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OSM.ANLI BÜROKRASİSİNDE AltLAM ve MUAMELAT :: 

Halil lnalcık. : t . ., 

L Ti:ınar Arzları ve· Ozerindeki İşlemler 
Osm~nlı İnıparatorluğu:nda devlet dairelerinin Çrgütlenme ve işleyiş şe~li, y~-: 

Zışmaların izlediği prosedür, yahiız idare tarihi bakimınd~ değil, Osmanlı arşiv
le~inin. sistemli bir araştırma yapısına kavuşturulması bakıı1undan da önemli. bir 
incelem~ konusudur ~e ·muhakkak bu kuŞağın ya pinası gereken işlerin başında 
gelir. Bu alancİa araştırmanın ed sağlam yolu da, arşiv .vesikalariri.in işlem (mu."a
meü?) bakı~nda·n analizidir. Bu yazı serisinde, ilkin tirnar tayin ye tevclh vesika~ 
larını .~le alacağız. · · 

Tayin bir arz (J> .!' ) ile başlar·. Arz üzerine bürokrasi işleme geçer.: Bıi.işle~ 
min gayesi, tayin kararından önce, belli görevin . ve ona bağlı. dirliğin boŞ olJlp "cii~ 
madığını ve namzerlin iş için uygun olup_ olmadığını saptamaktır., B_ıı sap~andıktan 
sonra, büklımetin başı, tayin için buyruğunu bildirir. : · · 

Her tayin ve tevcihip. bir arz ile baŞlaTI?-ası norm~ldir, zira arzı yapan n~nıiedin 
gerçekten müstahak olduğuna tanıklık edecektir. Mesela, Selanik kalesinde açılari 
bir topçuluk için dizdar· arz yapar, fak~t bundan önce kaledeki topçu-başının nam~ 
zedi imtihan etmesi, gerçekteri bu işe ehil · olduğunu görmesi gerekir1; Padiş_al:ı'ın 

sarayındaki bütün tayinler B~bussaade ağasının arzi_le yapılır. Kapıkulu s~pahi bö
lüklerinden birinde, mesela silahdarlar bölüğüiıde, bir açıga tayiri.için· silahdarlar 
bölü~ ağasımn arzı gerektir2• F~kat bir vil§.yette bütün sİpahi bÖlükl~ri "m.en~up
ları~n işlerine bakacak olan kethüda-yeri'riin tayininde, altı 'b~lük ağaJarının hep
·sinden namzedin nıüstahak olduğuna dair ayrı ayrı mektupliırı istenir. Yeniçeri 
tayininde, ortanın zabiti, müstahakların defterini yeniçeri ağasına sunar. Bu def
terin düzenlenmesinde istihkak, üzerinde durulan en önemli sorudur. Bu defterleri 

1 İ. ·H. Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocak lan,- II; Ankara 1944, s. 79. 
2 Ibid., s. 176. 
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Sultan'a Yeniçeri ağası sunar. Eskilik, yani kıdem, terfi ve tayinlerde bir temelpren
sip olmakla beraber, istihkak kavramında işin ehli olmak, liyakat, özellikle sıradan 
olmayan teknik beceri ve bilgi isteyen işlerde, başlıca bir unsur idi. Kubbe-altı vezir
liği gibi yüksek düzeyde politik tayinlerde dahi, görevin en yakın aıniri olarak vezi
riazamın tavsiyesi başta gözönüne alınırdı. Fatih devrinde İshak Paşa'nın vezirliğe 
tayini için, kendisinin defterdarlıkta bulunduğu, büyük hizmetleri olduğu belirti
Ierek hakkında 'bir atz yapıliiıış olduğunu bir Topkapı Sarayı arşivi vesikasından 
öğreniyoruz. Tayinierin özellikle askerler arasııida, aşağı kademedekilerin arzı ile 
yapılması, rüşvet ve kayırma yolile müstahak _ olmayanların kadrolara dolmasının 
da başlıca sebeplerinden olmuştur.-

Cemaatlerin başına getirilen görevliler için idare, seçim usulünü kabul etıniş
tir. Gaynmüslim cemaatleri, yani Rum, Emieni ve Yahudi cemaatlerini, esnafı 

ve bir sanatla uğraşan hirfet erbabını bu kategoriye sokuyoruz. Bu cemaatleri tem
sil edenler, devlet memuru değillerdir, f~kat. cemaat üzerinde otoriteleri Sultanın 
bir heratile b,elirlenıniştir. Sultan, seçilen kimseye belli yetkileri tanır, ve cemaate, 
b:ıı yetkilere uymayı emreder. Seçimi yapan cemaat, Sultana sunduldan arida3, seçi~ 

le.nin ~amuslu, bilgili ve bJI işin hakkı~dan gelebilecek güçte ve kabiliyette olduğu
n~ ~anıJ4ık ederler. Keza Önemli bir nokta olarak, ceınaatin hükfrmet karşısındaki 
görevleri:nj de hakkile yerine getirebileceğine inançları~ eklerler. Özetle~ b~rad~ da 
başka tayin işleınlerindeki prensipin yürürlükte olduğu açıktır. Tekrar etmekgere~ 
kirse, .. bu prensip_ namzerlin kendisine en yakın aınir veya grupun timıkiığı, 
tavsiyysidir. ·. ' - · ' . · 

Timarlılarm arZı_arını, kural o~araksancağın alay-beyi (mir-alayı) yapar. Fakat 
doğrud-an doğruya ilgilinin arz-i hfil sunniası da mümkündür .. Bu halde_ de çoğu zaman 
yeziri_azam, aJay-beyiı.ıden so~lmasını. emreder. Arz-{ hfil üzerine alay-beyi düşün
celerini yazar. Bazan beylerbeyi veya serdar-vezir, toptan defter halinde timarhlann 
tayini için arz yapar. lbtidti'dan, yani ilk defa tirnar alacaklar için, namzerlin ke~cli 
yatan amiri, yeniçeri ağası, topcu-başı, kapı-ağası vb. tirnar için arzda bulunabi-
Jirİer. · 

Arzlar başlıca şu çeşitli işleınler için verilir: lbtidti'dan tayin, terakki ve zamm, 
.mübadele, kasr-i yed, yani timarnıdan başkası için vaz geçme, te~did,, mukarrer 
yani kendisi üzerinde kalmasını üsteleme, nihayet tayin işleıninin noksan kalmış 
aşamalarını tamaınlama .. Arz, belli unsurları belli bit sırada . içerir. Her mektup 
veya rapor gibi arz da, en yukarı bölümünde tamcid ile, yani Tanrı adının anıi-

;.· 

3 Bu dilekçe, o yerin karlısı tarafından bir rapor halinde Sultaııa sunulur. Kadı, böy
lece hükfunetle mahalli topluluklar arasında bir aracı duruıııundadır. Kadının, yalnız hü
kUmeti değil, hükUmet karşısında mahalli halkı, beldeyi temsil ettiğinin önemli kanitlarındaıı. 
biri de bu gibi görevleridir. 



ması ile başlar. Tamcid, arzda kısa bir işaretten _,b Huiva~öan ibarettir. Tamcici'den 
sonra arzın esas bölümleri şunlardır: 

I. Hitdb (adres) ve dua ~ .... 
· 2. Arz-ı hal, durumuıl hiİcayesi :· 

3·. İstid'ti ve ri eti,· dilek; .. r • 

4. «Ferman Sultanmdır» · formiilü · ile 'hitani 
5. İmza, tarih ve mühür 

1. İlitdh formülleri genellikle şöyledir: 
«Saadetlg ve mürüvv~tlü Sult§.nıw hazretlertniı:ı, hakpayİ şerlflerirıe arz-ib.ende bu-
dut ki...» · . , · . . . · · · . 

<~Pergfilı-i fetı~k-med~r ·:ve b&rgib.~i gerdlın-ik:tidar 'türiıbına ad-ı 'be~de:i-_1I:ıt~ 
imkdar ve zerre-i haki~ar b~d~r ki ... » . · · . . · ' · . · . . ' · · · 

. ·is. yfuyılda şu formül: <~Yüz ~~~~-· koyÜp d~rgah-i' mu'allay~· ari~i be~d~gi 
budur ki». Arz Jıitab fo~üİÜ, .Sultan li~zunıii.da tam itaat ve fulluk mer~~imiıil 
ifade etmelidir. · · · · . .. ·. . ·. . · . . ·. ; . · · 

. . . ı • . • ı . ' w • • • • • • • • •••• • 

'· 17. yüzyıida , arzlar b.asit. bir du§. ile başlıyordu. Aşağıd~ki formill en y~ygm 
olarudır: · · · · · · · · 1 

«Devletİü ve saftdetlü Padişahım h~zretleri sa~ olsun.:.» . 
. ; 

2. Arz-i hdl !Ilerke;zde· defte;rlerde kayıtların koıayca bulı.p;ın;ıasıru sağlıyacak 

unsurları içermelidir. Dilekle ilgili timarın hangi sancak, hangi· n?lıiyede kim üz~_,. 
rinde olduğu ve mikdan açıklanmalıdır. Namzedin eşkali, b0yu, gözünün saçının 
rengi belirtilınelidir. Şahidier varsa, onların .. isimleri ve künyeleri yazılmalıdır. 
Arzı, miralay yapıyorsa, dileği özetliyerel.c: ..... 

«sadaka ve ilisan huyrolması ricasına ~rz». edildi,ğini. belirtir. Arzlarda gereksiz 
sözl~r, aşırı .iddialar yer a,Imaz. Sadece, maksada gereklİ şeyler yazılır, vesikalar gös-
teiilir .. ·· ·· _ . · · .. · . · · '· . · · · . · ·. · . · .. 1

. ' _ 

.. !· 

3. İstidii. ve rica. tstenen husus · açıklandıktan sonra :konulan· dilek formülleri 
şöyledir: ·· · ! .. · 

·<<inayet ve ilisanları ·olunmak babmda ... » .. .. · _, · . . _: .. 
«sadaka ve ilisan buyrulınak ricasına arz ve i'Iam ... »·: 

. <<İhsan olunmak babmda inayet-i şe;rifleri rica olun up ... » .. , ·ı 

«rica olunup ... » veya «rica olunur ... » ... 
· .. Miralay arzı yapıyorsa~ «bu kullarından arz tale_b etme~erile, .. 

· . sadaka ve ihsan -buyrulnıak ricasile ... » 

'4. «Fe~fui Sulta~chn> formülü çeŞitli şekillt'!rcle söylenir: 
. . .. '«Baki ferman dev1etlü ve safidedÜ Sultanılı{ İui.ztetieriıiindio; . . . . . 

· · «Baki ferman Sultanımindır.» · 

.. ı , ' : . 
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«Baki ferman der-i adlindir.» 
«Ferman hazret-i veliyyülemrindir.» 
«Emr ü ferman sa'adetlü Padişahımındır.» 
«Baki ferman dergah-i mu'allamn emr-i şeriflerine menfıt ve mufavvazdır.» 
«Ernr ü ferman inayetlü Sultarnın hazretlerinindir.» 
«Baki lfıtf u ihsan Padişahımız hazretlerinindir.» 
«Baki emr ü ferman hazretu men leh-ülemrindir.;; 
«Baki ferman devletlü, inayetlü, merhametlü efendim Sultan hazretlerinin
din>. 

Bu formüllerden herbiri rica edilen şeyin niteliğine, belli bir çağda üslfıp ve mo
da ya uymuştur. Bir haksızlığın giderilmesi istendiği zamaıi, arzı yapan Sultamn 
adaletini hatırlatmak için «der-i adi» formülünü tercih eder. 18. yüzyılda Sultan 
yerine ~<men leh-ülemp> kelimesi konuyordu. Bıi görenek, 19. yüzyılda da süregeldi. 
15. yüzyılda öneriıli kişiİerin arzlannt «ferman Sultammındm> formülünden sonra 
yazıyı «ömrünüz daim olsun» veya «devlet ve saadetiniz sonsuz olsun» anlamında 
Farsça bir dua ile tamamlaması adetti. Bu formül, Sultamn mutlak otoritesini, hiç 
bir durumun veya isteğin sınırlandıramıyacağı, onun serbest iradesine koşul koya
mıyacağım belirtmek için konmaktadır. Mutlak itaatın, bendeliğin, adreste ve im
zada olduğu gibi, hitamda ifadesinden ibarettir. 

5. Imza, daima, arzda bulunamn, emir ne olursa olstin, mutlak itaat ve kullu
ğunu belirten bir formül ile tamamlanır. 

Genel ·olarak «bende» 
«bende-i kemterin» 
«bende el-hakir el-fakir» 
«abduhu el-faldı; el-hakir» 

İmza yı koyan, kendi resmi sıfatını belirtir; hakim-i Ankara veya hakim fi me
dinet il-Ankara, mir-alay-i Ankara, ser-çakırciyfın, sipahi Ali, kfıtib Ali an kfıtibfın-i 
Divan-i Hümfıyun, mir-alay-i mensuhfıt, mir-alay-i Sağ Kol gibi. 

Çoğu zaman hfılfı, hfıliyfı kelimesile, bu memuriyetin, arz yazıldığı zamanki 
memuriyet olduğu açıklamr. Arzı yapamn sıfat ve memuriyetinin bilinmesi tayin 
katan için önemlidir. 

İmza altında ( (' ) harfi, l tamma'miı kısaltılmışı olup «burada tamam 
oldu, bitti» anlamına gelmektedir. 

Arzlarda, genellikle, arzı yapan amir kağıdın arkasında arzın özünü özetler, 
tarih koyar, bazan gerekli vesikalann suretini yazar ve mührünü basar. Bu mühür, 
merkezdeki örneğe tatbik olunur, yani örneğine göre olup olmadığı araştınlır. Tat
biki yapan katip «sahihtir» kaydile vesikanın doğruluğunu tasdik eder. Bu yöntem, 
uydurma arzlada tirnar işlerinin karmakanşık bir hale gelmesi üzerine alınmıştİr. 
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Arzı yazan, kağıdın üst ve yan tarafında geniş bir bölümü boş bırakır. Bu, hem 
bir saygİ gösterisi, hem de ardısıra yapılacak işlemlerin yazılması için yer ayrılması 
içindir. Biz gerçekten bütün işlemleri, aym kağıt üzerinde yazılımş bulmaktayız. 
Bu yöntem, işlerole ilgili vesikaların bir arada bulunması bakıımndan pratik büyük 
bir yarar sağlar. Uzayan işlemler için melfuf kağıtlar konabilir. Kağıdın sağ kena
nndaki bo~luk kalemlerden istenen kayıtların yapılması için ayrılır, veziriazaımn 

buyruldusu sol üst boşluğa yazılır. Bu usule, divandaki bütün işlemlerde uyuldu
ğunu görmekteyiz. 

Işlemler: Arzlar üzerinde yapılan işlemlerin en basit prosedürü şudur: 

I. «Mahalli Görüle» kaydı üzerine ana defterlerden durumu'açıklayan şerh 
II. Der-kenar, yani yeni tayinin deftere kaydına dair not 

III. Tevcfh buyruldusu, yani veziriazam tarafından tevcih emri. 

I. «Mahalli Görüle» Arz yapıldığı zaman, merkezde kalemlerin en önemli gö
revi, dilekçede söylenen şeylerin doğru olup olmadığını, defter ve kayıtlardan araş
tınp tespit etmektir. Merkezdeki kütük defterleri yetmezse, tirnar için beylerbeyi 
yanındaki icmal defteri'nden kayıt veya mir-alay'dan yazı ile tanıklığı istenir. Ti
mar tayinlerinde defterhane'deki mufassal veya esiimi, icmal ve derdest defterle
rinden veya ruznamçelerden sözkonusu timann son durumu bulunur. «Mahalli gö
rüle» deyiıninde «mahall», bu resmi defterlerdir. Bu defterler, tahrir sonucunda 
görevlilerin statüsünü, imtiyaz ve. vazifelerini saptayan kütüklerdir ve işlemler için 
son ve kesin durumu gösterir. Tayinlerde, karara götüren araştırmada defter kay-
dı, kanun gibi son ve kesin belg~dir. Bu sebeple defterler son derecede titizlikle sak
tanır, onlara yapılacak yeni kayıtlar ancak veziriazaımn emrile bizzat nişancı tara
fından yapılır. Özetle, bu defterler görülmeden idare herhangi bir işlem yapmaz. 
Bu defterlerin bir merci' olarak kullanılmasını kolaylaştırmak üzere kenarına çe
şitli renkte ipek bağ geçinne, fihristierini yapma, çeşitli işaretler kullanmagibi bü- / 
ro t~knikleri kullamldığım ,görmekteyiz. Arzda verilen ayrıntılı yer ve kişi adlai:ına 
göre Avlonya defterlerinde yaptığıımz deneme, herhangi bi.r kaydın beş on dakika 
içinde bulunabildiğini gösterıniştir. Belli dönemlerde kullanılımş tasnif yöntemleri
nin araştırılması meraklı bir konudur. Defterlere eklerimiş melfuf kağıtlard~ an
lıyoruz ki, bu defterler 20. yüzyıla kadar Osmanlı bürolarında ana kütükler ola
rak kullanılımştır. 16. yüzyılın ikinci yarısında en gelişmiş şeklini bulan bu tahrir 
defterlerinin sonralan yenilenmesi nadir hallerde görülür. Bunu, belki daha iyisi 
yapılaımyacağı düşüncesine ve daha ziyade Osmanlı vergi ve tirnar sisteınindeki 

yapı değişimine,_ .yorabiliriz4
• 

4 Bak. H. İnalcık, «Military and Fiscal Transformatian in the Ottoman Empire>>, 
Archivum Ottomanicum, VI. 

/ ,, 
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Mufassal veya icmal defterinin son ve kesin merci niteliği şundan da anlaşılır 
ki, kadılara bir dava konusunu çözmede, Şeriat, kanun ve deftere baş vurması em
redilir. Defter kaydı, bir çok hallerde, kanundan da üstün tutulur; zira tahrir-emi

. ni'nin Sultan'a belli bir durum hakkında kaziyye sunup onun: emrini aldıktan son
ra deftere kaydı ve daha sonraki değişikliklerin der-kenar'larla t,espit edilmesi su
retile bu kayıt, son ve kesin statpyü ve durumu gösterir. 

Defter kayıtlannın çıkanlması emri, şu şekillerde formüllendirilmiştir: 
«Mahalli>>. 
«Mahalli görüle» 
«Defterbaneden kaydı der-kenar oluna» 
«Mahallinden der-kenar» 
«Kaydı der-kenar oluna» 

Zamanla bu «mahalli görüle>> yazısı üslıiphiştınlmış simge haline gelmiştir. Ba
zan da işlem, bu emir verilmeden otomatik olarak yapılmaktadır. Defter kayıtla
nnın dilekçe üzerine suret, yani kopyalarının geçirilmesi işini nişancı (tevki'i) ya
par. Fakat defter emini'nin yaptığım gösteren kayıtlar da vardır. O, şu formül ile 
suret'i koyar: 

«İcmaldir» 
<<lema/'de veeh-i meşrıih üzere mukayyeddir» (burada 1cmal, tirnar ka
yıtlarını içine alan defter-i icmal'dir. Bir defter-i icmal örneği için yayın
ladığımız, Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid? Ankara 1954, incelenebi
lir.) 

«Derdesttir» 
«Vech-i meşrıih üzere İcınalinde mukayyeddir» 

Bazı hallerde iki icmal kaydı konur; yani merkezde defterhanedeki icmal kay
dı ile beraber beylerbeyi yanındaki timtir defterdan elinde mirmiran icmal'indeki 
kayıt aynı zamanda kopya edilir. Zira beylerbeyi icmal'ine geçmiş, sonradan yapıl
mış bazı kayıtlar merkezdeki icmal'de bulunmayabilir. Defter -kaydı, der-kenar 
olarak yanlamasına, defterdekinin tıpkı bir kopyasıdır, yazı da defterdeki gibi si
yakatle yazılır (vesika I, 3; II, 3 ve 4; III, 3). Bu der-kenar'lar altında bazan ni
şancının düşüncelerini bildiren kısa bir not eklenir (bak. vesika III, no. 4). Herhal
de defterdeki bütün kayıt ve derkenarların kopya edilmesi gereklidir, ta ki karar 
verecek olan yüksek makam durum hakkında bütün ayrıntılarile bilgi kazansın. 

Veziriazam, bazı hallerde dilek sahibinden önceki amirinin düşüncelerini der-kenar 
etmesini de ister (vesika I, 5). Bu der-kenar'lar, icmal kayıtlannın altına s~ğ boşlu-
ğa yazılır (vesika I, 8; II, 9; III, 6). ' 

«Mahalline vaz' oluna>> kaydı, anlaşmazlık konusu olan bir timann, anlaşmaz
lık çözülünceye kadar, kimseye verilmep:ıesi için defterde mahalline bir ek kağıt' 
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konmasıdır. Bu emri, veziriazam difier-emini 'ne bir buyruldu-i şerif ile bildirir. Bu 
kaydı taşıyan ·kağıt, defterde mahalline, defter-emini tarafından yapıŞtınlır. Bu iş
leme «mahalline vaz' etmek» veya «mahalline koymak>>· deniyor. 

· Arzı yapan miralay; genellikle, arz arkasına arzı özetler ve mührüiıü basar. 
Mühür, merkezdeki örneğe göre tatbik edilerek arzın doğruluğu saptamr. 

II. Tevcih Der~kenar'ı . 
. Sağ. kenardaki der-kenar 'ların altında hemen daima şu kayıt bulunur: 

«der-kenar şod fi (tarih) (imza)» 
Bu der-kenar, veziriazamın son karanın bildiren buyruldu'dan bir iki gün önce 

veya ;sonra konmuştur. Bu der-kenar, yeni işleınin defterde işlendiğini, • der-kenar 
yapılôiğım belgelemek için konmaktadır. Batan, veziriazamın buyruldtisu, sadece 
tasarruf hakkımn veya tayinin deftere geçirilmesi emrinden ibarettir. 

Tayin ve tevcih der-kenan, bazan yalmzca bir tarih ve yaruna sahh işareti kon-
masından ibaret olabilir. Bazı vesikalarda ise «kayd şod, sahh>> şeklindedir; 

Defterde yapılan der-kenar durumu kesiri olarak değiştirdiğinden bu işleme 
kaydın bozulması denir. 

III. «Buyruldu», 
Dilekçe kağıdımn sol üst yaruna vezırıazamın buyruldulan5 yazılır. Bunlar, 

işin niteliğine göre çeşitli şekillerde olabilir. Daima görülen unsurlar şunlardır: 
« ..................... buyruldu (buyrulmuştur), (tarih)» 

Buyruldunun üzerine daima veziriazamııi sahh'i, yani «doğrudum kelimesile 
tasdik işareti konılr. Sahh, genellikle, buyruldunun ilk kelimesi üzerine yazılır. İş
Ieınin niteliği, soruşturma gereği sonucu, burada birden fazla buyruldu yer alabilir. 
Tayin emri ·için formül şudur: 

«Mfıcebince tahvil hükmü buyruldu (tarih)» Sahh 
Bir çok hallerde konunun özelliği sonucu, buyruldu'da hükme esas olacak nok-

talar açıklamr; Mesela: 
«HilM-i inha dahi olunduğun alay-Öegisi arz etınekle mfıcebince · tevcih 
olunup derdestiyet üzere tahvil buyrulmuştur» (tarih), sahh 
«Ber-vech-i mübadele mücebince hüsn-i rizalarile tevcih olunmak buy-. 
ruldn>>, (Tarih), Sahh 
«Mfıcebince mezbfır serden-geçti hükınile derdestiyet üzere tevcih. olunmak 
buyruldu» (Tarih), Sahh 
«Mfıcebince defter-i mufassala kayd eylemek üzere Nişancı Paşa'ya 
hükm buyruldU>> (Tarih), Sahh 
«Kasr-i yed eylediği tarihde hayatta ise mfıcebince kasr-i yedinden tev,-

5 · Bıryruldu üzerinde genellilde bak. t H. Uz unçarşılı,i <<Bu'ynildD>, Belleten y· (1941) 
s. 289-318. 

/ -----~ . . . '"'·-., 



cih oltinmak buyruldu» "(Tarih); Salık . . · ··· · 
«Ulilfesi hazine-mande olup mukabelesinde tevcih· olunmak için miqni.:. 
rana hükm buyruldu» (Tarih), Salılı 

Daima tekrarlanan «mfıcebince» kelimesite veziriazam:, kanuiı ve· kayıtlar neyi icab 
ettiriyorsa, neyi gerektiriyorsa işlemin ona göre yapılması noktasını belirtmektedir· 

Görülüyorki, buyruldu'da emredilen işlem çeşitli nitelikte olabilir. Tirnar için 
verilen buyrulduların çoğu mübadele, kasr-i. yed sebebile tayin ve tevcih veya §.mi

rinin arzı üzerine doğrudan doğruya tayin üzerinedir. ,Buyruldu'ların büyük bir bö
lümü .de, timarlılar a:ı;'asındaki çatışma ve çekişmeler, üzerinedir. 17 .. ve 18. yüzyılda 
tirnar elde etiJ?.ek için hile ve oyunların artması, uydurma vesikaların kullanılması 
dolayısil~ timarişle.q:ı.leri büsbütün çetrefil. bir hal alınıştır. Bunu,istida: ve işlemler
den açıkça izlemek ~ümkün olınaktadır. Başka -deyimle, Koçi Bey gibi layihacı
Iarui6 kargaŞalık ve .çökmenin başlıca sebebi ·olarak ileri ·sürdükleri tirnar rejimin
deki yolsuzluklar, bu gibi vesİkaların. inceleıin:iesile birinci· elden belgelenebilir. ve 
analiz edilebilir. Defter ve kayıtlarda karışıklıklar ve böşlamalann, tirnar rejiıninin 
çökmesinde başlıca sebeplerden biri olduğu hakkında defter-e:ıllini Ayni . Ali'nin 
sözlerini7 önemle incelemek gerekir. 

: · Veziriazamın btıyruldusu üzerine tevcih veya tahvil için· hülanA şerif .verilir 
Tirnar tasarrufu için bu vesika ·veya beylerbeyinin tevcih beratı, hatta 15. yüzyılda 
subaşı bitisi veya kadı mektubu yeterli görülüyordu. Bu son durumlar uç bölgele
rindeki sancaklarda· sık ~ık görülüyordu. Emr-i şerif'e göre d~fterlerde kayıt ya
pılır, O: .timar «bağlanın>, yani başkasına geçmemek üzere ·namı;edin adına yazılınış 
ol'!lrdu, F.akat asıl tasarruf vesikası, özeiiikle önemli tirnarlar için, bedit-i hüma
yun'dur. Berat almak için Sultamn emri üzerine merkezde divan k~leminden veya 
ilgili beylerbeyi tarafından tezkire verilir, (~alem dilinde «ilıracolunur»).·, Tezkire
ler, merl$:ezde divan .• kaleminde ayrı bir deftere tarih sırasile· kaydolunur. Bu tez
kireye göre Padişah'ın tuğrasım taşıyan beriit-i lıümayfin . veya nişiin~i ·lıümayun 

verilir... . 
··Gelecek yazımızda bu vesikalarla ·ilgili' işiemi er, tevcih ve tahvil hükmü, tezkir e 

ye, .. berat üzerinde duracağız; 

·-··r·· 

6 Bu Zayihacılar üzerinde şimdi topluca şu eser, K. Röhrbom:'l:lntefsueli~gen zur osma-
·hischen'Veriviıttungsgescfıichte, Berlilı and New York 1973. . · ·· · :. ' · ':/ 

7 Ayni Ali, Kauanin-i Al-i Osman •.• , İstanbul 1280 H., s. 75-81. 
'.' ... iEk:te suriWan vesikalat, Başvekıalet arşivinde .Bab-i 'AScifi· vesikalan· yeni · tasnif'ınden 
alınmıştır. Katalog sayıları, aldığım tarihte saptannıanıış bulunuyordu. 
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