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Osmanlý bürokrasisinde
kalemler ve kiþiler adýna yazýlmýþ

özet belgelerin adý.
˜ ™

Sözlükte “anmak” mânasýndaki zikr kö-
künden türeyen tezkire, Osmanlý diplo-
matiðinde çeþitli bürolar veya kiþiler ta-
rafýndan kaleme alýnan ve konuyu özet
halinde açýklayan belgeler için kullanýlmýþ
olup pek çok türü vardýr. Bunlar arasýn-
da, 1830’lu yýllardan baþlayarak padiþah
adýna Mâbeyin baþkâtibi tarafýndan yazý-
lan irade tezkireleri hem resmî ve hususi
hem de re’sen veya arz tezkiresi hâmi-
þine yazýlanlar þeklinde ayrýlýr. “Tezkire-i
ma‘rûza” da denilen arz tezkireleri yine ay-
ný zamanda görülür. Bunlar bir konunun
padiþaha arzý için sadrazam tarafýndan
Mâbeyin baþkâtibine yazýlan evraktýr. Sad-
razamýn resmî dairelere ve genellikle ne-
zâretlere gönderdiði tezkirelere “tezkire-i
sâmiyye” (sadâret tezkiresi) adý verilir. Bu
tezkirelerde de konu arz tezkirelerinde ol-
duðu gibi özetlenmiþtir. Nezâretler veya
þeyhülislâmlarca yazýlan tezkireler “tezki-
re-i aliyye” adýný taþýr ve yollayan kurumun
özel kâðýdýna yazýlmýþtýr. Hemen altýnda
gönderilen müessesenin adý bulunur. Di-
vandan yazýlacak emirlerin asýllarýnýn kale-
me alýnmasý için ilgili kaleme yazýlan tez-
kirelere “emir (hüküm) tezkiresi” denir (BA,
Cevdet-Maliye, nr. 8995). Bunlarda sade-
ce emrin yazýlacaðý kiþinin adý veya sýfatý
bulunur, fermanlardaki gibi uzun elkab ve
dua cümlelerine yer verilmez, nakil kýs-
mýna geçilirdi. Altýna tarih konur, kâðýdýn
arkasýnda çýktýðý kalemi ve fermanýn ya-
zýlýþ tarihini gösteren notlar yer alýr. Be-
rat tezkiresi de emir tezkiresi gibi bera-
týn yazýlmasý için ilgili kaleme gönderilen
evraktý (BA, A. DFE, Dosya, nr. 1/96-1). Be-
ratta yer alacak hususlar belirtildikten son-
ra tarih ve mühür konurdu. Davet tezki-
resi çeþitli vesilelerle yapýlacak toplantý-
larda bulunmasý istenen kiþilere yollanýr-
dý. Bunlarda davetin sebebi, tarihi ve yeri
bildirilirdi. Davetiyelerin kimden kime ya-
zýlacaðý da önemli bir husustu. Davetiye-
lere kozak takýlýp kýrmýzý mumla mühür-
lenirdi.

Osmanlý Ýmparatorluðu içinde seyahat
edecek yerli halk veya yabancýlar Tanzi-
mat öncesinde yol hükmü, Tanzimat son-
rasýnda mürur tezkiresi almak mecburi-
yetindeydi. Bu tezkirelerde seyahat ede-
cek kiþinin adý, eþkâli, gideceði yer vb. hu-
suslar kaydedildiði gibi silâh taþýyýp taþý-

madýðý ve hastalýðý bulunmadýðý da belir-
tilirdi. Bu tezkire bir yere giriþ çýkýþlarda
gösterildiðinde þerh konup mühür basýlýr-
dý. Esâme (esâmî) denilen yeniçerilerin ulû-
fe tezkirelerinde istihkak sahibinin adýyla
birlikte baba adý veya memleketiyle yev-
miye miktarý yazýlýrdý; bunlarýn özel bir ya-
zýlýþ tarzlarý vardý. Tezkirenin altýnda ta-
rih kaydedilir ve yeniçeri aðasýnýn beyzî
mührü basýlýrdý. Memuriyet tevcihlerin-
de verilecek berat için yazýlacak tezkireye
“ruûs tezkiresi” denmekteydi (BA, A. RSK,
nr. 1201. 1. 13; D. BÞM, nr. 20/17, 46). Tez-
kirenin kime, niçin verildiði açýklanýr, alta
özel bir þekilde yazýlmýþ tarih konur, bu-
nun aþaðýsýnda buyuruldu ve defterdarýn
kuyruklu imzasý yer alýrdý. Edâ tezkiresi
bir borç, meselâ mültezimin hazineye olan
borcu veya kira gibi bir ödemenin yapýldý-
ðýný belgelemek üzere alan tarafýndan ve-
rilen bir evraktý (TSMA, nr. E 10123/160).
Ödemelerin neye, kaç aylýða veya hangi
taksite ait olduðu üstte siyâkat, altta di-
vanî kýrmasý ile yazýlýrdý.

Maliyeden verilen tezkireler þekil ba-
kýmýndan diðerlerinden farklýlýk gösterir.
Bunlardan hazineye giren paraya ait olan

Ankara 2001). Araþtýrmacýlara kolaylýk sað-
lamak üzere yirmi sekiz tezkiredeki isimle-
rin bir araya getirilmesiyle oluþturulmuþ
Tezkirelere Göre Divan Edebiyatý Ýsim-
ler Sözlüðü (haz. Haluk Ýpekten, Musta-
fa Ýsen, Recep Toparlý, Naci Okçu, Turgut
Karabey, Ankara 1968) adlý eseri de zikret-
mek gerekir.
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Berat tezkiresi (BA, A. DFE, Dosya, nr. 1/96-1)
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kullanýlan tezkireler “el-mübâyaa” sözle-
riyle baþlar, ilk satýrýn genellikle son har-
fi satýr sonuna kadar uzatýlýrdý. Son har-
fi uzatýlamayanlarda ise aradaki “sîn” ve
“yâ” gibi harfler uzatýlýr, sonraki harfler
satýr sonuna sýkýþtýrýlýrdý. Maliye tezkire-
lerinde üst tarafta saðda “buyruldu” ve
“sah”, solda daha kalýn kalemle yazýlmýþ
“verile” emri bulunur. Tezkirenin altýnda
bazýlarýnda kuyruklu imza ve mühür var-
dýr; mührün arka yüze konduðu da olur-
du. Muhtevalarý açýsýndan aralarýnda bazý
farklar olmakla birlikte hepsinde ödene-
cek kiþinin adý, iþi, bazan bulunduðu yer,
borcun miktarý, ödeme tarihi gibi husus-
lar yer alýrdý. Cizye tezkiresi ise hepsin-
den farklýdýr (TSMA, nr. E 10123/6, 8, 10).
Üstte sadece cizye tezkiresi olduðunu be-
lirten bir yazý, onun altýnda dört köþede
birer mühür bulunurdu. Üst sað köþedeki
cizye mükellefinin sýnýfýný (âlâ, evsat, ed-
nâ), soldaki cizyenin ait olduðu hicrî yýlý
gösterirdi. Alttakiler defterdarla cizye mu-
hasebecisinin þahsî mühürleridir. Mükelle-
fin adý ve eþkâli ise cizyenin toplandýðý yerde
orta kýsma ilâve edilir, bunun altýnda “sah”
veya paraf, altta tarih ve cizye mültezimi-
nin mührü yahut kuyruklu imza yer alýrdý.
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Esrar Dede’nin
(ö. 1211/1797)

Mevlevî þairlerinin
biyografisine dair eseri

(bk. ESRAR DEDE).
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Sâî Mustafa Çelebi’nin
(ö. 1004/1595-96)

Mimar Sinan’ýn hayatýyla
altý önemli eserine dair kitabý

(bk. SÂÎ MUSTAFA ÇELEBÝ).
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Ferîdüddin Attâr’ýn
(ö. 618/1221)

evliya menkýbelerine dair eseri.
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Müellif, 617 (1220) yýlýnda tamamladý-
ðý eserin önsözünde daha geniþ bir kitle-
ye hitap edebilmek için Farsça kaleme al-
dýðý eserine Te×kiretü’l-evliyâß adýný koy-
duðunu belirtmiþ ve yazýlýþ sebeplerini
maddeler halinde sýralamýþtýr. Bunlar, ve-
lîlerin Kur’an ve Sünnet’i en güzel þekil-
de açýklayan sözlerinden hem halkýn hem
âlimlerin faydalanmasýný saðlamak, insan-
lar üzerinde mânevî etkisi bulunan bu söz-
ler vasýtasýyla kalplere Allah sevgisinin yer-
leþmesine vesile olmak þeklinde özetlene-
bilir. Attâr ayrýca bu eserinden dolayý, “Ki-
þi sevdiðiyle beraber olur” hadisinin tecel-
lisine mazhar olup evliyanýn ruhaniyetin-
den istifade etmeyi ve þefaatlerine er-
meyi ümit ettiðini söyler.

Ca‘fer es-Sâdýk’a ayrýlan bölümle baþla-
yýp Hallâc-ý Mansûr ile son bulan eser ara-
larýnda Ýmâm-ý Âzam, Ýmam Þâfiî, Ahmed
b. Hanbel’in de bulunduðu toplam yetmiþ
iki kiþinin hayatýna dair bilgilerle menký-
be ve sözlerini içermektedir. Her þahýs için
bir bölüm ayrýlmýþ, her bölümün baþýna
“zikr” (anmak) kelimesi konulmuþtur. Mü-
ellif, mânevî gücünden faydalanmak ama-
cýyla eserine Ehl-i beyt mensuplarýndan
tasavvufa dair en çok söz söyleyen Ca‘fer
es-Sâdýk ile baþladýðýný belirtir. Özellikle
Veysel Karanî ve Râbia el-Adeviyye hak-
kýnda verilen bilgiler baþka kaynaklarda
yer almamaktadýr. Esere Ýbrâhim el-Hav-
vâs ile baþlayýp Muhammed el-Bâkýr ile
sona eren yirmi beþ kiþiyi içeren bir zeyil
yazýlmýþtýr. Bu ilâveleri kimin yaptýðý bilin-
memektedir. Jan Rypka, bunlardan yirmi
üçünün XIII. yüzyýlda Alî-i Tûsî adlý bir kiþi
tarafýndan yapýldýðý kanaatindedir (HIL,
s. 239).

Attâr, eserin giriþinde yararlandýðý kay-
naklardan kendisine ait Þer¼u’l-šalb adlý
eserle yazarlarý bilinmeyen Keþfü’l-esrâr

tahvil tezkiresi (BA, D. BRZ, Dosya, nr. 1/
22, 26, 30) istisna edilirse diðerleri hazi-
neden yapýlan ödemelerle ilgilidir. Ebadý
diðer tezkirelere nazaran küçük olup 4-12
cm. eninde, 6-13 cm. boyundadýr. Ait ol-
duklarý ödeme þekline göre isim almýþtýr.
Bu tezkirelerin çoðu tertip bakýmýndan
birbirine benzerse de baþlangýç kelimele-
ri tezkirenin cinsini anlamaya imkân ve-
rir. Belli gruplara belli zamanlarda tahsis
edilen eþyanýn miktar ve cinsini gösteren-
ler “âdet”; yabancý devlet elçileri için ya-
pýlan masraflar, hil‘at vb. ödemeleri için
hazýrlananlar “teþrif”; bir kimseye ilk de-
fa mevâcib tahsisinde verilenler “ibtidâ”;
gruplarýn bir yahut birkaç kýst mevâcible-
rini toplu olarak gösterenler “icmâl” (BA,
A.E, I. Ahmed, nr. 545); yaptýklarý bir iþ
dolayýsýyla ihsan edilecek mükâfatlarý gös-
terenler “in‘âm” (BA, D. BRZ, Dosya, nr.
1/59/70); vazifelilerin mevâciblerindeki ar-
týþlar için hazýrlananlar “izdiyâd” (BA, D.
BRZ, Dosya, nr. 3/38-15); mevâcibe hak
kazananlar için verilenler “mevâcib” (BA,
A.E, I. Ahmed, nr. 545); bir grubun istih-
kakýný belirtenler “an cemâat” (BA, A.E,
I. Ahmed, nr. 545) kelimeleriyle baþlardý.
Rûznâmçe kalemine kaydedilmek üzere
muhasebe, cizye ve mevkufat kalemlerin-
den çýkan tahvil tezkireleri “an tahvil” (BA,
D.BRZ, nr. 1/26); hazineden para çýkýþý için
düzenlenen hazine tezkireleri “be-cihet”
(BA, D.BRZ, nr. 4/32-13); devlet daireleri-
nin ihtiyacý olan maddelerin alýmýnda kul-
lanýlan mühimmat tezkireleri “berâ-yi mü-
himmât”; vazifelilerin yaptýklarý bir mas-
raf için hazýrlanan tezkireler “berâ-yi ma-
sârif”; bazý kalemlere istihkaklarý dýþýnda-
ki ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere yapýlan
tahsisler için düzenlenen tezkireler “berâ-
yi ta‘yînât”; hazineye henüz teslim edil-
memiþ meblaðlardan kalan borçlar için
hazýrlanan tezkireler “der-zimmet” (BA,
D. BRZ, Dosya, nr. 1/25); çeþitli alýmlarda

Kira eda

tezkiresi
(TSMA,
nr. E
10123/160)


