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OSMANLı DİPLOMATİKASINDA FERMAN VE
BERAT ARASINDA BENZERLİK VE FARKLAR

Dr. Necdet GÖK*

Osmanlı Arşivlerinde yer alan belgeler gerek hazırlanma se-
bebleri, gerekse hazırlandıklan makam ve kalemler açısından çe-
şitli sınıflara aynlarak incelenir.

Belgelerin hazırlandıklan ve işlem gördükleri, tarih, kalem
veya müdüriyetler baz alınarak yapılan bu sınıflandırma (Prve-
nance sistemi) da, Osmanlı diplomatist (diplomatika uzmanları) leri
birbirinden değişik görüşler ileri sürmüşler ve farklı tasnifler yap-
mışlardır.

Bu sınıflandırmalardan biri Macar Arşivuzmanı ve Osmanlı
tarihçi si Lajos Fekete tarafından yapılmış! ve sonraki yıllarda da
genel kabül görmüştür. Bazı tenkitlerle birlikte Halil lnalcık ta-
rafından da kabül edilen bu tasnif, Mübahat Kütükoğlu'nun Os-
manlı Belgeleri'nin Dili -diplomatik- isimli kitabında tekrar ele
alınmış, genişletilerek yeni bir şekle sokulmuştur.

Söz konusu bu tasnife göre; birinci grup:

* Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü.
1. Ludwig Fekete, Einführung in die Osmanische- Turkische Diplomatik der tür-

kischen Botmassigkeit in Ungarn, Budapeşte 1926, Fekete daha sonra 1936-37 yıllarında
resmi olarak Türkiye'ye davet olunuyor ve kendisinden modern arşiv sistemini Osmanlı
arşivlerinde de uygulaması isteniyor.

2. 1995-96 yılı ders döneminde Hocamızin Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nde
vermiş olduğu ders notlarından.
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SuWinı belgeler (Padişaha adına düzenlenen belgeler) dir. Bun-
larda; Ferman, berat, ahidname, name-i hümayun, hatt-ı hümayun,
irade ve sebeb-i tahrır hükmü dür.

Her iki vesika türü de sultanın herhangi bir konu hakkında ver-
diği emr ve hükmü ifade etmesi, tuğra taşıması, aynı yazı çeşidi ile
yazılması gibi benzer özellikler sebebiyle çok zaman birbiriyle ka-
rıştınlmakta, ferman yerine berat, berat yerine de ferman terimi
kullanılmaktadır.

Gerçekte ise -aşağıda detaylarıyla açıkladığımız gibi- ferman
ve berat gerek düzenleniş sebebi gerekse muhteva ve diplomatika
açısından farklı özelliklere sahiptirler.

Önce, genel olarak sultanı vesikalarda olması gereken rükn ve
şartları, sonrada sırasıyla ferman ve beratın rükünlerini şema ha-
lında gösterecek, sonrada her iki vesika arasındaki benzerlik ve
farklılıklara işaret edeceğiz.

A. Sultani Vesikalarm Esas Unsurları veya Rükünleri

Bir belgenin içeriği ve taşıdığı özellikler, o belgenin çeşidi, ko-
nusu, muhatabı ve yazıldığı tarihle ilgilidir. Bununla birlikte genel
olarak incelendiğinde, gerek Osmanlı ve öncesi gerekse muasın
olan Avrupa devletlerinin vesikalarında da temelolarak birbirine
benzer diplomatik unsurların bulunduğunu görüyoruz'l•

Sultanı belgeler, giriş ve bitiş protokolü bir olarak kabul edi-
lirse; esas olarak iki ana bölümden oluşmaktadır:

i. Protokol (giriş ve bitiş protokolü),
II. Metin kısmı (text)

Bu iki bölümde kendi içinde alt bölümlere ayrılmıştır ki inşa
eserlerinde bunlara "erkan" adı verilmiştir.

3. Osmanlı belgeleri ve Ortaçağ Avrupası belgelerinin diplomatik unsurlarını kı-
yaslamak için bekz. F. Babinger, "Zwei groBherrliche Schenkungsurkunden aus den Jah-
ren 1008/1600 und 1023/1614" MSOSW, 30 (1927), 163-64; A. Giry, Manuel de Dip-
lomatique, Paris 1925, 527-589.
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i. Giriş Protokolü (Dibace-girizgah-fevatih):
1. O'na Davet (Tesmiye-da'vet-tahrnid veya temeld), (ln-
vocatio)

2. Tuğra (Tughra)
3. Unvan ve Elkab (Intitulatio)
4. Muhatabın adı ve elkabı (Inscriptio)
5. Dua ve hayır dileği (Salutatio)

II. Vesikanın metni (Text):
6. Nakil veya İblağ (Narratio veya expositio)
7. Emir veya Hüküm (Dispositio)
8. Te'kid, Tehdid, Te'yid ve Lanet (Sanctio et COIToboratio ve
comminatio)

III. Son Protokol (Hatime) veya (Escathocol):
9. Tarih (Datatio)
10.Yazıldığı Yer (mahall-i tahrir- makam-ı isdar), (Locus)
lLMühür (Seal).

Sıralanan bu rükün ve şartlan, sultani vesikalar içinde eksizsiz
taşıyan "name-i hümayun" adı verilen padişah mektuplandır.

B. Fermanın Rükünleri

i. Giriş Protokolü
1. Da'vet (Allah'ın adı ile başlama; Tesmiye-da'vet- tahmid
veya temeld), (Invocatio)

2. Tuğra (Sultanın alamet-i şenfi)
3. Elkab (fermana muhatab olan şahıslann lakablan)
4. Dua (muhatablann makamlanna göre belirlenmiş dualar)

II. Vesikanın Muhtevası (text)
5. Nakil veya lblağ (fermanın yazılma sebebinin izah edildiği
bölüm)

6. Emir veya Hüküm (verilen emir veya hükmün bildirildiği
bölüm)



214 NECDETGÖK

7. Te'kid, Tehdit, Lanet ve Te'yid (emrin tekran, rnuhatabların
uyanlması, emre uymayanların ikaz olunması ve belgenin
geçerlilik alameti olan tuğraya dikkat çekilmesi.)

III. Son Protokol (Hatime)
8. Tarih (belgenin yazıldığı tarih)
9. Mahall-i Tahrir (yazıldığı yer)

c. Beratın Rükünleri
1. Da'vet
2. Tuğra
3. Berat Başlangıç Formülleri:
a. Unvanla başlayanlar (Ahidnameler vs.)
b.Hüküm terimi kullanılarak: (benim hükmüm oldur kim ..)
c. Biti terimi kullanılarak: (bu biti hükmü oldur ki., biti ka-
leme geldi şol muceb ..)

d.Misal terimi kullanılarak: (misal-i bi-misal neffezehu'lla-
hu'l-Meliki'l-Müteal buyruğu oldur ki)

e. Tevki" terimi ile başlayanlar: (tevki-i rafi-i hümayfin
oldur ki ..)

f. Sebeb (vech) -i tahrir'le başlayanlar: (sebeb-i tahrir-i
tevki'-i refi' ve mficeb-i tastir-i yarlığ ..)

g.Nişan formülü ile başlayanlar: (Nişan-ı şeriL.)

II. Vesikanın Muhtevası (text)
4. Nakil ve lblağ
5. Elkab ve Dua
6. Emir ve Hüküm
7. Te'kid, Tehdit, Lanet ve Te'yid

III. Son Protokol (Hatime)
8. Tarih
9. Mahall-i Tahrir

1 _



r-- ~~------

OSMANLI DİPLOMATİKASıNDA FERMAN VE BERAT ARASıNDA 215
BENZERLİK VE FARKLAR

D. Ferman, Hüküm, Berat Terimleri4

ı. Ferman
Ferman; farsça "fermfiden" masdanndan alınmış bir kelime

olup, emir, irade ve buyruk anlamındadır.

Ferman; Osmanlı Diplomatiğinde;

Her hangi bir iş hakkında ısdar olunan, Padişahın alamet-i
şerife adı verilen tuğraIz emri demektir.

Bu emre sultandan sadır olduğu ıçın genellikle, ferman-ı
hümayun ve emr-i şerif denilmiştir. Osmanlı vesikalannda; hüküm,
biti, misal, teki', nişan, berat, menşur ve yarIzğ terimleri zaman
zaman "sultanın yazılı ve tuğralı emri" olması noktasından hareket
edilerek bir birlerinin yerine ve ferman-buyruk anlamında kul-
lanılmıştır.

Ferman kelimesi belgelerde yalın halde değil, sürekli olarak,
emrin padişaha ait olduğunu, onun hükmüne ve kuvvetine cihanın
boyun eğdiğini, çok yüce ve itaat edilmesinin zorunluğu olduğunu
belirten övücü ve yüceltici sıfatlarla birlikte kullanılmıştır;

ferman-ı aIf-şan, ferman-ı hümayun, ferman-ı şerif, ferman-ı
padişahi, ferman-ı saadet-unvan, ferman-ı beşaret-unvan, ferman-ı
şeref-ıktıran, ferman-ı vacibü 'l-izan, ferman-ı vacibü 'l-imtisal,
ferman-ı cihan-muta', ferman-ı kadr-tüvan, kaza-cereyan.

Fermanla eş anlamlı olarak kullanılan emr ve hüküm için de
benzeri sıfatlar kullanılmıştır'.

Ferman kelimesi, İslamiyeti kabul etmelerinden sonra, İl-
hanlılar tarafından da kullanılmış ve daha sonra Osmanlılara ge-
çerek yerleşmiştir.

Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Memlfiklerde
ferman yerine, tevkf', İlhanlılar, Timurlular, Kara-Koyunlu ve Ak-

4. Bu terimleri açıklarken özellikle, Tanzimat öncesi dönemi göz önüne aldık.
5. Mübahat Kütükogıu, "Ferman", DİA, c.12, s. 400.
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Koyunlu devletleri ile, Altın-Orda ve Kınm hanlıklannda yarfığ te-
rimi de kullanılmıştır.

Selçuklularda (nadir olarak Osmanlının ilk yıllarında da) kul-
lanılan pervane kelimesi ise hem ferman hem menşur anlamında
kullanılmıştır6 .

Fatih Sultan Mehmed'in Otlukbeli Zaferi (m. 1473) nden sonra,
civar bey ve hükümdarlara göndermiş olduğu, uygur ve arap harf-
leri ile yazılmış olanfetihname de yer alan "sözüm" tabiri "ferman"
anlamında kullanılmıştır?

2. Hüküm veya Hükm

Hüküm terimi, emir ve buyruk anlamında kullanılan en şü-
mullü kelimedir. Ferman ve Berat anlamında bir çok belgede kul-
lanıldığına şahit oluyoruz.

Hüküm (hükm), lüfatlerde kesin ve kat'i emir ve karar, kuvvet,
hakimlik, amirlik, irade, kumanda, nüfuz, kadılık etmek, te'sir vs.
anlamlanna gelmektedir8• Osmanlı'da her hangi bir konu, iş ve
görev için padişah tarafından verilen yazılı emirlere "hükm-i
hümayOn" denilmiştir.

Hangi kalemden olursa olsun bütün "sultan! vesikalar" genel
olarak "hüküm" adı altında toplanmıştır. Hüküm mali işlerle ilgili
ise kaydolunduğu deftere "mali ahkam defteri" adı verilirdi. Bir
vali veya herhangi bir idareciye bir iş için gönderilen hükümlere
"ferman" bir görev ve yetki için verilmişse "berat" veya "rüOs" den-
miştir.

Hükümlere; konu ve işe göre özel isimler takılarak, ferman,
nişan, berat, tevki' veya menşOr denilmiştir.

6. ı. Hakkı Uzunçarşılı, "Ferman", İA, IV, s. 571; Ayrıca bkz: Aynı müellif. Os-
manlı Devleti'nin Saray Teşkilatı. Ankara 1988, s. 279-81.

7. Bkz. R. Rahmetı Arat, "Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı". TM, VI, 285-322.
8. Osmanlı-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, (haz. Heyet), Türdav, İstanbul 1981,

s.822.



OSMANLı DtPLOMATtKASINDA FERMAN VE BERAT ARASINDA 217
BENZERLİK VE FARKLAR

Hükm-i hümayOn, hükm-i şerif, hükm-i cihan-ara, hükm-i
cihan-müta', hükmü vacibi'l-imtisal, terkibleri ile de hükmün, bir
emir, buyruk ve ferman anlamında kullanıldığını göstermektedir.
Ancak, tüm bu terimler içerisinde ferman kelimesinin ilk dönemler
hariç Osmanlı inşasına tamamen yerleşmiş olduğunu görüyoruz.

Hüküm vb. tabirler için ilk dönem belgelerini taradığımızda
şunu müşahade ediyoruz:

Örneğin, Osmanlı Arşivi'ndeki en eski tahrir defteri olan (h.
835/m.1432) tarihli Arnavid Defteri'nde yaygın olarak "mektub",
"berat", "paşa beratı", "paşa bitisi", "biti", "sultan beratı", "beğ bi-
tisi", "mukarrer. .." ve "sultan hükmü" tabirleri kullanılıyor. Nadir
olarak da "pervane" terimine rastlıyoruz. Biti ve berat terimi paşa
ve beyler için aynı anlamda kullanılırken, padişah için "biti" kul-
lanılmamış, Yani "padişah veya sultan bitisi" şeklinde geçmiyor.
Sultan için, "sultan beratı veya sultan hükmü"9 tabiri kullanılmıştır.
"elinde sultanımız hükmü var" derken kasdedilen berat veya fer-
man olmalıdır. Nitekim aynı defterde bulunan bazı kayıtlarda "sul-
tan hükmü" yerine "sultan beratı" ifadesini buluyoruzlo.

Bir başka örnek vermek gerekirse; (h.922 / m. 1515) tarihli bir
beratta hüküm teriminin, berat anlamında şu şekilde kullanıldığını
görüyoruz:

"..işbu hükm-i şerif-i cih{m-müta '-ı lazimi'l-ittiba 'ı virdüm ve
buyurdum ki. "I i

3. Berilt

Genelolarak berat:

Şahıs veya hükmı şahıslara, bir yetki veya imtiyaz sağlayan
veya devlete ait mallar üzerinde tasarruf veya mülkiyyet hakkı te 'sis

9. Halil İnalcık, Hicrf 835 Tarihli SCtret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, 2. baskı, An-
kara 1987, s. 69, 77.

10. a.g.e., s. 72 de, 197 ve ı98. kayıtlar.
iı.TSMA, nr. 3064.
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eden ve bu ayrıcalıkları üçüncü şahıslar karşısında tasdik ve em-
reden sultanı hükümlerdir.

Beratların hangi sebepden dolayı hazırlanıp verildiği berat me-
tinlerinde belirtilmekle beraber genelolarak şu şekilde grup-
landınlabilir;

1. Devlete ait her hangi bir memuriyete tayin için verilen be-
ratlar (vezirlik, beylerbeyilik vs idarecilere verilen beratlar),

2. Devlete ait mal ve mülklerden faydalanma veya bu mallar
üzerinde tasarrufta bulunabilme veya mülkiyete geçirebilme ama-
cıyla verilen beratlar (temliknameler, malikane, ocaklık vs. be-
ratlar),

3. Vakıflar gibi kamu menfaatine kurulmuş bazı kuruluşlarda
görev yapabilme yetkisini kazanmak (ashab-ı cihatl2 beratlar vs.)

Tarifte de belirttiğimiz gibi beratların hazırlanma sebebi, çe-
şitlerine göre, kısaca yetki, imtiyaz, tasarruf ve mülkiyet ka-
zandırmaktır.

E. Berat ile Ferman Arasındaki Benzerlik ve Farklar

Yukarda verdiğimiz şemalara dikkat edilirse ferman ve berat
arasında;

Davet, tuğra, tarih ve mahall-i tahrir rükünlerinde tam bir ben-
zerlik ve paralellik, diğer rükünler arasında da, her ne kadar aynı
isimleri taşısalar da mahiyet açısından önemli farkların olduğu gö-
rülür.

Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

12. Osmanlı belgelerinde, "erbil.b-ı cihil.t" veya "ashil.b-ı cihil.t", "ashil.b-ı vezil.if, mür-
tezika-i evkaf" şeklinde adlandırılan "cihet" sahipleri esas olarak iki kısma ayrılmıştır:
İmil.met, hitil.bet, vaizlik, dersiil.mlık, tedris, cibil.yet, kitil.bet gibi ilmı yeterlilik isteyenlere
"cihflt-ı ilmiyye", kayyimlik, türbedarlık, ferraşlık gibi bedenı çalışmayla ilgili olanlara da
"cihil.t-ı bedeniyye" adı verilmekteydi. Cihet sahipleri hukukı olarak "askerı" yani memur
statüsünde sayıldığından kendilerine diğer askeri sınıf gibi birtakım yetki ve muafiyetler
tanınmıştı. Geniş bilgi için bkz. Mehmet Epşirli, "Cihet", DİA, c. Vıı. s. 546-548.
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1) Fermanda önemli olan emrin içeriği ve uygulanmasıdır. Bir
yetki ve imtiyaz belgesi olan beratta ise emir değil, verilen yetki ve
beratın tevcih olundu ğu şahıs (sahib-i berat veya ehl-i berat) birinci
derecede önemlidir.

Bu sebebden dolayıdır ki, birçok ferman da emre muhatab olan
memurların elkabını müteakib isimleri bile kaydedilmemiştir.
XVIII. Yüzyılda ise isim yazılması gereken yerler boş bırakılmıştır.
Çünkü fermanlarla yapılması istenilen şeylerde muhatab olanlar
belli şahıslar değil makamlardır. Şahıslann değişmesi emrin yerine
getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Verilen emir, o ma-
kamda kim olursa olsun yerine getirilecektir çünkü bu aynı za-
manda bir kanundurl3•

Gerek Fatih zamanında gerekse daha önceki devirlerde ha-
zırlanan kanunlar, belli konular için çıkanlmış fermanlardan
ibarettir. Bunlar muhteva yönünden, uyulması gereken genel kaide
ve kuralları içerdiğinden bu tür fermanlara kanunfermanlar veya
fermankanunlar adı verilmiştirl4• Ve bu kanunlar aynı zamanda
bazan belli bir zümreyi ilgilendiren bir çeşit idari emirler ma-
hiyetindedirl5•

2) Ferman doğrudan muhatab (mürselün ileyh) a hitab şeklini
ifade eden makama uygun bir elkabla başlarken beratta elkab, kural
olarak, nakil kısmı içerisinde yer alır ve beratlar; "berat başlangıç
formülleri" dediğimiz belli klişelerle başlar.

Fermanlann başlangıcında yer alan bazı lakablar şunlardır;

Muhatab sadrazam ise:

Düstur-i ekrem, müşfr-i ejham, nizamü'l-alem, nazımu
menazimi 'l-ümem ...

13. Boris Nedkov. Osmanoturska Diplamatika i Paleografiya. I. Sofia ]966, s. ı36-
137; Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, s. 101.

14. H. İnalcık, Osmanlı imparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1992, s. 338.
ı5. Örnek için bkz: R. Anhegger-H. İnalcık, Kanunname-i Sultanı her mCiceh-i ört:i

Osmanı, TIK yayınlanndan, Ankara 1954, ves.3, 5, 13 vd.
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Düstur-i ekrem, müşfr-i ejham, nizamü'l-ümem, müdebbiru
umuri'l-cümhur bi'l-jikri's-sakıb ... 16

veya,
Düstur-i mükerrem ve muazzam, müşfr-i müfahham ve muh-

terem, nizamü'l-alem, müdebbiru umuri'l-cümhur bi'l-fikri's-sakıb.

Vezir rütbesinde olan beylerbeyi ise;
Düstur-ı mükerrem, müşfr-i müfahham, nizamü'l-alem, mü-

debbiru umuri'l-cümhur bi'l-jikri's-sakıb ... 17

Vezirliği olmayan beylerbeyi ise:
,Emfru'l-ümerai'l-kiram kebfrü'l-küberai'l-jiham zü'l-kadri ve'l-

ihtiram sahibü 'l-'izz-i ve 'l-ihtişam el-muhtass bi-mezfd-i 'inayeti 'l-
Meliki'lA. 'la..beğlenbeyisiI8•

Sancak Beyi veya Ümera ise:
Kıdvetü 'lıMefahiru 'l-ümerai 'l-kiram, 'umdetü 'l-küberai 'l-fiham

zü'l-kadr ve'l-ihtiram, sahibü'l- 'izz-i ve 'l-ihtişam el-muhtass bi-
mezfd-i 'inayeti'l-Meliki'l- 'AUamI9

•

Defterdar veya Nişancı ise;
İftiharü 'l-ümera ve 'l-ekabir, muhtarü 'l-kübera ve 'l-mefahir,

mustecmiu 'l-cemlü 'I-me'all ve 'l-mefahir, zü 'I-kadri 'l-etemm ve 's-
sadri'l-ekrem, el -muhtass bi-mezfd-i 'inayeti'l-Meliki'l-Barı
Hazfne-i A.mirem defterdarı.,

Darü's-saade ağası vs. ağalar ise;
"/ftiharü 'l-havas ve 'l-mukarrebın, mu 'temedü 'l-müLUk-i ve 's-

selatfn, muhtarü 'l-'izz-i ve 't-temkfn ..20
"İftiharü 'l-emacid ve 'l-ekarim, camiu 'l-mehamid-i ve 'l-

mekarim, el-muhtassu bi-mezid-i inayeti'l-Meliki'd-dayim ''21.

16. a.g.e. I, 9.
17. Kütükoğlu, a.g.e. s. 102.
LS. Kanunname-i AI-i Osman, Özcan neşri. s. 49.
ı9. Gös. yer.
20. Kütükoğlu, Osmanlı Belgeleri., s. 104.
2 I. Kanu/1/ıame-i Al-i Osman, s. 49.
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Müftü (şeyhü'l-isHim) ve Padişah Hocalan ve Kadıaskere hitab
olunuyorsa:

"A'lemü 'l-ulemai'l- mütebahhirin, ejdalü 'l-jüdelai'l-mütever-
ri'in, yenbCt'ül-jazli ve'l-yakın, varisü ulCtmi'l-enbiyai ve'l-mürselfn
VS."".

Muhatab kadılar ise;
Akza kuzati'l-müslimin, evla vülati'l-muvahhidin, ma'dinü'l-

jazli ve'l-yakin, varisü "uICtmi'l-enbiya-i ve'l-mürselfn, hücceti'l-
Hakk-z 'ale'l-halki ecmain, el-muhtassu bi-mezidi inayeti'l-Meliki'l-
Muin"

Müderris ise;
"ljtiharü 'l-ulema 'l-muhakkikin, muhtarü 'l-judelai'l-müdakkikin,

yenbCt'I-jazl-i ve'l-yakin, varisü uICtmi'l-enbiya-i ve'l-mürselin, el-
muhtassu bi-mezid-i 'inayeti 'l-Meliki'l-Muin ''23

Boğdan ve Eflak Voyvodalan ise;
"Kzdvetü 'l-ümerai'l-milleti'l-mesihiyye, umdetü küberai't-

tajeti'n-nasraniyye, Muhatasat-nişan, müsadakat-ünvan Boğdan ve
Eflak Voyvodalarz hutimet 'avakibuha bi'l-hayr" vb. elkablarla baş-
lar, emri ve vesikayı alan aynı şahıs veya şahıslardıL

Bedt başlangıç cümleleri olarak kullanılan belli başlı kalıplan
yukardaki şemada belirtmiştik. Burada detaya girmiyoruz. Bu for-
müllerin çoğu Osmanlının ilk devirlerine ait belgelerle kul-
lanılmıştır .

1. Bayazid devrinden itibaren en sık kullanılan başlangıç for-
mülü;

"nişan formülü" adını verdiğimiz klişediL Bu formül de zaman
içerisinde değişik çeşitleri kullanılarak, tekemmül ettirilmiş ve kla-
sik dönemden itibaren son şeklini almıştır:

22. Gös. yer.
23. Kanunname-i Al-i Osman, TOEM ilavesi, İstanbul 1330, s. 32.
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"nişan-ı şerif-i alfşan-ı samı-mekan-ı sultanı ve tuğra-yı garra-
yı cihan-sitan-ı (kitisitan) hakanı ve nüffize bi'l-avni'r-rabbanı (ve
bi's-savbi's-samaddanı) hükmü oldur ki... "

3) Fermanlarda muhatab çoğu zaman birden fazla kişidir. Bun-
lar, kadılar; beylerbeyiler; bir beylerbeyi ve sancak beyleri vs. dir.
Bazı fermanların hem idari hem de kaza! otoritelere hitaben ya-
zılmasının sebebi, onların her iki tarafta da ilgili olmasındandır"4.

Beratlar ise "nişan" ve "sebeb (vech)-i tahrir" vs. formülleri
adını verdiğimiz belli başlık cümleleri ile başlar.

Emr verilenler beratın "emir veya hüküm" kısmında üçüncü
şahıs olarak belirtilir.

Beratlarda elkab nakil kısmı içinde yer alır ve fermanlardaki
gibi en başta yer alan bir rükün değildir.

Bazı beratlarda nişan formülünü takiben hemen başta yer alan
elkab ise beratın tevcih olunduğu şahsın değil berat için arzda bu-
lunan idarecinin elkabıdır.

4) Ferman anlatılan yeni bir olay ise "haliya" yahut "şimdiki
halde" tabirIeri kullanılır. Fermanın yazılmasına sebeb olan durum,
daha önce olmuş olan bir olayın özetlenmesini gerektiriyorsa "bun-
dan akdem" veya "bundan evvel" ifadeleri ile başlanarak konuyla
ilgili durum ve olay geçmiş zaman sigası ile özetlenir"5 ki bu kısma
"Nakil veya iblağ" bölümü diyoruz. Ancak nakilden önce, "dua" ve
"nakil" kısmını birbirine bağlayan "tevki'-i refi'-i hümayfin vasıl
olucak ma'lUm ola ki" cümlesi ve klişesi yer alır.

İlk dönem fermanlannda bu formül biraz daha farklıdır. Ör-
neğin Fatih dönemi fermanlarında "tevki'-i refi'-i cihan-muta'ım
vasıl olucak bilesiz kil ma'lfim ola ki" kalıplarını görüyoruz"6. Konu

24. H. İna!cık, "Şikayet Hakkı: Arz-ı hal ve arz-ı mahzarlar", Osmanlı Ara,~-
fırmaları, Vıı-Vııı, İstanbul (1988), s. 40.

25. Kütükogıu, "Ferman", s. 403.
26. tna!cık, "Fatih Fermanları", TTK, Belleten, XI, (1947) s. 697-703.
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anlatıldıktan sonra "Emir veya hüküm" bölümüne geçilerek yeni
durumla ilgili emirler sıralanır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın (h.928) tarihli Yenişehir kadısına
gönderdiği fermanda;

...tarafindan Dergah-ı MuaZlam'a şöyle i'lam olundu ki: Bun-
dan sabık (evvel veya akdem) ...(anlaşmazlık konusu olan dava özet-
leniyor) deyu, meclis-i şer'de ikrar ve itiraf edüb bunun üzerine
hüccet-i şer'iyye verilmiş ol hüccete nazar olunub, muvafik-ı şer'-i
kavim bulunduğu ecilden mukarrer kılub buyurdum ki... '27.

Selim I1'nin (h.978) tarihli bir fermanında;

...mütevelli ve nazır talebi ile arz olundu deyu i'lam eylemişsiz
Paye-i serır-i Alam'a arz olundukda ref olunmak emredüb bu-
yurdum ki... '28

5) Beratlarda, beratın kime ne amaçla verildiği, yetki ve im-
tiyazlar; Beratın tevcih olundu ğu kişi, "Darende-i tevki'-i hümayun
vb." ifadelerle de belirtilir.

Beratlarda emir, verilen yetki ve imtiyazları yerine getirmesi
gereken üçüncü şahıslara verilir. Fermanlarda ise doğrudan
muhatab vardır ve kalıp "sen" veya "siz" şeklindedir.

Rumeli valisi Vezir Mehmed Paşa'nın, liyaketinden dolayı gö-
revinde ibka olunduğuna dair, Mustafa I1I'ün (h. 1182) tarihli
fermanında muhatab olan söz konusu vezirin elkabı sıralandıktan
sonra;

...hala Rumeli valisi vezirim Mehmed Paşa -edame ... - tevki'-i
refi'-i hümayun vasıl olıcak ma'lam ola ki: Sen, vüzera-yı 'izamımın
yarar ve nam-dar- ve vükela-yı fihamımın ümur-dide ve kar-güzarı
olub, her vedhle müstehakk-ı inayet ve şayeste-i atıfet olduğun
edlden, bundan akdem eyalet-i mezbur sana tevcih olunub, hala

27. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, (TSMA), Nr: E.3362.
28. TSMA, Nr. E. 339/3.
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üzerinde olmağla hakkında mezid-i inayet-i aliyye-i şahane ...hatt-ı
hümayun-i şevket-makrunum mucebince eyalet-i mezbur, yine sana
ibka ve mukarrer kılınmağla, kema-kan mutasarrıj olman emrin 01-
muşdur. Buyurdum ki... ''29

şeklinde doğrudan doğruya muhataba emir ve görev eril-
mektedir. Beratlarda ise belli veya belli olmayan üçüncü şahıslara
emir verilir ve bunlar çoğu kez gaib üçüncü şahıslar olarak belirtilir
(...bileler, edeler, yapalar vs.) gibi.

6) Berat kişi veya kişilere önemli hak ve yetkiler verildiği için
verilenler,

"virdim ve buyurdum ki.."
formülü ile açık bir şekilde "emir veya hüküm" kısmında be-

lirtilir ve açıklanır. Bu bölümü "beratın şartı" denilir ve beratın cin-
sine göre şart kısmında farklı ifadeler yer alır.

"virdüm ve buyurdum ki"
kalıbı ilk dönem beratlarında biraz daha farklıdır;

Orhan Bey'in h. 754 tarihli bitisinde30;
" vakf idüb virdüm, tasarruf eyleyüb devletüme dua ey-

lesün "

Yine Orhan Bey'in h. 759 tarihli bitisinde31;
"...biz dahi mukarrer duttuk. Hiç aferide ... ",

Murad I'in (h. 785) bitisinde;
"...müsellem dutub ben dahi vakfitdüm .. ",

Küçük farklarla Musa Çelebi'nin (h. 804), İsa Çelebi'nin
(h.805), Mustafa Çelebi'nin (h.808), Mehmed Çelebi'nin (h.822) bi-
tilerinde;

"müsellem duttum ... " veya "muafve müsellem duttum ... "32

29. TSMA, Nr: E. 560/6.
30. P. Wittek, "Zu einigen frlihosınanischen Urkenden "Wiener Zeifschr!/i für die

Kunde des Morgenlandes (WZKM), LX, 201-223, Wienne 1964, ves. i.
31. F. KRaelitz, TOEM, V; Wittek, ves. 2.
32. Bkz. Wittek, WZKM, LV-LVI, ves.5, 6, 7 ve 8.
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Murad Il'nin (h.828) bitisinde tevcih emrinde diğerlerinden
farklı olarak kullanılan kalıp;

"...ben dahi müsellem ve musaddak dutub bu misal-i vacibü'l-
imtisali erzanf kıldım ki, ... "33

Murad Il'nin (h.843) tarihli bir diğer nişanında;
"...virdüm kim, ol vakfa vakjiyyet üzere mutasarrıj olub ... "34.

Fatih dönimeni ait fermanların bazılarında "buyurdum ki" ka-
lıbının yerine" gerekdir ki" ifadesi kullanılmıştır35•

Menahicü'l-İnşalda ise genelolarak "tefvfz kıldım .. " veya
"tefvfz ve taklfd kılub virdüm ta... ", "muayyen ve mukarrer kılub bu-
yurdum kim ta.. " ibareleri yer almaktadır36•

7. Fermanlar, beratlara nazaran daha özel ve geçici bir duruma
aİt emir ve talimatlar içerir. Beratlar ise daha kalıcı ve sürekli olup,
daha sonraki sultanın iradesini de bir ölçüde bağlar. Bu sebebden
olağanüstü bir durum olmadıkça, yeni sultan tahta çıkınca, genel
uygulama olarak tüm beratları "tecdid" (yeniler) eder. Beratların
başlangıcında bu duruma şu veya benzeri cümlelerle işaret olunur;

"Taht-ı alf-baht-ı Osmanf üzere cüLUs-ı hümayun-ı sa 'adet-
makrun (veya meymenet me'nus vs)um vaki' olmagla umumen
tecdfd-i berevat jermanım olmagm ... "

(Yüce talihli Osmanlı tahtına saadetli ve uğurlu olan cülı1sum
gerçekleşmiş, (ben de) genelolarak tüm beratların yenilenmesini
emretmiş olduğumdan ..)

8. Metin içerisinde; sadır olan jerman-ı şerljim mucebince,
jerman-ı alfşanım sadır olmuştur vb. cümlelerle "ferman" ke-

33. Gökbilgin, Paşa Sancağı Defteri, m. 519; Wittek, vs. 13.
34. TSMA, Sinan Paşa, m. 21.
35.lnalcık, "Fatih Fermanları", s. 701-703.
36. Yahya b.Muhammed, el-Katib, (Tıpkıbasımla Yay. Şinasi Tekin) Meııahicü'l-

Inşa'. The Earliest Olfaman Chancery Manuel by Yahya bin Mehmed el-Katib from the
15th Century Roxbury, mass. 1971., ves.2, 3, 4, 5 vd.
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limesinin kullanılması da fermanın özellikleri arasındadır'? Be-
ratlarda ise nakil kısmından emr ve hüküm bölümüne geçiş cümlesi
olarak kullanılan olan klişede berat kelimesi şöylece belirtilir;

Bu benit-ı hümayunı virdüm ve..,38
Bu berat-ı hümayun-ı 'izzet-makrunu virdüm ve.. veya,
Bu nişan-ı hümayun-ı (berat anlamında) mekremet-unvanı vir-

düm ve'9...
Bu berat-ı behcet-ayat ve meserret-gayatl virdüm ve..40

8. Bu iki belge, dış görünüş açısından da pratik yollarla da ayırt
edilebilir; bunlardan birincisi beratların ilk satırında yer alan, girift
bir divan! ile yazılmış nişan formülleri, diğeri de timar beratlannın
sonuna doğru, orta kısımda yer alan ve timarın bulunduğu köy ve
nahiyeleri österen, siyakatla yazılı "defter-i hakan!" kayıtlarıdır. Bu
durum aynı zamanda timar beratlarının en karakteristik özelliğidir.

37. Münşeat Mecmuası, Süleymaniye ktb. Halet Ef. kısmı, nL 760, vrk. 24a. Bkz.
Bekir Kütükoğlu, "Münşeat Mecmualannın Osmanlı Diplomatiği Bakımından Ehem-
miyeti", Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, İstanbul 1988, s. 173.

38. TSMA, nL 7728.
39. TSMA, nL 5417.
40. TSMA, nr. 9100.
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