
sıyla akid kurulamaz. Karşılıklı rızanın 
gerçekleşip akdin kurulabilmesi için ka
bulün icaba açıkça veya zımnen uygun ol
ması şarttı r. 

kab ve kabulün akid meclisinde ortaya 
konulması gerekir. Akid meclisi esas iti
bariyle tarafların içinde bulunduğu zaman 
ve mekandan oluşan ortamın adıdır. Tea
bın yapılmasıyla birlikte akid meclisi baş
lamış olur. Taraflar akid dışı bir şeyle ilgi
lenmedikleri veya vazgeçmeye ilişkin bir 
söz veya eylemde bulunmadıkları sürece 
devam eder. Meclis birliğinin sona erme 
vakti ise tartışmalıdır. Icabla buluşabil
mesi için kabulün de aynı mecliste yapıl 

ması ve icabın kabul beyanına kadar var
lığını devam ettiriyor olması şarttır. Ka
bulün derhal Icabı izlemesinin şart olup 
olmadığı, akid tamamlanıncaya kadar ta
rafların ehliyetlerini kaybetmemeleri gi
bi hususlar genel anlamda meclis birliği 
kapsamında değerlendirilir. 

İrade Beyanının Hükmü. lskat veya te
berru kabilinden olan tek taraflı hukuki 
işlemler münferit irade beyanıyla meyda
na gelir ve sonuçla rını doğurur. İşlemin 
ve kullanılan lafzın türüne göre bazan ni
yet şartı aranır. Akidlerin in'ikad edip hu
kuki varlık kazanabilmesi için usulüne uy
gun beyan edilen iki iradenin , yani Icab 
ve kabulün buluşması gerekir. İki irade
nin bu luşması literatürde yaygın olarak 
"in'ikad" olarak adlandırılmakla birlikte 
yer yer "akid" olarak nitelendirildiği de 
görülür (bk. İN'İKAD ) . 

Hanefiler icab ve kabulün iki hükmü 
bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlar
dan birincisi , hitap ve cevabın buluşma
sıyla h asıl olan in'ikad olup Icab ve kabul
le eş zamanlıdır. Icab ve kabulün diğer 
hükmü de mülkiyetin zevali olup bu hü
küm in'ikad ile eş zamanlı olmayabilir. Ni
t ekim mu hayyerlik müddeti içerisinde
ki satım, fuzüllnin satımı ve henüz kabz 
gerçekleşmemiş hibede olduğu gibi mül
kiyetin zevali hükmünden bağımsız ola
rak in 'ikadın varlığı düşünülebilir. Çünkü 
bu durumlarda akid in'ikad etmiştir. fa
kat henüz akdin konusu bundan etkilen
memiştir. Söz konusu akidlerin in'ikad 
etmesinin anlamı. icab ve kabulün birbi
rine ilişip bağlanması ve şartın gerçekleş
mesi durumunda, mesela fuzüllnin satı
mında mal sahibinin icazet vermesi, hibe
de kabzın gerçekleşmesi durumunda bu 
ilişkinin bir mülkiyet sebebi olarak varlık 
kazanmasıdır. Hanefiler bu suretle in'ikad 
ile akdin hükmünü birbirinden ayrı dü
şünmüşler ve in'ikad için özellikle hitap 

ve cevap ehliyetine itibar etmişlerdir. Bu
na göre ehliyetli kişiden sactır olan ve hük
mü kabule elverişli bir konuya (mahal) yö
nelen icab ve kabulle in'ikad gerçekleş

miş olur. Mülkiyetin zevali ise akdin ko
nusu üzerindeki velayet üzerine bina edi
lir. Bu bakımdan fuzüllnin yaptığı satım 
akdi in'ikad etmiştir, fakat fuzüll akdin 
konusu üzerinde velayet hakkına sahip 
olmadığı için mülkiyetin devri henüz ger

. çekleşmemiştir. Bu görüş ayrılığı . akdin 
mevkuf olarak in'ikad etmesinin imkanı 
ile yakından ilgilidir. Şafiiler ise Hanefi
ler'in yaptığı bu ayırımı kabul etmemiş 
ve in'ikadın . akdin kendisi için konulmuş 
olan hükmü meydana getirmekten baş
ka bir anlamı olmadığını ifade etmişler
dir. Bu anlayışa göre Icab ve kabul, ma
hal üzerinde hukuki yetkisi bulunan ma
likten sactır olduğunda, mülkiyet altında 
bulunan konu üzerindeki mülkiyetin ze
vali için bir sebep olarak konulmuş ve be
lir lenmiştir. İn ' ikadın bundan başka bir 
anlamı söz konusu değildir. Şafii hukuk
çuları , ilk meşru kılın ışiarında diğer akid
lerden şekil olarak farklı oluşlarını ileri 
sürerek hibe ve rehin akidlerini bu anla
yışın dışında tutmuşlardır. 
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iRADE-i SENİYYE 
(~ &~IJ!) 

Padişahın 
sözlü veya yazı.lı emri için kullanılan 

bir tabir. 
_j 

Arapça bir kelime olan irade "dileme, 
isteme; meram. emir, ferman" manaları
nı taşır. İrade-i seniyye ise "padişah emri" 
anlamına gelmekte, sözlü ve yazılı olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Sözlü irade-i seniyye, 
padişahın sadrazama bizzat tebliğ ettiği 
emir karşılığı kullanılan bir tabirdir. Os
manlı diplomatiğinde irade-i seniyye ve
ya çok defa kullanıldığı gibi kısaca irade 
sözüyle özel bir belge türü kastedilmek
tediL Bu da padişahın emrinin Mabeyn-i 
Hümayun başkatibi tarafından sadraza
ma bildirildiği belgedir. 

iradeler cinslerine göre ikiye ayrılır. 1. 
Arz Tezkiresi Hamişine İradeler. Bunlar. 
sadrazarnın Mabeyn-i Hümayun başkita
betine hitaben yazdığı arz tezkiresinin 
altına mabeyn başkatibi tarafından pa
dişahin iradesinin yazılması ile meydana 
gelir (Mehmed Tevfik, s. 413) Bu tür ira
deler sadrazama hitap eden bir elkabla 
başlar. Sultan ll. Mahmud devri ( 1808-

1839) iradelerindeki el kab çok daha uzun 
ve külfetli iken kısa zamanda kısaltılıp sa
deleştirilmiştir. Gerçekten ilk iradelerde 
"devletlü, inayetlü, atıfetlü, übbehetlü, 
vellyyü'n-niam, vüfürü'l-kerem efendim 
hazretleri" (mesela b k. BA. HH, nr. 19283, 

43114). "ma'rüz-ı bende-i müsted'ileridir 
ki" şekilleri kullanılmış. nihayet "ma'rüz-ı 

çaker-i kemlneleridir ki" şeklinde karar kı

lınmıştır. İblağ kısmı kısa ve kalıplaşmış
tır. Bir cümle ile sadrazarnın tezkiresinin 
padişaha sunulduğu bildirilir. Arz tezki
resi sadrazam tarafından gönderildiğin
de "tezkire-i samiye-i asafane, tezkire-i 
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seniyye-i asafane"; sactaretin başvekalete 
çevrildiği sıralarda yazılanlarda ise "tez
kire-i seniyye-i vekalet- penahl" ifadele
rine rastlanır. Fakat bunun başına mut
laka, iradeden iradeye değişen "reslde-i 
enamil-i ihtiram olan", "hame-pira-yı ta'
zim olan", "enmile-plra-yı tekrlm olan", 
"zlver-i dest-i ta'zim olan" vb. birer ibare 
eklenir. Eğer arz tezkiresiyle birlikte tak
rir, mazbata vb. belge veya belgeler var
sa bunlardan da bahsedilir ve hepsinin 
birlikte padişaha sunulduğu, "İşbu tezki
re-i asafaneleri atabe-i felek kevkebe-i 
cenab-ı cihandariye arz u takdim birle" 
vb. şeklindeki bir ifadeyle bildirilir. İrade
lerin bazılarının bu kısmında "asafane" 
yerine "h idivan e" tabirinin kullanıldığı da 
görülür. Bu kısmın ardından padişahın 
tezkireve eklerini görüp inceledi ği, "man
zQr-ı şevket-mevfQr-ı cenab-ı cihanbanT 
buyurularak" vb. formüllerle belirtilir. Bu 
kısa nakil rüknü, "ve" kelimesiyle padişa
hın iradesinin bildirildiği emir rüknüne 
bağlanır ve arzedilen konuya göre cevap 
da değişirdi. Eğer arz tezkiresinde padi
şaha sadece yapılan bir muamele hak
kında bilgi veriliyorsa irade herhangi bir 
emir ihtiva etmezdi. Padişaha arzedilen 
husus, yabancı bir devlet hükümdarına 
gönderilecek name yahut tasdikname 
metni gibi bir şeyse gönderilen müsved
delerin uygun bulunduğu belirtilir; atıy
ye, memuriyet tevcihi konularında sunu
lan arz tezkireleri belli kalıplar kullanıla
rak cevaplandırılırdı . ll. Abdülhamid dev
rinde (ı 876- ı 909). iradenin emir kısmın
da padişah için kullanılan "cenab-ı müiQ
kane", "cenab-ı padişah'i" gibi sıfatıarın 
yerini "cenab-ı hilatet-penahl" veya "haz
ret-i hilafet-penah'i" almıştır. Emrin bil
dirilmesinden sonra sactaretten yollanan 
evrakın takımıyla iade edildiğine, "leffen 
iade kılınmış olmağla" şeklinde bir ifade 
ile mutlaka işaret edilir ve irade, "Ol bab
da emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-em
rindir" cümlesiyle bitirilirdi. Padişahın 
herhangi bir müracaat olmaksızın bir me
sel e hakkında verdiği emrin mabeyn baş
katibi tarafından sadrazama bildirilme
sine "re'sen irade-i seniyye" adı verilirdi. 
Re'sen iradeler. devlet işleriyle ilgili ko
nular yanında imtiyaz tevcihi, bazı tayin 
ve terfiler, rütbe, nişan ve madalya ve
rilmesi için de çıkabiliyordu. 

Z. Hususi Maruzat Üzerine Sadır Olan 
İradeler. Bunlar. ilkinden farklı olarak arz 
tezkiresi hamişine değil "Başkitabet Da
iresi" başlıklı bir kağıda yazılır ve içinde 
de iradenin hususi maruzat üzerine sa-
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dır olduğu belirtilirdi. ll. Meşrutiyet'ten 
sonra, yani Sultan Reşad ve Vahdeddin 
devirlerinde arz tezkiresi hamişine ma
beyn katibi tarafından yazılmış iradeler 
devam etmekle birlikte kanunname ve 
kararnarnelerin Babıali'de hazırlandıktan 
sonra sadrazam ve ilgili nazırdan başka 
padişah tarafından da kabulü gerektiğin
den bunlara, "Meclis-i Umumi'nin ictima
ında kanQniyyeti teklif olunmak üzere iş
bu kararnamenin mevki-i mer'iyyete vaz
'ını irade eyledim" cümlesi konularak im
zalanmaya başlanmış, böylece üçlü imza 
usulü getirilmiştir. Ayrıca hanedandan 
olanlara verilen rütbe ve nişanlar dolayı
sıyla sactır olan iradelerle bazı tayiniere 
ait iradelerde de padişahın imzası bulun
maktadır. Bu tip iradeler bir nevi kanun 
sayıldığından kimin tarafından yürütüle
ceğine de iradenin altında işaret edilmiş
tir. Sultan Reşad 'ın imzasını iradenin sol 
altına atmasına karşılık Vahdeddin'in im
zasının iradenin sol üst tarafında yer al
dığı görülmektedir. 

Arz tezkiresi hamişindekilerle beyaz 
üzerine yazılan iradelerde kağıdın kulla
nılışı da farklıdır. Birincilerde irade, kağı
dın alt yarısına yazılan arz tezkiresini n al
tına ekseriya sağ üst sol alt istikametin
de eğik olarak yerleştirilmiştir. Kağıdın 

bu kısmının yetmemesi halinde işaret 
kanarak üst kısımdaki boşluğa, fakat bu 
defa sağ alt sol üst istikametinde devam 
edilmiştir. İradenin arz tezkiresini n altına 
yazılması, sadrazamdan daha aşağıda bir 
mevkide bulunan mabeyn başkatibi ta
rafından kaleme alınmasındandır. 

Tarih ve imza hususunda arz tezkirele
riyle iradelerde paralellik görülür. Meh
med Emin Rauf Paşa'nın sadaretindeki 
kısa bir dönem istisna edilirse Tanzimat 
sonrasına kadar iradelerde tarih bulun
mazdı. Tarih atılmaya başlandıktan son
ra da uzun zaman sadece hicri tarih kul
lanılmış, 1878'den sonra hicrl tarihin ya
nına muhakkak rumi tarih de ilave edil
meye başlanmıştır. 

Rauf Paşa ve onutakliden mabeyn ka
ti bi sadece tarih atmakla kalmamışlar, 

bazı arz tezkireleri ve iradelere mühür 
basınayı da denemişlerdir. İradelere im
za konulmasına XIX. asrın son çeyreğin
de başlanmıştır. Bununla beraber 1295'
te ( 1878) imzalı iradeler yanında hala im
zasızlara da rastlanmaktadır. Sultan ll. 
Abdülhamid ve onun ardından tahta çı
kan Mehmed Reşad ve Vahdeddin'in sal
tanatlarında ise iradelerde daima ma
beyn başkatibinin imzası bulunmaktadır. 

iradelerin yazısı XIX. yüzyılın karakteristik 
hattı olan rik'a ve çoğu rik'a kırmasıdır. 
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Ortadoğu ile Orta Asya'nın 
yüksek düzlükleri 

arasında yer alan ülke. 

1. FiZiKi ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 
_j 

İran geniş yüzölçümü ( 1.643.000 km2) ve 
kalabalık nüfusu ile (ı 998'de 61 .839.435) 
dikkat çeker. Başşehir Tahran. günümüz
de halkın % 1 S'inin yaşadığı 8.500.000 
nüfuslu büyük bir şehirdir. 1979'da şah
lık rejimine son verildikten sonra kurulan 
İran İslam Cumhuriyeti'nde nüfusu mil
yonu geçen diğer büyük şehirler Meşhed 
(ı. 500.000). İsfahan ( 1.300.000) ve Teb
riz'dir (ı. ı 00.000) . 

L FiZiKi ve BEŞERI COGRAFYA 

Dağlık bölgelerin hakim olduğu ülke 
toprakları fiziki ve beşeri coğrafya bakı
mından iki kategoriye ayrılır. Yazın oturu
lan yüksek- soğuk alanlar (serdsir /yaylak). 
kışınoturulan alçak-sıcak alanlar ( germ
sir 1 kışlak) . Şehirler ve köylerin tamamı
na yakını bu iki tür arazinin ortasındaki 
dağ eteklerinde yer alır. Büyük bir kesimi 
1000-1 SOO m. arasında değişen, yüksel
tisi nadiren 600 metreye kadar düşen ve 
içinde çok sayıda çöküntü çukuru bulu
nan İran yayiası kaplar. Kuzeydeki Deşti
kevir çölü ile güneydoğudaki DeştiiQt çu
kur! uğu dünyanın önemli çöllerindendir. 
Bazı çukurların içinde genelde suyu aşırı 
derecede tuzlu olan göller bulunur; Ur
miye gölü bunların en büyüğüdür. İran 
yayiasının kuzeyinde Elburz. doğusunda 
Kopet ve Horasan, batı ve güneyinde Zağ
ros dağları yer alır; en büyük yükseltHer 
Demavend (5610 m.). AıemkQh (4850 m.) 
ve Zerdkuh (4547 m.) doruklarıdır. Ülke
de sık sık. dağları çevreleyen ve İran yay
lasını yaran büyük faylar ve Sebelan, De-


