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İLMÜHABER 
(,r.> .9 ~ ) 

Osmanlı bürokrasisinde 
bir belge türü. 

_j 

Bir kararı bildirmek yahut bir husus 
hakkında bilgi vermek üzere bir daireden 
diğer daire veya dairelere yazılan belge
dir. Tezkire gibi kalemler arası yazışma
lardan olmakla beraber düzenieniş tarzı 
bakımından farklılık gösterir. İlmühaber
lerde elkab olmadığı gibi ekseriya bir ira
de, buyuruldu veya arzuhalden bahisle 
doğrudan doğruya konuya girilir. Yazılma

sına sebep olan meseleye göre uzunluğu 

Bir ilmühaber örneği (BEO , A.DVN, Dosya, nr. 7/10) 

değişse de bitiş daima, " ... işbu ilmüha
ber verildi" şeklinde olup sol altta tarih 
ve mühür bulunur. Sadrazarnın buyurul
dusu ve padişahın iradesiyle kesinleşen 
kanun ve nizarnların ilgili kalemiere bil
dirilmesi ilmühaberlerle olurdu. Bu ilmü
haberlerde önce böyle bir şeye ihtiyacın 
niçin duyulduğundan bahsedilir, sonra 
teklifin mahiyeti ve kimin tarafından ya
pıldığı belirtilerek durum tafsilatıyla an
latılır : teklif bir mecliste konuşulup ka
rara bağlanmışsa buna ve teklifin padi
şah tarafından onaylandığına da işaret 
edilirdi. 

Bir kararın birden fazla yere bildirilmesi 
halinde çok defa diğer kalemlerin de ad
ları zikredilmekle beraber ilmühaber gön
derilecek yerlerin sayısının fazla olması 
durumunda adlarının teker teker yazıl
ması yerine "diğer ilmühaberleri"nin ve
rildiğine işaret olunmakla yetinilirdi. Alı
nan kararların mali yönünün bulunması 
halinde ait olduğu muhasebe kalemine 
kaydı yapıldıktan sonra ilgili kalemiere il
mühaberleri gönderilir, yeni karar eski
sinin tashihini gerektiren bir husus ise 
buna da işaret edilirdi. 

Memuriyete tayin bildiren ilmühaber
ler, bir veya birkaç kişi için tanzim edilir
di. Bu ilmühaberlerde bazan sadece pa
dişahın iradesinden, bazan da sadraza
rnın buyuruldusu ve padişahın iradesin
den bir arada bahsedilir ve tayin yapılan 
memuriyetin eski ve yeni sahiplerinin 
rütbe ve isimleri yazıldıktan sonra gönde
rilen kalemin ismine de yer verilirdi. Fer
man, berat, mülkname, buyuruldu yahut 
mektup ve tahrirat gibi belgelerin yazıl
ması için de ait olduğu kaleme ilmühaber 
gönderilirdi. Bu ilmühaberlere bir arzu
hal. bir inha vb. den bahisle başlanır, ko
nu açık bir şekilde aniatıldıktan sonra di
ğer ilmühaberler gibi bitirilirdi. 

Bir kalemden diğer bir kaleme yazılan 
ilmühaberler çok ve çeşitlidir. Mesela XIX. 
yüzyılda muhtelif memuriyetler için ayrı 
ayrı tesbit edilen nişanların memuriyet 
derecesi yükseldikçe, değişmesinden do
layı eskilerinin alınıp hazineye teslimi ve
ya yeni tip nişanlarla değiştirilmesi dola
yısıyla eskilerinin Darphane-i Amire'ye 
teslim edildiğini bildirmek üzere Dahiliye 
Katibi Odası'na bir ilmühaber verilirdi. 
Bu ilmühaberlerde doğrudan doğruya ko
nuya girilir ve bu geri alınma işinin sada- · 
ret tezkiresiyle yapıldığı. sadrazarnın bu
yuruldusundaki emir uyarınca eskisinin 
Darphane'ye teslim edildiğini bildiren il-
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mühaber üzerine ilgili daireye bu ilmü
haberin verildiği belirtilirdi. Bir diğer il
mühaber de cevap ilmühaberi denilen ve 
taşrçı ile merkez arasındaki süratli yazış
mayı sağlamak üzere telgraf gönderilme
si yaygın hale geldikten sonra taşradan 
yollanan ve resmi olmayan telgraflarda, 
cevabının yine telgrafla alınabilmesi için 
cevabi telgrafın belli bir kelimeye kadar 
ücretinin gönderen tarafından ödendiği
ni gösteren belgedir. 

Sonda ilmühaber tezkiresi ve ilmüha
ber kaimesi oldukları belirtilen belgelerin 
de tertip tarzı bakımından ilmühaberden 
farkı yoksa da ilmühaber kaimelerinin bir 
kısmında altta mühür bulunmaz, buna 
karşılık divan kalemlerinden çıkan diğer 
bazı belgelerde yazının ilk kelimesi üze
rinde görülen "sahihtir" kelimesi vardır. 
Askeri olanlarda ise altta "sahh" mührü 
bulunur. 

İlmühaberlerin uzunluklarına göre kul
lanılan kağıtlar değişiktir. Kısa olanlar, son 

DTvan·ı Hümayun'dan verilen. üstte ·sahihtir" vazısı bulu
nan ilmühaber kaimesi (BA, Cevdeı- Maarif, nr. 22762) 
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Askeri rOznamçeden verilen ·sa h" mühürlü ilmühaber kil
imesi (BEO, A.DVN, Arz Dosya, nr. 1/36) 

devirlerde "müzekkirelik" denilen orta boy 
kağıtlara yazılmışken uzunlarda büyük 
boy "takrirlik" kağıt kullanılmış ve karm
yarık şeklinde, yani bir sayfaya iki sütun 
olarak kaleme alınmıştır. 

Tanzimat'a kadar ilmühaberlerde ço
ğunlukla divani yazı kullanılmış, daha son
ra diğer belgelerde olduğu gibi rik'a ter
cih edilmiştir. Kağıdın üst kenarına yakın 
yerinde basit "hüve" formülü bulunmak
ta, ilmühaberin uzunluğuna ve kullanılan 
kağıdın büyüklüğüne göre değişrnek üze
re yazı, üst kısımda 5-1 o santimetrelik 
bir boşluk bırakılarak yazılmaktadır. Ma
liye ile ilgili ilmühaberlerin bazıları tertip 
tarzı bakımından maliye tezkirelerini 
hatırlatır ve tıpkı onlar gibi iki kısımdan 
meydana gelir. Siyakatla yazılmış olan 
birinci kısım da iki parçadan ibaret olup 
ikinci parçada hesaplar bulunmaktadır. 

İlmühaberlerin hangi kaleme verildiği 
hatimede belirtildiği halde çoğunun ilk 
satırının üzerine sağ alt-sol üst istikame
tinde olmak üzere ve çoğunlukla kırmızı 
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mürekkeple gönderildiği yer tekrar edil
miştir. İlmühaberlerin bir kısmının üze
rinde başka herhangi bir işaret bulunma
masına karşılık bir kısmında "kayıd şüd" 
ibaresiyle kaydedildiği veya, "Defteri tas
hih olunmuştur" şeklinde kaydının düzel
tildiğ i yahut ilgili kaleme hangi tarihte 
ulaştığı gibi şerhler görülmektedir. İlmü
haberler, kalemler arasında bilgi vermek 
için düzenlenen belgeler olup tezkire ve
ya kaimeler gibi sonda tarih ve mühür 
vardır. Elkab bulunmayışı bakımından ise 
takrirleri hatırlatır. Belgenin sonunda il
mühaber olduğuna işaret edilmesi, cinsi 
hususunda tereddüt bırakmaz~ 
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iLTiFAT 
(..:.ı~YI) 

Bir ifadede sözün yönünü 
birden bire değiştirerek 

üslUp farklılığı meydana getirme 
anlamında edebi sanat. 

_j 

Sözlükte "insanın yüzünü etrafa çevir
m esi" anlamına gelen iltifat kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de bu manada geçmek
tedir (Hud ı 1/8 ı; ei-Hicr ı 5/65). Belagat 
alimlerinin anlama güzellik veren edebi 
sanatlardan saydığı iltifat, bir beyitte 
veya kısa bir sözde beklenmedik şekilde 
şahıs, zaman ve üslup bakımından deği
şiklikler yapmaktır. Bu değişiklikler mono
taniuğu kırarak muhatabın ilgisini uyan
dırmak ve konunun önemine dikkat çek
mek gibi amaçlarla yapılır. 

İltifatı ilk defa kullanan Asmai'nin bu 
terimi önceki cümleye dönerek onu ta
mamlayıcı, noksanını telafi edici ek bir 
cümle getirmek şeklinde anladığı verdiği 
örnekten anlaşılmaktadır (Hatimi, ı. ı 57; 
Ebu Hilal el-Asker!, s. 438-439). Kudame 
b. Ca'fer, Hatimi, Ebu Hilal el-Askeri, Ba
kıllani, İbn Reşil5 el-Kayrevani, Hatib et
Tebrizi. Muhammed b. ömer er-Ractuya
ni ve Reşidüddin Vatvat da iltifatı böyle 
yorumlamışlardır. Günümüzde belagat 
kitaplarında yer aldığı şekliyle iltifat an
layışının çığırını Yahya b. Ziyadei-Ferra 
ile Ebu Ubeyde açmış, bu çizgi İbn Kutey
be ve Müberred tarafından devam etti
rilmiştir. el-Bedi' adlı eseriyle edebi sa-

natlara dair ilk müstakil kitabı yazmış 
olan İbnü'l-Mu'tez. iltifat konusunda bu 
iki anlayışa da yer vererek onu "söz sahi
binin hitaptan ihbara, ihbardan hitaba 
vb. geçmesidir" diye tanımlamıştır. 

Zemahşeri, Kur'an-ı Kerim'in hitap şe
killerinden kabul ettiği ve "telewün hita
bı" adını da verdiğiiltifat sanatına çeşitli 
ayetlerin tefsiri münasebetiyle temas et
miştir. İltifatın meani, beyan ve bedi' ilim
leriyle ilgisine dikkat çeken Sekkakl, Arap
lar'ın konuklarına çeşitli yemekler ikram 
etmekten hoşlandıkları gibi muhatapla
rına sözlerini değişik ifadelerle sunma 
alışkanlığına da sahip olduklarını , Kur
'an'da birçok ince iltifat örneği bulundu
ğunu, bunları ancak usta ediplerin seze
bileceğini söyler (Mi{ta.f:ıu'L-'ulam, s. 199· 
205). Hatib ei-Kazvini, Taceddin es-Süb
kl, Teftazani. Süyuti, isamüddin ei-İsfe
rayini, Süleyman el-Mağribi gibi alimler, 
Sekkakl'nin takipçisi olarak iltifata mea
ni ilmi konuları arasında yer vermişlerdir. 
el-Meşelü's-sô.'ir adlı eserinde (II, 167-
1 86) iltifata geniş yer ayıran Ziyaeddin İ b· 
nü'l-Esir, Zemahşeri'yi iltifatı tek amaç 
ve yarara hasrettiği için eleştirmiş, iltifa
tın yerine göre değişen sayısız yarar ve in
celikleri bulunduğunu ifade etmiştir. İb· 
nü'l-Benna el-Merraküşi iltifatı eserinin 
huruc. tahallus, idmac, tecrid, istitrad gi
bi edebi sanatları kapsayan bölümünde 
ele almıştır. Eski Arap şiirinde de iltifat 
sanatının çeşitli örneklerine rastlanmak
tadır. Nitekim Zemahşeri. iltifatın Cahili
ye Arapları'nın bir anlatım tarzı olduğunu 
söyleyerek İmruülkays'ın beyitlerinden ör
nekler vermiştir (el-Keşşfif, I, 62-64) . 

Başlıca iltifat türleri şunlardır: 1. Gaib
den hitaba geçiş. Kendisinden üçüncü şa
hıs olarak söz edilen kimseden ifadenin 
devamında ikinci şahıs olarak bahsedil
meye geçilmesidir. Fatiha suresinde ( ı-
4) Allah'a hamd edilip Allah'ın sıfatların
dan söz edilirken üçüncü şahıs ve hikaye 
üslubu ile devam eden söz, Allah'a ibadet 
kısmına gelince birden değiştirilerek Al
lah'a hitap şeklinde anlatıma dönüştü
rülmüştür. Bu değişikliğin sebebi, Allah'a 
yapılan sözlü ve fiili taat nevilerini kendin
de toplayan en mükemmel saygı tarzı olan 
i badetin şanına tazim ve önemine dikkat 
çekmek, Allah'ın karşısında ve O'nu görü
yormuş gibi huşı1 içinde ibadet yapma
nın önemini vurgulamaktır. Sadece sözlü 
tazim olan hamdin derecesi ibadetin de
recesinden düşük olduğu için hamdin an
latımında üçüncü şahıs ve hikaye üslu
buyla yetinilmiştir. Dua ve isteklere vesi
le durumundaki i badetin ardından gelen 


