a ısın
mış ve geri dönmek istememiştir. Fa
kat Hz. Peygamber. "Ben elçiyi alıkoya
mam, sen şimdi git ve eğer müslüman 
olmak istiyorsan sonra geri dön" demiş
tir (Ebü Davüd, "Cihad", ı5ı ). 

Hulefa-yi Raşidin devrinde de komşu 
devletlere İslam'a davet etmek ve barış 
antiaşması yapmak üzere elçiler gönde
rildiği bilinmektedir. 

Emeviler döneminde çeşitli devletler 
ve özellikle Bizans imparatorluğu ile dip
lomatik münasebetler tesis edilmiş ve 
karşılıklı olarak birçok elçi gidip gelmiş
tir. Emeviler'in ünlü kumandanlarından 
Mühelleb b. Ebü Sufre, bir insanın gön
derdiği mektubun onun aklf seviyesini, 
elçisinin de fikri seviyesini gösterdiği
ni söyler (İbnü'I-Ferra , s. 53). Muaviye ve 
Abdülmelik b. Mervan zamanında Bi
zans'la antlaşmalar yapılmış, yıllık taz
minatlar ödenmiştir. Bizans imparatoru 
Muaviye'ye elçi ve hediyeler göndererek 
istanbul kuşatmasının kaldırılmasını is
temiş ve diplomatik maharetiyle meş
hur olan elçi Yuhanna bu konuda başa
rı sağlamıştır. Abdülmelik b. Mervan Il. 
Iustinianos'a, Ömer b. Abdülazfz de lll. 
Leon'a elçi göndererek Em evi- Bizans 
münasebetlerinin geliştirilmesini istemiş
lerdir. Endülüs Erneviieri zamanında da 
bu münasebetler devam etti. Bizans im
paratoru Theophilos ll. Abdurrahman'a 
Kratios'u hediyelerle elçi olarak gönder
mişti. VII. Konstantinos lll. Abdurrah
man'a, ikili münasebetleri geliştirmek 

için elçisiyle birlikte hediye olarak Grek
çe tıp ve Latince tarih kitapları yollamış, 
bunun üzerine halife bunları Arapça'ya 
çevirecek dil bilen elemanlar da istemiş
ti. ll. Basileios Il. Hişam'a altın harflerle 
yazılmış bir mektup ve çeşitli hediyeler 
göndererek savaş esirlerini iade etmek 
istediğini bildirmiş, ancak elçi o sırada 
eğlenceden başka birşey düşünmeyen 

halife ile görüşememiştir. Elçilerde ara
nan genel vasıflara Endülüs Emevf Dev
leti 'nde de uyulmuştur. Sefir şair Yahya 
el-Gazzal'in yakışıklılığı darbımesel ol
muştu. Aynı şekilde Abbasller de elçinin 
şerefli ve asil bir aileden gelmesini, ya
kışıklı , heybetli ve güzel yüzlü olmasını 
isterlerdi. Halife Mütevekkii-Alellah ta
rafından Bizans imparatoru lll. Mikhail'e 



gönderilen Nasr b. Ezher heybeti ve göz 
kamaştırıcı kıyafetiyle dikkatleri üzeri
ne çekmişti (Ta beri. IX, 2 ı 9) Abbasiler ile 
Bizans arasında sınır çatışmaları, barış 
müzakereleri, savaş esirlerinin mübade
lesi ve fidye ödenmesi gibi konuların sık 
sık görüşüldüğü yoğun diplomatik te
maslar olmuştur. Bu dönemde diğer gay
ri müslim devletlere de elçilik heyetleri 
gönderildi. Nitekim Franklar'ın kralı Char
lemagne, ikisi HarQnürreşid zamanında 
olmak üzere Abbasi başşehrine birçok 
elçilik heyet yollamıştı. Ancak bu konuda 
islam kaynaklarından ziyade Latin kro
niklerinde bilgi bulunmaktadır. 797'de 
iki Frank ve bir yahudi tercümandan olu
şan bir elçilik heyeti Bağdat' a gitmiş, 
Franklar orada ölmüş, tercüman ise iki 
yıl sonra bir fıl ile geri dönmüştür. 802'de 
Bağdat'a giden elçilik heyeti ise çok ba
şarılı olmuştur. Bu ziyaretler farklı dün
yalara mensup iki devletin birbirini ta
nımasında önemli bir başlangıç olmuş, 
daha sonraki temasiara örnek teşkil et
miştir. Elçiler İslam başşehrinde iken 
savaş başlar ve devletler arasında düş
manlık ortaya çıkarsa elçilik heyeti ha
karete uğrar veya hapsedilirdi; bu uygu
lama Osmanlılar'da da görülmektedir. 

Ortaçağ'da elçi teatisi aynı zamanda 
ticari ve kültürel temasların artmasına 
yardımcı olmuş, el yazması eserlerin mü
bactelesine zemin hazırlamıştır. Çeşitli 

şartlar ve pazarlıklar karşılığında esirle
rin mübadelesi, karşılıklı talepler, kültü
rel ve dini bazı konular bu elçilik heyet
lerinin müzakere ettiği hususların baş

lıcalarıdır. Halife Me'mQn Bizans'a kla
sikleri tercüme etmek üzere bir heyet 
göndermiş ve bundan faydalı sonuçlar 
elde edilmiştir. Halife Ta i' - Li Ilah zama
nında münasebetlerin yoğunlaştığı gö
rülmektedir. 970 yılında Bizanslı kuman
dan Bardas Skleros, istanbul'da çıkar
dığı isyan başarısızlıkla sonuçlanınca Ku
zey Afrika'ya kaçarak iltica talebinde bu
lunmuş ve onu geri almak için elçiler ge
lip gitmiş, karşılıklı pazarlıklar yapılmıştı. 

Sonunda Bizanslılar'ın Halep şehrini tah
liyesi karşılığında Skleros iade edilerek 
Bağdat'ta bir antlaşma imzalanmıştı (Sü
leyman er-Rahili, s. ı ı 5- ı ı 8). 1071 'de de 
Bizans imparatoru IV. Romanos Diogenes 
Halife Ka im- Biemrillah'a bir elçi gönde
rerek Alparslan'ın Anadolu'ya yönelik sal
dırılarına son vermesini istemişti. 

Fatımiler de diğer devletler yanında 
Bizans'la çok yönlü temas içinde olmuş

lardır. imparator VII. Konstantinos Fatı
mi Halifesi MansQr'a 952 'de elçi gön-

dermiş, halifenin ileri sürdüğü Reggio 
şehrinde bir cami yapılması. bu caminin 
Bizans tarafından korunması ve esir müs
lümanların burada namaz kılmalarına 

izin verilmesi şartının kabul edilmesi üze
rine barış antiaşması imza edilmişti. 

Mansur 'un halefi olan Mu iz- Lidinillah 'a 
da barış için bir Bizans elçilik heyeti gel
miş, fakat Muiz tarafından reddedilmiş

tir. Bunun üzerine VII. Konstantinos çok 
kıymetli hediyelerle ve külliyetli miktar
da para ile 956'da yeniden bir elçilik he
yeti göndermiş ve heyet halife tarafın
dan kabul edilerek bir barış antlaşma
sı imzalanmıştır. Daha sonra Bizans'tan 
Muizz'e yine çok kıymetli hediyeler, altın 
ve esirlerle üçüncü bir elçilik heyeti gön
derilmiştir. Elçi huzurdaki konuşması 

sırasında Bizans'a bir Fatımi elçisi gön
derilmesini istemiş, fakat isteği Muiz 
tarafından reddedilmiştir. Hilafetinin son 
yılında Muizz'e dostluk temennisiyle bir 
elçilik heyetinin daha geldiği görülmek
tedir. ll. Basileios, 997'de Halife Aziz
Billah'a barışı yenilernek için altın ve gü
müş eşyadan oluşan hediyelerle bir elçi 
göndermiş, yapılan görüşmelerde bütün 
müslüman esirlerin serbest bırakılması, 
istanbul· da bulunan camide hutbenin· 
Halife Aziz- Billah adına okunması , Bi
zans'tan istenilen eşya ve hediyelerin 
hemen yollanması şartlarıyla yedi yıllı

ğına barış yapılmıştır. Halife Hakim- Bi
emrillah 1 000 yılında Kudüs Patriği Ores
tes'i imparator ll. Basileios'a elçi olarak 
göndermiş ve on yıllık bir barış antlaşma
sı imzalanarak Fatımf topraklarında hı
ristiyanların kilise yapmaları ve Bizans' ın 

Mısır'a buğday göndermesi karar altı

na alınmıştır. Halife Zahir- Biemrillah da 
1 023'te Kudüs patriğini dostluk ve tica
retin gelişmesi için ll. Basileios'a gönder
miş ve yine istanbul'daki camide hutbe
nin kendi adına okunması. esirlerin ser
best bırakılması , Kudüs patriğinin Bizans 
tarafından tayini hususları kararlaştırıl
mıştır. Müstansır- Billah 1 OS4'te bir elçi 
göndererek kıtlık ve açlık sebebiyle Bi
zans'tan yardım istemiş, fakat impara
toriçe Theodora'nın karşılık olarak Fatı

mf ordusunun Bizans ordusuna yardımı
nı şart koşması üzerine anlaşma sağla 

namamıştır. Buna kızan imparatoriçe er
tesi yıl tekrar gelen Fatımf elçisiyle gö
rüşmeyerek Abbasf elçisini kabul etmiş 
ve istanbul'daki camide hutbenin Abbasi 
Ha lifesi Ka im- Bi emriilah adına okunma
sına izin vermiştir (a.g.e., s. ı 98- ı 99) . 

İlk Türk Devletleri. islam öncesi Türk 
devletlerinde siyasi temasları yürüten dış 

ELÇi 

işleri dairesi önemli bir birimdi. Burada 
çoğunluğu tercüman olmak üzere çeşit
li seviyelerde görevliler çalışır , bunlar 
çift yönlü diplomasiyi idare ederlerdi. 
Yabancı ülkelerden gelen elçi, tüccar ve 
ziyaretçilerin casusluk yapmadıkları sü
rece serbestçe dolaşmalarına izin veri
lirdi. Türk devletlerinin yoğun diploma
tik temas halinde oldukları ülkelerin ba
şında ezelf düşmanları Çin gelmekte, bu
nu Bizans ve Sasanf imparatorlukları ta
kip etmekteydi. 

Türkler arasında elçilere casusluk fa
aliyetinde bulunmadıkları sürece doku
nuimamasma karşılık elçi gönderilen ül
kelerde zaman zaman bunun aksine dav
ranışlar diplomatik tıkanıklıklara yol açı
yordu. Göktürkler'de dış temasları bitik
çi, ı lımgacı ve tamgacı denilen görevli
ler yürütürdü. Göktürkler'in Persler ve 
Bizanslılar' la ticari temas kurdukları ve 
karşılıklı elçilerin gidip geldiği bilinmek
tedir. İpek ticaretinden dolayı her iki 
devletle olan yoğun elçilik münasebet
leri ve bu devletlerin elçilerine karşı ta
kındıkları değişik tutum ve tavırlar kay
naklarda etraflıca anlatılmıştır. Göktürk 
Hakanlığı'na gönderilen elçilerin kabul 
merasiminde hakanın yanında hatunun 
da hazır bulunması dikkate değer bir 
husustur. Çin imparatoru Hüan -tsung'un 
72S'te Ötüken'e gönderdiği elçiyi Bilge 
Kağan hatunun. Kültigin'in. Tonyukuk'un 
ve diğer devlet erkanının hazır bulundu
ğu bir mecliste kabul etmişti (Kafesoğ
lu, s. ı ı 7) . 

Uygur Devleti' nde de dış işlerinden 

aynı şekilde ılımgacı, tamgacı ve bitikçi
ler sorumluydu. 758'de Çin başşehrine 
Uygur kağanının bir prensesle evlenme 
talebini götüren elçiler gitmişti. Uygur 
elçilerinin gelişiyle Abbasf elçilerinin ge
lişi aynı ana rastlayınca taht salonuna 
hangisinin önce gireceği mesele olmuş, 
teşrifat memurları sonunda elçileri aynı 
anda değişik kapılardan içeri a lmışlardı 

(Çandarlıoğlu , TD, sy. 28-29, s. 63). Uygur 
kağanları ile Çin imparatorları arasında 
pek çok konu için devamlı surette elçi
ler gidip gelmiştir. Bu dönemlerde Ötü
ken Uygurları Çin'e karşı üstün durum
da idiler. Uygur elçileri Cinliler tarafın
dan törenlerle karşılanıyor, çok iyi mu
amele görüyor, hatta imparatorla aynı 
seviyede oturtuluyordu ; buna karşılık Çin 
elçileri Uygurlar tarafından soğuk kar
ştiamyordu (a.g.e., sy 3 ı, s. 38) . 

Bizans imparatorluğu diğer Türk dev
letlerinin yanı sıra Peçenekler'le de yo
ğun münasebetler tesis etmişti; bu iliş-
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ELÇi 

kileri elçiler ve tüccarlar sağlamaktaydı. 
Bizans'tan Kırım 'a ve Peçenekler'in bu
lunduğu bölgelere devamlı elçi gönde
rilmekte ve gerekli müzakereler yapıl
maktaydı. Bizans elçileri Karadeniz'in 
kuzeyine vardıklarında Peçenekler'den 
rehine ve kılavuz isterler, rehineleri ka
lede bırakır, kılavuzlarla yola çıkarlardı. 
Buna karşılık Peçenekler de öncelikle 
imparatorun kendilerine gönderdiği he
diyeleri isterlerdi. Bu hediyeleri etraflı
ca anlatan kaynaklar Peçenekler'i aç göz
lülükle suçlamaktadır. Peçenek elçileri 
kararlaştırılan hususlara uyacaklarına 

dair kendi kanuniarına göre yemin eder
ler, bunun üzerine Bizans elçileri de he
diyeleri dağıtiriardı (Kurat, IV-XVJ/1. Yüz· 

yıllarda Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Ka· 
vimleri ve Devletleri, s. 61-62). 

Eski Türk devletlerinde elçilerin, han
larının tahta çıkışlarını bildirmek, karşı 
tarafa tebriklerde bulunmak gibi çeşitli 
nezaket ziyaretlerinde de bulundukları 
bilinmektedir. 1283'te Mısır ' a giden Al
tın Orda Ham Tuda Mengü'nün elçileri 
hanın müslüman olduğunu ve Kalavun'un 
Memlük tahtına çıkışını tebrik ettiğini 
bildirmiş, ayrıca din düşmanlarıyla ga
za için halifeden ve sultandan sancak 
istemişierdi (Kafalı . s. 63). Aynı şekilde, 

1314'te 174 kişilik muhteşem bir Altın 
Orda elçilik heyeti kıymetli hediyelerle 
Kahire'ye gelmiş ve çok itibar görmüş
tü (a.g.e., s. 63). Savaş zamanlarında da 
Altın Orda Hanlığı'nın müslüman ve hı
ristiyan devletlerle diplomatik münase
betler içinde olduğu, hanlığın halktan 
aldığı vergiler arasında bir de elçilerin 
ağırlanması için konulmuş vergi bulun
duğu görülmektedir (Togan. I. 302-303) . 

Müslüman Türk devletleri, eski diplo
masi geleneklerini tamamıyla unutma
ınakla birlikte dış münasebetlerinde ye
ni dinlerinin diplomatik prensip ve mo
tiflerini benimsemişlerdi. İslam dünya
sında Asr-ı saadet'te başlayan ve Erne
vi-Abbasi dönemlerinde çok zenginleşen 
diplomasi modeli Türkler tarafından da 
aynen uygulanmıştır. Büyük Selçuklular'
da elçilik kurumu, imparatorluğun ba
ğımsız devletlerle ve özellikle vassal dev
letler ve halifelerle münasebetlerinde bü
yük rol oynamıştır. Selçuklular'daki el-

. çilik telakkisini ünlü vezir Nizamülmülk 
Siyasetname'sinde veciz bir şekilde ifa
de etmiştir. Ona göre elçiler hükümdar
Iara hizmet adabını bilen, az konuşan 
fakat sözlerini cesaretle söyleyen, çok 
seyahat etmiş, Kur' an ' ı ezbere bilen, 
akıllı , ileri görüşlü ve fiziki güzelliğe sa-
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hip, tercihen olgunluk çağına gelmiş alim 
kişiler arasından seçilmelidir. Nizamül
mülk hükümdar nediminin bir süvari ve
ya Hz. Peygamber'in soyundan gelen bir 
şerifin elçi olarak gönderilebileceğini söy
leyerek bu görevin muayyen bir zümre
ye tahsis edilmemesi gerektiğini anlat
mış, ayrıca Selçuklu ülkesine gelen elçi
lerin karşıianma ve misafir edilmeleri 
konularında da bilgiler vermiştir. Onun 
elçiler için açıkladığı bu hususlar Alpars
lan ve Melikşah zamanlarında titizlikle 
uygulanmıştır. 

Nizamülmülk hükümdarlar arasında 
elçi teatisinin nezaket gereği olmadığı
nı, asıl maksadın diğer devletlerin tari
hi, coğrafi, askeri, siyasi, dini durumları, 
halklarının refah seviyesi ve devletleri
ne olan bağlılıklarının derecesi hakkın
da bilgiler toplamak olduğunu etraflıca 
anlatmıştır (Siyasetname, s. 120-125; Köy
men, rı . 74-83) . Büyük Selçuklular'da el
çilik heyetlerine genellikle kadılar baş
kanlık etmiştir. 

Tuğrul Bey 1 038'de Abbas! Halifesi Ka
im-Biemrillah'a elçi gönderip Gazne Sul
tanı Mesud'un halka karşı görevlerini ye
rine getirmediği için yönetime el koyduk
larını ve adaletle hükmedeceklerini bildir
di. Daha sonra Rey'e yerleşen Tuğrul bu
radan gönderdiği elçiyle, hakim olduk
ları her yerde Abbasi halifesi adına hut
be okuttuklarını haber verdi (435/ 1043). 
Halife de aynı yıl Kadılkudat Maverdi'yi 
Tuğrul Bey'e elçi olarak göndermiş, sul
tan ona hürmet ve itibar göstermişti. 

Tuğrul Bey, Arslan Besasiri'nin Bağ
dat'ı işgali sırasında esir alınan Abbasi 
halifesinin makamına iade edilmesi için 
Hacib Anuş Tegin'i Arslan Besasiri'nin 
müttefiki ve Ukayli Emiri Kureyş'e elçi 
olarak yaliarnıştı (451 / 1059). 

Bizans imparatoru IX. Konstantinos, 
Hasankale Savaşı'nda (1048) esir düşen 
kumandanı Liparites'i fidye vererek kur
tarmak için Tuğrul Bey' e bir elçi ile baş
vurmuş, Tuğrul Bey Liparites'i fidye al
madan serbest bırakmış ve Şerif Ebü' I
Fazl Nasr' ı mukabil elçi olarak Bizans'a 
göndermişti. istanbul'da Emeviler dev
rinde yaptırılmış olan camide halife ve 
kendi adına hutbe okunmasını ve vaktiy
le Abbasi halifelerine ödenen yıllık ver
ginin kendisine verilmesini istedi. Tuğ
rul Bey daha sonra Bizans imparatoru
na bir elçi daha gönderip Mısır'a yapa
cağı sefer için topraklarından geçiş izni 
talep etti (443 / 1051-52). 

Sultan Alparslan, Kadı Ebu Ömer Mu
hammed b. Abdurrahman· ın başka nit-

ğındaki bir elçilik heyetini Abbas! Hali
fesi Ka im- Bi emriilah · a gönderip Bağ
dat'ta adına hutbe okutulmasını ve pa
ra bastırılmasını istemişti (6 Mart 1064). 
Sultan, Malazgirt Savaşı'ndan kısa bir 
süre önce de Emir Sav Tegin'i Abbasi 
halifesinin elçisi İbn Mühelleban ile bir
likte Bizans imparatoruna yollamıştı. 

Karahanlılar dönemiyle ilgili olarak Yu
suf Has Hacib Kutadgu Bilig'de elçile
rin yetişmesi, vasıfları, kusurları hakkın
da bilgi vermektedir. Buna göre elçi in
sanlar arasında mümtaz, akıllı , bilgili, 
seçkin ve cesur olmalıdır. Allah'ın kulları 
arasında en seçkinleri ve insanların en 
iyileri elçilerdir. Pek çok iş elçilerle görü
lür, iyi neticeler onlar vasıtasıyla alınır. 

Başarılı olması için elçinin sözün içini ve 
dışını bilmesi gerekir. Elçi gözü gönlü 
tok, doğru, haya sahibi, nazik olmalı, çok 
okumalı, çok dil bilmeli, güzel söz ve şiir 
söylemelidir. Hükümdar bu vasıfları haiz 
kimse bulursa onu elçi seçmelidir; çün
kü bu vasıflara sahip olmayan elçi vazi
fesini yapamaz; insanları, toplulukları 

birbirine düşürür (Kutadgu Bilig, II, 193-

197; Genç, s. 260-262) . 

Gazneliler'de elçilerle ilgilenen saray 
görevlisine "resuldar" denilmekteydi. El
çilerin karşılanması, kalacağı ikametga
ha götürülmesi, sultanın huzuruna çıka
rılması işi onun tarafından yapılırdı. Gaz
neli Mahmud 'un iki oğlu Mesud ile Mu
hammed arasındaki mücadele sırasın

da Abbasi Halifesi Kadir-Billah'ın elçisi 
Ebu Muhammed Gazne payitahtına gel
diğinde merasimle karşılanmış, resuldar 
elçiyi ikametgahına götürüp onunla ilgi
lenmiş ve sonra da elçiyi belli bir mera
sim içinde sultanın huzuruna çıkarmış
tır. Elçinin getirdiği menşur ve hediye
leri kendisine takdim etmesinden son
ra Mesud'un halifeye gönderdiği hedi
yeleri de elçiye resuldar götürmüştü. Ka
dir-Billah'ın ölümünden sonra oğlu Ka
im- Bi emriilah halife olup (ı 031) Mesud ·
dan biat almak için elçisini Belh'e gön
derdiğinde Mesud bu elçinin ulema, ka
dılar, fakihler ve Hz. Peygamber'in so
yuna mensup eşraftan meydana gelen 
güzide bir topluluk tarafından karşılan
masını istemiş ve elçinin gelişinden dö
nüşüne kadar her merasirnin düzenlen
mesinde de resuldar Ebu Ali önemli gö
revler üstlenmişti. Gazneliler'den başka 
Fars Atabegleri, Salgurlular ve muhte
melen Kirman Selçukluları'nda da saray 
görevlileri arasında bulunan resuldarın 
elçilerin karşılanması, ağırlanması, hü
kümdar huzuruna çıkarılması, hediye ve 



mektubunun ilgililere ulaştırıtmasının ya
nında başka ülkelere gönderilecek elçile
rin de her türlü hazırlığını yapmakla gö
revli olduğu görülmektedir (Merçil, "Re
suldar", TTK Bildiriler, ll, 703-709). 

Eyyübfler devrindeki önemli memur
lar arasında, yabancı hükümdarlara ve 
bilhassa Abbasi halifesine gönderilen 
elçiler de bulunuyordu. Daha önce Nil
reddin Mahmud Zengi devrinde bu gö
revi üstlenen özel bir kişi yoktu; bu iş 

için İmadüddin el-İsfahanf, Şerefeddin 
İbn Ebu Asrün. Başkadı Kemaleddin eş
Şehrezüri. tabip Mühezzebüddin İbnü'n
Nakkaş gibi şahısların seçildikleri anla
şılmaktadır. Selahaddin-i Eyyübi devrin
de önceleri Mısır Başhatibi Şemseddin 
el-Ba'lebekki. onun ölümünden sonra 
da Dımaşk başkadılaimdan Ziyaeddin Ka
sım b. Taceddin eş-Şehrezüri bu görevi 
yürütmüştü. Aynı dönemde Ebu Hamid 
Sa'deddin el-Acemi Musul ve Artuklu hü
kümdarlarına elçi olarak gönderilmiştir. 
Selahaddin-i Eyyübfnin Abbasi halifesiy
le münasebetleri bir iki olay dışında da
ima iyi geçmiş ve aralarında devamlı su
rette elçiler gidip gelmiştir. Halifenin el
çisi bir gün önce, yüksek devlet memur
larından olan emir-i meclis tarafından 
şehir dışında karşılanarak özel bir ika
metgahta misafir edilir, ertesi gün sul
tan tarafından merasimle huzura alınır
dı. Halifeye gönderilen elçiler ise Bağ
dat'ta darülkeramede (darüzziyafe) ağır
lanırdı. O dönemde de elçilerin hediye 
getirip götürmesi. gönderildikleri hüküm
dar tarafından kendilerine hil'at giydiril
mesi yaygın bir adetti. Eyyübiler'le Haç
lılar arasında yapılan müzakerelerde he
diye teati edildiği görülmektedir. Sela
haddin-i Eyyübi'nin Sincar'ı muhasara 
ettiği sırada gelen Ahlat Şah'ın elçisi 
Bektemür hil'at ve hediye kabul etme
diği için tenkit edilmiş ve ayıplanmıştır. 
Anadolu Selçukluları ile 1178'de Ba'le
bek konusunda, 1180'de de başka bir 
meseleden dolayı ihtilaf çıkmış, ll. Kılı

carslan Selahaddin'e gönderdiği elçi ile 
anlaşmazlığı halletmiştir. 1192' de ise Kı
lıcarslan'ın oğulları arasında çıkan ihtila
fı halletmek üzere Selahaddin-i Eyyü
bi kazaskeri Şemseddin'i ara bulucu elçi 
olarak Anadolu'ya göndermiştir. Bu ara
da Bizans imparatoru Andronikos Kom
nenos Kahire'ye elçi göndermiş ve iki 
taraf arasında dostluk antiaşması im
zalanmıştır. Ondan hemen sonra İmpa
rator Il. lsaakios da elçi göndererek Haç
lılar'a karşı ortak tavır tak.ınılmasını. ay~ 
rıca Kudüs fethedilirse oradaki hıristi-

yanların ve kutsal yerlerin idaresinin ken
dilerine verilmesini istemişti. 118S'te iki 
taraf arasında yeni bir antlaşma yapıla
rak İstanbul'daki camide Abbasi halife
si ve sultan adına hutbe okunınası sağ
landı. 1192'de Bizans imparatoru Sela
haddin'e yeniden elçi göndererek Kıbrıs 
üzerine ortak sefer yapmayı teklif etti 
ve Kudüs'teki kiliseterin Ortodoks pa
pazların idaresine verilmesini ve Hz. Isa'
nın çarmıha gerildiği haçı istedi. Elçiyi 
Kudüs'te kabul eden Selahaddin-i Eyyü
bi, imparatorun Kıbrıs üzerine müşte
rek bir sefer yapma dışındaki diğer is
teklerini Ka di el- Fazırın tavsiyesiyle red
detti. Bizans elçisi iki gün sonra, sulta
nın cevabi mektubunu götüren elçi İb
nü'l- Bezzar ile birlikte geri döndü. Bu
nun ardından da Gürcü kralının elçisi 
geldi ve Kudüs'teki kutsal yerlerin hima
yesini istedi, ancak isteği reddedildi. Gür
cü kralı daha önce de kutsal haçın ken
dilerine verilmesi için 200.000 dinar tek
lif etmişti. 

Anadolu Selçuklu sultanları ile de baş
ta Abbasi halifesi olmak üzere çeşitli hü
kümdarlar ve Bizans imparatorları ara
sında elçi teati edilmiştir. Devletin ku
rucusu Süleyman Şah Tarsus'un fethin
den (1083) sonra şehre kadı ve hatip is
temek üzere Trablusşam ' ın Şii hakimi 
Kadı Ebu Talib İbn Ammar'a elçi yolla
mıştır. Süleyman Şah'ın, Antakya'nın fet
hini (477 / 1084) müjdelemek ve bağlı

lığını bildirmek için de Büyük Selçuklu 
Sultanı Melikşah: a yine bir elçi gönder
diği rivayet edilmektedir. Bizans impa
ratoru Aleksios Komnenos 1. Kılıcarslan'a 
elçi gönderip Çaka Bey'in asıl maksadı
nın Anadolu Selçuklu tahtını ele geçir
mek olduğunu bildirmiş ve ona karşı bir
likte hareket etmeyi teklif etmiştir. 1. Kı
lıcarslan da Danişmendli Gümüştegin 

Gazi'ye elçi yollayıp Bohemund'un salı
verilmesi karşılığında alınan 100.000 di
nar fidyenin yarısının müttefiki ve Ana
dolu Selçuklu sultanı olması sebebiyle 
kendisine verilmesini istemişti. Il. Kılı

carslan. Atabeg Nilreddin Mahmud Zen
gi'den bir elçi aracılığıyla sınır tecavüz
lerinden vazgeçmesini istedi. Fakat Nil
reddin aldırış etmeyince Kudüs kralı, An
takya prinkepsi ve Ermeni kralına elçi
ler yollayarak Nüreddin'e karşı onlarla 
iş birliği yaptı. Danişmendli Yağıbasan 

Karadeniz bölgesinde Bizans'a ait bazı 
yerleri ele geçirince imparator 1158'de 
Aleksis Gifard adlı elçisini Il. Kılıcarslan'a 
gönderip zaptedilen yerlerin iade edilme
sini sağladı. ll. Kılıcarslan. Bizans impara-
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tarunun kendine karşı Yağıbasan ve An
kara- Çankırı M el iki Şehinşah ile ittifak 
yapması üzerine Bitinya (içinde İznik' in 

de bulunduğu bölge) Emiri Süleyman'ı el
çi gönderip barış teklifinde bulundu. Il. 
Kılıcarslan 1176' da kazandığı Miryoke
falon zaferini Abbasi Ha lifesi M üstazi
Biemrillah'a, Selahaddin-i Eyyübi'ye ve 
Alman imparatoru Friedrich Barbarossa'
ya elçiler vasıtasıyla müjdelemişti. Yine ll. 
Kılıcarslan meşhur veziri İhtiyarüddin Ha
san'ı. Haçlılar'la barış imzalayarak Ana
dolu üzerine yürüyen Selahaddin-i Eyyü
bi'ye elçi göndererek durdurmuştur. Ay
nı şekilde Ermeni Kralı lll. Rupen de üs
tüne yürümekte olan Selahaddin-i Eyyü
bi ile Il. Kılıcarslan • a elçi gönderip barış 
teklifinde bulunmuştur (ı ı 80). 

ı. Alaeddin Keykubad 1220'de tahta 
çıkar çıkmaz Eyyübi Hükümdan ei-Me
likü'l-Eşref'e elçilerini yollayarak ittifak 
yaptı. ı. Alaeddin Keykubad'ın tahta çık
tığını öğrenen Abbas i Halifes i N asır- Li
dinillah, İslam dünyasının manevi lideri 
sıfatıyla Şeyh Şehabeddin Ömer es-Süh
reverdi'yi aynı yıl hil'at, menşur ve diğer 
saltanat alametleriyle Konya'ya elçi gön
derdi. Elçilik heyeti Aksaray' a varınca 
beylerle kadı. alim. şeyh ve mutasawıf
lar tarafından karşılandı . Daha sonra da 
hükümdar hilafet makamına hürmeten 
hassa askerleriyle birlikte karşılamaya 
çıktı ve elçi Şeyh Şehabeddin'in elini öpüp 
hayır duasını aldı ; şehre birlikte girdiler 

· ve şeyh misafirhaneye götürüldü. Erte
si gün halifenin gönderdiği hil'at sulta
na giydirildL Elçinin ona adaletten ve şe
riattan ayrılmayacağına dair yemin et
tirmesinden sonra tahtına oturdu. Hali
fenin gönderdiği hırkayı giyip başına sa
nk bağladı. Dönüş gününde de sultan, 
Celaleddin Karatay ve Necmeddin Tüsi 
ile beraber elçi Sühreverdi'yi uğurladı ve 
ona 1 00.000 dirhem, 5000 sultani dinar 
(sikke-i ala\), atlar, Rum köleler ve değer
li elbiseler verdi. Halife Nasır- Lidinillah'ın 

elçisine gösterilen bu ilgi ve tazirnden 
çok memnun olduğu bilinmektedir. 

Moğollar'da elçilik müessesesinin hay
li geliştiği görülmektedir. Elçiler büyük 
kağanla görüşmek için geldikleri gibi il
hanlar, başbuğlar veya prenslerle de gö
rüşmek için gelebilirlerdi. Büyük kağan
la görüşmek üzere gelen elçiler özel bir 
merasimle karşılanır ve hükümdar sa
rayına gönderitirdi; nitekim Batu Han 
papadan gelen elçilik heyetini Karaku
rum'a göndermişti. Moğollar'a karşı da 
elçi olarak daima erkekler görevlendiri
lirdi; ancak bir defasında Gürcistan Kra-
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iran şahının Rum elcisini kabulünü gösteren bir minvatür 
(Firdevsi, Ş~hname, iü Ktp., FY, nr. 1406, vr. 231 b) 

lı V. David diplomatik müzakereler için 
bir kadını göndermişti. Elçiler hüküm
dar sarayına geldiğinde bir misafirha
neye yerleştirilirlerdi; bazan çadırlarda 

ağırlandıkları da olurdu. Kalabalık elçi
lik heyetleri yol açtıkları masraflardan 
dolayı fazla sevilmez. bir an önce git
meleri istenirdi. İlhanlı Hükümdan Ga
zan Han, 325 kişilik bir elçilik heyeti gön
deren Altın Orda Hanı Toktaga 'ya bu 
miktarın çok fazla olduğunu alaycı bir 
üslupla bildirmişti. Elçiler kabul törenin
den önce isteklerini içeren mektubu tak
dim ed erierdi; mektup veya tercümesi 
hanın huzurunda vezir tarafından oku
nurdu. Kabulde hanın eşleri ve kızlar da
hil bütün çocukları bulunurdu. Elçiler 
av için çitalar, köpekler ve doğanlar. ça
dırlar, ipek, kadife, mücevherler, altın 

ve gümüş kupalar gibi kıymetli hediye
ler getirirler, Moğollar ise para, teçhi
zat, topaz, yakut, inci gibi hediyeler gön
derirlerdi. Cengiz Han 1218'de Harizm 
Şah Alaeddin Muhammed'e gümüş ava
danlık, misk, akik, altın yaldızlı kadeh 
ve has yünden elbiseler hediye etmiştir. 
Büyük hanların ve ilhanların sarayına çe
şitli ülkelerden çok sayıda elçiler gelir 
ve onlar için eğlenceler düzenlenirdi. İl
hanlılar da Avrupa ülkelerine, Çin'e ve 
ezeli rakip olarak gördükleri Memlükler'e 
pek çok elçi göndermişlerdir. Memlük
lü ve İlhanlı saraylarında karşılıklı olarak 
elçilere pek iyi muamele yapılmamıştır. 

Memlükler döneminde Mısır. konumu 
gereği Uzakdoğu ile Akdeniz havzası ara
sında bir iskele durumunda olmasından 
dolayı hem müslüman hem hıristiyan 

devletlerle siyasi, ticari, dini münasebet
ler içerisinde bulunuyor 've bu sebeple 
sık sık elçi teatisine sahne oluyordu. Ni
tekim İlhanlı. Altın Orda, Timurlu, Os
manlı ve Bizans devletlerinin yanında 
papalık ve ç~şitli beyliklerle de ilişkiler 
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kurmuştu. XIV. yüzyılın sonlarında Ti
mur'un bir kısım Memlüklü topraklarını 
işgali ve halkını katietmesi üzerine iyi 
münasebetler düşmanlığa dönüşmüş, 

Sultan Berkuk bu sırada gelen kalaba
lık bir Moğol elçilik heyetini kabul etme
diği gibi elçilerden bazılarını da öldürt
müştü. Normal zamanda Memlük ülke
sine gelen elçi heyetleri devletin büyük
lüğünün ve istikrarlılığının bir ifadesi ola
rak gösterişli merasimlerle karşılanırdı. 
Elçilerin ikametleri, sultanın huzuruna 
çıkarılışları ve hediyelerinin takdimi için 
özel görevliler bulunuyordu. 

Osmanlılar. Osmanlı Devleti kuruluşun
dan itibaren Bizans, Germiyanoğulları , 

Karamanlılar. Candaroğulları. Memlük
ler, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Timurlular 
ve diğer devletlerle diplomatik münase
betler içinde olmuştur. Osmanlılar'ın 

Rumeli ve Anadolu'daki fetihler sonucu 
süratle büyüyüp Karadeniz ve Akdeniz 
sahillerinde hakimiyetlerini genişletme
leri üzerine bu bölgelerde önemli çıkar
ları olan Venedik, Ceneviz ve Milano gi
bi İtalyan devletleri diplomatik ilişki kur
mak amacıyla elçi göndermişlerdir. İlk 
defa Venedikliler girişimde bulunarak 
1408'de Emir Süleyman ve Çelebi Meh
med ile barış antiaşması yaptılar. Mila
na hükümeti XV. yüzyılın birinci yarısın
da Edirne'ye Benedikto'yu, 1494'te İs
tanbul'a Luigi Sforza'yı gönderdi. Osman
lı Devleti 'yle bazı ticari ilişkiler içinde bu
lunan Ceneviz'in ise 1451 'de Fatih Sul
tan Mehmed'e bir elçi yolladığı bilinmek
tedir. Osmanlılar'ın Batı'ya ve Doğu'ya 
karşı takip edeceği siyaset ve strateji
sini belirlemesinden, özellikle Avrupa ile 
olan ilişkilerini sıklaştırmasından sonra 
muhatap ülkelerle diplomatik temasları 
ve elçi teatisi hayli yoğunlaşmış ve has
sas dengeler üzerine oturtulmuştur. Bu 
diplomatik münasebetleri, temas halin
de bulunulan devletlerin dost veya düş
man, müslüman yahut gayri müslim ol
maları, mezhep durumları (Sünni-Şii 1 
Protestan- Katolik) gibi bazı h0kuki, dini, 
siyasi telakkiler belirlemiş ve etkilemiş
tir. Ancak karar ve davranışlarda İslam 
hukukunun esaslarından hareket edile
rek yorumlar yapıldığı ve uygulamaya 
daima bu yönde açıklık getirildiği görül
mektedir. 

Elçiler, Osmanlı sınırlarından içeri gir
dikleri andan itibaren İslami eman te
lakkisine göre misafir olarak kabul edil
miş ve yol güvenlikleri, her türlü iaşe ve 
ibateleri devlet tarafından karşılanmış
tır. Hatta devletin güçlü olduğu dönem-

lerde, henüz sınırdan girmeden önce 
başka ülkelerden geçerken bile elçilerin 
can güvenlikleriyle ilgilenildiği görülmek
tedir. Mesela Roma Germen İmparator
luğu'nun Alman kanadını idare eden Fer
dinand'a gönderilen 1541 tarihli bir na
mede, kardeşi İmparator V. Karl (Char
les Quint) tarafından İstanbul'a gelirken 
İtalya 'da alıkonulan Fransa elçisinin ser
best bırakılması istenmişti. Ancak el
çinin geldiği ülke ile Osmanlı Devleti'nin 
arası açılınca veya savaş hali olunca el
çi hapsedilirdi. Bu uygulamaya 1806'da 
Rusya 'ya harp ilanı sırasında son veril
miştir. 

istanbul'da ilk daimi elçilik veya ika
met elçiliği fethin ertesi yılı Venedik Cum
huriyeti tarafından kurulmuş, onu 1475'
te Lehistan, 1497'de Rusya, 1525'te Fran
sa. üç yıl sonra Avusturya, 1583 'te in
giltere ve 1612'de de Hollanda'nın açtı
ğı elçilikler takip etmiştir. Osmanlılar 

ise bu devletlerde daimi elçilik kurma 
uygulamasına XVIII. yüzyılın sonlarına 

kadar gitmemişlerdir. Avrupa devletle
rinin İstanbul'da devamlı surette elçi bu
lundurması hususunun, Osmanlılar ta
rafından devletin büyüklüğünün ve pa
dişaha gösterilen saygının bir ifadesi 
şeklinde değerlendirildiği anlaşılmakta

dır. Diğer devletlerde daimi elçi bulun
durma usulünün uzun süre benimsen
memesi ise geleneklerle açıklanabilir; 

çünkü daha önceki İslam ve Türk dev
letlerinde daimi elçilik uygulaması bu
lunmamaktadır. Konuyu Avrupa ' nın da
rülharp* olması ve bir müslümanın da 
darülharpte uzun süre kalmasının caiz 
görülmemesi sebebiyle ikamet elçiliği 

tesisine gidilmediği şeklinde açıklamak 
İslam devletler hukuku ile uyuşmamak
tadır; ayrıca Osmanlılar'ın müslüman 
devletlerde de daimi elçilik açmadığı bi-

lll. Ahmed 'in Arz Odas ı ' nda elci kabulünü gösteren 
Jean - Baptiste van Mour'un bir tablosu 
(M usee des Beaux-Arts, nr. 5730) 



!inen bir husustur. Osmanlı Devleti ge
nellikle tenkit edildiği. Avrupa diploma
si anlayış ve tatbikatının dışında kalma 
ve devamlı elçi bulundurma uygulama
sına gitmeme siyasetini güçlü olduğu 
dönemde kendi menfaati açısından da
ha uygun görmüştür. Çünkü böylece Av
rupa'nın politik ve diplomatik oyunları
nın ve taahhütlerinin içinde eli kolu bağlı 
hale düşmemiş, serbest hareket imkanı 
bulmuştur. idarenin başlangıçtan beri 
çeşitli istihbarat kaynaklarına sahip ol
ması da daimi elçilik bulundurmaya bir 
ölçüde ihtiyaç hissettirmemiştir. Yaban
cı hükümdarların taç giymeleri, savaş 
hali ve barış şartlarının görüşülmesi gi
bi hususlar için fevkalade veya muvak
kat elçiler görevlendirilmiş, bunlar vazi
fe lerini ifa ettikten sonra döndüklerin
de bulundukları ülkeler hakkında bilgi 
vermişlerdir. Diğer haber alma kaynak
larının başında, Osmanlı hizmetinde bu
lunan muhtelif milletiere mensup müh
tediler gelmekteydi. Kendilerine müte
ferrikalık, çavuşbaşılık, kapucılık gibi çe
şitli görevler verilen bu kimseler doğru
dan veya dalaylı olarak elde ettikleri bil
gileri merkeze ulaştırmaktaydılar. Fe
nerli Rum ailelerden, ticaret maksadıy
la çeşitli Batı ve Doğu memleketlerine 
giden tüccarlardan ve özellikle bilgi top
lamak üzere görevlendirilen casuslar
dan çok çeşitli istihbarat alınıyor ve bun
lar Dfvan-ı Hümayun 'da değerlendirili

yordu. Divan-ı Hümayun'un ve daha son
ra da Babıali'nin istanbul'daki daimi el
çilerin birbirleriyle olan menfaat çatış
malarından ve aralarındaki rekabetten 
ustaca faydalanmayı bilmesi de çok sağ
lıklı diplomatik bilgilerin teminine vası
ta olmuştur. Osmanlı hükümeti padişah
ların tahta çıkışlarını bildirmek, kazan
dıkları zaferleri duyurmak, Avrupa kral 
ve imparatorlarının taç giymelerini kut
lamak, barış şartlarını görüşmek, akde
dilen muahedenin tasdikli metnini gön
dermek, muahededen sonra dostluğu te
yit etmek. zaman zaman ortaya çıkan sı
nır ihtilaflarını gidermek. her türlü cevabi 
mektubu yollamak gibi çeşitli sebeplerle 
ve yeni gelen bir elçiye karşılık olarak ya
hut yabancı bir devletin talebi üzerine 
fevka!ade elçiler görevlendirmiştir . 

Osmanlı Devleti ilk defa lll. Selim dö
neminde belli başlı Avrupa merkezleri
ne daimi elçi göndermiştir (ı 793) Türk 
diplomasisi için bir dönüm noktası teş
kil eden bu uygulamaya gidilirken bü
yük zorluklarla karşılaşılmıştır. Önceleri 
yabancı dil bilen. doğrudan müzakere-

lerde bulunacak, Avrupa 'daki gelişmele
ri takip edecek, Batı kültürü almış tem
silci bulunamadığından elçinin bu ek
siklikleri gayri müslim sefaret tercü
manları ile giderilmek istenmiş, ancak 
sadakatleri şüpheli bu kişiler zaman za
man devlete ihanet etmiş ve skandalla
ra sebep olmuşlardır. Mesela Moralı Sey
yid Ali Efendi'nin Paris elçiliği sırasında 
( ı 797- ı 802) sefaret tercüman ı olan Os
manlı Rumu Godrika Fransa hesabına ça
lışmış , Babıali ile Ali Efendi arasında gi
dip gelen bütün yazıların kopyalarını Baş
bakan Talleyrant'a vermiştir. Daha son
ra devlet bu konunun önemini kavraya
rak 1821 'de Babıali Tercüme Odası ' nı 

açmış ve dil bilen müslüman diplomat 
yetiştirmeye başlamıştır. ikinci önemli 
güçlük, daimi elçilik uygulamasında ya
bancı devletlere ne şekilde ve hangi se
viyelerde diplomatik temsilci gönderile
ceğinin bilinmemesi şeklinde ortaya çık
mıştır. Bu sebeple, ingiltere'nin istanbul'
daki elçisi Sir Robert Ainslie ile Reisül
küttab Mehmed Raşid Efendi'nin daimi 
ikamet elçilikleri konusunda 1 O Temmuz 
1793'te görüşmesi sağlanmıştır. Rume
li Kazaskeri Tatarcık Abdullah Efendi'
nin de hazır bulunduğu bu görüşmede 
ikamet elçiliğinin gereği ve önemi, elçi 
tayininde takip edilecek formaliteler. el
çinin ingiltere hükümeti nezdinde haiz 
olacağı itibar. taşıyacağı rütbe ve paye 
gibi konular müzakere edilmiştir. ingiliz 
elçisi çeşitli tercih ve ihtimalleri, yapıla
cak merasimleri. güzergah problemleri
ni, büyükelçi ve ortaelçilerin maiyetle
ri konularını, diğer Avrupa devletleriyle 
mukayeseler yaparak ve çeşitli seviye
lerdeki elçiliklerin devlete tahmini mali
yetini ayrıntılı bir şekilde hesaplayarak 
anlatmış ve ingiltere'ye gönderilecek el
çiye herhangi bir protokol hatasına düş
memesi için her türlü yardımı yapacağı-

Reisü lküttabın Iki elçiyi kabulünü tasvir eden tiir resim rArır 

Mehmed Paşa, Mecma•a-i Tes~vfr·i Osmaniyye, İstan bu l 1279·, 

levha vıııı 
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nı söylemiştir (Karai, s. I 69 vd l ilk mer
halede Londra, Paris ve Viyana gibi bel
li başlı Avrupa merkezlerine gönderilen 
daimi elçilerden istenilen sonuç alına

mamışsa da beraberlerinde götürdükle
ri genç kadroların uzun süre buralarda 
kalıp yabancı dil öğrenmeleri ve birçok 
yönüyle Batı'yı tanımaları neticesinde 
yetenekli diplomatlar yetişmiştir. Daimi 
elçilik uygulamasına birkaç yıl sonra iç 
ve dış gaileler sebebiyle ara verilmiş, an
cak ll. Mahmud zamanında 1834'te ye
niden başlanmış ve bir daha da kesinti
ye uğratılmamıştır. 

Başlangıçtan itibaren genellikle seyfi
ye ve kalemiye erbabı elçi olarak çeşitli 
yerlere gönderilmekle birlikte ilmiye sı 

nıfı mensuplarının da yerine ve ülkesine 
göre sık sık elçi olarak görevlendirildiği 
bilinmektedir. Özellikle iran, Özbekistan 
ve Fas gibi müslüman ülkelere ilmiye 
mensupları gönderilmiştir. Müslüman 
ülkelere giden elçilerin gittikleri yerlerde 
çok çeşitli dini sorulara muhatap olmala
rı bunun başlıca sebebi olabilir. Bu ge
lenek XIX. yüzyılda da devam etmiştir. 

Osmanlı elçileri çeşitli mülki, askeri 
ve idari payelerle gönderilirdi. Beylerbe
yilik, defterdarlık. paşalık bu payelerin 
başlıcalarını teşkil eder. XVIII. yüzyılda 
Osmanlı elçileri başlarına sarık takmak
taydılar. Sırtlarındaki iç elbiseleri çeşitli 
renklerde olup bunun üzerine giydikleri 
kaftan genellikle kırmızı ve mavi olur
du. Bazıları kürk giyerdi. Kuşaklarında 
murassa' hançer taşırlardı. XIX. yüzyıl 

da fes kabul edildikten sonra elçiler fes 
ve siyah çuhadan elbise giymeye başla
dılar. Forma olarak rütbelerine göre tel 
ile işlemeler taşırlar. bunların üzerine 
kazanmış bulundukları nişanları takar
Iardı (Unat. s. 237). 

Yabancı ülkelerden gelen elçilerle mai
yetlerinin yiyecek, yatacak, at ve araba 
masrafları önceden hesaplanarak bun
ların karşılanması konusunda hazırlık 

yapmaları için, sınırdan istanbul'a ka
dar takip edecekleri güzergah üzerinde 
bulunan yerlerin sancak beyi, kadı , naib 
ve mütesellim gibi yetkililerine hüküm
ler yazılır, ayrıca elçiyi sınırda karşılamak 
üzere rütbesine uygun bir mihmandar 
tayin edilirdi. Elçiler yol boyunca geç
tikleri yerlerin idarecileri tarafından kar
şılanır. kendilerine ikramda bulunulur 
ve konaklama yerleri hazırlanırdı. 

Elçilerin Divan-ı Hümayun'a kabulü 
ve padişahın huzuruna çıkışı yerli ve ya
bancı birçok kaynakta yer almıştır. Tev
kif Kanunnamesi'nde (MTM, ı , 5 ı 3-5 14) 
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" Kanun-ı Elçiyan" başlığı altında elçile
rin arz ve ulüfe günlerinde Divan-ı Hü
mayun'a kabul edilecekleri belirtilmek
te ve bununla ilgili merasirnin müslüman 
ve hıri stiyan elçiler için gösterdiği fark
lılıklar etraflı bir şekilde açıklanmakta
dır. Bu konuda, elçilik heyeti içerisinde 
gelen görevlilerin bazan tutmuş oldukları 
günlükler ve seyahatnameler de önem
lidir. Mesela Seyyah Dernschwam. 1 553'
te elçinin İstanbul' da Veziriazam Rüs
tem Paşa 'ya, Vezir Ahmed Paşa 'ya ve 
diğer erkana yaptığı ziyaretlerden ve sun
duğu hediyelerden bahsetmektedir. Avus
turya elçisi Frederik Kregwitz'in 1591 ·
de divana ve lll. Murad'ın huzuruna ka
bulü, aynı heyette bulunan tarihçi B. W. 
Wratislaw tarafından hatıralarında bü
tün ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Müellif 
hediyelerin önceden gönderilişini , ken
dilerinin sarayın birinci ve ikinci avluya 
gelişlerini , bu avluların ve buradaki gö
revlilerin ahenk ve intizamını , özellikle 
savaş meydanlarında yerlerinde dura
mayan sert ve hırçın yeniçerilerin bura
da bir mermer heykel gibi sabit ve sa
kin duruşlarını, 1. Murad ' ın Kosova 'da 
bir Hırvat tarafından öldürülmesinden 
beri adet olan silah aramasını , ardından 

her biri birer sanat şaheseri olan halı 

larla döşeli, altın ve mücevherlerle süs
lü Arz Odası'na girişlerini, orada diz çök
me ve el öpmelerini geniş biçimde tas
vir etmektedir. Mühtedi bir tercüman el
çinin sözlerini lll. Murad 'a aktarmış, el
çi itimatnamesini padişaha sunmuş, pa
dişah narneyi sadrazama verdikten son
ra imparatorun sağlığını sormuştur. Mü-

10 

XVI. yüzyılda 

Yemen 
Valisi 
Sinan 
Pasa' n ın 

elçi kabu lünü 
tasvir eden 
bir minyatür 
(Mustafa 

Rum0i1, 

Tarrh ·i 

Feth·i 

Yemen, 
iü Kip., TV, 
nr. 6045, 

vr. 52 7~ ) 

ellif Arz Odası'nın ve tahtın ihtişamını 

dile getirmekten aciz olduğunu belirt
mektedir. Huzurdan ayrıldıktan sonra 
ikram edilen yemekte pirinç çorbası. kı
zartma ve haşlama tavuk eti, fırında piş
m iş koyun etiyle çeşitli sebze yemekle
rinin. salata ve şerbetlerin sunulduğu

nu, yemeği yer sofrasında ve boyalı tah
ta kaşıklarla yediklerini. sofrada şarap 

ve bıçak bulunmadığını anlatmaktadır 

(Hammer !Ata Beyl, VII , 175- 176; Wratis
law, s. 56-60). 

XV-XVII. yüzyıllarda elçilerin padişah, 
sadrazam ve diğer devlet erkanı tara
fından kabulüne dair Osmanlı kronikle
rinde yer alan çeşitli pasajların mera
simleri tanıtma açısından bütünlükten 
uzak olduğu görülmektedir. XVIII. yüz
yı lda ise teşrifat mecmuaları elçi kabul
leriyle ilgili sistemli ve ayrıntılı bilgi ver
mektedir. 

Elçilik heyetleri istanbul'da kendileri
ne tahsis edilen mekaniara yerleştikten 
sonra birkaç gün içinde Paşa Kapısı 'nda 

sadrazam tarafından kabul edilirdi. Ka
bulden önce elçiye davet için dergah-ı 
ali çavuşlarından biri gönderilir, ayrıca 
Paşa Kapısı ile Arz Odası , Mehterhane-i 
Amire'den ve Enderun Hazinesi 'nden ge
tirilen ve Osmanlı ihtişamını sergileyen 
eşya ile süslenirdi. Elçinin rütbesine ve 
istanbul, Galata veya Üsküdar'da ikame
tine göre karşılanışı farklı olurdu. Elçi 
sadrazarnın huzuruna alındıktan sonra 
mektubunu takdim eder, görüşmeler
den sonra kendisine ikramda bulunulur, 
hil'atler giydirilir ve yine belirli bir me
rasimle ikametgahına uğurlanırdı. Elçi 
daha sonra sadrazam ve adamları için 
getirdiği hediyeleri gönderirdi. 

Elçilerin Divan-ı Hümayun 'a kabulü, 
teşrifat mecmualarında anlatıldığına gö
re, arkasından padişahın huzuruna çı

karılacaklarından dolayı daha büyük bir 
merasimle olurdu. Elçinin saraya gelişi, 

"galebe divanı" da denilen ve kapıkulu 
ocaklarına maaş verilmesi dolayısıyla ya
pılan ulüfe divanına denk getirilir. eğer 
bu mümkün olmuyarsa ayrı bir galebe 
divanı düzenlenirdi. Galebe divanı elçi
nin kabulüyle ilgili merasimi içine almak
taydı. Bu merasim çerçevesinde Divan - ı 

Hümayun ve diğer ziyaret yerlerine ha
lılar döşenir. buralar altın, gümüş eşya 
ve .mücevherlerle süslenirdi ; bu adet Os
manlı Devleti 'nin güç ve kudretinin bir 
ifadesi olarak kabul edilirdi. Kitdbü Me
sdlihi'l-müslimin'de (s. 127), Osmanlı 

payıtahtına gelen elçilerin gördükleri ih
tişamı memleketlerine döndüklerinde an-

!atacakları belirtilerek Hazine-i Amire'
de bulunan altın ve gümüş ziynet eşya
sının görünebilecek yerlere süs olarak 
konulması teklif edilmektedir. Elçi is
tanbul tarafında kalıyorsa konağına, Ga
lata'dan geliyorsa Bahçekapı 'da iskele
ye geceden atlar gönderilir, o da malye
tlyle birlikte Alay Köşkü önünden geçe
rek güneşin doğması sırasında , eğer 

İran . Özbek ve Fas gibi müslüman bir ül
kenin elçisi ise sabah namazını Ayasaf
ya Camii 'nde kıldıktan sonra Bab-ı Hü- · 
mayun'a gelirdi. Karşılama merasiminin 
ardından elçi Orta Kapı'ya , burada Fetih 
süresinin okunınası ve diğer miltat me
rasimin yapılmasından sonra İkinci Av
lu 'dan Divan-ı Hümayün 'a getirilir ve 
müslüman veya hıristiyan olmasına gö
re kendisi için hazırlanan yere oturtu
lurdu. Batılı elçilerin iskemleye, İran el
çisinin mindere oturduğuna dair kayıt
lar bulunmaktadır. Elçiye hatırı sorul
duktan sonra normal divan toplantısı ya
pılır. sonunda yemek yenilirdi. Yemek
ten sonra elçi ve maiyetine Babüssaa
de'de kürkler ve hil'atler giydirilirdi. XVIII. 
yüzyılda Avrupa elçilerine giydirilen çe
şitl i hil'at ve elbiselerin dökümü Teşri
fat-ı Kadime'de listeler halinde veril
miştir (s. 132- 143) Yeniçeri ağası ve di
van üyelerinin Arz Odası ' na girişleri bi
tinceye kadar elçilik heyeti bekletilir, da
ha sonra elçi ve maiyetinden önde ge
len birkaç kişinin koltuklarına ikişer ka-

istanbul Frans ız el çiliğ i tercümanının cizye ve d i ğer vergi· 
ler için rahatsız edilmemesi hakkında istanbul ve Galata 
kad ıl a rın a ll l. Selim'in 1795 tari hli ferman ı (BA, Mü,ehheb 

Fermanlar, nr. 455/1) 



pucubaşı girerek padişahın huzuruna çı
kartılırdı. Elçilerin hediyeleri bir gün ön
ceden saraya takdim edilir ve teşrifatçı 
tarafından defterlere kaydedili rdi (Kü
tü koğl u . Prof Dr. İsmail Ercüment Kuran 'a 
Armağan, s. 218-224) . 

Elçinin hükümdanndan mektup ge
tirmesi esastı ; aksi takdirde huzur-ı hü
mayuna kabul edilmezdi. Selaniki name
siz elçiye itibar edilmeyeceğini belirtmek
tedir. Kendi ülkelerinden name getiren, 
ancak padişaha hitaben yazılmış mektu
bu olmayan elçiler de huzura çıkamaz, 
ancak sadrazamla görüşürdü . 1674'te 
gelen Özbek elçisi mektup ve hediyele
rin kaybolduğunu bildirmiş, yapılan araş

tırmada yalan söylediğinin anlaşılması 

üzerine geri gönderilmiştir (Defterdar Sa rı 

Mehmed Paşa , s. 44-45). Daha önce de 
buna benzer bir hadise olmuş ve hedi
yelerini Gebze'de çaldıran Özbek elçisinin 
ancak kayıpları bulunduktan sonra padi
şahın huzuruna çıkmasına izin verilmiş
ti (Selaniki. s. 725-727) . Padişahın huzu
runa çıkış sırasında elçinin kurallara uy
ması ve her türlü silahını bırakması ge
rekirdi. Elçiler huzur-ı hümayuna kabul 
edilip mektuplarını sunduktan sonra ce
vabi mektubu alıncaya kadar bazan dört 
beş aya varan uzunca bir zaman İstan
bul 'da kalırlardı. Sadrazam, vezirler ve 
devlet erkanının bu süre içinde kendile
rini ağırlaması bir gelenekti. 

Elçilerin padişahla görüşmeleri her 
zaman kolay olmaz, çeşitli geleneksel 
şartları yerine getirmeleri gerekirdi. XVI. 
yüzyılda bütün şartları yerine getirme
lerine rağmen elçilerin huzura çıkmala
rı yine de çok zor olurdu. Hükümdarın 
Edirne'de veya sefer münasebetiyle uzak 
bir şehirde bulunması halinde elçilik he
yeti oraya kadar giderdi. Mesela Ootgeer 
Giselijn van Busbeke Kanuni Sultan Sü
leyman · ın huzuruna Amasya· da çıkmış, 

birçok elçi de Edirne'de padişa h ile gö
rüşebilmiştir. Aynı şekilde ll. Selim de 
1567-1568 kışını Edirne'de geçirdiğin 

den Alman İmparatorluğu ' nun , Fransa 
ve Lehistan krallıklarının , Venedik ve Ra
guza Cumhuriyetlerinin, Osmanlı Devle
ti 'ne tabi Eflak, Boğdan ve Erde! prens
liklerinin elçileri burada huzura kabul 
edilmiştir. ı. Şah Tahmasb' ın göz kamaş
tırıcı hediyelerle yolladığı Revan Valisi 
Şah Kulı Han başkanlığındaki çok kala
balık İran elçilik heyeti de Edirne'ye gel
miş ve ll. Selim, Safevi elçilik heyetinin 
ve hediyelerinin ihtişamını görmeleri için 
o sırada Edirne'de bulunan elçilerin ge
çit alayını seyretmelerini istemişti. An-

cak padişahın çeşitli sebeplerle elçiyi hu
zuruna kabul etmediği de olurdu; me
sela Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferi 
sonrasında Amasya'da iken Şah İsmail ' 
den gelen bir elçilik heyetini kabul et
memiştir. 

Diğer taraftan yabancı ülkelere gide
cek kalabalık elçilik heyetlerinin de pa
dişah huzuruna çıktıkları bilinmektedir. 
Tarihçi Raşid Mehmed Efendi başkanlı 

ğında 300 kişilik bir heyet 1728'de iran'a 
hareketinden önce o sırada Daimabahçe 
Kasrı 'nda olan lll. Ahmed'in önünde bir 
resmigeçit yapmışlar, bu arada Raşid ' e 

bir hil'at giydirilmiştir. İran şahına gide
cek olan name-i hümayun da sadrazam 
İbrahim Paşa tarafından kendisine veril
miştir (Çelebizade, s. 589-590) 

Elçiler. siyasi duruma ve üzerinde dur
dukları konunun önemine göre ülkele
rinden değerli hediyelerle gelirlerdi. İn
giltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler, ka
p itülasyonların yenilenmesi veya kapsa
mının genişletilmesi münasebetiyle gön
derdikleri elçilerle birlikte ticari çıkarla
rının pekiştirilmesi için çok kıymetli he
diyeler yollamışlardır. Ayrıca Avusturya 
ve İran da münasebetlerin düzgün git
mesi için değerli hediyeler sunardı. Bu 
gibi devletlerin dış işleri yetkilileri padi
şah ve devlet erkanının hoşlandığı şey
leri bil ir. ona göre hediye seçerlerdi. Do-

Elçilik görevlisi Santo·nun vergilerden muaf iyet iyle ilgil i 
ll l. Sel im'in 1803 tarihli bir ferma nı (BA, Müzehheb Fe•man la•. 

m. 524 / ! ) 
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ğu 'dan gelen hediyelerle Batı 'dan gelen
ler çok farklı idi. Doğu'dan genellikle 
başta Kur 'an olmak üzere kitaplar. halı , 

ipek, ayrıca fil ve gergedan gibi Anado
lu'da bulunmayan hayvanlar gelirken Ba
tı'dan özellikle saat, kumaş ve çeşit

li gümüş eşya gönderiliyordu. Osmanlı
lar'ın güçlü olduğu dönemde Doğu ve 
Batı devletleri elçi yollamak ve hediye 
sunmakta adeta yarış ederlerdi. 

1591 'de Avusturya elçisi padişah dı

şında sadrazam ve diğer devlet ricalini 
ziyaretinde de çeşitli hediyeler sunmuş
tur. Sadrazam Ferhad Paşa'ya 3000 ku
ruş, iki takım gümüş su testisi, !eğen , 

maşrapa , iki gümüş kaplama kova. iki 
büyük sürahi ve altısı Türk süvarisi şek
linde çeşitli çalar saatler takdim etmiş, 

vezirlere de benzer hediyeler vermişti. 
Bu hediyeler arasında özellikle çalar sa
atler ağırlık taşıyordu (Wratislaw, s. 49-

50). Avusturya elçilerinin yıllık vergi öde
meleri sırasında ayrıca yol üzerindeki 
beylerbeyi, bey ve diğer önemli görevli
lere de hediye vermeleri adetti. XVII. yüz
yıla ait bir anonim kaynak Avusturya el
çisinin Estergon beyine 1000 kuruş, bir 
gümüş kupa ile kadeh, tüfek ve saat
ler; Budin beylerbeyine 3000 kuruş, bir
kaç gümüş kupa ile kadeh ve saatler ; 
Budin defterdan ve yeniçeri ağasına da 
münasip hediyeler verdiğini belirtmek
tedir. Avusturya 'ya aynı şekilde mukabil 
hediyeleri de Budin beylerbeyinin adam
ları götürür, bu hediyelerin naklinde Tu
na nehrinden istifade edilirdi. 1700 yı
lında Avusturya ile Osmanlı Devleti ara
sında karşılıklı gönderilen hediyeler iki 
taraf hakkında bilgi vermektedir. Avus
turyalılar ' ın yolladıkları başlıca hediyeler 
2000 duka altını . dürbün, altın zincir ve 
madalya, içi çeşitli değerli eşya ve kumaş
larla dolu !eğen , kavanozlar. gümüş maş
rapalar. gümüş çubuk ve parçalar, yünlü 
kumaşlar ve diğer bazı a rmağanlardır. 

Türkler' in hediyeleri ise develer. katı r lar, 

Türk ve Arap atları. çitalar, koşum ve 
eğerler, tahtırevan ve çadırlar, Türk ve 
İran kumaş ve halıları . altın işlemeli ku
maş , pamuklu bez. sarnur kürk. kaftan
lar, işlemeli gömlekler. mendiller, misk 
keseleridir (Desmet -Gregoire, s. 186). 

Çok defa iran 'dan gelen hediyelerin 
zenginliği göz kamaştırıcı olurdu. Mese
la ll. Selim'in cülusunu tebrik ve Amas
ya Antiaşması ' ndan beri devam eden 
barışın uzatılması için gelen İran elçilik 
heyetinin Edirne'de padişaha sunduğu 
hediyeler arasında , sayebanları altın işle

meli ve resimli iki ipek çadırla yazısı Hz. 



ELÇi 

Ali'ye izafe edilen murassa' bir Kur 'an, 
tezhipli ve murassa· bir şehname, kü
çük bir armut şekil ve hacminde yakut, 
1 O miskal ağırlığında iki inci. içlerine ze
hir li madde konulduğu zaman çatiayıp 

kırılan sekiz mavi kase, 164.000 altın 

kıymetinde resimli ipek İran ve Horasan 
halısı ile kumaşları gibi değerli eşya dik
kat çekiyordu. Hediyeler arasında bun
lardan başka kırk av şahin i ve ayrıca ll. 
Selim'le saltanat mücadelesi içine girip 
daha sonra kaçtığı iran'da idam edilen 
kardeşi Şehzade Bayezid 'in silahlarıyla 

atları ve diğer eşyası da vardı. Sadra
zam ve vezirlere de birçok değerli hedi
ye verilmişti ( Dan işmend, ll , 375) . 

Osmanlı ülkesine gelen elçilik heyet
lerinin maiyet ve sayıları hakkında da 
bazı bilgiler vardır. Çok kalabalık bir he
yet halinde gelen İran elçilerinin maiye
tine dair ayrıntılı bilgiler bulunmamakla 
birlikte Avrupa'dan gelenlerin maiyetiy
le ilgili kendileri tarafından tutulmuş lis
telere rastlanmaktadır. Bunlardan an
laşıldığına göre heyette tercümanlar, bir 
sır katibi ve diğer katipler. mektupçu, 
tabip, cerrah. rahip, berber, aşçı ve çe
şitli hizmetkarlar yer alıyordu. Ayrıca 

bunların yanında bazan bir kısmı kendi 
isteğiyle ve masraflarını kendileri karşı
lamak suretiyle heyete katılan ressam. 
seyyah, alim ve tacirler de bulunurdu. 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Al
man elçilik heyetinde bulunan ve ko
nuyla ilgili bir de kitap yazmış olan H. 
Dernschwam. kendi hesabına bu heyete 
katılan bir seyyah ve ticaret temsilcisi 
olduğu gibi 1800'de İngiliz elçisi Hunt'la 
birlikte Carlyl'in Bizans 'tan kalma yaz
maları araştırmak üzere istanbul'a gel
diği bilinmektedir (Erünsal, s. I 03-1 04 ). 
Osmanlı idaresi de elçilik heyetlerinin 
hizmetine müslüman tercüman. birkaç 
yeniçeri. çavuş ve başka görevliler tah
sis eder, ayrıca gerekli hallerde elçilerin 
devlet nezdindeki işlerini takip etmek 
ve haberleşmeyi sağlamak üzere birer 
kapı kethüdası görevlendirilirdi. 

1553'te Avusturya elçilik heyeti İstan
bul'a yaklaşınca elçi atiarını ve adamla
rını sayıp bir tezkire ile karşılamaya ge
len yetkiliye bildirmiş, kendisine de pa
dişah tarafından nasıl kabul edilecekle
rini ve her türlü ihtiyaçlarının nasıl kar
şılanacağını açıklayan bir talimatname 
verilmişti (Dernschwam, s. 66). 1591 'de 
yıllık vergiyi de (haraç) beraberinde ge
tiren yeni Avusturya elçisi Frederic Kreg-
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witz'in elli kişilik maiyeti kardeşleri. el
çilik kahyası . mirahur. rahip. sır katibi, 
özel hizmetkarlar. mabeyinciler. tercü
man. saki. Ievazım memuru. mutfak kah
yası . kilereL ecza cı . berber, kuyumcu- sa
atçi, gümüşçü , boyacı , terzi. kilise kay
yimi. aşçılar. şekereL demireL elçinin ara
bacısı ve diğer hizmetkarlardan oluşuyor
du (Hammer [Ata Bey[. VII , 176; Wrati slaw, 
s. 6 1). İran elçilik heyetleri ise çok daha 
kalabalık olurdu. Şah Tahmasb' ın Il. Se
lim 'e gönderdiği ünlü heyetin mevcudu 
bir rivayete göre 720, başka bir r ivayete 
göre ise 1 000 kişi idi. 1576 yılında elçi 
Tokmak Han' ın da 250 kişilik bir maiyet. 
500 deve yükü eşya ve hediye ile geldi
ği bilinmektedir ( Dan i şmend, lll. 6). 

Elçilik maiyeti arasında sefaret tercü
manlarının önemli bir yeri vardı. Elçiler 
be ra berierinde tercüman getiririerdi: 
hatta büyük devlet elçilerinin yanında 
birden fazla tercüman bulunur. bunlar
dan biri baştercüman olurdu. Divandan 
da daimi elçiilkiere müslüman tercü
manlar tahsis edilirdi : ayrıca büyük şe
hirlerdeki konsolosluklarda da yerli ter
cümanlar çalışırdı. Son dönemlerde bu 
tercümanlar gayri müslim Rumlar 'dan 
seçiliyordu ve görevleri dışında başka fa
aliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştı. 

XVIII. yüzyılda büyük devletlerin elçilik 
ve konsolosluklarında istihdam ettiği ter
cümanların sayısı 200'ün üzerindeydi. 

Türk elçilik heyetlerinin de kalabalık 
bir maiyeti olduğu ve bunun ihtiyaca, 
işin önemine göre değiştiği görülmek
tedir. Mesela 1728 ·de Ra şi d Mehmed 
Efendi'nin başkanlığında İran ' a giden 
elçilik heyeti 300 kişiden oluşmaktaydı. 

Saray arşivinde Doğu ve Batı ülkele
rinden gelmiş elçilere yapılan masraf
larla ilgili birçok muhasebe defteri bulun
maktadır. Bu defterlerde. mesela Ağus
tos 1573 - 23 Mart 157 4 tarihleri arasın
da istanbul 'da kalan Avusturya elçilik 
heyetine verilen yirmi iki çeşit yiyecek 
maddesinin karşılığı olarak hazineden 
258.323 akçe gibi büyük bir meblağın 
ödendiği görülmektedir. Bu masraf için
de ekmek, şeker, bal, tavuk ve koyun eti, 
şarap. çeşitli baharat ve hububat gibi 
yiyecek bedelleriyle saka ve harnal üc
retleri yer almaktadır. Ayrıca aynı elçi
lik heyetine verilen bir ziyafette de otuz 
iki çeşit yiyecek için 22.855 akçe öden
miştir (Barkan, IX/ 13. s. 141 - 142). 

Daimi elçi ile muvakkat elçilerin kal
ma süreleri birbirinden farklıydı. Daimi 

elçiler genellikle üç yıl civarında ikamet 
ettikleri halde fevkalade elçilerin istan
bul'da işlerini tamamlayıp dönmeleri çok 
farklı süreler içinde olurdu. Bazan süre
si biten elçi ile yeni gelen elçinin son 
merasim ve ziyaretleri birlikte lfa edilir
di. Ayrıca Avrupa devletlerinin istan
bul'da mukim elçileri varken ortaya çı

kan bir meseleyi acilen görüşmek üzere 
bir fevkalade elçinin gönderildiği de va
ki idi. Çok defa kalabalık bir maiyetle 
gelen elçilik heyetlerinin her türlü mas
rafını devlet karşıladığından bunların 

uzun süre kalması istenmezdi. Özellik
le münasebetlerin daima düşmanca bir 
hava içinde bulunduğu İran'ın gönder
diği elçilik heyetlerinin kalabalık gelme
sini devlet de halk da pek hoş karşıla
mazdı. 

XV. yüzyıl sonları ve XVI. yüzyıl başla 

rında Avrupa · dan gelen elçiler. saraya 
da yakın olduğu için Eminönü'nde, Bi
zans'ın son dönemlerinde Venedikliler'in 
oturduğu mahallede ağırlanmışlar. son
raları ise Çemberlitaş'taki Elçi Ham'nda 
misafir edilmişlerdir . Burada ayrıca do
ğudan gelen elçiler de kalıyordu. Bu dö
nemde Venedik. Fransa ve İngiltere Pe
ra 'da (Beyoğlu) birer elçilik binası temin 
etmişlerdir. XVII. yüzyılda Pera'da sefa
ret binası olan devletler Fransa. İngil
tere. Venedik. Hollanda ve Cenova idi: 
bunlardan Fransa ve Hollanda'nın bina
ları kendilerine aitti (Mantran, 17. YüzyL· 

im İkinci Yansmda İstanbul, I, 79) . XIX. 
yüzyılda ise Batılı devletlerin Boğaziçi'
nin Rumeli sahillerinde çok geniş arazi
ler içinde yazlık sefarethaneleri vardı. 

Yabancı devletlerin Osmanlı Devleti'
ne gönderdiği muvakkat elçilerin cülüs 
tebriki, savaş halinde oldukları devlete 
karşı yardım talebi, yıllık cizyenin takdi
mi, antlaşma şartlarının müzakeresi gibi 
vesilelerle geldikleri bilinmektedir. Mu-

1718 yılında 
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giden ve 
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a nı la n 
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vakkat elçilerin her zaman istanbul'a 
gelmeleri gerekmez, bazı hallerde ser
had eyaletlerinin beylerbeyileriyle görü
şerek özellikle sınır ihtilaflarını müza
kere ederlerdi. Şah Abbas'ın elçisi Ka
sım . Tebriz ile Erdebil arasındaki Serav'
da Halil Paşa ile görüşmüş ve Serav Mu
salahası ' nı karar altına almalarından son
ra istanbul'a giderek antlaşmayı tasdik 
ettirmişti (Da nişmend . lll . 275, 276) . is
tanbul'daki daimf ikamet elçileri ise bu 
nevi geçici görevleri ifa etmenin ötesin
de siyasi, ticari, hukukf ve kültürel pek 
çok faaliyeti yürütmüşlerdir. Osmanlı 

Devleti ile yabancı devletler a rasında ya
pılan antlaşmalarda elçilerin kendi ül
kesinin siyasi. ticari ve hukuki işlerini 
hangi usuller çerçevesinde takip edece
ği belirtilirdi. Antlaşma metinlerinde bu
na dair pek çok madde ve bent bulun
maktadır (bk. f'vluahedat f'vlecmuas ı, 1-V. 
tür. yer.) . Venedik, ingiltere, Fransa. Avus
turya, Hollanda gibi devletlerin yüzyıllar
dan beri payitahtta bulunan elçileri. Os
manlı Devleti'nin iç ve dış politikasının 

dayandığı temel prensipleri, kurumları

nı , devlet adamlarını ve zaaflarını , saray 
ve dışındaki etkili çevreleri. kimlerle na
sıl temas kurulacağını tesbit etmişler 
ve ona göre politika üretmişlerdi r. Dai
mi elçilerin ülke topraklarında bilgi top
lamak ve hatta casusluk yapmak gibi 
faaliyetlerde bulundukları görülmüştür. 
Mesela 1591 yılında gelen Avusturya fev
kalade elçisi Frederic Kregwitz'in bu sı

rada Türkler'in Macaristan'a büyük bir 
sefer hazırlığı içinde olduğunu bildiği ve 
bu konuda istihbarat elde edebilmek için 
bazı saray görevlilerini ve özellikle vali
de sultanı çok değerli hediyelerle mem
nun ederek kocası lll. Murad'dan duy
duğu bazı bilgileri yahudi Kera Kadın'a 
söylemesini sağladığı Wratislaw' ın ha
tı ratından öğrenilmektedir (Am lar, s. 9 ı-
92) Bunlar bazan kendi ara ları nda Os
manlılar· a karşı gizli ittifak oluşturur
lar. bazan Osmanlı Devleti ile üçüncü bir 
devlet arasındaki ihtilaflarda aracı olur
lardı. Karlofça Antiaşması ile sonuçla
nan ( ı 699) Osmanlı-Avusturya Savaşı'

nı , ·Batılı devletlerin istanbul'daki daimf 
elçilerinin kendi ülkelerinin menfaatle
rine uygun bir şekilde sona erdirebil
mek için çeşitli mahfillerde faaliyet gös
terdikleri bilinmektedir. ingiltere ve Hol
landa elçileri iki taraf arasında barışı sağ
lamak için çalışırken Fransa elçisi Ferriol, 
muhtemel bir Avusturya ittifakı karşı

sında Türkler'in Macaristan ' ı ilhakını ken-

dileri için uygun görmüştür (Danişmend. 
III. 483-485) 1688-1699 yıllarında Hollan
da elçisinin Babıali ile düşmanları ara
sında arabuluculuk yapma çabaları da 
dikkat çekicidir (Erdbrink, lll , I 593- ı 597) 

ingiltere ve özellikle Fransa daimf elçi
lerinin Osmanlı seferlerine katılma gele
neği de bulunmaktadır (Selaniki . s. 658) 

Bunlar XVI-XVII. yüzyıldaki çeşitli sefer
lerde yetkililerle birlikte olmuşlar ve yol 
boyunca onlarla görüşüp fikir beyan et
mişlerdi. 

1597'de istanbul 'a gelen Venedik el
çisine ilk defa divanda ziyafet verilmiş
ti. Selanikf bu münasebetle. 1571 ine
bahtı felaketine kadar Eflak. Boğdan . 

Dubrovnik elçileri gibi Venedik elçileri
ne de ziyafet verilmediğini belirtmekte, 
hatta Venedik elçisinin masrafla rı kar
şılamak üzere 1000 altın teklif ederek 
kendisine de ziyafet verilmesini istedi
ğini bildirmektedir. Elçiler Dfvan-ı Hüma
yun 'a geldiklerinde vezirlerin ayağa kalk
ması kanundu ; onlara uyarak kazasker
lerin de kalkmaları adet olduğu halde 
Anadolu Kazaskeri Kuş Yahya Efendi Ve
nedik elçisi için ayağa kalkmayı reddet
mişti (Selaniki, s. 66 1 ı İ karnet elçil ikle
riyle Babıali arasında belli bir irtibat var
dı ; elçiler bazan sa darete davet edilip 
özellikle Avrupa'nın durumu hakkında 
bilgi alınabilir veya kendilerine bazı ko
nularda talimat verilirdi (Kurat. Türk- in
giliz Münasebetlerinin Baş langı CI ue Ge
lişmes i, s. 79. 92 - 103) 

Elçilerin Babıal i ile görüşmeler yapma
sının belli usuller i vardı. Buna göre elçi 
tercümanını Babıali 'ye gönderip refsül
küttab efendiyle bir mesele hakkında gö
rüşme talebinde bulunurdu. Durumdan 
padişah da haberdar edilip karşılıklı gö
rüşme sağlanırdı. Görüşmede kazasker. 

Yüsuf Aga h Efend i'nin ingil tere Kra l ı ll l. Georges ta rafı n

dan kabulünü t asvir eden bir gravü r (F. Reş i t Un aı, Osmanlı 

Se{ir/eri ve Se{~ retname leri, levha XXI) 

ELÇi 

istanbul kadısı ve başka yetkililerin bu
lunduğu da olurdu (Vas ı f. s. 58) . 

Daimi elçiler. Osmanlı Devleti 'nin o gün
lerdeki durumu hakkında çeşitli yönler
den düzenledikleri ayrıntılı raporları ba
zan şifreli, bazan da normal yazı ile ül
kelerine gönderirlerdi. Venedik ve Avus
turya elçilerinin raporları Türk tarihinin 
en zengin yabancı kaynaklarındandır. Çe
şitli siyasi ve dini konularda rapor gön
derme faaliyeti, özellikle ingiliz elçi ve 
konsolosları arasında giderek artan bir 
alışkanlık haline gelmiştir. ingiliz ve Fran
sız elçileri bazı önemli konularda Babıa
li 'ye de raporlar vermişlerdir. Mesela Me
celle yerine "code civil "in benimsenme
si konusunda Fransız büyükelçisi De 
Bouree'nin çeşitli raporlar yazması ve 
Aif Paşa ile birlikte gayret göstermesi 
buna bir örnektir. Bu raporlarda elçiler 
her zaman kendi ülkelerinin çıkarını ön 
planda tutmuşlardır. Daimi elçilerin is
tanbul'daki faaliyetleri sırasında ülkele
rinin menfaatlerini korumak için fetva 
kurumundan dahi faydalandıkları görül
mektedir. Mesela Avusturya elçisi, Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa ' nın 1682-1683 
Viyana seferini önleme yolundaki gay
retleri sonuç vermeyince son çare ola
rak Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendi'ye 
başvurarak, " İslam şeriatı üzere boğazı
na bez bağlayıp aman dileyene kılıç kal
kar mı , üzerine sefer caiz midir?" diye 
fetva istemiş ve caiz olmayacağına dair 
aldığı fetvayı sadrazama göstermişse de 
bir fayda sağlamamış, hatta paşa elçiyi 
göz hapsine aldırmıştır. Elçiler ve maiyet
lerinde bulunan görevliler şikayetleri ni 

cuma selamlığı sırasında sundukları ar
zuhal ile padişaha iletebilirlerdi. 

Karşılıklı diplomasinin en önemli kural
larından olan mübadele ve mütekabiliyet 
hediye sunma. elçi ve maiyetinin seviyesi. 
personel sayısı . elçilerin saraya kabulü, 
buluşma yerleri vb. konu larını kapsıyord u. 

Modern diplomasinin de temel kavramla
rından olan mübadele ve mütekabiliyet 
için dikkate değer bir örnek, Küçük Kay
narca Antiaşması 'ndan ( ı 774) sonra ant
laşmayı tahkim için Osmanlı elçisi Abdül
kerim Paşa ile Rus elçisi Repnin'in istan
bul ve Moskova'dan mütekabilen yola çık

malarıdır. Mübadele Hotin'de oldu ve iki 
taraftan top atışları yapıldı . Her iki elçinin 
de istanbul ve Moskova'da yapılan me
rasimlerle müzakereleri etraflıca anlat
tıkları günlükler. mütekabiliyeti en kap
samlı biçimde ifade eden birer kaynak 
niteliğindedir (E/2 ( İn g. i. VII , 275-276) 



ELÇi 

Elçilerin, bulundukları ülkelerde gös
terdikleri faaliyetler hakkında kaleme 
aldıkları "sefaratname" denilen yazılar, 
düzenledikleri raporlar ve tuttukları gün
lükler son derece önemlidir. Ancak ge
rek 1793 öncesi değişik Avrupa ve As
ya ülkelerine gönderilen fevkalade elçi
ler, gerekse 1793 sonrasında bazı bü
yük merkeziere tayin edilen daimi elçi
ler hatırat ve sefaretnamelerinde, Os
manlı diplomasi tarihine ışık tutacak ve 
yön verecek müzakere ve görüşmeleri 
devlet sırrı sayarak yazmamışlar, bunun 
yerine seyahatleri sırasında yol boyunca 
gördüklerini, gezdikleri yerleri, katıldık
ları merasimleri vb. anlatmışlardır. Bu 
durum, Avusturya elçilik mensupların
dan Gerlach hariç Osmanlı ülkesine ge
len yabancı devlet elçileri açısından da 
pek farklı değildir. Hatıratlarında İstan
bul'un güzelliklerini, cami ve sarayların 
ihtişamını, halkın sosyal ve ekonomik 
durumunu ve idari yapiyı etraflıca anla
tan bu elçiler yaptıkları görüşmeler hak
kında bilgi vermemişlerdir. Bu yüzden 
mesela Zitvatorok barış görüşmeleri et
rafında dönen e.ntrikalar gibi önemli ko
nularda bilgi bulabilmek mümkün olma
maktadır (Tebly, s. 230-232). Faik Reşit 
Unat Osmanlı Setirieri ve Sy tô.retnô.
meleri adlı eserinde Osmanlı elçilerine 
ait sefaretnameleri kısmen metinleri, bu
lundukları kütüphaneler, neşirleri, üze
rinde yapılmış olan çalışmalar açısından 
etraflıca incelemiştir. 

Diplomatik temsilciliklerle ilgili ilk dü
zenleme 181S Viyana Kongresi'nde ya
pılmış, 1818 Aix- la -Chapelle Protokolü 
ile yeni hükümler benimsenmiştir. Os
manlı Devleti'nin de benimsediği bu dü
zenlemelere göre büyükelçi, ortaelçi ve 
maslahatgüzar olmak üzere üç derece 
kabul edilmiş, 1818'de ise ortaelçilik
le maslahatgüzar arasında "mukim elçi" 
statüsü kabul edilmiştir. Daha sonraki 
bazı toplantılarda devletler arası uygu
lamanın nasıl olacağına dair kararlar 
alınmış ve burada mütekabiliyet iyice 
yerleşmiş, karşılıklı iki devlet arasındaki 
diplomatik temsilciliklerin eşit ve aynı 

seviyede olması esas alınmıştır. Bu ara
da büyükelçi ve elçilerin devlet başkan
ları seviyesinde, maslahatgüzarların ise 
dış işleri bakanları seviyesinde itimatna
melerini götürmeleri esas olmuştur. El
çilerin bulundukları ülkelerdeki görevle
ri müzakere, müşahede ve himaye ol
mak üzere başlıca üç noktada toplan-
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mıştır. Müzakere iki devlet arasındaki 
· işlerin yürütülmesi, münasebetlerin ge
liştirilmesi, anlaşmazlıkların çözümü, dev
letinden gelen notların bulunduğu ülke
ye ulaştırılması. bulunduğu ülkenin not
larının da kendi ülkesine gönderilmesi
dir. Müşahede görevi bulunduğu ülke
deki siyasi, iktisadi, teknik gelişmeleri 
ve yenilikleri kendi ülkesine yazmak ve 
anlatmaktır. Himaye ise yabancı ülke
lerde bulunan kişilerin hak ve menfaat
lerinin o ülkedeki elçi tarafından korun
masıdır. 

Gönderen ve gönderilen ülkeler ara
sında gidecek temsilcinin karşılıklı mu
vafakat içerisinde gönderilmesi ve be
nimsenmeyen bir temsilci olduğu zaman 
"istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan 
edilerek geri çekilmesi temin edilmiştir. 
Elçilerin ve elçiliklerin dokunulmazlığı 

ve sahip olduğu her türlü imtiyaz temi
nat altına alınmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Clauson, Dictionary, s. 129; Buhar!, "Mega
zi", 23, 85, "Cihdd", 175·176; Müslim, "Fiten", 
24, "Cihdd", 3 ; EbQ Davüd, "Cihil.d", 151 , 154; 
BA, MD, lll, 513/1523; BA. MAD, nr. 171, 175, 
8998, 18372, TB430, 18588; BA. İbnülemin · Ha· 
riciye, nr. 1645, 2003; BA, İbnülemin ·Dahil iye, 
nr. 369 ; BA, Ali Emiri·Mehmed N, nr. 9077; 
"Lütfi Paşa Asafnil.mesi" (nşr. Mübahat S. Kü
tükoğlu , Prof Dr. Bekir Kütükoğlu 'na Armağan 

içinde), İstanbul 1991, s. 79 ; "Tevkli Abdur
rahman Paşa Kanunnil.mesi", MTM, 1/ 3 (1331). 
s. 513·514; Salname-i f'lezaret·i Umar-ı Hari· 
ciyye, İstanbul 1320, tür.yer.; İbn Hişam. es· 
Sfre, lll, 313; İbn Sa'd, e!·Tabakat, 1, 258, 277· 
278, 316, 323, 358, 458·459 ; IV, 346; Ta beri. 
Tarfh (Ebü' l-Fazl). IX, 202, 213, 219; Ahmed 
b. Abdullah er-Razı, Tarfl].u medfneti Şan'a' 
(nşr. Hüseyin b. Abdullah el-Ömerl). San'a 
1401 / 1981, s. 480·497 ; İbnü ' l-Ferra , Rüsü· 
lü'l ·mülük (nşr. Selahaddin el-Müneccid). Ka· 
hire 1947; Muhammed b. Hüseyin el-Beyhakl. 
Tarfl]. · i Bey ha~ i (nşr. Half! Hatlb Rehber). Tah· 
ran 1368 hş . , 1, 36·38, 266 ; ll, 438·439; Yu
suf Has Hacib. Kutadgu Bilig l l : Çeviri (haz. 
Reşid Rahmeti Arat). Ankara 1959, s. 193 · 
197; Nizamülmülk, Siyasetname (Köymen), 
s. 120·125 ; Bündarf. Sene ' l · Ber~ı 'ş ·Şamf 

(nşr. Ramazan Şeşen), Beyrut 1971, s. 88, 218, 
225·226, 244; Ebu Şame. Kitabü'r·Raviateyn, 
ll, 139, 170·173 ; İbn Bfbf, el·Evamirü'l· 'a· 
la' iyye, s. 229·235 ; Eflakl, Menakıbü 'l· 'ari· 
ffn, 1, 44·45 ; İbn Hudeyde, el ·Mişbti.f:ıu'l·mu· 
çif, Beyrut 1405/1985, 1·11; İbnü'l-Esfr, Üsdü'l· 
gabe (Benna), I, 168 ; Makrfzf. el-ljıtat, ll, 107 · 
108; İbn Hacer, el·İsabe, 1, 286; lll, 353 ; N , 
465; H. Dernschwa~. İstanbul ve Anadolu'· 
ya Seyahat Günlüğü (tre. Yaşar Önen). Anka· 
ra 1987, s. 66 · 72; Feridun Bey, Münşeat, ll, 
14·19 ; Selanikl, Tarih (İpşirli). bk. İndeks; Ka
tib Çelebi. Fezleke, 332; Kitabü Mesalihi'l·müs· 
limfn ve menti.{ii' l·mü'minfn (nşr. Yaşar Yücel). 
Ankara 1988, s. 127; Naima. Tarih, V, 300·302, 
336·340 ; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Züb· 

de·i Vekayiti.t (haz. Abdülkadir Özcan). Ankara 
1994, s. 44·45; Silahdar. Tarih, ı , 633; Raşid, 
Tarih, IV, 125; Çelebizade. Tarih, İstanbul 1282, 
s. 589 ·590; Çeşmfzade, Tarih (nş r. Bekir Kü
tükoğlu), İstanbul 1959, s. 58; Vasıf, Tarih (İl
gürel). s. 58, 384·385; Şanfzade, Tarih, ı, 20, 
225·227, 399; Teşrffat·ı Kadfme, s. 132·143 ; 
Hammer, HEO, XVII, 134·158 (Hammer [Ata 
Bey[. VII, 175-176) ; Cevdet, Tarih, ll, 251·257 ; 
lll, 270; Lutfi. Tarih, Xlll, 14; Rycaut. s. 83·91; 
Charles Schefer. Memoires sur l'ambassade 
de France en Turquie, 1525·1770, Paris 1877; 
Ali Seydi Bey, Teşrifat ve Teşkilatımız (haz . N. 
Ahmet Banoğlu). İstanbul, ts., s. 139·144; Ah
med Refik [Altınay] , Hicrf Onikinci Asırda İs· 
tanbul Hayatı (1100· 1200), İstanbul 1930 -
İstanbul 1988, s. 186·189, hk. 227·228 ; Zeki 
Velid! Togan, Umumf Türk Tarihine Giriş, İs· 
tanbul 1946, I, 302·303; Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, lll j1, s. 438; IV j 2, s. 172; Danişmend, 
Kronoloji, ı, 227·229, 400; ll, 26, 375 ; lll, 6, 
237, 275, 276, 280, 449 ·450, 483 ·485 ; N, 65, 
83 ·84; Akdes Nimet Kurat. Türk· İngiliz Müna· 
sebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi (1553· 
1610), Ankara 1953, s . . 79, 92·103, 164·165 ; 
a.mlf., JV.XVffl. Yüzyıllarda Karadeniz'in Kuze· 
yindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 
1972, s. 61 ·62 ; İbrahim ei-Adevf, es·Sefaratü'l· 
İslamiyye ila Orübbti. [baskı yeri yok i. 1957; 
Faik Reşit Unat, Osmanlı Se{irleri ve Sefaret· 
nameleri (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1968, 
tür. yer.; Cevad Ali, el·Mufaşşal, IV, 158·270 ; V, 
630; Hamlduila h, İslam Peygamberi (Tuğ). I, 
284·539; ll, 1015·1029; a.mlf., İslamda Dev· 
let İdaresi (tre. Kemal Kuşcu). İstanbul 1963, s. 
116·121; N. ltzkowitz - M. Note, Mubadele, 
an Ottoman·Russian Exchange of Ambassa· 
dors, Chicago 1970; Mustafa Kafalı, Altın Or· 
da Hanlığının Kuruluş ve Yükse/iş Devirleri, 
Ankara 1972, s. 62, 63, 75; Erdoğan Merçil, 
Fars Atabegleri Salgurlar, Ankara 1975, s. 51· 
52, 59 ; a.mlf., "Gazneliler'de Bir Saray Memu
riyeti: Resuldarlık", TTK Bildiriler 1976 (!981), 
ll, 703· 709; G. R. Bosscha Erdbrink. The Acti
vities of the Dutch Arnbassadar in Istanbul, 
Jacobus Colyer, As a Mediator Between the 
Sublime Porte and Its Enemies 1688-1699", 
ae:, lll (!983), 1593·1597; Hasan-ı Enver!. ls· 
tılaf:ıat·ı Dfvanf·yi Devre· yi Gaznevf ve Selcü· 
~i, Tahran 2535 şş., s. 247 ·249; İbrahim Kafe
soğlu, Türk Milli Kültürü (Ankara 1977). İstan· 
bul 1984, s. 117, 266·268; B. W. Wratislaw, 
Anılar (tre. M. Süreyya Dil men). İstanbul 1981 , 
s. 49·104; Reşat Genç. Karahan/ı Devlet Teş· 
kilatı, İstanbul 1981, s. 260·262; Ramazan Şe
şen, Salahaddin Devrinde Eyyübfler Devleti, 
İstanbul 1983, s. 60·61, 120·121; MehmetAl
tay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, Ankara 
1983, ll, 74·83; Kemal Beydilli, 1790 Osmanlı · 

Prusya İttifak ı, İstanbul 1984, tür. yer.; Abidin 
Sönmez, Rasülullah'ın Diplomatik Münase· 
betleri ve Sulh Muahedeleri, İstanbul 1984, s. 
48· 70 ; a.mlf., Rasülullah'm İslam'a Davet Me k· 
tupları, İstanbul 1984, s. 67 · 69, 79 ·170; R. 
Mantran, I 7. Yüzyılın İkinci Yarısında İstan· 
bul (tre. Mehmet Ali Kılıçbay - Enver Özcan). 
Ankara 1986, I, 79·80 ; a.mlf ., XV!· XVII. Yüzyıl'· 
da İstanbul'da Gündelik Hayat (tre. Mehmet 
Ali Kılıçbay). İstanbul 1991, s. 135·139; Oral 
Sander. Anka 'nın Yükselişi ve Düşüşü, Osmanlı 

Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara 



1987, tür.yer.; Fatma Müge Göçek, East En· 
counters West France and the Ottoman Empi· 
re in the Eighteenth Century, Oxford 1987, 
tür. yer.; M. Y. M. Siddiqui, Organisation of Go· 
uernment Under the Prophet, Delhi 1987, s. 
230 ·236 ; Erünsaı. Türk Kütüphaneleri Tarihi 
ll, s . 103·104; Gordlevski. Anadolu Selçuklu 
Devleti (tre. Azer Varan). Ankara 1988, s. 149· 
150; Enver Ziya Karai, Selim lll'ün Hat·tı Hü· 
mayunlan ·f'{izam-ı Cedit- 1789-1807, Ankara 
1988, s. 163-186; Karl Tebly, Dersaadet 'te 
Avusturya Se{irleri (tre. Selçuk Ünlü). Ankara 
1988; Sefir Muhammed et-Tab if, es-Se{aratü ' i
İslam, Kahire 1988; Mübahat S. Kütükoğlu. 
"XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Fevka
lade Elçilerin Ağırlanrnası", Pro{.Dr. İsmail 
Ercüment Kuran 'a Armağan, Ankara 1989, s. 
199-231; a.mlf., "Ahidname", DİA, ı, 538; He
lene Desmet-Gregoire, Büyülü Divan (tre. Meh
met Ali Kılıçbay). istanbul 1991, s. 13-20, 185-
186; Feryal irez- Hüsamettin Aksu. Boğaziçi 
Sefarethane leri, istanbul 1992; Kemal Girgin, 
Hariciye Tarihimiz, Ankara 1992; Ebü'l-Hasan 
Ali en-Nedvf, Rahmet Peygamberi (tre. Abdül
kerim Özaydın) , İstanbul 1992, s. 253-275 ; Ab
dülhay el-Kettanf. et-Teratfbü 'l-idariyye (Özel). 
1, 100-101 , 119-120, 259-276; ll, 201-209; Sü
leyman er-Rahflf. es-Sefaratü'l-İslamiyye ile 'd
devleti ' l-Bizantiniyye, Riyad 1414; Muahedat 
Mecmuası, 1-V, tür. yer.; S. M. Stern. "An Em
bassy of the Byzantine Emperor to the Fiitı
mfd Caliph al-Muizz", Byzantion, XX, Bruxel
les 1950, s. 239-258; Orhan Burian. "Türk
İngiliz Münasebetinin İlk Yılları" , DTCFD, IX/ 
1-2 (195 I), s. 1-17 ; a.mlf .. "Kraliçe Elizabeth'
den Üçüncü Sultan Murad'a Gelen Hediye
nin ·Hikayesi", a.e., s. 19-41; Semavi Eyice, 
"Elçi Hanı", TD, sy. 24 (1970), s. 93-110; Gül
çin Çandarlıoğlu, "Uygur Sarayına Gelin Gi
den Çinli Prensesler ve Bunun Arkasında
ki Politik Gerçekler", a.e., sy. 28-29 (1975 ). s . 
63 ; a.mlf., "Uygur ların Çintilere Yaptıkları 
Yardımlar ve Bunların İçyüzü", a.e., sy. 31 
(1978), s. 38; Barkan, "İstanbul Sarayıarına 
Ait Muhasebe Defteri", TTK Belgeler, IX / 13 
(I 979). s. 141 -1 42; H üner Tuncer. "Osmanlı 
Elçisi Ebubekir Ratip Efendinin Viyana Mek
tupları", TTK Belleten, XLIII / 169 (1979), s. 73-
106 ; M. Cherif Bassiounu, "Protection of Dip
lamats under Islamic Law", The American 
Journal of International Law, LXXIV, Washing· 
ton 1980, s. 609-633 ; Muhtar el-VekTI, "Süfe
ra'ü'n-nebi ve küttabühü ve resa'ilüh", ME, 
LVI /4 (1984). s. 551-555; sy. 5, s. 730-735; 
sy. 6, s. 874-880; sy. 7, s. 1120-1125 ; Mah
müd Şft Hattab. "es-Sefaratü ve'r-resa'ilü'n
nebeviyye, Küttabü'n-nebi ve mevaddühü
mü'l-kitabiyye", el-Meurid, XVI / 1, Bağdad 

1987, s. 29-50; Susan Skilliter. "An Ambassa
dor's Ta'yin: Edward Barton's Ratian on the 
Eğri Campaign, 1596", Turda, XXV, Paris 
1993, s. 153-163; Mehmet İpşirli. "Kavanin-i 
Osman! ve Rabıta- i Asitane", TED, sy. 14 
(1994), s. 31-32 ; Cengiz Orhonlu. "Tercüman", 
İA, Xll/1, s. 180-181; Mecdud Mansuroğlu. 
"Elçi", a.e., IV, 231; B. Lewis, "ElCi", E/2 (İng.). 
ll , 694; İlber Ortaylı , "Mübadele", a.e., VII, 275-
276; Mahmut Şakiroğlu. "Balyos", DİA, V, 43-
47; Cengiz Kallek. "Casus", a.e., VII, 163, 164. 

li MEHMET İPŞİRLİ 

L 

ELÇi HANI 

İstanbul'da 
yabancı elçilerin ikameüne ayrılan, 

günümüze ulaşmamış 
XV. yüzyıl hanı. 

_j 

İstanbul Çemberlitaş'ta Atik Ali Paşa 
Camii ve Külliyesi 'nin parçası olarak ya
pılmıştı. Şehrin eski ana caddesi olan 
Divanyolu (şimdi Yeniçeriler caddesi) tam 
önünden geçiyordu. Atik Ali Paşa Külli
yesi'nin cami, türbe ve zaviye- imareti 
Çemberlitaş'ın doğu tarafında, medre
se ile han ise caddenin karşı tarafında 
yan yana inşa edilmişti. Balyas denilen 
Venedik elçileri başka yerde ikamet et
tikleri için , İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın 
buranın Balyas Hanı olduğu 'yolundaki 
düşüncesi yanlıştır. 

Elçi Hanı, IV. yüzyıl başlarında aynı yer
de bulunduğu bilinen Constantinus F'o
rum'unun (Forum Constantini) yeri üze
rinde inşa edilmiştir. Ancak bütün Bizans 
dönemi içinde bu forumun ne gibi deği
şikliklere uğradığı bilinmemektedir. Bu
rada kalan bazı Batılılar, hanın yerinde 
bir kilise ve hatta manastır bulunduğu
nu yazarlar. XVII. yüzyılda Evliya Çelebi 
de hanın bir Bizans yapısı olduğunu kay
deder: "Kefere zamanında dahi han imiş, 
ba'dehü 860 tarihinde tarz-ı İslam üze
re bina olunmuştur, Ykyal (?) Paşa'nın 
hayratıdır" . J. von Hammer, Viyana'daki 
bir yazmadan Seyahatname'yi İngiliz
ce'ye çevirirken bu adı İkbal Paşa şek
linde kaydetmiştir. Ancak Elçi Hanı Ev
liya Çelebi'nin yazdığı gibi 860 ( 1456) yı
lında değil daha sonra yapılmıştır ve ku
rucusu da Sultan ll. Bayezid dönemi ve
zirlerinden Atik Ali Paşa'dır. Han eski 
bir Bizans eseri olmayıp hangi yapıya ait 
olduğu bilinmeyen. belki de forumdan 
kalan birtakım tonozlu kalıntıların üs
tünde bütünüyle bir Türk eseri olarak 
yapılmıştır. 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde, Sul
tan Bayezid'in tuğrasını taşıyan ve Edir
ne'den 916 (1510-11) yılında yazılan bir 
fermanda, "Veziriazam Ali Paşa ' nın ... 
kendinin camii kurbünde vaki olan mülk 
evini kervansaray etmek isteyip ... " kay
dı bulunmaktadır. Arkasından da, " ... ve 
buyurdum ki paşa-yi mümaileyh zikro
lunan mülk evini kervansaray edip diler 
ise sata ve ister ise bağışiaya ve diler 
ise vakfeyleye, bi'l-cümle ne vechile is
ter ise malikane mutasarrıf ola" (TSMA, 
nr. 4659) cümleleri bulunmaktadır. Per
manda ayrıca hanedandan, vezirlerden 
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hiçbir kişinin bu kararı bozamayacağı da 
belirtilmiştir. Böylece Elçi Hanı denilen 
kervansarayın İstanbul. Edirne, Yassıören, 
Çatalca ve Yanbolu'da (Bulgaristan) pek 
çok hayrat ve evkafı olan Atik Ali Paşa 
tarafından 1510- 1511 tarihine doğru 
inşa ertirildiği anlaşılmaktadır. Ali Paşa 
907-909 (1501-1503) ve 912-917 (1506-
1511) yılları arasında iki defa sadrazam 
olmuş, 917 yazında Karabıyıkoğlu Ha
san·a karşı yapılan Gökçay çarpışmasm
da şehid düşmüştür. Atik Ali Paşa Elçi 
Hanı'nı, 1 509 yılı zelzelesinde büyük öl
çüde hasar gören konağının yerinde, ca
miinin karşısında ve medresesinin yanın
da, hayratına gelir getirecek bir kervan
saray olarak yaptırmayı düşünmüş ola
bilir. Hanın yapım izni 916 Muharremin
de çıktığına göre Ali Paşa şehid düştü
ğünde inşaat bitmese bile hayli ilerlemiş 
olmalıydı. Bu handa 1 553-1555 yılların
da kalan Hans Dernschwam. hanın ku
rucusunun İranlılar'a karşı bir çarpışma
da öldüğünü yazmak suretiyle bu bilgi
yi destekler. Karabıyıkoğlu Hasan bir Şii 
olduğu için Alman seyyahı onu iranit ola
rak kabul etmiştir. 

XVI. yüzyıldan itibaren istanbul'a ge
len birçok yabancı elçi bu hanı gördüğü 
gibi bir kısmı da burada ikamet etmiş
tir. Albili Pierre Gylli (Gyllius). 1 544 -1547 
yılları arasında istanbul'da bulunduğun
da handa yabancıların kaldığını yazar. 
Hans Dernschwam, bir elçilik heyetiyle 
birlikte 1553-1555 yıllarında Anadolu'
ya yaptığı seyahat sırasında geldiği İs
tanbul'da burada oturduğu için hayli ay
rıntılı bilgi verir. Ona göre hanın bulundu
ğu yerde elli yıl öncesine kadar güzel bir 
kilise varmış; ancak Ali Paşa onun yerin
de temelden itibaren bu bfnayı hayratına 
vakıf olarak inşa ettirmiştir. Dernschwam, 
1539 yılı Aralık ayında Valpovo'da yeni
len Katıian kuwetlerinden 6000'den faz
la esirin burada barındırıldığını bildirir. 
Bu esirler hanın duvarlarına işaretler, sa
libler ve harfler çizmişlerdir. Aynı sey
yahın, hanın ahırında görüp kopya etti
ği kitabe ise önemli bir tarih belgesidir. 
Kitabenin metni şu şekilde çevrilebilir: 
" ... 1515 yılında bunu yazdılar. Kral Las
lo'nun beş elçisini burada beklettiler. Bi
layi Barlabaş iki yıl burada kaldı. .. Hü
kümdar Kedeyi Se'kel Tamaş bunu yaz
dı, Hükümdar Selim Bey buraya (onu) yüz 
at ile koydurdu". Bilayi Barlabaş (Bilayli 
Barnabas). Macar Kralı Ulasko tarafın

dan elçi olarak Il. Bayezid'e gönderilmiş, 
fakat istanbul'a vardığında Osmanlı Dev
leti'nin başında Yavuz Sultan Selim'i bul-

15 


