
DiPLOMATiK 

Osmanlılar'da Diplomatik. Belgenin Os
manlı ca· sı, vüsük kökünden gelen ve 
"sağlam delil, senet" manasını taşıyan 
veslkadır. Osmanlılar vesika ile birlikte 
varakın çağulu olan evrak kelimesini de 
kullanmışlar, arşivlerine ise "hazine-i 
evrak" adını vermişlerdir. Osmanlılar'

da ilmi olarak ilk diplomatik çalışmala
rı, ll. Meşrutiyet'ten bir yıl kadar sonra 
1909'da Tarih-i Osmanf Encümeni'nin 
kurulması ve 1914'te Tô.rih-i Osmani 
Encümeni Mecmuası 'nın yayımlanma
sıyla başlamış olmakla beraber Osman
lı diplomatik kaidelerinin esasları Orta 
Asya'da devlet kurmuş olan Uygurlar'a 
kadar uzanır. Diğer taraftan Osmanlılar 
İslam devletlerindeki diplomatik kalde
lerinin de tesirinde kalmışlar, bütün bu 
kaldeleri zaman içinde geliştirmişlerdir. 
Osmanlı diplomatik kaideleri, asırlardır 

derlenen bazı münşeat mecmualarında 
yer almıştır. Çoğu sadece çeşitli inşa ör
nekleri ihtiva eden bu mecmualar ilmi 
bir gaye ile hazırlanmış olmayıp tama
men pratik maksatlarla kaleme alın

mıştır. Bunlarda katipiere yol gösterici 
olarak ferman, name, fetihname, ahid
name, berat, menşur, telhis, buyruldu 
vb. adlar taşıyan belgelerin hangi rü
kün ve şartları ihtiva edeceği ve nasıl 

yazılacağı gibi hususlara yer verilmiş
tir. Bugün diplomatik ilmiyle uğraşan
lar için son derece faydalı bilgiler ihti
va eden bu mecmualar, öğretici mahi
yetieki münşeat mecmuaları olarak ad
landırılabilir. Bu tür mecmualara ilk de
fa Bekir Kütükoğlu tarafından dikkat 
çekilerek bunların incelenmesinin diplo
matik ilmine büyük katkıda bulunacağı 
gösterilmiştir. 

Belge metinlerini toplayan münşeat 
mecmuaları içinde hatt - ı hümayun, tel
his veya mektup gibi sadece bir tür bel
ge cinsine tahsis edilenler yanında de
ğişik belge cinslerine ait örneklerden 
meydana getirilmiş olanlar da vardır. 

Ancak bunların. hakiki belgelerin süret
leri olabilecekleri gibi sadece birer inşa 
örneği olarak yazılmış bulunmaları veya 
daha önceki münşeat mecmualarında 
mevcut belgelerin biraz şekil değişikliği
ne uğratılarak başka bir şahsa mal edil
miş olmaları da mümkündür. Dolayısıyla 
bu tür mecmualar kullanılırken dikkatli 
bir tetkik ve tenkide tabi tutulmaları ge
rekir. Nitekim Feridun Ahmed Bey· in 
Münşeô.tü's-selatfn'indeki Osmanlı Dev
leti'nin ilk devirlerine ait bazı belge me
tinlerinin, devrinin değil XVI. yüzyılın dil 
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özelliklerini aksettirmesi dolayısıyla ha
kiki olmayıp intihal olduğu ortaya kon
muştur (bu konu ilk defa F. Kraelitz'in dik
katini çekmiş, daha sonra Mükrimin Halil 
Yınanç, bu devir belgelerinden bir kısmının 
orijinal olmayıp Mehmed b. Müeyyed ei
Bağdadf münşeatındaki mektupların baş

lıkları, şahıs ve yer adlarının değiştirilme
si ve diğer bazı değişiklikler yapılmasıyla 
meydana getirilmiş sahte belgeler oldu
ğunu ortaya koymuştur). 

Tarih-i Osmani Encümeni Mecmu
ası 'ndaki Osmanlı diplomatiğiyle ilgili il
mf yazıların ilki, son Osmanlı vak'anüvi
si Abdurrahman Şeref Bey'in "Evrak-ı 

Atika ve Vesaik-i Tarfhiyyemiz" (1/ ı !is
tanbul 1328]. s. 9-19 ) adlı makalesidir. A. 
Şeref Bey, bu makalesinde Osmanlı res
mi belgelerini nezaretler öncesi ve son
rası belgeleri olarak ayrı ayrı mütalaa 
etmiş, nezaretler öncesi devri de dört 
gruba ayırmıştır: 1. Babıali ve Divan - ı 

Hümayun'a ait belgeler: a) Muahede ve 
mukaveleler; b) Padişah adına verilen 
ferman (emir), berat (imtiyaz) ve men
şurlar (vezirlik beratı ); c) Hatt-ı hümayun
lar (padişahların kendi el yazılı emir ve rnü
talaaları); d) Ordu ve donanma kuman
danlarıyla yapılan yazışmalar; e) Ahkam 
defterleri (Divan-ı Hümayun'dan çıkan 

emir ve hükümleri ihtiva eden zabıtlar); f) 
Mevacib defterleri (devletten ulüfe alan 
askeri sınıfların maaş icmalleri) ; g) Vila
yetlerle yapılan muhabereler; h) Günlük 
işlerle ilgili çeşitli yazışmalar. 2. Defter-i 
hakaniye ait belge ve defterler (tahrir 
defterleri). 3. Maliye defterleri (gelir, gi
der ve demirbaş defterleri) 4. Şer'iyye si
cilleri (kadılar tarafından tutulan defter
ler). Müsa Kazım Bey ise aynı mecmua
da yayımlanan "Vesaik-i Tarfhiyyemiz" 
adlı makalesinde Divan -ı Hümayun'da 
tutulan defterleri mühimme, ordu ve ri
kab mühimmesi, mektüme, Rumeli, na
me-i hümayun gibi kısırnlara ayırmış; 

ayrıca Defterhane, Fetvahane, maliyeye 
ait belge ve defterlere de kısaca temas 
etmiştir. 

Osmanlı tarihiyle uğraşan bazı Avru
palı araştırmacılar da Osmanlı diploma
tiğiyle yakından ilgilenmişler, bu konu
da makale ve kitaplar neşretmişlerdir. 

Bunların başında, yine Tarih-i Osmani 
Encümeni Mecmuası'nda "İlk Osmanlı 
Padişahlarının lsdar Etm iş Oldukları Ba
zı Beratlar" adlı makalesiyle Friedrich 
von Kraelitz gelir. Kraelitz, Osmanlı bel
gelerini "hüküm" ve "ahkam" olarak bir 
tasnife tabi tutmuş, hüküm adı verilen 

belgelerin sıfatlarının ise değişiklik gös
terdiğine temas etmiştir. Gerçekten bu 
sıfatlar belge cinsine, yazıldığı şahsa ve 
konuya göre farklılık gösterir. 

Osmanlı diplamatiği üzerinde çalışan 
Avrupalı ilim adamlarından biri de Ma
car Lajos Fekete'dir. Fekete, Einführung 
in die osmanish- türkisch e Diplomatik 
der türkisehen Botmiissigkeit in Un
garn (Budapest 1926) adlı eserinde Os
manlı belgelerini laik ve dini karakterli 
belgeler olmak üzere başlıca iki grupta 
toplamıştır. Bunlardan laik olarak vasıf
landırdığı belgeleri şöyle tasnif etmiş
tir: 1. Padişah tarafından ısdar edilmiş 

olanlar: Ferman, berat, ahidname, sulh
name, name-i hümayun, emirler, hüküm
ler. 2. Devlet ileri gelenleri ve Divan-ı Hü
mayun üyeleri tarafından çıkarılan bel
geler: Padişaha takdim edilen takrirler, 
sadrazam ve diğer yüksek rütbeli vazi
feiiier in mektupları. serdar gibi olağan 
üstü vazifeiiierin mektupları, beylerbe
yilerin mektupları. beylerbeyilerin emir
leri, küçük dereceli vazifeiilere ait bel
geler, yol ve idam hükümleriyle senet
ler, alelade mektuplar. 3. Resmi daire
lerde kullanılan defter ve siciller. 4. Arz-ı 

haller, rapor ve ihbar mektupları. s. Mek
tuplar. 6. Kırım hanlarının emir, mektup 
ve diğer yazıları. Pekete dini olarak va
sıflandırdığı belgeleri de şer' iyye sicilleri, 
kadıların verdikleri hüküm ve i'lamlar, 
vakfiyeler ve fetvalar olarak ayırmıştır. 

Pekete'den sonra Osmanlı diplamatiği 
üzerinde eser verenlerin bir kısmı, onun 
tasnifini hemen hemen benimsemiştir. 
Gerçekten gerek Romen tarihçi Miha
il Guboğlu Paleografia si diplamatica 
Turca- Osmana ( Bucarest 1958), gerek 
Bulgar Boris Nedkov Osmanotursca Dip
lomatika i Paleografia (Sofia 1966), ge
rekse M. Tayyip Gökbilgin Osmanlı İm
paratorluğu Medeniyet Tarihi Çerçe
vesinde Osmanlı Paleografya ve Dip
lomatik İlmi (İstanbul 1979) adlı eserle
rinde aşağı yukarı bu tasnife sadık kal
mışlardır. 

Polonyalı ilim adamları Jan Reychman 
ve Ananiasz Zajaczkowski ise Handbook 
of Ottoman- Turkish Diplamali es (Pa
ris 1968) adıyla İngilizce'ye çevrilen eser
lerinde Osmanlı belgelerini "yazı" ve 
"emir" olarak iki gruba ayırmışlardır. Ya
zı adını verdikleri birinci gruptaki bel
gelerde Farsça "name", Arapça "mek
tup" ve "kitap" veya çağulu olan "kü
tüb", Türkçe "yazı" ve "biti" kelimeleri 
nin aynı belge içinde birbiri yerine geç-



rnek üzere kullanıldığına dikkat çek
mişler, padişaha ait yazılarda "hatt-ı 

hümayun" ve "tevkl"' kelimelerinin kul
lanıldığını. XVII. yüzyıldan itibaren ise 
hatt-ı hümayun ile padişahın el yazısı
nın kastedildiğini belirtmişlerdir. Emir 
adı altında topladıkları ikinci grup bel
geleri de Farsça menşeli olup Ortaçağ'
da ilhanlılar tarafından da kullanılmış 
bulunan "ferman", Arapça "emir", "hü
küm" ve çağulu "ahkam", Türkçe "buy
ruldu". Arapça "berat", Türkçe olan ve 
Kırım hanlarınca kullanılan "yarlık" ol
mak üzere tasnif etmişlerdir. 

Bu iki grup dışında "name" kelimesiy
le yapılan mülkname. ahidname. sulhna
me ve name-i hümayun gibi belge isim
leriyle aynı belge içinde eş anlamlı ola
rak kullanılan "nişan" ve "berat" tabir
lerine dikkat çekmişler ; Avrupalılar'ın 

Osmanlı belgeleri için genel olarak "fer
man" tabirini kullandıkları. fakat bu tür 
belgelerin emir mahiyetinde olup diğer 
belge cinsleriyle karıştınlmaması ge
rektiği. sadrazam ile yüksek rütbeli dev
let memurlarına ait telhis, tahvil. tah
rir, tezkire gibi belgelerin ise ayrı mü
talaa edilmesi gerektiği üzerinde dur
muşlardır. 

Bulgar ilim adamı Asparuh Velkov da 
son yıllarda Osmanlı belgeleri üzerinde 
derinlemesine incelemelerde bulunmuş

tur. Velkov ilgi alanı oiarak maliye bel
gelerini seçmiş, Vidove Osmanoturski 
Dokumenti. Prinos Kim Osmanoturska
ta Diplomatika (Sofia 1986) adlı eserin
de özellikle tezkire türü belgeleri incele
miştir. "Les Notes complementaires dans 
!es documents financiers ottomans des 
xvı•-xvııı• siecles (Etude diplomatique 
et paleographique)" (bk. bibl.) adlı ma
kalesinde ise yine maliye belgelerinin 
gördükleri muameleler üzerinde dur
muştur. 

Osmanlı diplamatiği üzerinde eser 
veren bir diğer ilim adamı Josef Matuz. 
doktora tezi olarak hazırladığı eserinde 
(Das Kanzleiwesen Sultan Süleymans des 

Prachtigen, Wiesbaden 1974) name, hü
küm, nişan (berat) ve sebeb-i tahrir hük
mü adı verilen belgeleri incelemiş; Scha
endlinger ise (Die Schreiben Süleymans 

des Prachtigen, bk. bibl.) yine padişaha 
ait belgeler üzerinde durmuş ve ese
rine bunların tıpkıbasımiarını da ekle
miştir. 

Türk tarihçileri belge neşrine önem 
vermişlerse de bunların diplomatik açı
dan incelenmesi pek yapılmamıştır. Bu 

konuya en çok eğilen isınail Hakkı Uzun
çarşılı olmuştur. Belleten'de yayımlanan 
makalelerinde belgelerde kullanılan tuğ
ra, pençe ve mühürler üzerinde durdu
ğu gibi padişaha ait belgelerden ferman 
ve beratlarla sadrazam ve beylerbeyile
rin emirleri mahiyetindeki buyrulduları 
incelemiştir. Osmanlı merkez teşkilatıy
la ilgili eserinde ise belge cinslerine yer 
vermiştir. Diplomatik konusuna ciddi şe
kilde eğilen diğer bir Türk tarihçisi Halil 
inalcık'tır. Osmanlı Araştırmaları'nda 
neşredilen iki makalesinde Osmanlı bü
rokrasisinde aklarn ve muamelat ile arz 
grubu belgelerini incelemiştir. 1986'da 
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Araştırma ıvıerkezi'nce düzenlenen 
"Tarih Boyunca Paleografya ve Diploma
tik Semineri"'. Türk tarihçilerinin de ko
nuya ilgi duymaya başladıklarını göster
mişti r. 

Türkiye'de Osmanlı diplamatiği öğre
nimine gelince. diplomatiğe müstakil bir 
ders olarak üniversite programlarında 
yer verilmesine, ilk defa istanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet! Ta
rihi Kürsüsü'nde M. Tayyip Gökbilgin ta
rafından başlanmıştır. Bugün aynı ana 
bilim dalında diplomatik derslerini Ta
rih ve Arşivcilik Bölümü öğrencileri bir 
arada görmektedirler. 

Osmanlı belgelerinde cinslerine göre 
değişrnek üzere belli rükün ve şartlar 

bulunur. Belge cinsine göre bu rükün ve 
şartlar artıp azalır. ilk rükün hiç değiş
mez; Osmanlılar'ın "tahmid" veya "tem
cid" dedikleri bu rükün "da'vet" olarak 
da adlandırılır. Berat. name-i hümayun, 
ahidname-i hümayun gibi bazı belge 
türleri istisna edilirse da'vet, Allah'ın adı
nın zikredildiği kısa ve stilize edilmiş bir 
"hüve/hü"dan ibarettir. Seratiarda "hü
ve'l-gani, hüve'l-muğni" veya biraz da
ha uzun şekiller yahut "zikrullah-ı tea
IL" ile başlayan formüller görülür. Na
me-i hümayun ve ahidname-i hümayun
larda Allah'ın adının yanında Hz. Muham
med, bazan da dört halifenin adlarının 
zikredildiği ve şefaat istendiği formül
ler kullanılmıştır. Padişah adına Divan-ı 
Hümayun'dan yazılmış ferman. berat. 
sebeb-i tahrir hükmü, ahidname-i hü
mayun ve Batı hükümdarlarına gönde
rilen resmi mahiyetteki name-i hüma
yunlarda muhakkak padişahın tuğrası 
bulunur. Belgelerin büyük bir kısmının 
esas metinler!. muhatabın sıfatlarının 

sayıldığı elkab rüknüyle başlar. Bunu dua 
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kısmı takip eder. Elkab ve dua formül
lerinde muhatabın mevki ve sıfatı çok 
mühimdir. Osmanlılar bu formüllere bü
yük önem vermişlerdir. Kütüphanelerde 
mevcut münşeat mecmualarında çeşitli 
mevkilerdeki şahıslara ait elkab ve du
aları gösteren pek çok örnek vardır. Tuğ
ra taşıyan belgelerden sadece name-i 
hümayun ve ahidname-i hümayunlarda 
olmak üzere padişahın kendisiyle atala
rının adları ve sahip olduğu memleket
lerin sayıldığı unvan rüknü bulunur. Bel
genin yazılmasına sebep olan mesele 
··nakil-iblağ" rüknünde izah edilir. Giriş 
kısmı da denilebilen bu rükünler esas 
metne. "tevkl' -i refi'- i hümayun va sıl o lı
cak malum ola ki" şeklinde bir formülle 
bağlanır. Fermanlarda konu özetlendik
ten sonra emir rüknüne geçilir .ki bu kı
sım genellikle iki parçadan meydana gel
miştir. ilk parçada istenilen şey söyle
nir; ardından "emredip buyurdum ki" 
denilerek emir tekrarlanır. "Te"kid/teh
did" rüknünde ekseriya, "Şöyle bilesiz. 
alarnet-i şerifeye itirnat kılasız" formü
lü kullanılırsa da tekidin daha uzun tu
tulduğu, bazan "başın sana lazımsa ... " 
gibi tehdit unsuruna yer verildiği , nadir 
olmakla beraber lanet yağdırıldığı da va
kidir. Tuğra taşıyan belgelerde daima 
tarih bulunur. Tarihin atılış şekli belge
nin hazırlandığı kalemle yakından ilgili
dir. Maliye kalemlerinde hazırlanmış bel
gelerde kesin tarih bulunmasına karşı
lı!< Divan-ı Hümayun kalemlerinde hazır
lananlarda her zaman kesin tarih bulun
mayıp çok defa ayın onar günlük devre
leri verilir. Fakat hepsinde "mahall-i tah
rir" denilen belgenin yazıldığı yer mev
cuttur. 

Aynı gruba giren belgelerin değişik 
türleri arasında bile rükün ve şartlarda 
farklılık mevcuttur. Mesela name-i hü
mayun grubu belgelerinden fetihnarne
lerin özel yazılış şekilleri vardır. Bunun 
gibi beratlarda da cinsine göre zikredi
lecel< şeyler değişir. Timara konu olan 
topraklar. siyakat yazısı ve bir öbek teş
kil edecek şekilde yazılmış oldukların
dan tirnar beratları derhal farkedilebi
lecek bir özellik taşırlar. Yine bir berat 
türü olan mülknarnelerin ilk deviriere ait 
olanlarında altta hüccetlerde olduğu gi
bi şahit isimleri görülür. 

Her cins belgede bütün rükünler bu
lunmaz. Bazan bir veya birkaç tanesinin 
ihmal edildiği vakidir. Belgelerin çoğun
da mahall-i tahrir yoktur. XIX. yüzyıl or
talarına kadar başlıklı kağıt kullanılma 
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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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Iii MÜBAHAT s. KüTÜKOGLU 

ı 
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 


