TEÞRÎ‘

kellüften uzak deðildir (el-Me¦elü’s-sâßir,
III, 216; ƒizânetü’l-edeb, I, 269). Ýbnü’l-Esîr
beyitlerin orta kesimini süsleyen teþrî‘ sanatýný insan belini süsleyen kemere (viþâh)
benzeterek tevþîh diye adlandýrmýþtýr (elMe¦elü’s-sâßir, III, 216). Ýbnü’l-Ecdâbî teþrî‘ türünü ilk ele alan âlimlerdendir ve bu
sanata teþrî‘ yanýnda zü’l-kafiyeteyn ismini vermiþtir (Süyûtî, s. 155). Harîrî, hem
asýl vezin ve kafiye hem tâli vezin ve kafiye
sistemine uyan kasideler nazmetmek suretiyle bu türle ilgili ilk örnekleri veren ediplerden olmuþtur (Mašåmât, s. 192-194).
Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, sözlük anlamý ile terim anlamý arasýndaki iliþkiyi farkedemediði yahut garipsediði için bu sanata þeklî benzerliði esas alarak tev’em (ikiz) demiþtir
(Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 502). Bahâeddin esSübkî, £Arûsü’l-efrâ¼’ta (Þürû¼u’t-TelÅî½,
IV, 461) söz konusu kavramýn dinî hükümlerle irtibatlý kullanýlmasýnýn teamül olarak kutsiyet kazandýðýný, dolayýsýyla edebî
sanatla irtibatlandýrýlmasýnýn uygun olmayacaðýný ifade etmiþtir. Yahyâ b. Hamza
el-Müeyyed-Billâh el-Alevî bu tür þiire teþrî‘ denilmesindeki etimolojik ilgiyi, beyitlerin ortasýna konan kafiye düzeniyle dinleyici ve okuyucuya asýl kafiyeye ulaþmada
bir yol açýlmýþ olmasý þeklinde açýklamýþtýr
(e¹-ªýrâz, III, 70).
Harîrî’nin yirmi üçüncü makamesini teþkil eden el-Mašåmetü’þ-þi£riyye’de yer
alan ve þu beyitlerle baþlayan kasidesi türün en güzel örneklerindendir (s. 192-194):
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(Ey alçak dünyanýn tâlibi olan kiþi, dünya dediðin yer / Helâkýn tuzaðý, keder ve sýkýntýlarýn
merkezidir // Öyle bir yurt ki bir gün güldürecek
olsa / Hemen ertesi gün aðlatýr, olmaz olsun
böyle yurt // Ölüm baskýnlarýnýn ardý arasý kesilmez, esir ettikleri de / Deðerli mallarla fidyesi
ödense kurtarýlamaz). Burada kasidenin ta-

mamý kâmil bahrinin maktû vezninden
müstakil bir þiirken, “er-redâ / gadâ / lâyüftedâ”nýn oluþturduðu ara kafiyede durulup kesilmesi halinde kâmil bahrinin meczû vezninde müstakil bir þiir olabilmektedir (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 523; Þürû¼u’t-TelÅî½,
IV, 462). Kadîm þairlerden Ahtal’ýn uzun
“Lâmiyye”sinde birkaç beyit teþrî‘ sanatýna uygundur (Dîvân, s. 248):
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(Ey Ümmü Muhallem, bu senin davranýþýn ayrýlýk ve hicran mý yoksa bir naz ve iþve mi; böylesi uzun naz ve iþve! // Sen de bilirsin ki kuzey
rüzgârýnýn estiði çetin anlarda, on aylýk gebe develer devekuþu yavrularýnýn hýzlý ve çevik adýmlarla koþmasý gibi akþam vakti aç vaziyette eve
döndüklerinde bile // Semiz ve saðlýklý hayvanlarýmýzý kesip çoluk çocuktan önce misafirlerimize ikram etmekte gecikmeyiz, [cenk zamaný
geldiðinde] kahraman kimselerle vuruþmaktan
geri kalmadýðýmýz gibi). Burada beyitlerin ta-

mamý kâmil bahrinin maktû vezninde müstakil bir þiirken orta kafiyede (delâl/riâl/ýyâl)
kesilmesi halinde ayný bahrin meczû vezninde müstakil þiir olmaktadýr (Ýbn Ebü’lÝsbâ‘, s. 503; Alevî, III, 72).
Teþrî‘ sanatýnýn iki kafiye düzeninde gelen þiir örnekleri daha yaygýn olmakla birlikte üç, dört ve daha fazla kafiye düzenine göre þekillendirilmiþ örnekleri de vardýr. Bunun için özellikle recez bahri tercih
edilmiþ, birinci kafiye bahrin menhûk veznini, ikinci kafiye meþtûr veznini, üçüncü
kafiye meczû veznini, dördüncü kafiye recez bahrinin tam veznini teþkil etmiþtir.
Harîrî’nin þu beyitleri recezin anýlan vezinlerine uygun biçimde yedi kafiye düzenine
göre kurulmuþtur:
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(Lutfet hakkýndaki dedikodulara aldýrmayan gözü yaþlý, baðrý yanýk âþýðýna / Lutfet de vuslatýný,
merhametini esirgeme ondan // Þu derd-i gama
müptelâ, aþk derdiyle gönlü üzgün ve efkâr yüklü âþýðýna / Sonra periþan halini sor, zulmetme
ona). Burada þiir “râ” kafiyesinde kesilirse

recezin menhûk vezninden müstakil bir
þiir, “bâ” kafiyesinde kesilirse recezin ahaz
meþtûr vezninde, “yâ” kafiyesinde kesilirse recezin meþtûr vezninde, “fâ” kafiyesinde kesilirse recezin meczû vezninde,
“hâ” kafiyesinde kesilirse baðýmsýz birer
þiir özelliðini korumaktadýr (Þürû¼u’t-TelÅî½, IV, 462-463).
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Osmanlý Devleti’nde
protokol anlamýnda kullanýlan terim.
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Sözlükte “þereflendirme, bir kimsenin
ziyaretiyle bir yeri veya kiþiyi þereflendirmesi” anlamýndaki teþrîf kelimesinin çoðulu olup “protokol / merasim” mânasýný
XVIII. yüzyýlda kazanmýþtýr. Bazý Ýslâm devletlerinde hil‘atle ayný anlama gelen teþrif kelimesi Osmanlý Devleti’nde de benzer
þekilde kullanýlmýþtýr. Eflak ve Boðdan voyvodalarýna, Kýrým hanýna, elçiler ve bazý
muteber misafirlere ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere veya sadece taltif maksadýyla
yapýlan nakdî ve aralarýnda hil‘atin de yer
aldýðý aynî harcamalarla vezîriâzamlara
bazý durumlarda giydirilen hil‘atler teþrif
diye isimlendirilmiþtir. Teþriflerle ilgili görevleri bulunan Hazîne-i Âmire kâtibine II.
Bayezid zamanýnda önce teþrîfî, ardýndan
teþrifatî denilmiþtir. Bu kâtibin görevlerinde ve konumunda XVII. yüzyýl sonlarý
ile XVIII. yüzyýl baþlarýnda meydana gelen
deðiþim isminin ifade ettiði mânayý da etkilemiþtir. Deðiþim sürecinin tamamlanmasýndan sonra teþrifatî artýk baþdefterdara baðlý bir hazine kâtibi deðil doðrudan sadrazama baðlý ve protokol iþlerinden sorumlu Bâbýâli görevlisi haline gelmiþtir. Teþrifat kelimesinin protokol anlamý da bunun ardýndan ortaya çýkmýþtýr.
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde oluþturulan ve divana baðlanan Teþrifat Kalemi teþrifatî (teþrifatçý / teþrîfâtî-i Dîvân-ý Hümâyun / teþrîfâtî-i Dîvân-ý Âlî) yönetiminde
malî bir büro iken baþdefterdarlýða baðlýydý ve görev yeri defterdarýn konaðý idi (defterdara baðlý diðer kalemler gibi Teþrifat
Kalemi çalýþanlarý da, “... mutlak her gün
sabah namazýndan sonra gelip akþama deðin defterdar olanlarýn evlerinde oturup
onlarýn fermanlarýna muntazýr olup icrasýnda ihtimam ederler”, Teþrifatîzâde Mehmed, vr. 91a). Ayrýca Dîvân-ý Hümâyun’un
toplandýðý günler teþrifatî halife ve þâkirdleriyle birlikte hazýr bulunur, gerektiðinde
malî iþlemlerle ilgilenirdi. Diðer hazine kâtipleri gibi hâcegândan sayýlan teþrifatî
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divanda onlarla birlikte otururdu. Baþlangýçta teþriflerle iliþkili görevleri bulunduðu
anlaþýlan teþrifatî Kanûnî Sultan Süleyman
zamanýnda pîþkeþle ilgili gelirlerle teþrif,
in‘âm, âdet ve tasadduk denilen giderlerin
günlük kayýtlarýný tutardý. Gelirlerle ilgisi
daha kýsa sürmüþ, masraflar hususundaki görevi ise XVII. yüzyýlýn sonlarýna kadar
devam etmiþ, bu görev 1098-1105 (16871694) yýllarý arasýnda hemen tamamen
rûznâmçe ve baþmuhasebe kalemlerine
devredilmiþtir. Teþrifatînin görevleri arasýna girmeden önce bu giderlere ait defterler rûznâmçeci tarafýndan tutulmuþ ve
içlerinde yer alan harcama türleriyle adlandýrýlmýþtýr (defter-i in‘âmât, teþrîfât, âdât
ve tasaddukat gibi). Görevin teþrifatîye
geçiþinden sonra adlandýrmalarda teþrifat ilk sýrada yer almýþ ve zamanla diðerleri terkedilerek sadece teþrifat kalmýþtýr.
Böylece teþrifatînin tuttuðu masraf rûznâmçelerine “defter-i teþrîfât” denilmiþtir.
Teþrifat defterleri giderler dýþýnda padiþaha gelen hediyelerin, bayram günlerinde huzura çýkacak ulemânýn, tevcihat sebebiyle arza girecek olanlarýn padiþaha sunulmak üzere teþrifatçý tarafýndan yapýlmýþ listeleri de kaydedilmiþtir. Hem bu kayýtlar hem de ihtiva ettikleri masraflarýn
büyük kýsmýnýn resmî günler ve merasimlerle ilgili oluþu sebebiyle defterlerden protokolle alâkalý bilgi edinmek mümkündür;
bundan dolayý sonraki tarihlerde bu amaçla da kullanýlmýþtýr.
Kuruma adýný vermiþ olan teþrif kelimesi XVI. yüzyýldan sonra bu giderlerin farklý isimler almasýyla birlikte ve zamanla ortadan kalkmýþtýr. Sadece padiþah tarafýndan çeþitli hükümdarlar, Kýrým haný ve serdarlara bir nâme veya hatt-ý hümâyunla
gönderilen hil‘at ve bunun tamamlayýcýsý
olan sorguç, kýlýç gibi þeyleri ifade için teþrifat kelimesi “hümâyun, þâhâne, mülûkâne, seniyye” gibi sýfatlarla birlikte tamlama halinde devam etmiþtir. Teþrifatýn
maliye kalemi olduðu dönemde protokol
kurallarý örfî kanunlar içinde yer alýyordu
ve niþancýnýn sorumluluðundaydý. Bu husustaki bir ihtilâfýn çözümünde ve nihaî
kanunun tesbitinde merci niþancýlýk makamýydý (Tevkiî Kanunnâmesi’nde niþancýnýn bu husustaki görevi, “Ve kavânîn-i
Osmâniyye ve merâsim-i sultâniyye niþancýlardan sual olunagelmiþtir; sâbýkta bunlara ‘müftî-i kanûn’ ýtlâk olunmuþtur” ifadesiyle yer almýþtýr. s. 516). Dolayýsýyla bu
dönemde kurallar kanun diye nitelenmiþtir.
Merasime dair kurallar ilk defa Fâtih
Sultan Mehmed devrinde teþkilâtla bera-

ber bir kanunnâmede toplanmýþtýr. Padiþahýn emriyle, dönemin niþancýsý Leyszâde Mehmed Efendi tarafýndan o zamana
kadar oluþan kurallar yeni ihtiyaçlarla tamamlanmak suretiyle derlenmiþ ve padiþahýn aðzýndan yazýlmýþtýr. Üç bölüm halinde düzenlenen kanunnâmede protokole
dair mâlûmat ilk iki bölümde yer almýþtýr.
Ýlk bölümde merkez ve taþra üst düzey görevlilerinin bürokrasi içerisindeki konumlarý ve protokoldeki yerleri, ikinci bölümde
arz, divan, bayram ve sefere çýkýþa dair temel kurallar belirlenmiþtir. Bilhassa XVI.
yüzyýla kadar ilmiye mensuplarý arasýndan
seçilen niþancý hukukî donanýmý sayesinde örfî kanunlarla ilgili yorum yapabilme
yeterliliðine sahipti. Ayrýca protokol kurallarýnýn dayanaðý olan teþkilât kanunlarýný
da iyi bildiðinden ihtilâf halinde saðlýklý çözümler üretebiliyordu. Dolayýsýyla bu dönemde merasim tafsilâtlý þekilde yazýlmayýp sadece temel kurallarýn belirlenmesiyle yetinilmiþtir. Fakat daha sonra ayrýntýlý
kayýtlara ihtiyaç duyulmuþtur. XVII. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren merasimlere dair
kanunlardan bir kýsmýnýn kanun bilenlerin kalmamasý yüzünden uygulamadan düþüp unutulmasýndan sýkça þikâyet edilmiþtir. Bu sebeple IV. Mehmed zamanýnda Vezîriâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paþa’nýn emriyle Tevkiî (Niþancý) Abdurrahman
Abdi Paþa, muhtemelen 1676-1678 yýllarý arasýnda teþkilât kanunlarýndan tamamen arýnmýþ olmasa da ilk müstakil Osmanlý protokol mecmuasý sayýlabilecek bir
kanunnâme hazýrlamýþtýr. Divanlar, arz,
bayram, mevlid, sefere çýkýþ, elçi kabulü,
ulûfe daðýtýmý ile devlet ricâli ve üst düzey görevlilerle ilgili kanunlarýn yer aldýðý
Tevkiî Abdurrahman Paþa Kanunnâmesi
protokole dair bir niþancýnýn yaptýðý son
kanunnâme olmuþtur. Dönemin niþancýlarý tarafýndan derlenmiþ Fâtih Sultan Mehmed’in teþkilât kanunnâmesiyle Tevkiî Abdurrahman Paþa Kanunnâmesi yürürlük
kaynaðý olarak kullanýlmýþtýr. Fâtih’in teþkilât kanunnâmesinin XVII. yüzyýl baþlarýnda Dîvân-ý Hümâyun’da bir nüshasýnýn
bulundurulmasýna devam edildiði bilinmektedir. Benzer þekilde Tevkiî Kanunnâmesi, teþrifat defteri adý altýnda ilk merasim vekayi‘ defterlerinin ortaya çýkýþýndan sonra bir süre daha uygulamalara esas
olmuþtur.
Tevkiî Abdurrahman Paþa Kanunnâmesi’nin yazýlýþýnýn ardýndan niþancýnýn protokol hususundaki sorumluluðu malî görevlerinin önemli kýsmý üzerinden alýnmýþ
olan teþrifata devredilmiþtir. Görev deðiþimiyle birlikte teþrifatçýnýn tuttuðu def-

ter-i teþrîfâtlarýn içeriði deðiþmiþ ve protokole dair derlemelere dönüþerek kanunnâmelerin yerini almýþtýr. Protokol konusunda niþancýlýðýn yerini alan Teþrifat Kalemi’nden beklenen görev uygulamalara
esas olmak üzere ayrýntýlý kayýtlarýn oluþturulmasýdýr (protokol hizmetlerine dair görevlerin teþrifatta toplanmasý tedrîcî olmuþ ve
geniþ ölçüde Tanzimat’tan sonra tamamlanmýþtýr; bu tür hizmetler çoðunlukla çavuþbaþý ve kapýcýlar kethüdâsý ile kendilerine baðlý çavuþ ve kapýcýlara aitti; ayrýca Dârüssaâde aðasýnýn padiþahýn hususi teþrifatçýlýðý sayýlabilecek görevleri
vardý). Kýsa sürede bu görev günlük olay-

larýn yazýlmasý þeklini almýþtýr. Kalemdeki
görev deðiþimi uzun süre teþrifatçýlýk yapan Ni‘metî Ahmed Efendi zamanýna rastlamaktadýr. Deðiþimin ardýndan Teþrifat
Kalemi, III. Ahmed’in saltanatýnda 1713 yýlý öncesinde Bâbýâli’ye geçerek doðrudan
sadrazama baðlanmýþtýr.
Ni‘metî Ahmed Efendi zamanýna ait
merasim vekayii üslûbunda evrak mevcutsa da bunlarýn düzenli olmadýðý ve henüz defter halinde toplanmadýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim oðlu Teþrifatîzâde Mehmed Efendi tarafýndan derlenen Defter-i
Teþrîfât’ýn muhtevasý kanunnâmelere yakýndýr. Kaynaklarý arasýnda Dîvân-ý Hümâyun’un kanunlarý iyi bilen mensuplarý, kanunnâmeler ve tarih kitaplarý ile birlikte
Ni‘metî Ahmed Efendi’nin teþrifatçýlýk dönemi evrakýnýn da yer aldýðý bu çalýþmada
vekayi‘ üslûbuyla bazý kayýtlar yer almýþsa da bunlar azdýr (bk. DEFTER-i TEÞRÎFÂT). Ayrýca Ni‘metî Ahmed Efendi’ye ait
olup Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý’nýn yaptýðý
nakillerden muhtevasýnýn Tevkiî Abdurrahman Paþa Kanunnâmesi’ne benzerlik gösterdiði anlaþýlan derleme de kanunnâme
diye isimlendirilmiþtir. Bu ikisi hem isim
hem muhtevalarýyla geçiþ dönemini aksettirmesi bakýmýndan önemlidir. Bundan
sonra günlük olaylar düzenli biçimde kaydedilmiþtir.
Teþrifat Kalemi’ndeki bu yenilik, vekayi‘nüvislik müessesesinin ortaya çýkýþý ile
ayný zamanda ve ayný ihtiyaçla olmuþtur.
Tevkiî Abdurrahman Abdi Paþa, niþancýlýktan önce IV. Mehmed’in sýrkâtipliði görevinde iken onun emriyle 1648-1682 yýllarý arasýný içeren bir vekayi‘nâme (Abdurrahman Abdi Paþa Vekayi‘nâmesi) kaleme
almýþtýr. Kanunnâme merasim vekayiinin,
vekayi‘nâme de siyasî hadiselerin resmen
ve düzenli biçimde yazýlmaya baþlanmasýnda bir ön hazýrlýk teþkil etmiþ, hem vak‘anüvislik hem teþrifat müessesesinin bu
görevlerle ortaya çýkýþý bu iki eserin ardýndan gerçekleþmiþtir. Diðer taraftan vak‘a571
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nüvislik görevine ilk defa tayin edilen Mustafa Naîm (Naîmâ) Efendi 7 Þubat 1709 –
28 Ocak 1712 tarihlerinde teþrifatçýlýk görevinde bulunmuþtur. Muhtemelen günlük vekayi‘ tahrir görevinin verildiði ilk teþrifatçý Naîmâ’dýr. Onun görev dönemine ait
merasim vekayii tesbit edilememekle beraber görevden ayrýlýþýndan sonra 1713 yýlýndan itibaren günlük vekayi‘ defterleri
mevcuttur.
Önceleri bizzat teþrifatçýlarýn tuttuðu vekayi‘ defterleri XVIII. yüzyýlýn ortalarýna kadar oldukça düzenli biçimde sürmüþ, fakat
kayýtlar arttýkça uygulamalara esas alýnmak üzere bu defterlere müracaat zorlaþmýþtýr. Bunun üzerine kanunnâmelerde olduðu gibi esas kuralý bildiren kayýtlara ihtiyaç duyulmuþ ve Nâilî Abdullah Paþa’nýn Defter-i Teþrîfât’ý bu ihtiyacý karþýlamak için kaleme alýnmýþtýr. I. Mahmud’un, “fî-mâ-ba‘d bu Defter-i Teþrîfât
düstûrü’l-amel tutulup teþrîfâtî bulunanlar hýfz ve hilâfýndan ihtirâz oluna” þeklindeki hatt-ý hümâyununu taþýmasý sebebiyle “hatlý defter” diye de tanýnan bu defterden sonra vekayi‘ tahriri hususunda
önceleri gösterilen titizlik kaybolmuþtur.
III. Selim zamanýnda yeni bir sistem içinde kayýtlar tekrar düzenli hale getirilmek
istenmiþ, günlük olarak vekayi‘ (mufassal)
yerine vukuât (icmâl) defterleri tutulmaya baþlanmýþtýr. Sadece haber kabilinden
bilgilere yer verilen defterler tevcihat kayýtlarý bakýmýndan da önemlidir. Merasim
düzeni ve protokol kurallarýný ihtiva etmek
üzere bir gruplandýrma yapýlarak her grup
için ayrý defter düzenlenmiþtir. Bunlar içerdikleri konuda tam bilgi vermeyi amaçlamýþ görünmekte, ancak bütün vekayii aksettirmemektedir. Tanzimat’la birlikte diplomasi alaný baþta olmak üzere merasim
kurallarýnda ve bu kurallarýn oluþumunda
meydana gelen deðiþim müessesenin yapýsý ve görev alaný yanýnda evrakýnda da
farklýlýklara yol açmýþtýr. Nitekim bu dönemde hil‘atler yerine niþan ve madalyalar kurumu önemli ölçüde meþgul etmiþtir. Artýk kurallar da önceden ayrýntýlý biçimde belirlendiðinden vekayi‘ kaydý önemini kaybetmiþ, fakat tamamen terkedilmemiþtir. III. Selim zamanýnda baþlayan
tasnifli defterlere benzer bazý defterlerle
merasimlerin icra safhasýna ait evraklarýn kaydedildiði müstakil defterler tutulmuþtur. Günlük vukuat defterleri ise rütbe ve görev tevcihatý kayýt defterlerine dönüþmüþtür.
XVI ve XVII. yüzyýllarda maliye, XVIII ve
XIX. yüzyýllarda sadâret dairesi olan Dîvân-ý
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Hümâyun teþrifatçýlýðý XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar varlýðýný korumuþtur. Ancak Tanzimat öncesinde teþrifatla ilgili tek kuruluþ iken yeni kurumlarýn teþkiliyle görevleri bölünmüþtür. Maliye görevlisi teþrifatî
(teþrîfâtî-i Dîvân-ý Hümâyun) hâcegân-ý Dîvân-ý
Hümâyun’a dahildi. Kalemde kendisine yardýmcý olmak üzere bir halife ile þâkirdler
bulunurdu. XVII. yüzyýlýn sonlarýndaki görev deðiþiminin ardýndan Bâbýâli’ye geçerek sadrazam dairesine baðlanan kalemin
önemiyle birlikte personel sayýsý da artmýþtýr. Önce halife sayýsý çoðalmýþ ve en kýdemlisine serhalife denilmiþtir. Bunu yeni isimlerle yapýlan görevlendirmeler takip etmiþ
ve kalem çalýþanlarý sýrasýyla þöylece þekillenmiþtir: Teþrîfâtî-i Dîvân-ý Hümâyun,
kesedar (1767’den itibaren), serhalife, kesedar yamaðý (1798’den itibaren) ve sayýlarý genellikle beþ kadar olan þâkirdler (halife / mülâzým / yamak). XIX. yüzyýlýn ortalarýnda kesedarlýðýn yerini muavinlik almýþ,
kesedar yamaðýna bir süre muavin yamaðý, daha sonra muavin refiki denilmiþtir.
1902’de serhalifelik kaldýrýlmýþtýr. Bâbýâli’ye geçiþ öncesinde ek olarak yürütmeye
baþladýðý devâtdârlýk-ý Dîvân-ý Hümâyun
görevini de sürdüren teþrifatçýnýn hâcegân
içerisindeki yeri yükselmiþ, bu dönemde
dört gruba ayrýlan hâcegânýn aþaðýdan
ikinci (üst kürkü giyen, fakat sadrazamýn kendileri için ayaða kalkmasý gerekmeyen) grubuna dahil olmuþtur.
Tanzimat’ýn ardýndan ikinci bir teþrifat
kurumu olarak Hariciye Nezâreti’ne baðlý Hariciye Teþrifatçýlýðý (1846-1909) tesis
edilmiþtir. Baþlangýçta “teþrîfât-ý hâriciyye memuru” denilen tek görevlisi bulunan
kuruma sonradan bir yardýmcý görevlendirilmiþtir. II. Abdülhamid zamanýnda muavin sayýsý önce ikiye, ardýndan üçe yükseltilmiþtir. Üçüncü teþrifat kurumu, II. Abdülhamid döneminin cülûstan elli gün sonrasýna rastlayan ilk bayramý (ramazan) sýrasýnda ortaya çýkmýþtýr. Nezâret adý altýnda ve mevcut iki teþrifat kurumunun
üzerinde tesis edilen bu kuruluþ karmaþýk bir yapýya sahiptir. Ortaya çýkýþý, anayasa hazýrlýk çalýþmalarýnýn yoðun biçimde
sürdüðü zamana rastlayan Teþrîfât-ý Umûmiyye Nezâreti (1876-1909) resmen sadârete baðlý, ancak fiilen Yýldýz Sarayý’nda görevliydi. Diðer taraftan idarî bakýmdan ve
tayin iþlemlerinde nâzýra baðlanan Dîvân-ý
Hümâyun Teþrifatçýlýðý’nýn sadrazama, Hariciye Teþrifatçýlýðý’nýn hariciye nâzýrýna baðlýlýðý devam etmiþtir. Görevleri bakýmýndan
nezâret Hariciye Teþrifatçýlýðý’na yakýn olmuþ ve nâzýrlýða genellikle hariciye teþrifatçýlarý tayin edilmiþtir (toplam dört nâzýr-

dan üçü Hariciye Teþrifatçýlýðý’ndan, diðeri Dîvân-ý Hümâyun Tercümanlýðý’ndan gelmiþtir).

Görev yakýnlýðý sebebiyle nezâretin kuruluþunun ardýndan Hariciye Teþrifatçýlýðý’na gerek duyulmayýp üç buçuk yýl kadar
boþ býrakýlmýþ, bazý elçilerin þikâyet ve talepleri üzerine yeniden tayin yapýlmýþtýr.
II. Meþrutiyet’in ilânýndan sonra 1909’da
Dâire-i Sadâret-i Uzmâ dahilinde Teþrîfât-ý
Umûmiyye Dairesi’nin teþkil edilmesiyle
mevcut teþrifat kurumlarýna ait görevler
bir araya toplanmýþtýr. Dairenin, umum
müdürün idaresi altýnda bir müdürü (teþrîfât-ý dâhiliye müdürü) ve müdür muaviniyle sayýlarý genellikle beþ kadar olan memuru (teþrifatçý) bulunuyordu. Umum müdür
genelde teþrîfât-ý umûmiyye nâzýrýnýn, müdür de Dîvân-ý Hümâyun teþrifatçýsýnýn görevlerini üstlenmiþti. Son dönemde ayrýca askeriye, bahriye, ilmiye ve veliaht teþrifatçýlýðý görevlerine rastlanmaktadýr. Bunlar genellikle müstakil olmayýp ek görev
þeklinde yürütülmüþtür.
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Sahaflar Þeyhizâde Esad Efendi’nin
(ö. 1848)
Osmanlý Devleti’nde
˜ teþrifat kaidelerine dair eseri. ™

Ýlmiye mesleðinde Rumeli kazaskerliðine kadar yükselen, nakîbüleþraflýk, Takvîm-i Vekåyi‘ ve Mekâtib-i Umûmiyye nâzýrlýðý gibi görevlerde bulunan Sahaflar Þeyhizâde Esad Efendi’nin devlete ait çeþitli
toplantý, merasim ve ziyaretlerde uyulan
âdetleri, verilen hediyeleri konu alan eseri

