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Osmanl~~diplomatik ilmi (belge ilmi) nin âbide bir eseri yay~ nlanm~~~bulunuyor. Bu eser
Osmanl~~tarihi üzerinde ara~t~ rma yapanlar~n belgeler üzerindeki mü~küllerini çözecek ilk milracaat eseri mahiyetindedir. ~imdiye kadar dilimizde yap~lm~~~mahdut say~daki yay~n ihtiyaca
cevap verebilecek hacim ve muhteviyâttan yoksun idi. Böyle derli-toplu, düzen, tertip ve metod
bak~m~ndan mükemmel bir eser ile bu ihtiyaç kar~~lanm~~~oluyor. Bu eserin haz~rlanmas~ nda
hiç ~üphesiz Say~ n Prof. Kutiiko~lu'nun engin ar~iv tecrübesinin önemli rolü olmu~tur. Y~llar
süren yorucu çal~~malar~n mahsulu olarak meydana gelmi~~bulunan bu eser, giri~, sekiz bölüm
ve sonuç olmak üzere planlanm~~t~r. Ancak kitab~n verimli sayfalar~~ baii~~~ nla da bitmemektedir.
Diplomatikte görüntü önemlidir dü~üncesiyle metin içine 231 adet ~ekil de konulmu~tur. Bu
~ekiller sekiz bölümde diplomatik ilmini ilgilendiren aç~ klamalar~n yanlar~ na yerle~tirilmi~tir.
Bunlar~n tipinin en iyi örne~i olmas~ na dikkat edilmi~tir. Böylece okuyucuya kar~~ la~t~~~~mü~külii çözmede kolayl~ k sa~lanm~~t~r. Bundan ba~ka eserin 419-605. sayfalar~~ aras~nda 165 adet
ekler k~sm~~bulunmaktad~r. Bu elderin bir k~sm~~renklidir. Ekler k~sm~~seçilmi~~belgelerin foto~raflar~ n~~ da ihtiva etmektedir. Hemen hemen her belge türünden birkaç örnek verilmeye çal~~~lm~~ur. Tabiatiyle bu k~s~ m esere bir kat daha de~er kazand~rmaktad~ r. Eserin bibliyografya
k~sm~~da ara~unc~ya çok ~eyler ifade etmektedir. Sadece ar~ivlerde müracaat edilmi~~olan tasnifler dahi hacim itibariyle göz doldurmaktad~ r. Ba~ta ~ ngiliz ar~ivleri olmak üzere yabanc~~ ar~ivlerden de istifade edilmi~~olmas~~çal~~man~ n ciddiyetini göstermektedir. Bibliyografyaya ait olan
"Yay~nlanm~~~Ar~iv Belgeleri", "Kanunnâmeler, ~sek ve Muahedat Mecmualar~ , Sefaretnameler, Haurat Kitablan" ve "Incelemeler" k~s~ mlar~~ da dikkat çekicidir. Bundan ba~ka, eserin
tahlili indeksi de büyük bir itina ile haz~rlanm~~t~ r. Isulahlar ile baz~~kelimelerin diplomatik ilmindeki de~i~ik anlamlann~ n k~sa tarifleri çok yararl~d~ r.
Eserin giri~inde Osmanl~~Ar~ivi'nin k~sa bir tarihçesi ile Diplomatik ilminin do~rusu ve geli~mesine temas edilmi~tir. Burada Milattan önceki devirlere kadar uzand~') dikkat çekici örnekler verilmi~tir. Sonra Osmanl~~Diplomati~ine geçen Prof. Kutilko~lu, Abdurrahman ~eref Bey'in
"Evrak-~~Atika ve Vesâik-i Tarihiyemiz" adl~~ makalesindeld, belgeleri klasik devir ve Tanzimat
devri belgeleri olarak tasnif etmesine i~aret euni~tir. Sonra Musa Kaz~m Bey'in Divan-~~ humayünda tutulan defterleri tasnif edi~ine de temas eden müellif Diplomatik ilmi üzerindeki çal~~malar~ n eskili~ini ortaya koymu~tur. Bundan ba~ka baz~~ bat~l~~ ~arkiyatç~lardan Friedrich Kraelitz, Lajos Fekete, Mihail Gubo~lu, Jan Reychman ve Ananiasz Zajaczkowski Boris Nedkov ve
Asparuh Velkov gibi ilim adamlar~ n~ n eserlerine ve belge tasniflerine yer verilmi~tir. Ayr~ca
ba~ta ~.H. Uzunçar~~h ve M. Tayyip Gökbilgin gibi Diplomatik ilmi üzerine yay~nlar yapm~~~yak~ n
devir hocalar~~ ile günümüzde bu konuya yay~ nlar~ nda temas eden ilim adamlar~ na da i~aret
edilmi~tir.
Birinci Bölüm yaz~~ve yaz~~malzemelerine ayr~ lm~~ur. Burada ka~~t~n tarihçesi, Osmanl~larda ka~~ t; kalem ve kalemtra~; mürekkep; Arab yaz~s~ , aldam-~~sitte, di~er yaz~~çe~itleri ve belgelerde kullan~ lan lusaltma ve özel i~areder bulunmaktad~ r. Bahsi geçen malzemelerin tarihi seyri
de bu bölümde büyük bir vukufla ve tamamiyle orijinal ar~iv malzemesine dayan~larak örnekleriyle anlaulm~~ur. Özellikle yaz~~ çe~itlerinden, her birinin nerelerde kulla~uld~~~ ndan ve geçirdi~i devirlerden de söz edilmi~tir.
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~ kinci Bölümde belgelerde kullan~ lan alâmetler ve mühürler bahsi yer almaktad~r. Burada
tu~ra; pençe; kuYruklu imza; mühür bahisleri bulunmaktad~r. Tu~ran~ n tarihçesi, tarihi seyri
içinde tu~ramn•geli~mesi; pençenin ve imza~~~~~~ çe~itleri incelenmi~tir. Mühür bahsinde mühr-i
humâyündan, ~ah~s ve makam mühürlerinden, bunlar~ n ~ekil ve muhtevalar~ndan, mühürlerin
resmi belgelerdeki bask~~ s~ ras~~ ile sahh mühürleri foto~raf ve ~ekillerle izah edilmi~tir.
Üçüncü Bölüm ise padi~aha âit belgelerin izah~~~~ n yer ald~~~~kitab~ n en önemli bölümüdür. Bilindi~i gibi padi~ahm tu~ras~ n~~ ta~~yan ferman, emir, hüküm, nâme, mülknâme, s~ n~ rnâme, ahidnâme gibi belgelerle padi~ah~ n bizzat ham bulunan belgeler bu guruba dahildir. Bu
bölümde bir ferman~n rükün ve ~artlar~ , yanl~~~sebep ve ~ekilleri ile men~eleri; beraun rükünleri, berat cinsleri, berat verilme muamelesi, beraun özellikleri; nâme-i humâyûn rükün ve çe~itleri ve ~ekil özellikleri; ahidnâme-i humâyf~n (muâhede); Hatt-~~ humâyün ve çe~itleri, Hatt-~~
humâyC~n özellikleri; ~rade-i seniyye ve cins ve rf~ künleri, ~radelerin ~ekil özellikleri; sebeb-i tahrir hükmü, rükünleri ve muamele kay~ tlar~~hakk~ nda bilgiler bulunmaktad~r. Bu bölümün ara~unc~ ya yard~mc~~olacak en göze çarpan k~sm~ , belgelerin gönderilen ~ahs~ n unvanma göre çe~itli elkab ta.~~ mas~d~ r. Sab~rl~~bir çal~~ma ile bunlar tespit edilip istifadeye sunulmu~tur.
Devlet erkâmmn emir ve arz mahiyetindeki belgelerine âit bilgiler Dördüncü Bölümde
incelenmi~ tir. Burada ilk üst düzey yöneticilerinin emir mahiyetinde düzenledikleri belgelerde
kulland~ klar~~buyuruldu incelenmektedir. Önce buyuruldu yaz~s~~tekâmül ve cinsleriyle anlaulm~~ur. Bundan ba~ka arz ve telhis üzerine yaz~lan buyuruldu okuyucuya sunulmu~tur. Telhis de
bu bölümün konular~ ndan biridir. Bilindi~i gibi telhis alt kademede bulunan bir görevlinin üst
kademedekine yazd~~~~bir meselenin özetidir. Tabii ilk akla gel&I sadr~azam~ n padi~aha sundu~u arzd~r. Burada telhis hakk~ nda geni~~bilgi bulunmaktad~ r. Bundan sonra takrir ele al~ nm~~t~ r. Mana itibariyle takrir bir i~i yaz~l~~olarak ilgili mercie bildirme demek oldu~una göre bu
merci padi~ah veya sadr~azamd~ r. Daha alt kademedeki bir görevli de takrir takdim edebiliyordu. Bölümün son bahsi arzd~r. Resmi görevlilerin bir konu hakk~ nda bilgi vermek veya dilekte bulunmak üzere üst makama sunduklar~~belge olan arz hakk~ nda da geni~~bilgi verilmi~tir.
Be~inci Bölümün merkez-ta~ra aras~~yaz~~malara ayr~ld~~~ n~~ görüyoruz. Mektub. tahrirat;
~ukka, telgraf ve adresler bu bölümün esas konuland~r. Diplomatik bak~mdan mektub, bitik,
nâme, nemika, varaka ve risale ayn~~ manda kullan~ lm~~ t~r. Burada mektubun rükün, elkab ve
~ekil özellikleri de incelenmi~tir. Keza tahriraun rükün ve çe~itleri, yanl~~~~ekline göre, ç~ kt~~~~
daireye göre grupland~r~lmas~~yap~lm~~t~ r. Telgraf bahsinde Osmanl~~ Devletinde ilk telgraf~ n
K~ r~ m Harbi s~ras~ nda kullan~ld~~~n~~görüyoruz. Telgraf kâ~~ tlar~ ndaki ifadelerin ne derecede
özenli oldu~u resimlerinden dikkatimizi çekmektedir. Öte yandan adreslerin de yaz~ lan ve yazan ~ahs~ n mevkiine göre de~i~iklik gösterdi~i ve bunun çok büyük önem ta~~d~~~~anla~~lmaktad~r.
Eserin Alt~ nc~~ Bölümü sehfriçi/dâireler aras~~ yaz~~malara ayr~lm~~ur. Burada anlaulan konular tezkire, kaime, temessilk-tahvil-sened, ilmühaber ve müzekkire olup kitab~ n en geni~~bölümlerinden biridir. Tezkirelerin, ç~kt~klar~~dâireye veya verili~~sebeplerine göre pek çok çe~idi
bulunmaktad~r. Bunlar~ n herbiri geni~~~ekilde izah edilmi~tir. Kaime bahsinde çe~itleri anlaulm~~nr. Kez temessuk-tahvil-sened, ifade ettikleri mani bak~ m~ ndan aralar~ nda fark yoktur. Diplomatikte temessük bir borcun ödenmesinin kabul edilmesi ile bir ~eyin teslim al~ nd~~~n~ n gösterilmesi gibi hususlarda kar~~~tarafa verilen bir nevi seneddir. Burada çe~itli temessükler ele
al~ nm~~t~ r. ~ lmühaber bir dâireden di~erine herhangi bir husus, bir karar veya bir hükmü bildirmek üzere yaz~ lan belgelere denildi~i ~eklinde tarif edilip, ilmûhaber çe~itlerine geçilmi~ tir.
Osmanl~~ diplomati~inde bir idare veya nezaretin ~ubelerinden ba~l~~ oldu~u üst makama hitaben, herhangi bir konuyla ilgili izin istemek için haz~ rlanan belgeye müzeldcire denilir. Burada
müzekkirelerin rükün ve ~ekil özellikleri anlanlm~~ur.
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Yedinci Bölümde incelenen bahis dilekçe ve rapor mahiyetindeki belgelerin muhteviyauna aittir. Bu belgeler cins ve muhtevalanna göre arz-~~hal (arzuhal); mahzar; ariza; mazbata ve
layiha olarak tasnif edilmi~tir. Arzuhal genel olarak reyi veya askeri s~n~f~n ~ahsi dilekçeleri
olarak tarif edilmektedir. Burada arzuhallerin rilkün ve özellikleri yan~nda, padi~aha sunulanlar
ile idi arz ve arzuhaller ele al~nm~~t~r. Diplomatik bak~ mdan mahzar ise yüksek makama sunulacak bir dilek veya ~ikayetin yaz~li~~nda haz~r bulunanlar~n onun do~rulu~unu tasdik makam~nda imzalar~n' koyduklar~~bir çe~it arzuhaldir. Burada mahzarlar~ n özellikleri ve kullan~l~~~~
izah olunmaktad~r. Ariza ise küçükten büyü~e takdim etme, muhura manas~n~~ta~~r. Burada arizamn rilkün ve ~artlar~~ incelenmi~tir. Ayr~ca arizalar~n ~ah~slar~n üst makamlara sunduklar~~birer dilekçe oldu~unu da ö~reniyoruz. Mazbata bir meclis veya heyetin müzakerelerinin neticesini göstermek üzere bir makama hitaben kaleme ald~~~~belgedir. Daha ziyade Tanzimat'la birlikte Osmanl~~diplomati~ine girmi~ tir. Bu tarihten itibaren devlet bünyesinde te~ekkül eden
yeni yeni kurulu~lar mazbata düzenleyip üst makama sunmu~lard~r. Bunlar~n bir çe~it rapor oldu~u görülmektedir. Layiha bahsine gelince; Osmanl~~tarihinde özellikle XIX. yüzy~lda ~slahat
laphalan olarak önem kazanm~~t~ r. Bunlar birer rapor olup tefti~, herhangi bir konuda görü~~
veya bir görev sonunda sunulan lay~ halar olarak bilinmektedir.
Sekizinci Bölümün ifta ve kaza organlar~ nca düzenlenen belgeler bahsine ayr~ld~~~ n~~görüyoruz. Burada fetva, ilim, hüccet, vakfiye ve sûret konular~na yer verilmi~tir. Fetvamn kelime
manas~~güçlükleri çözen kuvvetli cevaplar manasma geldi~i bilinmektedir. Fetva müfti taraf~ ndan verilir. Kad~~da kanunlar~~uygular. Fetvan~n riikünleri ve ~ekil özellikleri ile sual ve cevap
örnekleri burada bulunmaktad~ r. ilim, Osmanl~~diplomati~inde mahkeme karar~n~~ihtiva eden
belgedir. Bir ilimda rüknü te~kil eden unsurlar ~unlard~r: Davac~n~n hüviyetinin tespiti, daval~= hilviyetinin tespiti, dava konusu, davahn~n cevab~ , isbat, hüküm, tarih ve imza ile mühür.
Hüccet bahsine gelince: Hüccetler çok çe~itli hususlar~n tespiti için tertip edilmi~~olup kad~lar
taraf~ndan tanzim edilen bir çe~it noterin( belgeleridir. Hücceder ~eriyye sicillerine de i~lenli-di.
~eriyye sicillerinden yap~ lan tespitlere göre al~m-sat~ m, kira, nafaka, vekalet, vasiyet, kefalet, ~ehiclet, fera~, borç, hibe, rü~dün isbau, nezir ve ke~if, sulh ve irsaliye gibi konularda hüccet tanzim ediliyordu. Hilccet bahsi eserde örnekleriyle incelenmi~tir. Osmanh ce~niyetini yak~ndan ilgilendiren vak~f bahsine gelince: bir kimsenin Allah'a yak~ n olmak gayesiyle, menkul veya gayr-i
menkul mal veya mülkünü dini ve sosyal bir gaye için tahsisidir. Vakflye ise vakfedilen ~eyin vas~flar~~ve vakfedilme ~artlar~n~~ihtiva eden ve kad~~taraf~ ndan tasdik edilen bir belgedir. Valzfiyenin riikil~neri bahsinde tasdik ibaresi, davet, vilufin tan~m~, minevellinin tan~m~, mevkufun tan~m~, vak~f ~artlar~~ve di~er konular yer almaktad~ r. Bu bölümün son bahsi sûrettir. ~imdiye kadar pek dikkati çekmemi~~bir konudur. Senet kad~lar~ n noter vazifesi görerek verdikleri bir belgedir. Elinde ferman, berat v.s, olan bir ~ah~s, ashm kaybetmek tehlikesine kar~~~sûretini kullamrd~. Sûretin hakiki oldu~u ise ancak bir kad~~tasdiki ile anla~~lird~.
Eserden anla~~ld~~~na göre Osmanl~~diplomati~i mükemmel kaideler üzerine oturtulmu~tur. Ancak bu geli~meler tedrici bir yükseli~~ile olmu~tur. Müesseseler zaman içinde olgunla~~rken belge ilmi de geli~ip inki~af etmi~ tir. II. Mahmud devri ile Tanzimat dönemi ise Osmanl~~
diplomati~inde önemli de~i~ikliklerin ba~lad~~~~dönemdir. Mesela bütün belgelere tarih ve
imza konmas~~yayg~nla~ur~lmaya ba~lanm~~ ur. Nezaretlerin kurulmas~yla bir evralun daireler
aras~ndaki seyri tamamen de~i~mi~tir. Kezâ ferman ve beratlann kullandd~ klan yerlerin giderek
azald~~~~da görülmektedir. Tanzimat'la Osmanl~~diplomati~inde ba~layan önemli de~i~iklikler
eserde gösterilmi~tir. Eserde belgelerin arka yüzlerinin de diplomatik aç~dan önemli oldu~u belirtilmi~tir. Belgelerde ka~~ t ebadnun, muhteviyat, konu, imza, görece~i muamelenin özelli~i ile
ilgili oldu~u da eserde bahsedilmektedir. Kezi belgelerden hangisinde mühür kullan~ld~~~~baz~lar~nda gerekmedi~i de izah edilmi~tir. Her bölüm sonunda yer alan sonuç lus~ mlannda, okuyucuya k~saca bilgi verecek özellikler gösterilmi~tir.
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Burada zikredilmesi gereken önemli bir husus da, kitab~n mükemmel bir bask~s~ n~ n oldugudur. Büyük boy ku~e kag~d~ na bas~lm~~~olan eserde renkli veya renksiz resim ve ~ekillerin de
sayfalara yerle~tirili~inde büyük dikkat sarfedildigi anla~~ lmaktad~r. Kitap bu haliyle de muhtesiyat~na uygun dü~mü~tür.
Sonuç olarak elimizdeki eser, Osmanl~~ tarihi üzerinde çal~~anlar~n ve ar~ivcilerin birçok
mü~külünü çözebilecektir. K~sacas~~belgeden istifade etmenin ve iyi bir diplomatik analiz yapman~n yollar~n~~gösterecektir.
PROF. DR. MI:ICTEBA ~ LGUREI.

