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XVIL yüzyıl sonları ile 
XVIII. yüzyıl başlarında yaşayan 
Teşrifatizade Mehmed Efendi'nin 
Osmanlı teşrifat kanunlarını 

derlediği eseri. 
_j 

Eserin müellifi Mehmed Efendi, di
van katipleri arasına girip yirmi sekiz 
yıldan fazla bir süre Divan-ı Hümayun'
da teşrifatçılık ve devatdarlık görevlerini 
yürüten Ni'meti mahlaslı Ahmed Efen
di'nin (ö 1121 / 1709-10) oğlu olup ba
basının görevi dolayısıyla Teşrifatizade 

diye şöhret kazanmıştır. Hayatı hakkın

da fazla bir şey bilinmeyen müellif. ba
basının uzun süre teşrifatçılık hizmetin
de bulunmuş olmasının sağladığı imkan
lar çerçevesinde, zamanında oldukça ka
rışık halde bulunan teşrifat kanunlarını 
derleyerek eserini meydana getirmiştir. 
Eserin girişinde Osmanlı adet ve usulle
rinin. teşrifat kayıtlarının müracaata el
verişli olmayan durumu dolayısıyla unu
tulmasına gönlünün razı gelmediğini be
lirten Mehmed Efendi, 169S'te ll. Mus
tafa'nın cülüsu merasimiyle başlamak 
üzere Defter-i Teşrffat'ı kaleme almış
tır. Eserini hazırlarken teşrifat defterle
ri, kanunnameler ve tarih kitaplarından 
faydalandığı gibi Divan-ı Hümayun'un 
kanunları iyi bilen görevlileriyle de gö
rüşmüştür. 

Eserde önce cülüs münasebetiyle ya
pılan merasimler ele alınmış, ll. Ahmed'in 
vefatı üzerine ll. Mustafa'nın tahta çıkı
şı, eski padişahın defni, yeni padişahın 
Ebü Eyyüb el-Ensari Türbesi'nde kılıç 
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kuşanması anlatılmış, sipahi. silahtar, 
yeniçeri, cebeci, topçu ile top arabacı 
ocaklarına verilen bahşişlere temas edil
miştir . Daha sonra bizzat padişahın se
fere çıkması durumunda "tuğ ve otağ 
ihracı" münasebetiyle yapılan merasim
lerden söz edilerek sefere katılanların 

tertipleri. ihtiyaçlarının temini, idarele
ri ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
hakkında bilgiler verilmiştir. Divan-ı Hü
mayun ve arza dair teşrifat kanunlarının 
derlendiği kısımda ise divan günü saray
da kimlerin toplandığı, divanhclnede bu
lunanların tertipleri, toplantı sırasında 

kimlerin hangi işle meşgul olduğu ve 
kurulan sofraların tasviriyle arza girme 
yetkisine sahip olanların tesbiti gibi ko
nulara yer verilmiştir. Ayrıca veziriazam. 
vezirler ve şıkk-ı ewel defterdarının özel 
günlerdeki kıyafetleri ve bunların mai
yetindeki hizmet erbabı ile görev ve yet
kileri hususunda da bazı bilgiler veril
miş, veziriazamlar hakkında Lutfi Paşa'
nın Asalname'sinin birinci babı nakle
dildikten sonra cuma ve çarşamba di
vanları ile sadrazarnın "kola çıkışı" sıra
sındaki alay tertibi ve serdar-ı ekrem 
olarak sefere gidişi halinde sancak- ı şe

rifin kendisine teslimi üzerinde durul
muştur. Ramazanın yirmi beşinden bay
ram gününe kadar olan tebrik ve ziya
retler, bayram günü yapılan merasimler, 
padişahın cuma selamlığı ve türbe ziya
retleri, mevlid-i şerif meclisi. şehzade 
doğumları. sultanların nikah akdi, elçi
lerin karşılanması, sadrazam ve padişah 
huzurlarına kabulleri de eserde anlatı
lan diğer konuları teşkil eder. 

Süslü bir ifadeyle kaleme alınan eser
de merasimler. şartlar dolayısıyla yapı-
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lan değişikliklere de yer verilerek genel 
olarak ve sistemli bir şekilde aniatılmak
ta ve yeri geldikçe hazır bulunanların 

kıyafetl~ri de açıklanmaktadır. Çeşitli 

kimselere tebrik, taltif veya ikram ola
rak giydirilen hil'atlerin sayıları, dökü
mü ve buna benzer ayrıntıları üzerinde 
durulmayıp teşrifat rüznamçe veya mas
raf defterlerinde gerekli bilgilerin bulun
duğuna işaretle yetinildiği de dikkati çek
mektedir. Türk kültür tarihi bakımından 
büyük bir önem taşıyan eser Divan-ı Hü
mayun bürolarının görevleri, vezir, bey
lerbeyi, sancak beyi ve rikab ağalarının 
emekli olma sebepleri ve kendilerine ve
rilen haslarla gedikiiierin hangi görev
lerde istihdam edildikleri ve sayıları gi
bi teşkilata dair hususlarda da değerli 
bilgileri ihtiva etmektedir. 

Defter-i Teşrifat'ın istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'nde (TY. nr. 9810) bir 
nüshası mevcut olup Viyana'da bulunan 
iki nüshasının ise eksik olduğu anlaşıl
maktadır (bk Babinger, s. 255) 
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~ FiLiZ ÇALlŞKAN 

Osmanlılar'da 
maliye teşkilatının başı. 

_j 

Osmanlılar'da genel olarak diğer dev
let müesseseleri gibi defterdarlık da da
ha önceki Türk ve İslam devletlerinin mü
essese ve teşkilatlarına dayanmaktadır. 
Defterdar. Büyük Selçuklu İmparatorlu
ğu ve Anadolu Selçukluları·nda "müstev
fi" veya başında bulunduğu divana Di
vanü'z-zimam ve'l-istifa dendiği için "sa
hib-i divan-ı istifa" adıyla anılırdı. İlhan
lılar maliyenin başındaki şahıs için XIII. 
yüzyıla kadar "defterdari-i memalik" ta
birini kullanmışlardır. Müstevfiliğin ihda
sından sonra defterdari-i memalik ikin
ci dereceye düşmüştür (Uzunçarşılı, Med· 
hal, s. 224). Mehmet Zeki Pakalın'ın, bu 
tarihi gelişmeye temas etmeden defter
dari-i memaliki eyalet maliye işlerine 

bakan şahıs olarak göstermesi hatalıdır 
(Maliye Teşkilatı Tarihi, 1, 5). Osmanlılar 
İlhanlılar'daki bu tabiri benimseyerek 
devletin mali işlerinde birinci derece
de sorumlu olan şahsa defterdar demiş
lerdir. 


