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lerini topladığı kitabıdır. 4. Letters from
the Far East (I 907). Sheffield Üniversitesi'nin rektörü iken Hindistan. Çin ve Japonya'ya yaptığı çeşitli seyahatlerin notlarından oluşmuştur. s. Hinduism and
Buddhism (I -lll, 1921). En önemli eseridir. 6. Japanese Buddhism. Eliot uzun
yıllar bu eseri üzerinde çalışmış , araştır
malarını tamamiayabilmek için 1926'da
Tokyo'daki görevi sona erdiği halde Japonya'dan ayrılmamış ve beş yıl daha
burada kalmıştır. Ancak son rötüşlerini
evinde yapmayı tasarladığı kitap, müellif 1931 'de ülkesine dönüş yolculuğu sı
rasında öldüğü için bazı küçük ilavelerle 193S'te mirasçısı tarafından yayımla
nabilmiştir .

ayrıca Encyclopaedia Britan11. edisyonunda yayımlanmış,
Asya tarihi ve Ural- Altay milletleriyle dilIeri hakkında kaleme aldığı çok sayıda
makalesi bulunmaktadır.
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Osmanlı

belgelerinde

muhatabın sıfatlarının sayıld ığı

L

hitap cümlesine verilen ad.
Lakab kelimesinin

çağulu

_j

olan elkab,

İslam devletlerinde çeşitli görevlilere ve

dini zümre mensupianna verilen unvan
veya sıfatları niteleyen özel bir anlam
kazanmıştır (bk. IAKAP). Diğer Türk ve
İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar'da da bu nevi sıfatları ifade eden
hitap cümlesi elkab umumi adıyla a nı l 
mıştır. Nitekim Osmanlı belgelerinden
padişahın tuğrasını taşıyan name-i hümayun ve ahidname-i hümayun gibi unvan ihtiva eden, takrir veya mazbata gibi doğrudan doğruya konuya girilen bazı belgeler dışında kalanlarda Allah'ın
adının anıldığı "da'vet 1 tahmld 1 temcld " rüknünden sonra gelen ve "mürseIün ileyh " denilen belgenin muhatabının
sıfatlarının sayıldığı , mevkiinin belirtildiği , bazan da isminin yazıldığı rükne
elkab adı verilirdi. Osmanlı diplomatiğinde, gerek Osmanlı devlet erkanına
gerekse yabancı hükümdar veya devlet
adamlarına yazılacak yazılarda kullanı -

lacak elkab ayrı ayrı tesbit edilmişti. Hiç
kimse hakkında o mevki için belirlenmiş
olanın dışında bir elkab kullanılamazdı.
Bu usule verilen önem dolayısıyla Fatih
Sultan Mehmed'in Teşkilat Kanunnamesi'nde de (Kanunname -i Al-i Osman) her
makam sahibi için kullanılacak elkab yer
almaktadır. Elkab, yazan ve kendisine
yazılan şahısların mevkileriyle sıkı bir
şekilde ilgiliydi. Üst makamdan alt makama yazılan bir yazıda kullanılan elkabIa alt makamdan üst makama yazılan
bir yazıda kullanılan elkab ve akranlar
arasında kullanılan elkab farklıydı. Hitap
edilenin padişah, sadrazam veya başka
bir devlet ricali olmasına göre elkab değiştiği gibi padişah , sadrazam veya diğer
bir devlet ricalince alt veya üst makamlara gönderilen yazılar da belgenin cinsine göre, hatta aynı cins belgelerde türüne göre farklılık gösterebiliyordu. Yazının muhatabının bir veya birkaç kişi olmasına göre de elkab değişiyordu .
Padişahın tuğrasını taşıyan belgelerden memleket dahilindeki vazifeiilere
gönderilen fermanlar çok defa birden
fazla mevki sahibine hitaben yazılırdı.
Birkaç kadıya, bir beylerbeyi veya bir
sancak beyi ile bir kadı ve voyvodaya,
yahut bunlarla birlikte yeniçeri serdarları ve iş erlerine bir arada hitap eden
fermanlar oldukça fazladır. Meselenin
kaza organları ile birlikte mülki amiri
de ilgilendirmesi halinde her ikisini birden muhatap alması elkabda da iki müessesenin başındakilere birden hitap
edilmesini gerektirirdi. Birden fazla şah
sı muhatap alan fermanlarda her birine
ait elkab vazifeiiierin mertebelerine göre belirli bir sıra dahilinde ayrı ayrı yazılırdı. Bu sıra beylerbeyi- sancak beyi kadı şeklindeydi. Defterdar ve vakıf mütevellisi kadıdan sonra. müftü ise kadı
dan önce gelirdi.
Ferman elkabında görülen bir husu~ ! ·
yet de d oğ ruda n d oğ ruya gönderilen şa
h ısla ilgili olanlar hariç elkabdan sonra
isim konmamasıdır . X"\/111. yüzyılda ise
isim bulunması lazım gelen yerler boş
bırakılmıştır. L. Pekete bunu. fermanların yazılışı sırasında fermanın muhatabı

olan makamı işgal eden şahsın isminin
katiplerce bilinmemesine bağlamakta;
Boris Nedkov ise Osmanlı kalemlerinde
mükemmel bir teşkilat olduğu, bütün
vergi mükellefleriyle ilgili istenilen kayıtların kolaylıkla bulunabildiğini belirterek isim yerlerinin boş bırakılması keyfiyetinin o isimlerio bilinmemesi veya ihmalkarlık sonucu araştırılmamasından
değil yazılmasına gerek duyulmamasın-

kaynaklandığı üzerinde durmaktaOna göre fermanlar hukuki birer belgedir ve bunun için de belirli şahısların

dan

dır.

adıyla bağlanamazlar ; şahısların değiş

mesi bunların ihtiva ettikleri emirlerin
yerine getirilmesini engellemez. Zira kanun ve nizarnlar o mevkii işgal eden kim
olursa olsun uygulanacaktır (Osmanoturs·
ka Diplomatika, 1, I 36- I 37) .

Fatih Kanunnamesi'nde tesbit edilen
elkabda zamanla bazı değişiklikler olmuş , XIX. yüzyıla kadar daha külfetli elkab kullanılmıştır. Mesela Fatih Kanunnamesi'nde sadrazam " DüstOr-ı ekrem,
müşlr-i efham, nizamü'l-ümem, enlsü'ddevleti'I - kahire, cellsü saltanati'z - zahire, müdebbir-i umOri'l-cumhOr bi'r-re'yi's -saib, mütemmim-i mehammi'l -enam
bi'I-fikri's-sakıb, müessis- i cenabi'ddevleti ve'I-ikbal, muhassıs-ı erkani'ssaltanatı ve'I- i cl al, el- mahfOfü bi- sunOfi'l-avatıfi'I-meliki ' I-a'Ia vezlr-i a'zam
.. . Paşa " şeklinde iken daha sonra bunun
biraz değişikliğe uğrayarak " DüstOr - ı
ekrem, müşlr-i efham, nizamü'l-ümem,
müdebbir-i umOri'l-cumhOr bi'l-fikri'ssakıb, mütemmim-i mehammi'I -enam
bi'r-re'yi's-saib, mümehhid-i bünyani'ddevleti ve'I-iclal, müşeyyid-i erkani's saadeti ve'l-iclal, el-mahfOfü bi-sunOfi
avatıfı meliki'I-a'la vezlr-i a'zam ... Paşa"
(Feridun Bey, I, 9) şeklini aldığı görülmektedir. Sadrazarnın aynı zamanda serdar-ı
ekrem olması halinde elkab " DüstOr - ı
ekrem, müşlr-i efham, nizamü'l-alem,
nazım-ı menazımi ' l-ümem , müdebbir-i
umOri' I-cumhOr bi ' l-fi kri's - sakıb , mümehhid- i bünyani' d- devleti ve' 1- ikbal,
müşeyyid- i erkani's-sa ad eti ve'I- iclal,
mükemmil -i namOsi's-saltanati'l -uzma,
mürettib-i meratibi'I-hilateti'I-kübra. elmahfOfü bi - sünOfi avatıfı meliki'I-a'Ia,
halen vezlr-i a'zam ve serda r -ı ekrem
ve vekıl-i mutlakım olan ... " şeklinde yazılırdı. Mazul sadrazamlar, vezir rütbesindeki beylerbeyileriyle vezirliği olmayan beylerbeyileri, sancak beyleri. defterdarlar. özengi ağaları, relsülküttab,
ilmiye ricali, Mekke şerifi , Kırım hanı ,
Eflak ve Bağdan voyvodaları gibi yarı
müstakil beylerle yabancı devlet hükümclariarına yazılacak name-i hümayun ve
ahidname-i hümayunlarda kullanılacak
elkab da belliydi. Fatih Kanunnamesi'nde defterdara yazılan yazının divan veya maliyeden oluşuna göre elkabın değişik olacağına işaret edilmişti. Divandan yazıldığı takdirde " İftiharü' I-ümera
ve'I - ekabir. muhtarü'I - kübera ve'I-mefahir. müstecmiu'I-cemTI'I-meall ve'I-mefahir. zü'I-kadri'l-etemm ve's-sadri'I-ek-
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rem el-muhtass bi-mezidi inayeti'l-meliki'l- bari Hazine-i Amiremin defterdarı": maliyeden yazıldığında "Kıdvetü erbabi'l-izzi ve'l-ikbal. umdetü ashilbi'lkadri ve'l-iclal, camiu vücühi'l-emval,
amirü' ı- hazayin bi- ahseni' ı- a·mal elmuhtass bi-mezidi inayeti'l-meliki'l-a'la
Hızane-i Amirem defterdarı" elkabı kullanılıyordu ( TD, sy 33 1ı 980-81]. s. 49)
Yine Fatih Kanunnamesi'nde müftü,
hoca ve şeyhülislam için "A'lemü'l- ulemai'l- mütebahhirin. efdalü' ı -fudalai' ı 
müteverriin, yenbüu' 1-fazlı ve' 1-yakin,
varis-i u!Omi'l-enbiya ve'l -mürselin, keş
şaf-ı müşkilat - ı diniyye ve sahhilh-ı müteallikat-ı yaklniyye, keşşaf-ı rumüzi'ddekayik, hallal-i müşkilat-ı hakayi~. şey
hü'I-islamı ve'l-müslimin, müfti-i enami'l-mü'minin el -müstagni ani't-tavsif
ve't-tebyin hocam mevlana ... 1 hizmet-i
fetvada olan mevlana ... " elkabının kullanılacağı kaydedilmiştir. Bunun gibi kazaskerler, SOO akçelik taht kadı ları ile
SOO'ün altındaki kadıların elkabı da ayrı ayrı belirtilmiştir. Mesela SOO akçelik
taht kadılarının elkabı "Akda-yı kuda·
ti' ı - müslimin, evla -yi vülati'l- muvahhidin, ma'denü'l-fazlı ve'l-yakln, varis-i
u!Omi'l -enbiya ve'l-mürselin, hüccetü'lhakkı ale'I- halkı ecmain el-muhtass bimezidi inayeti'l-meliki'l-muin" şeklinde
dir. Mülki erkan gibi ilmiyeden olanların
da dereceleri indikçe kullanılan elkab
sadeleştiriJip basitleştirilm işti r (kanunnamede yer almayan bazı elkabı ise Fatih'in
fermanlarından tesbit etmek mümkün olmaktad ı r. Örnekler için bk. inalcık , XI / 44
119471, S. 698)
Osmanlı tabiiyetinde olan gayri müslimlerle yabancılar için de ayrı elkab tesbit edilmişti. Erde! kralının elkabı "İfti
harü'l - ümerai'l-izami'l-Tseviyye, muhtarü'l-küberai'l-fihilm fl milleti'l-Mesihiyye, muslih-i mesalih-i cemahiri't-taifeti'n-Nasraniyye, sahib-i ezyali'l-haşmeti
ve'l-vekar. sahib -i dareyni'l-mecdi ve'liftihilr Erde! kralı ... " iken (Guboğlu, s.
169) Eflak, Bağdan voyvodalarına gönderilen fermanlarda kullanılan elkab
"İftiharü'l- ümerai' ı- mill eti' ı - Mesihiyye.
m uhtarü ·ı- kü be ra i 't - taifeti 'n- Nasraniyye Eflak 1 Bağdan voyvodası...": "Kıdve
tü'l- ümerai' ı - mill eti' ı- Mesihiyye halen
Bağdan 1 Eflak voyvodası..." (a.g.e., s.
190, 196, 198, 211, 216-219, 237) şekille 
rindeydi. Yabancı devlet hükümdarları 
nın imparator, kral veya kraliçe oluşla
rına göre elkab değiştiği gibi zaman içinde de değişiklikler oluyordu. Mesela
Avusturya imparatorlarına "Kıdvetü üme-
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ra i'!- Tseviyye, üsvetü küberai'l -fiham n
milleti'l-Mesihiyye, muslih-i mesalih -i
cemahiri't-taifeti'n- Nasraniyye, sahibü
ezyali'l-haşmeti ve'l -vekar, sahibü delaili'l-m ecd i ve'l- iftihar. .. " : ingiltere kraliçesine "İftiharü'l- muhadderati'l-Tseviyye, muhtarü' ı- muvakkırati'l- Mesihiyye,
maslahatü mesalihi't- taifeti' n - Nasraniyye. sahibetü ezyali'l-haşmeti ve'l-vekar. sahibetü delaili'l -mecdi ve'l -iftihar
vilayet-i ingiltere kraliçesi..." elkabı kullanılırdı . Özellikle son dönemlerde Avrupa devletlerinin kralları için kısaca "haş 
metlü ... kralı" tabirine de rastlanmaktadır. İslam hükümdarları için kullanılan
elkab ise daha uzun ve tamamen farklıydı. İran şahlarına gönderilen name-i
hümayunlarda kullanılan bir elkab şöy
ledir: "Etnab-ı hıyarn-ı rif'at ve esbab-ı
kıyam-ı haşmet, hazret-i ali- rütbet, felek-miknet, şemse - i eyvan-ı izzet, neyyir-i asman-ı şevket, hidiv-i kamkar,
şehriyar - ı mekremet- şiar, cemşid-i hurşid-tal'at, hakan-ı keyvan-menzilet, dara-yı tae ü taht, daver-i flrüz-baht, hüsrev-i fağfür-fer, şah - ı Feridün-siyer, vasıta-yı ahd-i bahtiyan, nigin-i hatem-i
tac - dari, hümayun-devlet ü müşteri
saadet, Cem- ca h -ı nısfet - penah, va lasadr u bülend - ka dr Tahmas b Şah".
Sadrazam, beylerbeyileri, defterdar,
kaptan paşa vb. vazifeiiierin emirleri olan
buyrulduların elkabı ferman elkabına
nazaran hem daha kısa ve basitti, hem
de her makam için ayrı ayrı olmayıp bir
elkab birkaç makam için kullanılırdı. Mesela kazaskerlere "izzetlü, faziletlü":
kaptan paşaya "izzetlü, rif'atlü": istanbul kadısına "faziletlü": defterdarlar, nişancı, reisülküttab, tersane. darphane,
defter ve şehir eminleri, yeniçeri ağası ,
bostancıbaşı, kapıcılar kethüdasına ise
sadece "izzetlü" diye yazılırdı (Buyurul·
du Mecmuasi, TTK Ktp., Yazmalar, nr. 70,
vr. 6'-6b). Tanzimat'tan sonra yeniden
teşkilatianma dolayısıyla XIX. yüzyıl ortalarında yeni kurulan müesseselerin
başında bulunanlara yazılacak buyurulduların elkabı da tesbit edildi. Buna göre serasker ve kaptan paşaya "devletlü,
atüfetlü efendim hazretleri": Mısır vali si, Maliye, Evkaf, Ticaret, Darphilne nazırları ve ordu-yı hümayun müşiri vb.ne
"devletlü efendim hazretleri": müşirler.
valiler, Hariciye ve Tersane nazıriarı ile
Mabeyn başkatibine "atüfetlü efendim
hazretleri" şeklinde yazılmaya başlandı
(BA, Cevdet, D, nr. 7531).
Sadrazarnın padişaha, diğer devlet erkanının sadrazama veya üstlerindeki ma-

karnlara sundukları bir meselenin özeti
mahiyetindeki telhislerin elkabı yazılan
şahsa göre değişir. Padişaha yazılan telhislerin de konularına göre elkabında
değişiklik va rdır. Kanuni Sultan Süleyman saltanatında "devletlü padişahım,
saadetlü padişahım" gibi sadeelkab kullanılırken zamanla değişikliğe uğrayarak
"şevketlü, kerametlü, mehabetlü padişahım": Nevşehirli İbrahim Paşa sadaretinden itibaren de " H uda-yı müteal
vücüd - ı hümayün - ı padişahanelerin hemişe vikaye-i samedanisinde masün - ı
müeyyed eyleyip saye-i hüma-paye -i müIOkanelerin cümle ile bu bende-i nilçizleri üzerinde daim eyleye" gibi külfetli
elkab kullanılmaya başlanmıştır. XVIII.
yüzyıl sonlarında ise telhis elkabının kıs
men basitleştirildiği ve hemen daima
"şevketlü, kerametlü, mehilbetlü, kudretlü veli-ni'metim efendim padişahım"
şeklinin tercih edildiği görülür. Padişa
ha yazılan diğer belgelerde olduğu gibi
bunlarda da "padişahım" kelimesi elkab
satırının biraz üzerine yerleştirilmiştir.
Mektup elkabı da gönderen ve gönderilen kişilerin mevkilerine göre deği
şiklik gösterir. Ancak yazan çok yüksek,
· kendisine yazılan ise çok aşağı bir mevkide değilse saygı ve nezaket kaidelerine riayet edilirdi. Alttan üste yazılan
mektuplardaki elkab "Muttali-i tevali- i
devlet ve menba - ı menabi-i saadet ü
haşmet olan südde-i seniyye -i sidremakam ve atebe-i aliyye-i gerdün-ihtitamları türabına"; "Mesned-i menba-ı
devlet- penah-ı asan. huffü'r-rahmani'llutfi'l - hafl saha- i mülk-i mesaha sına" ;
"Devletlü, inayetlü, mürüwetlü, vala himem. cezilü'l -mükerrem efendim sultanım ağa-yi zişan hazretlerinin hak-i
pay-i iştimalleri ne" şekillerinde çok hürmetkarane idi. üst makamdan alt makama yazılan mektup elkabı ise "Saadetlü, mekremetlü, meveddetlü karındaş-ı
eazz ü ekremim düstür-i celilü'ş - şan
hazretlerinin nadi- i saadet - mevfürları 
na": " İzzetl ü, saadetlü, meveddetlü karındaş-ı eazz ı m paşa - yi ceiTiü'l-kadr hazretlerinin huzur-ı izzet- mevfürlarına";
"Saildetlü, semahatlü, rif'atlü maarif perverim karındaşım efendi hazretlerinin huzur-ı saadet- mevfürlarına": "Saadetlü, mekremetlü, mürüwetlü, atOfetlü oğlum sultanım efendi -i celilü'ş
şan hazretlerinin nadi-i saadet-iştimal
lerine" veya daha basit olarak, "Halen
.. .'da mütesellimimiz izzetlü ... Ağa" şek
lindeydi. Muhatabın yaşça küçük olması
halinde elkaba "oğlum", akran olması
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halinde ise "karındaşım" kelimeleri ilave edilebilirdi (birkaç örnek için bk. BA,
A.NŞT, dosya 125 1/ 51, 59; A.RST, dosya
2/ 9, 36)
Yabancı devlet ricaline gönderilen mektuplarda name-i hümayun elkabına oldukça benzer bir elkab kullanılır ve bu
da hükümdarın müslüman veya hıristi
yan oluşuna göre farklılık gösterirdi. Mesela sadrazam tarafından Özbek hanı
ve Fas hakimine yazılan mektupların elkabı şöyleydi: "Aii-hazret. felek-rif'at.
Cemşid- azam et. Feridun- haşmet. Dara- dirayet. iskender- feraset, saltanatmeab, hilafet- n isa b, saadet- iktisab, siyadet- intisa b, zü'd-devleti'r-rasiha ve'l izzeti'ş-şamiha, basıtü ' l-emni ve'l-eman.
naşirü'l - adli ve'l-ihsan. el-müstağni zatühü ani't-tavsif ve sıfatühü ani'l-beyan ,
el-mahfüfü bi -sünüfi letaifı ' 1- mennan
han-ı a'zam ve hakan-ı muazzam Abdullah Han" (Feridun Bey, 11, 239, 243); "Calis-i serir-i saltanati'l-a'la, Iabis-i libasi'l-adaleti ve't-takva, haris-i sağri'l-is
lam, faris-i heycai'l-i'tisami' l -uhuwi's sultani'l-a'zam ve·ı- hakani'l-a'deli'l-ekrem, müfettihu ebvabi'l-berr ale' l-halayi~. müfeyyizü füyüzati'l-hükümeti fi'l megarib ve'l-meşarik, etka's-selatin ilmen ve fazlen, aslah-ı havakın kavlen ve
amelen, edame'llahü mülkehü ve saltanatehü ve eazze ensarehü ve a'vanehü
kema a'la şanehü ale'd-devam ila en yerise'llahü'l-arza ve men aleyha innehü
hamidün mecid cenab - ı hilafet-meablarına " (a.e., ll , 245). Hıristiyan hükümdarlarına ve devlet ricaline gönderilen
mektupların elkabı ise "Mefharü's -selatin fi dini' 1- Mesihiyye, efharü' 1- havakin fi mezhebi'I- İseviyye, sahibü'd-deyri
ve'n-nakus, muhtarü'l-asl ve'n-nadüs
Venedik padişahı " (Gökbilgin, TTK Belgeler, 1/ 2, s. ı72) ; " Kıdvetü ' l-ümerai'l-iza
mi'l-iseviyye, umdetü küberai'l-fiham fi
milleti'I-Mesihiyye, muslih- i mesalih-i
cemahiri't-taifeti'n- Nasraniyye, sahib-i
ezyali'l-haşmeti ve'l-vekar, sahib-i delaili' l-mecdi ve'l - iftihar ... kralı" (Public
Record Office, Stad e Papers, ı 02 / 6 ı ) tarzındaydı. Gönderilenin kadın olması halinde "Kıdvetü' n- nisvani' 1- muvakkırat
fi'l- milleti'I-Mesihiyye, üsvetü'n -nisai'lmuhadderat fi taifeti'I-Iseviyye, sahibetü ezyali'l-haşmeti ve' l-vekar. sahibetü
delaili'l- ham di ve'! - iftihar ... kraliçesi"
şeklinde elkabda biraz değişiklik yapı
lıyordu . Valide sultanlar tarafından da
bazı hükümdarlara mektuplar gönderilirdi. Bunların bir kısmındaki elkab daha
külfetli, bir kısmı ise basit olurdu (Ski!-

!eter, s. ı34-ı35, ı55 , ı5 6) Hıristiyan devlet adamlarına , olağan üstü yetki sahibi olan serdar veya Budin beylerbeyilerinin gönderdikleri mektupların elkabı
ise "Devletlü dostumuz ve hakim komşumuz Macar taifesinin palatinoşu Gruf
Galantayı Esterhazy Mikloş" ; "Devletlü
dostumuz ve hakikatlü komşumuz ...";
"izzetlü ve devletlü dostumuz ... " (L. Fekete. Türkische Schri{ten aus dem Archiue,
s. 63, 70, 79) gibi oldukça basit ve Türkçe idi.
Merkezle taşra veya iki taşra şehri arasındaki tahrirat (küçükten büyüğe) ve şuk
ka (büyükten kü çüğe) gibi yazışmalarda
ki elkab daha basitti. Tahriratta elkab
genellikle "Veliyyü'n-ni'ama devletlü, atı
fetlü efendim hazretleri ": "Veliyyü'n -ni'ama. bende-i pervera, kerimü'ş -şiyema
efendim "; "Hak-i pay-i ali-i mün'imanelerine ma'rüz-ı çaker-i kemineleridir ki ";
"Atebe-i ulya-yı asafanelerine ma'rüz-ı
çaker-i kemineleridir ki" ; "devletlü veliyyü'n-ni'am efendim" veya daha sade
ve basit olarak "velini'metim efendim ",
" ma'rüz-ı bendeleridir ki", "ma'rüz-ı çakerleridir ki " şekillerinde olurdu. Şukka
elkabı ise çok defa "Devletlü, atüfetlü,
mürüwetlü, meali- himem efendim hazretleri"; "Devletlü, atıfetlü, mürüwetlü,
uluwü'l-himem, kerimü'ş-şiyem sultanım hazretleri" gibi hürmetkarane olmakla beraber tahrirata nazaran daha
basitti. Kapı kethüdaları , dergah-ı ali
kapıcıbaşıları, matbah ve gümrük eminleri gibi vazifeiilere gönderilen şukkala
rın elkabında "Saadetlü, mekremetlü,
meveddetlü birader-i azizim efendi-i sütüde-şiyem hazretleri"; "inayetlü, atüfetlü, mürüwetlü cemilü'ş-şiyem karın
daşım sultanım hazretleri" ; "Saadetlü,
mekremetlü, meveddetlü birader-i hulüs-şiarım ağa-yı celilü'l-kadr hazretleri "; "Saadetlü, mekremetlü, mürüwetlü
karındaş - ı eazzım sultanım hazretleri"
misallerinde olduğu gibi çok defa "karındaşım" ve "biraderim " kelimeleri kullanılırdı. Genel olarak gönderen ve gönderilen şahısların mevkileriyle orantılı
olarak elkabda da değişiklik görülür.
Tanzimat sonrasında "devletlü efendim
hazretleri ", "atüfetlü efendim hazretleri", "saadetlü efendim" , "hamiyyetlü bey"
gibi daha basit elkab kullanılmıştır.
Tezkire cinsi belgelerin sadece bir kıs
mında elkab bulunur. ilk defa Il. Mahmud devrinde ortaya çıkan, sadrazarnın
padişah yerine Mabeyn başkatibine hitaben yazdığı arz tezkireleri elkabı da
başlangıçta "Seniyyü'l-himema. kerimü'ş-

şiyema devletlü, atüfetlü efendim hazretleri"; "Seniyyü'l- himema, b ehiyyü ' ş
şiyema devletlü, atüfetlü efendim hazretleri "; "Seniyyü'l-himema inayetlü, atüfetlü efendim hazretleri "; "Seniyyü'I-himema, kerimü'ş-şiyema devletlü, inayetlü, atıfetlü, übbehetlü efendim hazretleri ", hatta başkatibin sadrazamdan
küçük olması halinde "Seniyyü' 1- hi mema. kerimü ' ş-şiyema devletlü, atüfetlü
oğlum efendim hazretleri" veya "Atüfetlü, mürüwetlü oğlum efendim hazretleri" gibi şekille rde iken 1847' deki düzenlemeyle daha basitleşti rilmiş (BA, Mesai!- i Mühi mme, nr 139). "atüfetlü efendim hazretleri" denmesi kararlaştırılmış
tı. Sadarerten resmi dairelere ve ekseriya nezaretlere gönder ilen tezkire-i samiyyelerdeki el kab, 1847' den itibaren
padişaha damat olan nazı rlar için "devletlü, atüfetlü efendim hazretleri", böyle
bir sıfatı olmayanlar içinse sadece "devletlü efendim hazretleri" şeklindeydi.
Diğer

belgelerde

olduğu

gibi arzlarda
halinde "padişahım " kelimesi kullanılı r. Sadrazam ve
daha aşağı mevkidekilere ise elkabda
"Rifatlü ve merhametlü sultanım hazretlerinin hak-i pay-i şeriflerine a rz-ı
dai-i hakir budur ki" misalinde olduğu
gibi "sultanım " kelimesi bulunurdu. Özellikle ilmiye ricali tarafından sunulan arzlarda ise "arz" yerine "ma'rüz " kelimesi
kullanılırdı. Arizalara gelince, padişaha
sunulanlarda elkab "Şevketlü, kudretlü,
mehabetlü, azametlü sultanım 1 hünkarım hazretleri "; sadraza ma sunulanlarda ise "Devletlü, inayetlü, re'fetlü, atüfetlü ser-tac-ı müfaharetim efendim
sultanım hazretleri", daha aşağı seviyedekilere sunulanlarda "Sa'adetlü, mürüwetlü, mekremetlü efendim sultanım
hazretleri " gibi şekillerde idi. Arizanın
üstten alta yazıl anı olarak tarif edilebiIecek kaime elkabı ise bazan sadece
"Ma'rüz-ı abd-i ahka rl arı d ır ki" şe kli n
de iken bazan da "Benim izzetlü, saadetIü karındaş-ı eazzım hazretleri" ; "Benim
inayetkar efendim"; "Devletlü, atüfetlü,
mürüwetlü, re'fetlü, seniyyü' 1- him em,
kerimü' ş- şiyem sultanım hazretleri" ;
"Devletlü, atüfetlü, mürüwetlü, veliyyü'lhimem efendim, sultanım hazretleri";
"Devletlü, inayetlü, atüfetlü, re'fetlü veliyyü'n-ni'am ali-himem efendim sultanım tiazretleri" ; "Benim saadetlü, mekremetlü, meveddetlü, re'fetlü karındaş-ı
eazz ü ekremim, sultanım , ağa-yı celilü ' ş-şan hazretleri" veya benzeri hürmetkarane bir ifade taşırdı.
da

padişaha sunulması
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ELKAB
Arzuhaller ve toplu imza ihtiva eden
arzuhaller olarak tarif edilebilecek mahzarlarda kullanılan elkab da padişah,
sadrazam, divan vb. arzuhalin muhatabı olan şahıs veya makama göre deği
şiklik gösterirdi. Padişaha sunulan arzuhallerde elkab yerine " Şevketlü , mehabetlü, re'fetlü padişah- ı alem-penah
hazretleri hilafetinde daim olsun" : "Şev
ketlü, mehabetlü, azametlü padişah-ı
alem- penah hazretlerinin Hak sübhanehü ve teala vücüd- ı hümayunların elem
ü ekdardan masün ve mahfüz eyleye,
amin" : "Şevketlü , mehabetlü, şehamet
lü, kudretlü padişah-ı alem-penah hazretleri sağ olsun : Hak sübhanehü ve t eala vücüd- ı hümayunların hatalardan
masün ve mahfüz eyleyip serir-i saltanat-ı aliyyelerinde daim ve müstedam
eyleye, amin ya mufn": "Cenab-ı rabb-i
yezdan pactişah-ı all-şan ve halife-i ma'delet- unvan efendimiz hazretlerini bakemal -i afiyet serır-aray- i şevket ü iclal buyursun, amin"; " Şevketl ü, kerametlü, mehabetlü padişahım hazretlerinin
Hak sübhanehü ve teala hazretleri vücüd-ı hümayunların afat u belliyyattan
mahfüz eyleyip pertev-i hayatın fukara
vü zu ' afanın üzerinden dür u mehcür
eylem eye, amin, bi- hürmeti seyyidi'lenbiya ve'l-mürselfn" gibi bir "dua-i padişahf" bulunurdu. Sadrazam veya daha
aşağı mevkideki bir şahsa sunulan arzuhallerde muhataba " sultanım " şeklin
de hitap edilirdi. "Devletlü ve saadetlü
efendim sultanım hazretleri sağ olsun":
"Devletlü, inayetlü, merhametlü efendim sultanım hazretleri devlet-i ebedf
ile sağ olsun· : "Saadetlü ve devletlü veIf- ni' m eti m efendim sultanım hazretleri" : "Saadetlü ve izzetlü ve devletlü paşa-yi celTiü'ş-şan " vb. elkab kullanılırdı.
XIX. yüzyılda elkabdaki sadeleştirrtıeden
sonra arzuhallerde de artık daha basit
hitap şekillerinin kullanıldığı görülmektedir. Sadrazama " Ma'rüz - ı çaker -i kemfneleridir", şeyhülislama "Ma'rüz-i dal-i
dirineleri dir". nezaretler ve daha aşağı
kademedekilere " Ma'rüz-ı acizanemdir",
"Atüfetlü efendim hazretleri", "Saadettü efendim hazretleri", " Nazır beyefendi hazretleri" şekilleri kullanılmaya baş
lanm ıştır ( çeş itli vazifelilere yaz ıl a n arzuhal örnekleri için bk. Mehmed Fuad. s.
21 9 vd.)
Mahzarlarda da padişaha, divana veya sadrazama sunulmasına göre elkab
formülü farklı olurdu. Padişaha sunulan mahzarlarda elkab "Saadetlü, mürüwetlü, amme-inasa merhametlü pa-
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dişah-ı aıem-penah hullidet hilafetühü
el-cesürü'd-dfn hazretlerinin ri kab- ı hümayunlarına arzuhal": " Rikab - ı hümayün-ı devlet-nüma edamellahü teala bi'l izzi ve'l-ala niyazgahına " veya "Saadetlü
ve azametlü ve şevketlü pactişah-ı zıllul
lah hazretlerinin rikab - ı hümayunları
na " gibi şekillerde olabiliyordu. Sadrazama sunulan mahzarlardaki elkab formülleri "Devletlü ve saadetlü ve fukara
kullarına merhametlü sultanım hazretlerinin hak-i pay-i izzetlerine": "Devlettü, inayetlü ve merhametlü veliyyü'n-niam ve kesfrü'l-kerem efendim sultanım
hazret leri sağ olsun": "Devletlü, inayetlü, amme-i alemiyana merhametlü veliyyü'n - niam - ı alem dame ma dame'lalem sultanım hazretlerinin hak-i pay-i
ıtır- nakleri savbına": "Saactetlü ve mürüwetlü ve devletlü sultanım hazretlerinin türab-ı ikdamlarına " gibi şekiller
deydi. Divan-ı Hümayun'a sunulan mahzarlardaki elkab ise en çok "atebe-i aliyye" sözüyle başlardı. "Atebe-i aliyye-i
inayet - resan ve südde-i seniyye-i saadet - nişan , la-zalet aliyyeten ila yevmi'lmfzan türabına" : "Atebe-i aliyye-i adalet-unvan ve südde-i seniyye -i ma'delet- bünyan la-zale müeyyeden ila inkı
razi'd-devran türabına ": "Atebe-i aliyye-i adalet-unvan ve südde -i seniyye-i
saadet- nişan . la- zalet aliyyeten ila yevmi'l-haşri ve'l-mfzan niyazgahına" : "Dergah-ı refiü'ş - şan ve bargah-ı adaletunvan la-zalet aliyyeten ila yevmi'l-k.ıyam
türabına " bunların başlıcalarıdır. Mahzarlarda bunlardan başka " Dergah-ı refiü ' ş
şan-ı hakanı türabına ·. "Der-i devletmedara", " Pfşgah-ı devlet-penahları 
na", "Bais-i tenmfl:<--i hurüf oldur ki " gibi daha kısa, hatta arza benzeyen "Dergah - ı fetek-medar ve bargah-ı gerdüniktidar türabına " veya " Arz-ı bendegf budur ki" şeklinde birtakım hitap formüllerine de rastlanmaktadır.

Arfza elkabı da bir dereceye kadar
arzuhallere benzer . Padişaha sunulması
halinde " Şevketlü, kudretlü, mehabetlü,
azametlü hünkarım hazretleri": sadrazama sunulduğunda "Devletlü, inayetlü,
re'fetlü, atüfetlü ser-tac - ı müfaharetim efendim sultanım hazretleri": "Devıetlü, inayetlü, atıfetlü , re 'fetlü. veliyyü'n-niam, kesfrü'l-himem efendim sultanım hazretleri " : "Devletlü, saadetlü,
mürüwetlü, mekremetlü efendim sultanım hazretleri" şeklindedir. Daha aşa
ğı seviyedeki vazifeiilere verilen arizalarda "Saadetlü, semahatlü. atüfetlü, re'fetlü sultanım efendim hazretleri" gibi

elkab kullanılı rdı. Tanzimat sonrasında
ise bunun basitleştirilerek " Ma'rüz-ı çaker -i kemfneleridir ki" şeklini aldığı görülmektedir.
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