
DiPLOMATiK 

söz konusu olmadığından, makam mü
hürlerinde ise yine XIX. yüzyıldan ön
ce makam adı bulunmadığından bazan 
belgenin nerede ve hangi makamdan 
yazıldığının anlaşılması da çok zorlaş

maktadır. Ancak XVII. yüzyıldan sonra
ki beylerbeyi buyruldularında metnin 
içinde çok defa nerenin divanından çık
mış olduğu belirtildiği, pençe bulunan
larda ise pençede şahıs adıyla birlikte 
makam adı da yazıldığı için belgenin ait 
olduğu makamın tesbiti mümkün ola
bilmektedir. 

Mektup ve arzuhal gibi belgelerin de 
kendilerine has rükün ve şartları vardır. 
Ancak bu belgelerde XIX. yüzyıl önce
sinde tarihe rastlanmaz. Muamele gör
müş olanlarında muamele tarihleri ta
rihlendirmede yardımcı olursa da mua
melenin üstünde yer almadığı belgele
rin tarihlendirilmesi başlı başına bir me
seledir. 

İfta ve kaza organlarınca düzenlenen 
belgelerden bir kısmının kendilerine 
mahsus özellikleri vardır. Fetva ve hüc
cetler buna misal gösterilebilir. Belgele
rin üstünde fetvalarda müftüye, hüc
cetlerde kadıya ait tasdik formülleri bu
lunur. 

Osmanlı belgelerinin bir kısmında bel
genin arka yüzünde de bazı kayıt veya 
işaretler bulunur ki bunlar diplomatik 
açısından fevkalade mühimdir. Ferman 
ve beratların hangi kalemden verildiği 
arkalarındaki işaretlerden kolayca anla
şılır. Maliye kalemlerinden çıkanlarda 

daima defterdarların kuyruklu imzaları 
bulunur. Bu imzaların sayısı, şekil ve ye
ri zaman içinde değişiklik gösterir. XVII. 
yüzyıl ortalarına kadar yanyana bir- üç 
defterdarın kuyruklu imzaları bulunur 
ve bunlar kağıdın enden ortasıyla sol ke
nar arasına, boydan tahminen dörtte bir
lik kısmına yerleştirilirken Sultan İbra
him devrinden (1640- ı 648) itibaren sa
dece başdefterdara kuyruklu imza koy
ma hakkı tanınmış ve ilk imza kuyruk
suz olarak kağıdın üst kenarına yakın 
bir yere taşınırken şekli bira~ değişikli
ğe uğramış olan kuyruklu imza bunun 
altında yer almıştır. Ayrıca belgeyi ya
zan katiple çıktığı kalemin adı ve berat
larda alınan harç da kayıtlıdır. Bu tür 
belgelerin Divan-ı Hümayun kalemlerin
de yazılanlarında, ilk zamanlarda sade
ce üst kenarın ortasında küçük bir ·sah" 
varken sonra sol üst yarıya bir de -muh
temelen- relsülküttabın imzası eklen
miştir. Eğer konuyla ilgili bir hüccet var
sa o da kaydedilmiştir. Arka yüzdeki hüc-
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cet-i zahriyyeler ön yüz yazısıyla aynı 

istikamette iken diğer yazı ve işaretler 
ters istikamette yazılmıştır. Bunların ya
zılış sıra ve şekilleri de bellidir. Muame
le görmüş arz ve arzuhal tipi belgeler
de çeşitli kalemlerden çıkarılan kayıtlar 
Tanzimat'a kadar genellikle belge üze
rinde yer almıştır. Esasen arz 1 arzuhal 
yazılırken de bunu temin maksadıyla ka
ğıdın alt dörtte birlik kısmı kullanılmış, 

diğer kısımlar boş bırakılmıştır. 

Tanzimat sonrasında belgelerin arka
sındaki kayıt ve işaretler gitgide artmış, 
nezaretler arası vb. sevk muameleleri, 
hatta Takvim-i Vekiiyi'de yayımlanma
sı keyfiyeti buraya işlenmiştir. 

Osmanlı belgelerinin yazı türleri de 
cinsleriyle yakından ilgilidir. Ferman, 
sebeb-i tahrlr hükmü ve bazı beratlar
da divanl veya divanl kırması kullanılır
ken mühim şahıslara verilen beratlarla 
name ve ahidname-i hümayunlarda ge
nellikle cell- divanl yazı tercih edilmiştir. 

Buyruldular daima divanl ve iri divanl, 
telhisler harekesiz nesihle yazılmıştır: 

ancak bazan yanlış okunma ihtimali olan 
kelimeler harekelenmiştir. İfta ve kaza 
organlarınca düzenlenen belgelerde ise 
her zaman ta'lik kullanılmıştır. Maliye 
kayıtlarında genellikle iki cins yazı stili 
hakimdir. Ahkam kayıtları divanl ile ya
zılırken muhasebe kayıtları siyakatla tu
tulmuştur. Tahrir defterleri yine siyakat
la, fakat kısmen nokta kullanılarak ya
zılmıştır. XIX. yüzyılın tipik yazısı ise rik'a 
ve daha çok da rik'a kırmasıdır. Arz tez
kireleri, iradeler, devlet daireleri arasın
daki yazışmalar vb. hep bu yazı ile kale
me alınmıştır. 

Osmanlı belgelerinde kağıdın cinsi ve 
ebadı belge cinsine göre değiştiği gibi 
aynı cins belgelerin kağıtları zaman için
de de farklılık gösterir. XVI. yüzyıl fer
manlarının kağıt ebadı giderek büyü
müş ve XVIII. yüzyılda battal kağıtlar kul
lanılmaya başlanmıştır. Seratiarda da 
aynı durum görülmekle beraber berat 
cinsiyle ebadı arasında daima yakın bir 
bağlantı olmuştur. Telhislerde. XVIII. yüz
yıl ortalarına göre bu asrın sonlarında 
ebat küçülmüştür. Kağıt cinsi olarak ka
lemlerde en çok kullanılan istanbul ka
ğıdıdır. Fermanlar ve ikinci derecedeki 
beratlar da bu kağıda yazılmıştır. Telhis
lerde ise "telhis kağıdı " denilen cins ter
cih edilmiştir. Name-i hümayun, ahidna
me-i hümayun, mühim şahıslara veri
len menşur ve mülknameler de dahil bü
tün beratlarda abadl cins kağıdın çeşitli 
kaliteleri kullanılmıştır. 
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DiRAYETÜ'l-HADİS 

ı 

( ~..ı.J\ Adı.) ) 
Rivayerlerin 

sağlamlık derecesini tesbit etmeyi 

L 
konu alan hadis ilim dalı . 

_j 

Rivayetü'l-hadls ifadesiyle birlikte kul
lanılan bu terimi ilmü dirayeti'l-hadls 
şeklinde ilk tarif eden, bilindiği kadarıy
la ilimler tarihçisi İbnü'l-Ekfanl (ö. 749/ 
ı 348) olmuştur. Rivayetü'l-hadls ilmin
de hadislerin sadece nakli söz konusu 
olduğu halde dirayetü' ı- hadlste sen ed 



ile metnin (ravi ile mervlnin) durumları 
bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Bu ilim 
sayesinde sadece Hz. Peygamber'e de
ğil ashap ve tabiine ait olan bütün riva
yetlerin sahih, hasen ve zayıf nevilerin
den hangisine girdiği, rivayet edilen ha
berin tahammül* yollarından hangile
riyle alınıp nasıl nakledildiği , ravilerin ne 
ölçüde güvenilir olduğu ve sonuçta bu 
haberin kabul mü yoksa red mi edilece
ği belirlenir. Bu şekliyle dirayetü'l-hadfs 
ilmi cerh ve ta'dTI, nasih ve mensüh, muh
telifü'l-hadfs, garfbü'l-hadfs gibi çeşitli 

ilimlerle yakından ilgilidir. Bazı alimie
rin dirayetü'l-hadfs yerine mustalahu'l
hadfs, ulümü'l-hadfs, usül-i hadfs ve il
mü'l-isnad terimlerini kullandıkları gö
rülmektedir. 

Dirayetü'l-hadfs ilmi rivayetü'l-hadfs 
ilminden sonra doğmakla beraber bu iki 
ilim birlikte uygulanagelmiştir. Ashabın 
hadis nakil ve rivayetinde gösterdiği ti
tizlik, yine onların bizzat Hz. Peygamber'
den duymadıkları rivayetleri onun ağzın
dan işitme imkanına sahip olan kimse
lerden duymak için yaptıkları uzun se
yahatler ve ilk halifelerin bu konuda gös
terdiği ihtiyat dirayetü'l-hadfs ilminin 
esasını teşkil etmiştir. 

Ashab-ı kirarnı rivayetleri ihtiyatla kar
şılamaya ve araştırmaya sevkeden hu
sus ise Kur'an-ı Kerfm'in, "Hakkında bil
gi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme" 
(el-isra 17/ 36) ve, "Ey mürninlerı Fası
ğın biri size bir haber getirdiği zaman 
onu araştırın" (el-H ucurat 491 6) tarzın

daki emirleridir. Temelleri bu kadar es
ki olmakla birlikte dirayetü'l-hadfse ait 
kaidelerin müstakil eserlerde ele alın

ması, tabii olarak rivayet mahsüllerinin 
kitap haline gelmesinden sonraya kal
mıştır. Konuya dair ilk bilgilere Şafii'nin 
er-Risôle'sinde, Ahmed b. Hanbel'in ta
lebelerine verdiği cevaplarda, Sahih-i 
Müslim 'in mukaddimesinde, Ebü Da
vüd'un Mekkeliler'e yazdığı mektupta, 

Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şahiJ:ı'ine ilave 
ettiği el- 'ilel'de, Buharf'nin tarih kitap
ları ile cerh ve ta'dfle ait kitaplarda rast
lanmaktadır. 

Dirayetü'l-hadfs ilminin geniş terim ve 
kurallarından bir kısmını bir araya top
lamak üzere yazılan ilk eserlerden biri. 
belki de birincisi Ramhürmüzf'nin (ö. 
360/ 971) el-MuJ:ıaddişü'l-faşıl beyne'r
ravi ve'l-vd'i'sidir (Beyrut 1391 / 1971). 
Daha sonra Hakim en-Nfsabürf'nin (ö . 

4051 1 O 14) Ma 'rife tü 'ulı1mi'l-J:ıadiş'i 
(Kahire 1937) ile Hatfb ei-Bağdadf'nin (ö 

463 / 1071) el-Kifaye fi 'ilmi'r-rivaye'
si (Haydarabad ı 357) ve Kadf İyaz'ın (ö 

544 / ı 1491 el-İlma' ila ma' rifeti usu
li'r-rivaye ve talqidi's-sema' (Kahire 
13891 1970) adlı eseri kaleme alınmıştır. 

En önemli özellikleri. verdikleri bilgile
ri senedieriyle birlikte nakletmek olan 
bu eserlerden sonra İbnü's-Salah'ın (ö. 

643 / 1245) "Mukaddime" diye şöhret bu
lan 'UIUmü'l-J:ıadiş'i gelir. Bu kitap ken
dinden sonraki usul çalışmalarının mih
veri olmuştur. Eserin muhtasarları ara
sında Nevevi'nin et-Takrib'i, İbn Kesfr'in 
İ{Jtişaru 'ulumi'l-J:ıadiş'i ve lrakf'nin El
tiyye'si kayda değer kitaplardır. Aynı 

eserin muhtasarlarından biri olmakla 
beraber konuları yeni bir tertibe koyan 
İbn Hacer'in Nu{Jbetü '1- fiker'i ile bu 
eserin yine ona ait Nüzhetü'n-nazar 
adlı şerhi büyük itibar görmüştür. Daha 
sonraki devirlerde yapılan usul çalışma
ları Nu{] be tü '1- fiker üzerinde yoğunlaş
tırılmıştır. 

Nevevi'nin et- Ta]uib 'ine Süyütf tara
fından yazılan Tedribü'r-ravi adlı şerh, 
aslını unutturacak kadar büyük bir iti
bar kazanmıştır. XX. yüzyılın başlarında 
kaleme alınan Cemaleddin ei-Kasımf'

nin Kava'idü't-taJ:ıdiş'i, Tahir ei-Ceza
irf'nin Tevcihü'n-nazar'ı ve İbn Kesfr'in 
İhtisdr'ına Ahmed Muhammed Şakir'in 
y~zdığı el-Bii 'işü '1- J:ıaşiş adlı şerh de 
meşhur olmuştur. Babanzade Ahmed 
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Naim'in Sahih-i Buhari Muhtasan Tec
rid-i Sarih Tercemesi'ne yazdığı geniş 
mukaddime ile Tayyib Okiç'in Bazı Ha
dis Meseleleri Üzerinde Tetkikler adlı 
eseri, dirayetü'l-hadfsin çeşitli yönlerini 
ele alıp inceleyen Türkçe eserlerin ilk ör
nekleridir. Dirayetü'l-hadfs ile yakından 
ilgili olan diğer ilimiere dair çalışmalar 
ise ll. (VIII.} yüzyıldan itibaren devam ede
gelmiştir. 

Dirayetü'l-hadfs ilmi, sened tetkiki ve 
tenkidi usulleri yanında metin tenkidi 
esaslarını da konu edindiğinden muhad
dislerin sadece senedie meşgul olduk
larını iddia etmek eksik ve yanlış bir de
ğerlendirmedir (bk. HADiS). Bu ilim yeni 
araştırmalarla gelişmesini sürdürmek
tedir. 
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İstanbul'un XIX. yüzyıldaki 
en önemli kültür 

ve sanat merkezlerinden biri. 

Eskiden Veznecil er- Şehzadebaşı yo
lunun Onaltımart Şehitleri ve Dedeefen
di caddeleriyle birleştiği noktalar arasın
da kalan bölümüne, her iki yanda yer 
alan kagir dükkaniarın önündeki alçak 
mermer sütunlar üzerine oturtulmuş re
va klardan dolayı Direklerarası deniliyor
du. Yaya kaldırımı bu sütunlar arasın
dan geçtiği için benimsenen isim, daha 
sonraları caddeyle birlikte çevrenin de 
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