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OSMANLI B"QROKRASİSİNDE EVRAK SAHTECİLİGİ, 

DiPLOMATiK VE DİPLOMATİKA EGİTİMİ* 

Bilgin AYDıN'" - İshak KESKİN ... 

Evrak salıteciliğinin tarihi boyutunun ele alınacağı bu yazıda, tarihte 

yaşanmış çeşitli yolsuzluk olaylanndan önıekler verilerek sahte belgelerin 

hangi amaçlarla düzenlendiğini gösteren muhtelif tarilıi olaylar değerlendiri

lecek ve salıte belgelerin tespitinde nasıl bir usulün takip edildiği üzerinde 

durulacaktır. Ayrıca evrakta sahtecilik olaylarının önlenebilmesi için gelişti

rilen diplomatika bilimi ile bu bilimin akademik eğitim de nasıl değerlendi

rilmesi gerektiği ele alınacaktır. 

Sahtecilik, bazı kimselerin gerçekte normal yolla elde edemeyecekleri 

şeyleri maddi menfaat karşılığında sağlamaya çalışmalarnıa; bu gibi yolsuz

luklara açık olan kimselerin ise, vazifelerini kötüye k"Ullanınalarnıa yönelik 

girişimler olarak tanınılanabilir. 1 Melunet İpşirli, 16. yüzyılın ikinci yansm

da kürek cezası ile ilgili bir araştırınasında, evrakta salıteciliğini "siyasi nite-

Bu metin, 41. Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla 1 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da (İs
tanbul Ticaret Odası) düzenlenen Belgelerde Salıfecilik Paneli'nde "Arşiv Kaynaklanna 
Göre Osmanlı Tarihinde Belge Sahteciliğine Karşı Alınan Tedbirler" adıyla sunulan bil
dirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. 
Mannara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmmılı Belgelerinin Dili {Diplomatik), ikinci baskı, İstanbul, 
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfi, 1998, s. 144. 
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likteki suçlar" arasında değerlendinniştir. 2 Evrakta sahtecilik konusu tarih 
boyunca bütün bürokratik oluşumlar açısmdan bir sorun olarak varlığını 

sürdüregelıniş ve önlenmesi için çeşitli çözüm yolları aranmıştır. Bu amaçla, 
işlenen suçun karşılığında, sağlanan yararın derecesine göre değişen cezai 
yaptırımlar da uygulanmışhr. 

Tarihte evrak sahtekarlıklarının çok farklı amaçlar için gerçekleştiril
dİğİ görülınektedir. Osmanlı tarihinde karşımıza çıkan bu tür sahtecilik olay
larından biri, sahte belgelerin düzenieniş gayesi bakımından en alışılınadık 
ve ilginç olanlarından olup XVI. yüzyılın sonuna doğru yaşanmıştır. Osman
lı devlet bürokrasisinde en üst makamları işgal edip reisülküttablık ve nişan
cılık görevinde buluıınıuş olan Feridun Alunet Bey, Osmanlı Devleti'nin k-u
ruluşundan kendi dönemine gelinceye kadar Osmanlı bürokrasisi tarafından 
hazırlanan resmi belgelerin toplandığı bir eser kaleme alınış ve bu eserde, 
Osman Gazi'ye ait olduğunu söylediği bazı belgelere yer vermiştir. Feridun 
Alımed Bey'in, Selçııklu sultanından Osman Bey'e ve Osman Bey'den Sel

çııklu sultanına gönderilıniş olduğunu söylediği belgelerin tarihi bir esasa 
dayanmadığı ispat edilmiştir. 

Mükrinıin Halil Yınanç, Tarih-i Osmani Enetimeni Mecmuası'nda neş

rettiği bir seri makalede3 Osman Gazi dönemine ait olduğu iddia olunan bel~ 
geleriıı, Harezmşah Alaaddiıı Takas 'm (1 173-1200) sır katibi Balıaüddin bin 
Müeyyed el-Bağdadi'nin et-Tevessiil ile 't-Teressii/4 isiınli münşeat mecmua
smdan all11lllış olduğunu ve belgelerİlı sadece isiınler değiştirilınek suretiyle 
hazırlandığını göstermiştir. Feridun Alımed Bey'in Münşeat'mda deriemiş 
olduğu erken . Osmanlı dönemine ait belgelerin dil ve üslup özelliklerİılİn 
XIV. yüzyıldan daha çok XVI. yüzyıla ait olabileceğine ilk olarak Friedriclı 

2 Mehmet İpşirli, "XVI. Asnn İkinci Yansında Kürek Cezası İle İlgili Hükümler", İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Falai/lesi Tari/ı Dergisi, No 12, 1981-82, s. 21 I. 
Tarilı-i Osmmıi Enciimeni Mecmuası, No 77, 1339, s. 160-167; Türk Tari/ı Encümeni 

Mecmuası, No 78 1340, s. 37-46; No 79, 1340, s. 95-104. Aynca bkz: Halil İnalcık, Fa
li/ı Devri Üzerine Tet/..ikler ve Vesika/ar, Ankam 1954, s. 77. 
Neşr. Alımed Bahmanyar, Tahran 1936. 
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Kraelitzh tarafından dikkat çekilmiştir.5 Halil Yınanç ise, bu belgelerin salı
teliğini ortaya çıkararak tarihi hiçbir önemi haiz bulunmadığını göstermiştir. 

Osman Gazi'ye ait olduğu iddia olunan belgeler, gerçek olup olmadı
ğına bakılmaksızın pek çok tarih eserinde kullamlmış ve Osmanlı Devle
ti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 1299 yılı için temel referanslardan 
biri kabul edilmiştir. Sahte oldukları ispat edilmiş olmasına rağmen bu bel
gelerin günümüzde de hala tarih çalışmalarında kullamlıyor olması çok dü
şündürücü ve tarihçiliğimiz açısından üzüntü verici bir durumdur. 

Feridun Alımed Bey'in Münşeatü 's-Se latin isimli eserinde yer alan 
sahte belgelerin hangi gayeyle yazılmış olduğu merak konusudur. Belgelerin 

sahteliğini ortaya çıkaran Mükrimin Halil Yınanç, bu konuda herhangi bir 
yorumda buluıımamıştır. Bu belgelerin, Osmanlı Devleti'nin k-uruluşuna ta
rihi bir temel kazandırmak ve devletin kurucusu Osman Gazi'ye Selçuklu 
sultanı vasıtasıyla meşruiyet sağlamak düşüncesiyle hazırlanmış olduğu ileri 
sürülebilir. 

Feridun Bey'in yaptığı bu salıte belge düzenleme işi tarihte örneğine 
nadir olarak rastlanabilecek bir olay olup çıkar amaçlı belge düzenleme ise 

"İlk Osmanlı padişahlannın ısdar etmiş olduklan bazı beratlar", Tarilı-i Osmiinf Encii
meni Mecmuası, V/28 (1332), s. 24. Osm::ınlı Devleti'nde ilk resmi belgelerin Osman 
Gazi döneminde düzenlendiği bilinmek-tedir. Osmanlı bürokrat ve katipleri XIV. yüzyıl 
boyunca tercüme faaliyetleri yoluyla çevre kiiltürlerin mirasını kendi kiiltürlerine kazan
dınruş, aynı zanıanda miras aldıklan bürokrasi ve siyaset kiiltürünü, kendi dillerinde de 
geliştirmeye çalışmışlardır. Osmanlı bürokrasisinde Osman Gazi'den itibaren düzenlen
mekte olduğunu bildiğimiz tirnar ve vakıf tevcih belgelerindeki üslup ve inşa tekniğin
deki gelişmeler, bürokrasi alanındaki gelişmeleri de yansıtmak-tadır. Nitekim Osman Ga
zi döneminde bir bürokratik- teşeld.iilün mevcut olduğu ve Osman Gazi adına belgeler 
düzenlenmiş bulunduğu Başbakanlık Osmanlı Arşivi tahrir defterlerindeki muhtelif ka
yıtlardan anlaşılmak-tadır. Özellikle Osman Gazi tarafından fetlıedilen bölgelere ait olup 
XV. yüzyılın ilk yan s ında hazırlanmış olan vakıf tahrir defterleri, Osman Gazi dönemine 
ışık tutabilecek belgeler olması dolayısıyla önem taşımaktadır. Fakat Osman Gazi döne
mine ait orijinal vakfıyeler ve tirnar tevcih beratlan günümüze ul~mamıştır. 
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ilkine göre çok daha yaygmdı. Devletin resmi görevlilerinin yanı sıra halktan 
bazı kimseler de sahte belge düzenleme işlerine kanşabiliyorlardı. 

Belge sahtekarlıklannm en sık tesadüf edileni çıkar amaçlı olarak salı
te ferman ve berat düzeıılemekii. Osmanlı Devleti 'nde devlet adına görev 
yapacak veya bir yetkiyi kullanacak olan herkes padişah adma düzeıılellllliş 
bir ferman veya beratla bu hakka salıip olurdu. Bir kimsenin yetki kullanma
smm yegane meşruiyet kaynağı elindeki fermandı. Dolayısıyla ferman ve be
ratlann, yazı ve tuğralan bakımından taklit edilınesi güç bir kompozisyon 
içinde düzenlenmesi gerekiyordu. Zaten padişah adma düzenlenen belgelerin 
tuğralanınn hazırlanması işi bu konuda uzmanlaşmış olan nişancıya lıavale 
edilmişti. Nişancıınn dışında vezirlere de tuğra çekme yetkisi tanl1llllışh. 

Ferman ve heratiarda divani ismi verilen ve taklidi oldukça güç olan bir yazı 
çeşidi kullaııılırdı. Dolayısıyla salıte bir ferman veya heratm hazırlanması ve 
herhangi bir resmi sıfah bulmıınayaıı kimselerin sahte belge düzenleyerek 
halkı dolandırmalan veya usulsüz olarak gelir elde ehneleri oldukça güç bir 
işti. Çünkü salıte belge düzenleme işi en azmdan belli bir uzmanlığı ve eği
tim düzeyini ya da bu eğitime sahip kişilerin işbirliğini gerektirmekieydi. Bu 
işin olanca zorluğuna ve ağır cezai müeyyidelere rağmen insanlar yine de 
salıte belge düzenlemekien geri kalınıyorlardı. 

Osmaıılı berat ve fermaıılarmın sahte olup olınadığıııı belgenin fiziki 
özelliklerinden ve mulıtevasındaıı anlamak mümkündür. Fakat bu iş, belge
nin taklit edilınesindeki başan oraınna göre güçleşebilir. Gerçek bir belgenin 
salıip olduğu diplomatik özellikleri salıtesi düzenienirken ilıınal edilınişse 
belgenin salıte .olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Çünkü bütün Osmanlı belgele
ri, ilgili olduğu konu, şalus veya makama göre birbirinden ayrılaıı diplomatik 
ifade şekillerine salıiptir. Belgelerde kullanılan üslup ve dil ile belgenin 
mulıtevası belgenin gerçek olup alınadığı hakkında fıkir verir. Belgenin ya
zıldığı kağıdm fiziki özellikleri ve mürekkebi de, işin uzmanlan tarafmdaıı 
belgenin salıte olup olınadığıııı atılanıaya yarayan özelliklerindendir. 
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Osmanlı Devleti'nde fermanlar üzerinde yapılan sahtecilik girişimleri, 

çok sıkı takibata uğramaktaydı. Çünkü fermanlar diğer belge türlerine naza

ran çok daha önenıli konulara ait olup, devlet işleriyle ve şahıslarla ilgili ol

mak üzere ikiye ayrılırlardı.6 Fermanlarm ikiye ayniması onların önem dere

celerinin belirlenmesi için gereklidir. Zira, sahtecilik girişimleri için verile

cek cezaların belirlenmesinde belgenin düzenieniş gayesi ve şaluslann elde 

edecekleri menfaatler dikkate alınır. Siyasi maksatlı sahtekarlık olayları, çı

kar amaçlı sahtekarlıklara göre çok daha ağır cezalar gerektirmektedir. İşle

nen suçta oynanan rolün derecesine göre kişiler idam, küreğe konulma7 ve 

yazanın bir elinin kesilmesi gibi çok farklı cezalara çarptırılmışlardır. 

Hususat-ı adiye olarak zikredilen ikinci, üçüncü derecedeki konularda 

büyük cezalar verilmekten kaçınılmış, hatta suçlunun ailesinin mağdur ol

maması için, usulsüzlüğü yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı gi

bi (1842'de bir katip bu şekilde cezalandırılmıştır) ilginç gerekçeler bile tü

retilmiştir. 8 

XVI. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Mustafa Selaııiki, kendi döne

minde yaşanmış bazı belge salıtekarlıklannı bize haber vermekiedir. Bunla

rın bir kısmında, olayın failieri doğrudan devletin resmi görevlileri iken, bazı 

salıtecilik işlerinde ise resmi sıfatı olmayan kimseler rol oyııamışlardır. Ta

rihçi Selaııikl'ııin bize bildirdiği en eski ve boyutları itibariyle en büyük sah

tecilik olayı Ekim 1590'da yaşanmıştır. Divan-ılıünı§yfuı'da ve Maliye dai

relerinde görev yapan bazı katipler Şark seferi için serdarlara gönderilmek 

üzere lıazırlaııaıı tuğralı boş alıkarn kağıtlarmı ellerine geçirerek salıte fer-

Kütükoğlu, a.g.e., s. 123. 

Hem İslam huh.<ıh.ıında ve hem de Osmanlı Ceza huh.<ıh.<ında h.iirek cezasınin bir yeri bu

lunmamaktadır. Bu ceza, Venediklilerden Osmanlılara geçmiş olmalıdır. Osmanlılarda 

donanmanın zorunlu personel ihtiyacının karşılanması için bu ceza uygulanmıştır. Bkz. 
İpşirli, a.g.m.,s. 208; Sahte berat dilzenlemek ve tuğra taklit etıııek h.iirek cezasını gerek

tirmek-tedir. Bkz. İdris Bostan, Osmanlı Balıriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersiine-i Ami

re, Ankara, Tilrk Tarih Kurumu, 1992, s. 213,215. 

Kütükoğlu, a.g.e., s. 123. 
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man ve beratlar hazırlamışlar, hatta yazıldıktan bir müddet sonra kağıttan si
liııebilen mürekkep bile yapnıışlardı. Çok ağır cezai müeyyidelerle karşılaşa
caklarını bildikleri halde, sayıları onbeşten fazla katibin hep birden bu tür bir 
sahtecilik eyleminin içinde yer almaları şüphesiz çok yüksek seviyede bir 
yolsuzluk olayınm yaşanmış olduğunu hatıra getirmektedir. Nitekim bu sah
tecilik olayına karışan katipierden ikisi ·idam edilmiş, altısı ise eUeri kesile
rek cezalandırılnııştır. Daha hafif ceza alanlardan yedi kiltip küreğe mahkum 
edilmiş, birkaçı da görevlerinden uzaklaştırılnııştır.9 Bu sahtekarlık olayını 
Osmanlı tarilımdeki diğer sahtekarlık olaylarından ayıran yön, olayın mali 
boyutırnun büyüklüğünün yanı sıra faillerinin çokluğudur da. Çünkü olaya 
karışan katipleriıı sayısı, Osmanlı bürokrasisinde görevli katipierin toplam 
sayısının dörtte biri kadardır. 10 

Katip yolsuzlukları bu tek örnekle sınırlı değildir. Osmanlı Devleti'nde 
kürek cezası ile ilgili önemli çalışmasında Mehmet İpşirli, rüşvet karşılığın
da belge düzenleyen, Divan ve Maliye katiplerinden bahsetmekte ve 
Reisülküttab'a gönderilen 29 Şevvalll77 (1 Mayıs 1764) tarilıli bir hüküm
de, iş salıipleriılİn işleriyle ilgili fermanlarını rüşvet vererek yazdırdıklarını 
belirtınektedir. 11 

184 2 'de yaşanan bir başka sahtecilik hadises i, Divan -ı hümayfuı katip
liği lıizmetinde 40 yıl çalışan bir katiple ilgilidir: Kalacık kazasında esnaf. 
kethüdalığı yapan İbrahim oğlu Mustafa, esnaf şeylıliğine başka biri tarafın
dan müdalıale edilmemesiyle ilgili olarak Üsküdar' daki kardeşi Hacı Hüse-

9 

lO 

ll 

Selanik! Mustafa Efendi, Ttiri/ı-i Selanilı.1, Haz: Mehmet İpşirli, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat 
Fab.-ultesi, 1989, I, s.227; Feridun Emecen, "Ali'nin Ayn'ı: XVII. Yüzyıl Başlannda Os
manlı Bürokrasisinde Kiltip Rumuzlan", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakiiliesi Tari/ı 
Dergisi, 35 (İstanbul1994), s. 136; Kütükoğlu, a.g.e, s. 123. 
Osmanlı bürokrasisinde görevli katipierin sayılan için bkz: Bilgin Aydın, Osmanlı Bü
rokrasisinde Dil'lin-ı Hiimt:iytm Defter Fomılannm Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (.XT~"-XVI. 
yilzyıl), (Basılmamış Doktora Tezi), Mannara Üniversitesi Türkiyat Araştınnalan Ensti
tüsü, İstanbul2003, s. 10-11. 
İpşirli, a.g.m., s. 21 l. 
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yinEfendi'den yeni bir berat istemiş ve O da, Üsküdar'da Valide Camii ya
kınında oturan Divan katiplerinden Alımed Zühdü Efendi'nin yardımını rica 
etmiştir. Ancak bu katip, berat yerine bir ferman düzenlemiştir. K.atip, Di
van-ı hünıayiln'a resmi bir müracaat olmaksızın kaleme aldığı bu fermanı, 
Kalacık urubine lıitaben ve tuğra hariç, arkada kalemin zabitleri tarafından 
yazılınası gereken parafları da koyarak hazırlamıştır. Aracı olan Hüseyin 
Efendi, fermanı tuğralatması için yeğenine teslinı etmiştir. Fermanın salıteli
ği ise, ancak tuğra çektirilnıek üzere Babımi'ye götürüldüğünde ortaya çık
nııştır12 

Bu tür olaylar gösteriyor ki, işin elıli tarafından hazırlanan bir belge 
her bakınıdan aslına çok uygun olmakta, orijinalliği ise, ancak belgenin ar
şivdeki suretine bakılarak anlaşılabilnıektedir. Mısırlı Hasan Paşa komuta
sında İstanbul'a gelen askerlere ait bir kaydın bulunamayıp, Daire-i Kita
bet'te soruşturma yapılınası da buna bir örnektir. 13 

Evrakta sahtecilik konusunda Osmanlı yönetimi, bürokrasinin bu tür
den zafiyetiııi ortadan kaldırabilnıek için işlenen suçun büyüklüğüne ve 
önemine göre çeşitli düzeylerde cezai nıüeyyideler uygıılamıştır. Bu nıüey
yideler, suçun ilgili olduğu işin önemine· ve suça iştirak derecelerine göre 

farklı aşamalarda gerçekleşmiştir. Sahtecilik olaylarının huh."lık açısmdan de
ğerlendirilmesinde, sahte belgenin ibraz eden şahıs tarafından ını kaleme 
almdığı, yoksa bir başkası tarafmdan ını yazıldığı da önem taşımaktadır. Bu 
ayrırum nedeni, Divan katiplerinin böyle usıılsüz işlere tevessül etmesi ha
linde, artık onların aynı işte çalışınalarının devlet işleri açısından sakmca ya
ratabileceği ilıtinıalidir. Sahte belge düzenleyenler bürokrat veya katip ise 
(her zaman ağır bir cezaya çarptınlnıasalar bile), idari nıekanizınada yaşana
bilecek ınıılıtemel bir sıkıntmm ortadan kaldınlıııası gayesiyle, işten el çekti
rilnıiştir.14 Devlet bürokrasisinde çalışmak üzere göreve alınan kişilerin gü-

12 Kütukoğlu, a.g.e. s. 122. 
13 Başbakalık Osmanlı Arşivi (B.OA.), Y A.Hus. nr. 261/59, lef 1-2. 
14 Kütukoğlu, a.g.e., s. 123. 
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venilirliğine özellikle dikkat edilmiş ve hizmete alınan katipierin güvenilir, 
nanıuslu, dürüst ve sır saklayabilme özelliklerine sahip olmalan istenmiştir. ı5 

Ancak bu niteliklere sahip olduğu düşünülen kişilerin devlet memuriyetine 
alınmalan onların tanıanımm dürüst, nanıuslu ve ketmn olduklan veya bu 
özelliklerini meslek hayatlan boyunca.koınduklan anlarnma gelmemektedir. 

XVI. yüzyılm sonlarına doğru tirnar sisteminin çökmesi ve savaşlar 
dolayısıyla bozulan ekonomik dengeler sonucu sahte belge düzenleme olay
lannda da artış olduğu görülmektedir. Mesela 1559 sonlarmda Bolu'da 3000 

akçe timara mutasarrıf olan iki şalısm ellerindeki lıükünılerin sahte olmasın
dan şüphelenen ilgililer bunları İstanbul'a göndermişler ve hükünılerin haki
ki olup olmadığı hakkında bilgi isteınişlerdir. Gelen sonuç, görevlilerin şüp
he duymakta haklı olduklarmı göstermiştir. Yine aynı yıl, bir kişinin elindeki 
Mısır müteferrikalarma kahldığnu gösteren hükmün salıte olduğu anlaşılın
ca, belgenin sahibi, yazan ve yazdıranlar hakkında işlem yapılmışhr. 

1566'da Piri Paşa tarafından ele geçirilen sahte fermanı düzeııleyenleriıı da

valarma ise İstanbul'da bakılmışhr. Yine ölen bir sİpahinin sefere kahiabile
cek niteliklere sahip olmayan oğlu yerine başka bir şahıs gösterilmek sure
tiyle berat almaya çalışanlara veya başka birine ait bir berah kendi adma tec
dit ettirenlere, savaş sonrası başkalannın terakkilerini kendi üzerlerine yazdı
ranlara tesadüf edilmektedir. Ardahan Sancağı'nda 17.00.0 akçe timarı olan 
Ali oğlu Mehıned savaşa katıldığı için 500 akçe terakki aldıki:an sonra, elin
deki tezkiresiyle beratnu kaydettirmeye geldiğinde, yine Ardahan'da 12.000 
akçe timarı olan Mehıned oğlu Ali'nin terakkiyi kendi adına berat ettirdiği 
görülmüştür. Başkalarıılllı tirnar heratıarını üzerlerine alanlarm durumu, asıl 

ı5 Katipierde aranan belirgin özellikler İslam Medeniyeri çerçevesinde öteden beri bilin
meb.1:edir. Buna göre, yumuşak huyluluk, ince anlayış ve kavrayış, iffet ve namusuna 
düşkünlük, adil ve ölçülü olmak, sözünde durmak, sır sak:lamak, gereb.1:iği yerde gayretli 
ve cesaretli, gereb.1:iğinde de sakin davranmak, yerine göre yumuşak ve sert olmak katip
Ierin en temel özellikleridir. Bir katipte olmaması gereken nitelikler ise, hakkı olmayan 
bir şeye göz dikmek, jumalcilik, söz taşımak, k:ibirlenmek ve bilyüklenmek vs.dir 
(Aykaç, a.g.e., s. 31). 
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timar sahibi ortaya çıkınca anlaşılır ve sorun, merkeze iletilerek araştınlma
ları sağlandıktan sonra çözülürdü. 16 

XVI. yüzyılda vergi toplama işini müzayede ile üstüne alan bazı mül
tezimler sahte tuğralı fermanlada halktan haksız yere para topladıkları için 
idam edilmişlerdir. 17 Yine aynı dönemde sancak beyi olduğu halde yolsuzlu
ğa karışan Kara Murat isimli Bey, sahte fermanlar yazıp halkı soyan bir eş
kıya haline gelmiştir. 

Osmanlı askeri sisteminin zaafa uğradığı XVI. yüzyılın soruarında 
halktan bazı kimseler de rüşvet ve salıte belge düzenleme gibi çeşitli yollarla 
askeri sınıfa karışmaya başlamışlardı. Tarihçi Selaniki'nin bildirdiğine göre 
askerlikle ilgisi olmayan bir grup reaya bir yolunu bulup askeri bölüklere 
kaydolmuşlar ve savaş döneminde de savaştan kaçmak için sahte belgeler 
düzenlemişlerdi. Düzenledikleri belgelerle beraber Anadolu'daki sancak 
beylerinin yanına giden bu kimseler geri hİzınetlerde kaldık diyerek savaşa 

katılmamışlar ve bu esnada halka zulüm yapnıışlardı. Bu kimselerden dördü 
Bursa' da ele geçirilerek İstanbul' a getirilmiş ve burada idam edilmişlerdi. 18 

Yine halktan bazı kimseler avarız vergisi vermemek için sahte sİpalıilik be
ratları hazırlamışlar ve sipahi olduklarını iddia etınişlerdi. 19 

XVII. yüzyılın başmda Osmaıılı Devleti'nin karşı karşıya kaldığı en 
önemli sorunlardan birisi olaıı Celali isyanları esnasında da isyancıların ken
dilerine taraftar toplamak maksadıyla sahte fermanlar yazdırdıkları ve halkı 
kandırmaya çalıştıkları bilinmektedir. Biı dönemde yaşayan ve asimda bir 
timarlı sipahi iken bir isyana öncülük eden Cennetoğlu isimli Celali önderi, 
Manisa ve Tire kadılarına salıte emirler yazarak kendi etrafında toplanılma
sını istemiştir. Cemıetoğlu kendisini yakalamak üzere gönderilen Hüseyin 

16 Kütükoğlu, a.g.e., s. 144. 
17 Tarpı-i Selcini ki, II, s.795. 
18 Tarilı-i Selani ki, II, s.835-836. 
19 B.OA. MaliyedenMüdevver Defterler, No: 7534, s. 1710. 
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Paşa'nın Celali olduğunu iddia ederek civardaki kadılara sahte emirler de 
göndermiştir. 20 

Sahtecilik olaylarının bir başka boyutunu da Osmanlı mahkeme perso
nelinin karıştığı olaylar oluşturmaktadır. N alıiye mahkemelerinde görevli 
bazı kadı ve naiblerin zaman zaman sahte hüccetler yazarak haksız mal 
edindikleri ve halka zulmettikleri görülmekteydi. Belviran kazasının 

Kozviran köyünden Abdullah isimli bir naib, bazı kimselerce, sahte hüccet 
yazarak halkın mallarını haksız yere almakla suçlanmış ve yapılan teftiş so
nucunda sahte belge suretleri ele geçirilmişti. Suçlamaların doğru olduğu an
laşılınca, naib kürek cezasına çaıptırılmıştır.21 Abdurralıman isimli bir malı
kerne kadısı ise Niksar kazasına tayin olunmak için sahte belgeler hazırla
mıştır. Bu durum tespit edilince, sürgün olarak Bursa'da ikamet etıne qezası
na çaıptırılmış ve Divan-ı hümayı1n çavuşlarından İsmail Çavuş ile Bursa'ya 
gönderilmiştir. 22 

Usulsüz davranışlardan bir başkası İstanbul'da yaşanmıştır. Bu usul
süzlük, olayın faillerinin İstanbullu hannnlar olması dolayısıyla dikkat çek
mektedir. İstanbul Gümrüğü malından 31 akçe gelire sahip olan Hatice, Fat
ma, Rabia ve Aişe Hanımlar, vazifelerini kendi rızaları ile Mahmud Paşa 
Mahkemesi'nde düzeulettirdikleri hüccet-i şer'iye ile 496 kuroşa Havva Ha
tıın'a satınışlar, fakat üzerlerindeki gelir kaydını sildirmeyip, kendi adiarına 
yeniden söz konusu belgeyi işletınişlerdi.23 

Bazen sahtecilik teşebbüsü, bir göreve tayin için gerekli heratın ilgili 
olmadığı bir başka bürodan alınması biçiminde veya herata gerek olmayan 
işler için de berat çıkartılması şeklinde gerçekleşebilirdi. Durum anlaşıldı-

20 Milcteba İlgilrel, "Cennetoğlu", Yaşamlan ve Yapıtlanyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, 
s.352. 

21 

22 

23 

Mehmet İpşirli, "XVI. Asnn İkinci Yansında Kürek Cezası İle İlgili Hükiimler", İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Falı.iiltesi Tari/ı Dergisi, No 12, 1981-82, s. 241. 
B.OA.Cevdet Adliye, nr. 2166. 
B.O.A.Cevdet-Adliye, nr. 905, lef3-4. 
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ğında, ilgili olmayan kalemden alınan heratın kaydı silinirdi. Nitekim böyle 
usulsüz hazırlanmış bir berat İzmir'in Urla kazasındaki Fatih İbrahim Bey 
Canıii imamlık ve lıitabeti için düzenleıınıiştir. Maliye baratma sahip olarak 
bilfiil çalışan biri varken, bir başkası nişancı kaleminden çıkarttığı bir berat 
ile aynı vazifeye mutasarrıf olduğunu iddia etmiştir. Anadolu Muhasebesi 
kaleminde yapılan araştırmada maliye beratına sahip olanın hakkı teslim 
edilmiştir. Osmanlı Devleti 'nin soıi zamanlarında beratlar, çoğunlukla, nişan 
ve madalyalar için verilmekteydi. Bu heratı alanlar gazetelerde ilan edilir ve 
bu durum toplumsal olarak bir övünç meselesi olarak görülürdü. Bunları al
madığı halde almış gibi gazetelerde ilanlar verenler de olmuştıır. 24 

Bir örnek de tapu kayıtları üzerinde yapılan ve Takvfm-i Vekclyi 'de 
ilanla duyurulan bir sahtecilik girişimiyle ilgilidir: Bu ilana göre Kasımpa
şa' da ikamet eden Yanyalı Dimitri oğlu Y orgi ile Kadıköyü 'nde atııran Def
ter-i Hakfull Dersaadet Senedat-ı Müteferrika Mukayyidi Ali Rıza Efendi ibn 
Melımed Şükrü Defter-i Hakfull'ye mahsus tapu senedini tağyir ve tahrif 
ederek başkası adına yeniden düzenlemekle suçlanmışlardır. Pirari olan şa
hısların Usfıl-i Mulıakemat-ı Cezaiye Kananu'nun 371. maddesine göre yar
gılanmaları, medeni haklarının ellerinden alnıması ve mallarının haczi is
tenmiştir. 25 

Sahtekarlıldan Önlemek İçin Geliştirilen Yöntemler 

Sahte belge düzenlemeye karşı geliştirilen güvenlik tedbirlerinden bi
risi de belgelerde mühür ve imza kullanılmasıdır. Resınİ evrakta mühür ve 
imza kullanılmasının tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İslam tari
hinde de resmi veya hususi mühürlerin çok erken dönemlerden itibaren 1.'111-
lanıldığı bilinmektedir. Yazışmalarda imza-mühür kullanılınası ise, İslam 
kültürüne Sasanilerden geçmiş bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Hz. 
Peygamber resmi mektuplan ve anlaşmaları kendi mührü ile sürdürmüşler-

24 Kütükoğlu, a.g.e., s 144-5. 
25 Takvim-i Vekayi, 2 Nisan 1308/2 Nisan 1891, No: 4, s. 4. 
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dir. 26 Halifeler de yazışmalann sonuna hilafet mührünü koyarak bu geleneği 

devam ettirmişlerdir. Hatta Abbasiler döneminde Divfuıü'l-hatem (Mühür 
Divfuıı) isimli bir divfuıın varlığı da bilinmektedir. Abbasi Devleti'nde ya

şanmış bir sahtekarlık olayı sonucunda, sahte belge düzenlenmesinin önüne 

geçmek ve bu tür fıillerin idari mekaııiz:ınalar açısından olumsuz sonuçlarını 

ortadan kaldırabilmek için mühür kullanılınası yoluna gidilmiştir. Divfuıü'l

hatem ismi verilen ve evrakları mühürleyen daireinin kurulması da resmi ev

rakta yapılan bir tahrifat dolayısıyla gündeme gelmiştir. Halife Muaviye (M. 

661-680), Amr b. Zübeyr isimli bir şahsa 100.000 dirhem ödenmesi için Irak 

Valisi Ziyad b. Ebih'e hitaben bir yazı yazınış fakat vali, Muaviye'ye sundu

ğu hesabında, Amr'a ödenen parayı 200.000 dirhem olarak göstermiştir. Du

runı aıılaşıldığmda, Muaviye bundan böyle resmi evrakııı mühürlenınesi için 
Divfuıü'l-hatem'in kurulmasını aynca bu tür sahtecilik olaylarının öıılenmesi 

için devlet kalemlerinden çıkan her yaZ11l111 bir kopyasının bu daired~ turul

masını emretmiştir. 27 

Yine Ortaçağ'da salıteciliğe karşı başka bazı öıılemlerin alındığı gö

rülmektedir. Bınılardan biri de yazışmalarda daha büyük ebatlı kağıt kulla

nabilmek amacıyla küçük ebatlı kağıtlann yapıştınlarak birleştirilmesiyle il

gilidir. Böyle birleştirilmiş resmi evrakta sahteciliğe meydan vermemek için, 

katipler metnin satırlarım kağıdın her iki yanına geçecek şekilde ayarlıyor

lardı. Aynca, genelde evrakın birleşme noktasına emeth (gerçek) gibi bir ke

lime yazılarak bu evrakııı sahte olmadığı veya üzerinde herhangi bir tahrifa

tm yapılmadığı gösterilmeye çalışılıyordu. Genelde Yalıurlilere ait Geııiza 

belgelerinde görülen bu uygulamayı Müslüman katipler de benimsemiş gö

rümnektedir. Çünkü Müslüman katipler, sahteciliği öıılemek için, Geııiza 

belgelerinde olduğu gibi, ya metni birleşme noktası üzerinden diğer kağıda 

26 Hz. Peygamberin mek"tuplan ve diplomatika hususiyetleri için bkz: Muhammed 
Hamidullah, EI-Vesiiiku 's-Siyiisiyye: Hz. Peygamber Döneminin Siyasi-İdari Belgeleri, 
Çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, Kitabevi, t.y 

27 Mehmet Aykaç, Abbasi Devleti'nin İlk Dönemi İdari Teşkilatmda Diviinlar (132-
2321750-847), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1997, s. 48-9. ·' 
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geçiriyorlar, ya da birleşmenin her iki tarafma yansıyacak şekilde mühür ba

sıyorlardı. 28 

Osmanlı diplomatikasmda da gerek devlet merkezinde gerekse taşrada 
düzenlenen belgelerin ait olduğu makam veya şalısm tespiti bakımmdan mü

hür ve imzalar öneınli bir rol oynamaktadırlar. Belgelerde kullanılan mülıür

lerin gerçek olup olıııadığ1lllll tespiti de ayrı bir meseledir. Bu maksatla, Os

manlı bürokrasisi, merkez ve taşrada bulunan bütün memurlarm mühürleri
nin basılı olduğu mühür kataloglan hazırlamıştır. Bunlardan Osmanlı İmpa

ratorluğu'ndaki bütün eyalet, saııcak ve kaza kadılarmm mühürlerinin basılı 

olduğu 13 ciltlik öneınli bir mühür. koleksiyonu bugün İstanbul Müftülü
ğü'ne bağlı Meşilıat Arşivi'nde bulunmaktadır. 

Sahtekarlık Su çlarına Dair Çılmnlan Kanunlar 

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ortalarma kadar belge sahtekarlık

larma dair cezai müeyyideleri düzenleyen herhangi bir kanun bulunmuyordu. 

İlk Osmaıılı ceza kaııunu olaıı 1840 (1256) tarihli kanun ile 1851 (1267) ta

rihli Kanün-ı Cedicf de de belge salıtekarlıklanyla ilgili düzenlemeler mevcut 

değildi.29 Evrak salıtekarlıklanyla ilgili ilk cezai müeyyideler 1858 (1274) ta

rilıli kaııunda yer almıştır.30 Bu kanunuıı 15. faslı belge salıtekarlıklanyla il

gili suçlan suuflaııdırmakta ve buıılarla ilgili cezai müeyyideleri düzeııle

mektedir. 1858 tarilıli kanuna göre evrak salıtekarlıklanyla ilgili maddeler şu 

şekilde özetlenebilir: 

Osmanlı resmi kuruınlarmca düzenlenen belgeler ile devlet memurla

nnın imza ve özel işaretlerini taklit eden ve ettiren, salıte mühür imal eden 

28 

29 

30 

Jonathan M. Bloom, Kağıda İşlenen Uygarlık: Kağıdm Tarihi ve İslam Diinyasuıa Etki
si, Çev. Zülal Kılıç, İstanbul, Kitapyayınevi, 2003, s. 113. 
Tanzimat dönemi ceza kfuıiinnamelerinin genel bir değerlendirmesi için bkz: Ahmet 
Gökçen, Tanzimat Dönemi Osma1ılı Ceza Kanunları ve Bu Kammlardaki Ceza 
Müeyyideleri, İstanbul 1989, s. 11-16. 
Ceza Ktinfimıiime-i Hiimiiyımu, İstanbul 1298. 
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ve kullanan, devlet tahvil ve senetlerini taklit eden ve ettiren ve bunlar üze

rinde tahrifat yapatı ve bunları kullanatı kimseler on sene ve üzerinde kürek 
veya hapis cezasma çarptırılır. 

Devlete ait olan tuğralı ciaıngaları taklit edenler on seneden az olmak 

üzere kürek veya hapis cezasma çarptınlır. Tuğralı ciaıngayı bir şekilde ele 

geçiren ve belge tanzim edenler ise üç yıl hapse mahkum edilerek taklit 

edenlere nazaratı daha az bir cezaya çarptınlmaları öngörülmüştür. 

Devlete ve özel şirketlere ait mühür ve ciaıngaları taklit eden ve kulla
natılara üç sene hapis cezası verilecektir. Bunları ele geçirip kullananlar ise 

altı ay dan bir yıla kadar hapis cezası alırlar. 

Sahtekarlık teşebbüsü gerçekleşmeden önce bu teşebbüste bulunatılar
dan biri durunıu ve olaym failierini ihbar ederse cezadan muaf olur. 

Devlet memuru olup görevi esnasmda eski evrak ve defterler üzerinde 

ilaveler ve değişiklikler yapatılar on sene ve üzerinde kürek ve hapisle ceza

landırılır. Eğer bu suçu işleyen devlet memuru değilse yedi seneye kadar ha

pisle cezalandırılır. 

Bir memur herhatıgi bir devlet dairesinde veya mahkemede evrak tatı

zim ederken iş salıiplerinin ifadelerini beyan edilenden farklı olarak kayda 

geçirir ise on sene ve üzerinde kala-benttikle cezalatıdırılır. Bu şekilde dü

zeıılellll1İŞ salıte evrakı bilerek kullananlar ise yedi seneye kadar pranga
bendik cezasma çarptınlır. 

1858 (1274) tarilıli Ceza Kanunnaınesi'nden sonra 1879 (1295) yılmda 

çıkarılatı Mulıakemat-ı Cezaiyye Kanfuıu ile bu sefer belge sahtekarlıklarma 
ait davalarda yapılacak işlemler ve bu işlemlerde kusuru görüleniere verile

cek cezalar düzenle1lllliştir. 31 1879 tarihli Kanun'un dördüncü bölümünde 

sahte olduğu iddia olmıatı evraklll malıkemeye ibrazı halinde, nasıl bir işlem 

31 "Muhiikemiit-ı Ceziiiyye Kiinfin-ı Muvakkatı", Diistıır, I. Tertip c. IV, İstanbul 1295, s. 
197-201 
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yapılacağı anlatılmaktadır. Buna göre, mahkemeye gelen evrak bir büİüıı ha
linde korunıaya alıunıakta ve her sayfası nunıaralanarak inızalaıımaktadır. 
Aynca belgeyi ibraz eden şahsın da bir yazı örneği alınarak inızalattırılınak

ta; eğer inıza etmezse durum bir zabıt varakası düzenlenerek tespit edilmekte 
ve bu belge mahkeme kaleminde tutulınaktadır. Sahte olduğu iddia olunan 

evrak şahıslardan değil de bir resmi daireden getiriliyorsa, lıususi şahıslar 
için yapılan muamele belgeyi getiren memur için de aynen tekrarlanacaktı. 
Belgeyi düzenleyen ve hakkında belge düzeıılenenherkesin inızasıunı alııı

masma özellikle dikkat edilmekteydi. Düzenleııme tarihi eski de olsa salıte 
belgelerin ilibar edilınesi ve sahte b~lgeleri malıkemeye teslim etmeyen kim
selerin hapsedilınesi Kilnun 'un hükümleri arasında yer alınaktaydı. Kıl

mm'un son maddesi, yetkili devlet memurlarma, salıte evrak düzenlemesilı
den şüphe edilen kinıseleriıı ikametgalılannda arama yapma salalıiyeti de ve
riyordu. 

Özetle ifade edilecek olursa, Osmaıılı tarilli boyunca salıte belge dü
zenleme suçlanııa karşı, suçu işieyenin elinin kesilınesi, memuriyetten uzak
laştırma, idam, küreğe konulına, sürgün edilıne, mallarm haczi gibi farklı de
recelerde cezalar uygulanmıştır. Tanzinıat'tan sonra Ceza Kanunu'nun yü
rürlüğe girmesiyle birlikte de sadece küreğe koyulınak veya hapse atılınak 
değil, aynı zamanda fıillerin derecelerine göre medeııi hakiarnı kaybedilme
si, ömür boyu memuriyetten men, rütbe ve ııişan takınaktan malırunı bıra
kılına gibi cezalar da verilıniştir. 32 

Muhtelif yüzyıllara ait Osmanlı arşiv belgeleri ile çeşitli tarilı eserleri, 
evrak salıtekarlıklanııııı belli bir döneme maı edilemeyeceğini ve salıtekarlık 
olaylarrum tarih boyunca yaşandığmı göstermekiedir. Salıte belge düzenleme 
olaylanııa karşı tarihte varlığıııı gördüğümüz ağır cezai müeyyideler, bu su
çun işleııme oranıııı düşürmüş olsa bile varlığnu ortadaıı kaldırmaya yetme
miştir. 

32 Kütükoğlu, ag.e, s. 145. 
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Belge Sahtekarlıldan ve Bir Disiplin Olarak Diplomatika ilminin 
Doğuşu 

Hıristiyanlığın Avrupa'ya yayılışı sırasında, özellikle XI. yüzyılda, 
coğrafya üzerinde ciddi dini çekişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Bu dini 
çekişmeler, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar kadar arşivleri ve ar
şiv malzemelerini de etkilemiştir. Siyasi gücün salıibi olan krallar ile dini li
der konumundaki papalar ve bunların yandaşlan arasında siyasi nüfuz elde 

etmeyi arnaçİayan bu mücadeleler, papaların bazen ~steyerek, bazen de zo
runlu olarak İtalya ve Fransa üzerinde seyahatlerde bulunmalarına neden ol
muştur. Bu arada, birden fazla Papalık makamının ortaya çıkması, durunıu 
daha da valıimleştirmiştir. Bunun sonucu olarak arşivlerin yağmalanması, 
dağılınası ve yok alınası da kaçınılmaz olınuştur. Bunun yanında, eski Ro
malı saygın aileler arasında Papalık tahtının salıipliği konusunda yaşanan iç 
çekişmeler, savaşlar, istilalar ve 1084 yılında Robert Guiscard'ın idaresinde

ki Normanlar tarafından Roına'nm yağmalanması arşivlerin zarar görmesi
nin başka nedenleri olarak sayılabilir.33 

XIII. yüzyıla gelindiğinde, bu olumsuz tablonun geride kaldığı görül
mektedir. XIV. yüzyılda ise arşivin önenıli bir kıı;mı, Avigııon'a taşınmıştır. 
V. Martin (1417-1431) döneminde Roma'da kalan arşivin Avigııon'dan ge
tirtilen kısırola birleştirİlınesi denenmiş, ancak bu IV: Sixtus (1471-1481) 
döneminde başarılabilıniştir.34 Bu arada, XIII-XIV. yüzyılların sonlarnıa 

doğru Avrupa'da yaşanan kültürel gelişmeler sayesinde, arşivlere yönelik 
bakış açısında önemli değişmeler görülınüş; bu, onlarnı birinci el kaynaklan 
sağlayan yerler olduklannm algılanmalarına neden olınuştur. Ortaçağ'ın so
na ermesiyle ve Rönesans hareketleriyle başlayan yeni dönemle birlikte, bel-

33 

34 

Adolf Brenneke, Arclıivkımde: Ein Beitrag zur Tlıeorie ımd Gesclıiclıte des europiii
sclıen Arclıivıvesens, Yay.lıaz. Wolfgang Leesclı, Leipzig, Koelıler & Amelang, 1953, s. 
115; Terzo Natalini, Sergio Pagano ve Aldo Martini, Das Gelıeimsarclıiv des Vaktikans, 
Stuttgart-Zürich, 1992, s. 15, 17-20. 
AdolfBrenneke, a.g.e., s. 115; Terzo Natalini vd., a.g.e., s. 17-20. 



OSMANLI BÜROKRASiSiNDE EVRAK SAHTECİLİGİ 213 

geler, bilimsel araştırmalar için birinci el kaynaklar, arşivler de bu kaynakla
nn güvenilir ortamlarda saklandığı yerler olarak önem kazanmıştır. Ne var 
ki, bu dönemin atmosferinden yararlanarak parlak bir geçmişi olduğunu is
pata çalışaıı feodal yöneticiler de ortaya çıkmıştır. O dönemin şartlarında, 
pek çok şey, servet, statü ve imtiyazla elde edilmiş resmi belgelere bağlıdır. 
Ancak Ortaçağ boyunca birçok düzmece kraliyet ve kilise heratı yapılınış; 
bunlar, yukarıda ifade edilen olaylar sonucunda, ya kayıp olaıı sahici belge- . 
lerin yerini almış ya da aslında hiçbir zaman verilmemiş haklar ve imtiyazlar 
elde edilmek üzere kullanılınıştır. Lorenzo Valla'mn (1407-1457) 1440'da 
ele aldığı Papa I. Sylvester ile halefierine İtalya toprakları üzerinde dünyevi 
iktidar hakkı veren bir çalışması, belgelerin o dönemde sahip olduğu güveni
lirlik seviyesi açısından önemlidir. Söz konusu sahte belgeler arasında en 
önemli ve ünlüsü olan "Constantinus'un Bağışı" adlı belgeyi ele aldığı bu 

eserinde V alla, belgenin aslında bir düzmece olduğunu ispat etmiştir.35 

Diplomatika'mn bir ilim olarak ortaya çıkması, yukarıda zikredilen 
olaylar sonucunda bir ölçüde zorunlu olarak hissedilen pratik bir ilıtiyaçtaıı 
doğmuştur. Ortaçağ Avrupa'sında savaşlar sonunda kaybolan belgelerin ye
nilenmesi sırasında, imparatorluk ve Papalığa ait manastırlarda salıte belge
ler düzenleıuniş (XII. yüzyıl), dolayısıyla muamelelerde belgelerin asıllarıyla 
salıtelerinin birbirinden ayırt edilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Milana
lu piskoposluk üyelerinin, orijinalliğinden şüphelendikleri için inceleıunek 
üzere Papalığa gönderdikleri Papa III. llinocent'a (1 198-1216) ait bir mek-tu
bun sahte olduğu ortaya çıktığında, gerÇek ile salıte bir belgeyi birbirinden 
ayıran özelliklerin neler olduğunun belirlenmesi bunun en belirgin nedenidir. 

Benzer olayların dalıa sonraki dönemlerde de yaşanmas.ı, bu konuda derin 
çalışmalar gerektinniştir. Uzun süren bu çalışmalar, bir zamaıı sonra, resmi 
belgelerin diploınatika özelliklerinin neler olduğuna dair bilimsel sonuçları 
ortaya koymuştur. Cizvit tarikatı üyesi olan Herribetrt Rosueyde'nin (1549-

35 John Tosh, Tarihin Peşinde: lYfodenı Tari/ı Çalışmasmda Hedefler, Yöntemler ve Yeni 
Doğniltular, Çev. Özden Ankan, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 1997, s. 58. 
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1620) 1607'de yaptığı azizierin yaşaııılanna ilişkin çalışmayla yine bir Ciz
vit olan Daniel van Paperbroech'in (1628-1714) 1675'de yayınlanan Acta 

Santrum adlı yazısı, sahte belgeleri ortaya koyan yeni yöntemlerin geliştiril
mesini sağlamıştır. Daniel van Papebroeck, ayırım yapmaksızın, Saint Denis 
Manastırı'ndaki krallık belgelerini sahte olarak nitelendirmiştir.36 Bunlar, ya
şanan olayların boyuttınun ne denli büyük olduğunu ve belgel~re yönelik 
güven sorununu göstermektedir ve ileride özellikle de XVII. yüzyılda kay
nak kritiği sorununu gündeme getirmiştir. Diplomatikanın gerçek' anlamda 
bir disiplin olması ise, bu gelişmelerin bir sonucudur ve ancak Benedietin ta
rikatı mensubu olan Fransız Jean Mabillon (1632-1 707)'un 1681 'de Latince 
olarak kaleme aldığı De re dtplamatica libri sex adlı eseriyle gerçekleşmiştir. 
Bu eserde, arşiv belgelerinin özellikleri tespit edilmiş; araştırma ve inceleme 
yöntemlerinin temelleri atılmış; orijinal ve sahte belgelerin ayırt edilmesi 
konusunda kurallar konulmuştur. Böylece diplomatika, belgeleri şekil bakı
mından inceleyen, kullanıldıkları yerleri belirleyen, içerdikleri öğeleri ve 
zaman içinde geçirdikleri değişimi ortaya koyan bir bilim dalı olarak geliş
miştir.37 

Sonuç olarak denilebilir ki, tarilite yaşanan sahtecilik girişimleri, sade
ce pratik bir ilıtiyaçtan doğan diplomatika bilimini değil, aynı zamanda belge 
bilimcisinin diplomatika bilgisine salıip olmalarım gerektiren bir gelişmeyi 

de beraberinde getirmiştir. 

Diplomatilm Konusunun Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde 

Ele Alınması 

Diplomatika, genel olarak, tarilisel yardımcı bilimler grubu altında ele 
alınan bir konudur. Tarih biliminin alt bilim dalları arasında yer almış olma-

36 ÖZgür Külcü, "Batı' da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler I: Aydın
lanmanın Başlangıcından Fransız Devrimi'ne", Türk Kiitiiplıaneciliği, 16(4) 2002, s. 

433. 
37 Kütükoğlu, a.g.e., s. 4; aynı müellif, "Diplomatik", DİA, C. 6, 1994, s. 360. 
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sına karşın diplomatika, Yeniçağ boyunca arşiv belgelerinin bir hak elde et
meye yarayan yönü dolayısıyla, Avrupa'da kurulan ilk arşiv okullarının 

programında da önemli bir yer tutmuştur. 

Belgelerin diplomatikası konusunda verilecek eğitimin derecesi, hiç 
kuşkusuz, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Yani diplomatika, ya
zılı kültürü uzun bir geçmişe sahip ülkeler ile bmıa salıip alınayan ülkeler 
arasında bu disiplinin eğitiminde farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Köklü 
devlet geleneğine salıip ve bunlara dayalı olarak geçmişte birçok belge üret
miş olan her toplunı, klasik diploınatika becerisine ve buna bağlı konuların 
öğretİlınesine ihtiyaç duymaktadır. Michael Cook, bilgi ve belge yönetimi 
alanında verİlınesi gereken temel meslek dersleri arasında zikrettiği diplo
matika konusunun uluslararası kıyaslamaya dalıa az elverişli olduğunu ve 
belgeleri yorunılayıcı bilgi ve beceriletin enformasyon dallanyla eş tutula
mayacağnn ifade ettikten soııra, tarihi eskiye dayanan bir ülkenin eski yazı
larının çözülınesinde dilin eski durunıuyla ilgili bilgiler yanında diplomatika 
bilgisine de ilıtiyaç duyulduğmıu belirtmektedir. 38 Günümüzde eski kayıtlar 
yerine, modern belgelerin daha popüler oluşu, bilgi ve belge yöneticilerinin 
bu tür bilgilerle donatılınasnıı engellememeli, aksine belge bilimlerine yöne
lik eğitimde diplomatika gibi klasik konular, bugün olduğu gibi gelecekte de 
okutulınalıdır.39 Burada göz önünde bulundurulınası gereken nokta, eski ve 
yeni tür belgelerin kendilerine özgü diplomatika özelliklerine salıip bulun
duklandır. Bu yüzden, eski tür belgelerin diplomatikasının verildiği bir eği
tim programı, yeni tür belgelerin diplo!llatikası konusuyla desteklennıeli ve 
her iki alaııın da ders programında dengeli bir şekilde verilmesi sağlanmalı
dır. 

38 

39 

Michael Cook, "Arşivci Yetiştirmede izlenecek Öğretim Programı", Giiniiım·izde Arşiv 
Yönetimi Meslek Eğitiminin Temelleri, Çev. Ömer Ertürk, Yay. haz. Jale Baysal, İstan
bul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınlan, 1984, s. 35-6. 
Maıjorie Rabe Barritt, "Archival Training intheLand ofMuller, Feith, and Fruin: The 
Dutch National Archives School", TlıeAmericanArclıivist, 51(3) 1988, s. 342. 
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Diplomatika, temelde, kişiler arasında veya kurumlar arasında yürü

tülmüş ancak bunlann belgesel olan ilişkilerini, özellikle hak elde etmeye 
dayanan bir güvenlik~0 sorununu çözmektedir. Bu bak1111dan diplomatika, in

celenınesini üstlenmiş olduğu belgelerin doğruluk kriterlerini tarihsel süreç 

içinde ortaya koymakta ve bu görevin bilimsel olarak açıklanmasını sağla

makiadır. Bmıdan dolayı diplomatika, eski belgelerin doğruluk derecelerinin 

belirlenınesi görevini üstlendiği kadar, günümüzün modem belgelerinin bü

rokratik özelliklerine dayanan tarafını netleştirme görevini de üstlenınelidir. 

Ancak günümüzün çeşitlenen ve fiziksel olarak farklılaşan modem belgele
rinin (sözgelimi elektronik belgelerin oluşturulma kırrallan ve üzerlerinde 

yapılaıı değişikliklerin belirlenemernesi gibi nedenlerle) diplomatika özellik

leri, eskisi kadar net ve objektif özellikler taş1111anıaktadır.41 Bu durnın uzun 
süre önce belirlenmiş olaıı diplomatikanm bilimsel kriterlerinin bugün için 

tanı anlanııyla ve aynıyla geçerli olanıayacağını göstermektedir. Elektronik 

belgelerin bütün özellikleriyle birlikte eksiksiz bir belge olarak kabul edilişi, 

onların diplomatika açısından kimi özelliklere sahip olduğunu ortaya koy

maktadır. Vancouver'da (Kanada) yürütülen bir proje ile elektronik belgele

rin diplomatika özelliklerinin belirleı1111esi anıaçlanmış ve elekironik işaretie

rin sayısız diplomatika özelliğinin olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre her 

belge, ister k.ıırnın dışından gelmiş, isterse kurum içinde kendiliğinden oluş

muş olsun, kendisine yüklenen gerekli form özelliklerinin belirlendİğİ profıl

le dikkate alııunaktadır. Bu profil, tarih, saat, yazaıı, adres ve konudan oluş
maktadır. Dışandan edinilen belgeler de şunlan içermelidir: Teslim alma ta

rihi, teslim alma saati, havale tarilıi, havale saati, tasnif numarası ve kayıt 

numarası. Buridan başka, kayıtlarm güvenilirliğini korumak için, danıga ve 
• 

mülırün geleneksel fonksiyonundan yararlanılmıştır. Güvenlik önlemi, sade-

ce bilgi verilen kişi tarafmdaıı anlaşılan ve grafiksel sembollerle ifade edilen 

40 

41 

Otlımar Hageneder, "Diplomatik und Archivarsausbildung - unvergleichbar?", Scrini

ımz, No 54,2000, s. 413. 
İshak Keskin, Y akmçağdmz Güniimi/ze Tiir/..iye 'de ve Avnpa 'da Arşivci/ik Eğitimi, Dok
tora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003, s.-277. 
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elektronik tarih damgası veya gizli bir mühür olmalıdır. Aynca, birbirinden 

bağımsız yürütülen, giriş ve çıkış kayıtlanın içeren belgeler için, tanımlama 
numaralarının soruşturolması amacıyla kullanılan sayısız kayıtlar vardır.42 

Bu yeni gelişmeler, diplomatikanın uzun süre önce belirleıımiş olan eski ge

leneksel ilkelerinden ve arşivcilerden yararlanılmayacağı anlamına da gel

memektedir. Dolayısıyla, gürıümüz belgeleri için yeni kriterlerin belirlenme

si görevi, geçmişte bu görevi üstlenmiş olan diplomatika uzmanlarının ve ar

şivcilerin olmalıdır. 

1992-1997 yılları arasında diplomatika konusuna ilişkin olarak British 

Columbia Üniversitesi'nde (Kanada) yürütülen bir proje ile (Elektronik Bel

gelerin Yönetiminin Diplomatika Teorisi, Prensipleri ve Metotlarının Esas 

Kabulü) konunun günümüz modern belgelerine uygulanabilirliği araştırıl

mıştır. Buna bağlı olarak diplomatika, bir belgenin oluşumu, varlık nedeni, 

bilgisel iç yapısı, havale edilişi ve otantik metiıılerin gerekil kısımları ile ha
zırlanış yöntemlerini formüle etme görevini yükleıımelidir.43 Elektronik bel

gelerin diploınatika özellikleri hakkında sunulacak çözümler de bu kapsam

da ele alııımalıdır. Birbirlerine yakınlıkları çok öneeye dayanan arşivcilik ve 

diplomatika bilimleri, kendi tarihlerindeki yakınlaşmanın sağladığı ve sağla

yacağı kolaylıkla yeni sorunların üstesinden daha kolay bir şekilde gelebilir. 

Böylelikle, eğitim yoluyla bu çabanııı hem teorik olarak ortaya koııması ve 

hem de pratik olarak yaygıntaşarak uygulamaya geçirilinesi kolaylaşacaktır. 

Avrupa'daki arşiv eğitim kurumlarının programları incelendiğinde, 

diplomatika derslerine yer verildiği görülmektedir. Ancak ortaya çıkış amacı 
dolayısıyla bir değerlendirme yapılacak olursa, diplomatika dersinin eski 

önemiııi kaybettiği düşünülebilir. Yani belgeleriıı salıte olma durumları üze

rine değerlendirme yapmaya yarayan bir konunıın, gürıümüz arşivcileriııin 

42 Angelika Menne-Haritz, "Die Archivwissensclıaft, die Diplomatik und die elek-troni
schen Verwaltungsaufzeic!ınungen",Arc/ıiv jilr Diplomatik, No: 44, 1998, s. 345-46. 

43 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Luciana Duranti, "The Impact of Digital Tech
nology on Archival Science", Arclıival Science, 1(1) 2001, s. 39-55. 
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eğitimi açısından önemi büyük ölçüde yok olmuştur. Ne var ki, bu konuya 
programda yer verilmelidir; ancak bu, programda en genel anlamıyla ifade 
de edilebilir. Konu programda genel bir içerikle geçiştirilecekse, bu durum
da, ileri seviyede bir konusal eğitimin ya lisansüstü veya tarihi arşivlerde 
gerçekleştirilmesi veya hizmet içi eğitim yoluyla ilgililerine aktarılması uy
gun olabilir. Ancak eski belgelerle ilgili değerlendirme nasıl yapılırsa yapıl

sın, günümüz belgelerinin diplomatikasma ilişkin bir dersin programd.a dalıa 
ağırlıklı olarak yer alınası gerekir. Böylece, diplomatika konusunun dersler

de günümüze kadar devam eden süreçte incelenmesinin44 doğru olacağı ka
bul görecektir. Fransa'daki Ecole des Chartes'ta45 ve Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti'nde46 yürütülmüş olan arşivcilik eğitiminde bu konulara ayrı 
ayrı yer verilmiştir. Bu örnek, devlet ve iş dünyası diplomatikası (yalıut eski 
ve modem belgelerin diplomatiği) şeklinde iki parça halinde veya en aznıdan 
ikisinin de eşit biçimde dikkate alındığı tek bir konu halinde ders programın
da yer alabilir. 

Son olarak, diplomatika derslerinin teorik ve pratik olarak bir arada 
yürütülıııesi gerekliliği burada vurgulaıımalıdır. Bu, belgenin özelliklerini ve 
türünü anlamaya, muamele görmüş bir belgenin hangi bürodan geçtiğini be
lirlemeye ve belgelerin düzeııleııişi sırasında onların hangi büronun dosyaları 
ve klasörleri arasında yer alacağını talımin etmeye yarayacaktır.47 Belge tür
lerinin belli kamu işlerinin yürütülmesine yönelik üretilmesinden dolayı, 
diplomatika bilgisinin öğretilmesi, özellikle dağınık durumda olan ve mo-

44 

45 

46 

47 

Hageneder, a.g.e., s. 411. 
Bruno Delmas, "L'Ecole des Chartes et I'Enseignement de I'Archivistique", Wissen
sclıaftliclıe Arclıivarsausbildımg in Europa -lı1arburger Vortriige-, Ed. by. Wilhelm A. 
Eckhardt, Marburg, Archivschule Marburg- Institııt fiir Archivwissenschaft, 1989, s. 10. 
Botho Brackınann, "Die wissenschaftliche Archivarsausbildung in der Dentsehen De
mokratischen Republik", Wissensclıaftliclıe Arclıivarsausbildımg in Europa -Marburger 
Vortriige-, Ed. by. Wilhelm A. Ecklıardt, Marburg, Archivschule Marburg - lnstitııt fiir 
Archivwissenschaft, 1989. s. 94. 
Mübahat S. Kütükoğlu, "Osmanlı Paleografya-Diplomatik Öğretimi ve Arşivci Yetişti
rilmesi", Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştımıaları Sempozyımm, İstanbul, Türk-Arap 
İlişkileri İncelemeleri Vakfı, 1985, s.147. 
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dem arşivcilik ilkelerine göre düzenlenınemiş (örneğin Osmanlı arşivleri gi
bi belgelerin bulunduğu) tarihi arşivlerde veya bu özelliklere sahip günümüz 
arşivlerinde çalışacak arşivcilerin düzenleme fonksiyonunu yerine getirnıele
ri sırasında ve bu bilgilerle ele alınan belgelerin bürolarının belirlenmesinde 
büyük rol oynayacaktır. Bir belgenin üretildiği veya ait olduğu büronun be
lirlenmesi ise, o belgenin nasıl dosyalanacağını belirleyen önemli bir kriter
dir. Bu bakınıdan, sözünü ettiğimiz arşiv tiplerinde, daha işlevsel bir perso
nel istihdamı gerçekleştirebilmek için diplomatika eğitimi gereklidir. 

Sonuç 

Evrakta sahteciliğin bürokratik yapıların işlemlerini kayda geçirmeye 
başladığı andan itibaren karşılaşılan bir durunı olduğu söylenebilir. Nitekim 
daha Abbasiler zamanmda, sahtecilikten korunmak amacıyla, bürolardan çı
kan kayıtların birer suretlerinin ilgili büroda korunması da buna işaret et
mektedir. Doğal olarak, evrak sahteciliğine dayalı olaylar· Osmanlı Devleti 
döneminde de yaşanmıştır. Osmanlı Devleti, sahtecilik olaylarının nasıl an
laşılabileceği noktasmda belli kriterler oluşturma çabası içine de girmemiş
lerdir. Bu tür olayları resmi kayıtlardan kontrol etmek suretiyle çözünıe ka
vuşturan Osmanlılar, olaya adı karışanları çeşitli şekillerde cezaya çarptır
mıştır. Bu cezalar arasında, idam, küreğe konulma, el kesme, ömür boyu 
devlet işlerinden men etme, bulunduğu yerden bir başka yere sürgün edilme 
sayılabilir. Osmanlı Devleti, ilk zamanlarda, bu tür olumsuzluklara karşı ya
zılı bir kanun kuralı oluşturmamıştır. Bup.a karşın, uygulanan cezaların varlı
ğı ilgili suç karşısmda yönetimin bir teamüle de sahip olunduğunu göster
mektedir. XIX. yüzyılın özellikle ikinci yarısında, bu tür olaylar Osmanlı ce
za kanuı;ılarında konu edilmiştir. Ancak bu önlemler, ilgili suçını işleımıesini 
kesin şekilde engellemeye yetmemiştir. 

Evrakta sahtecilik olayları, Batı bürokrasi kültürü açısından farklı bir 
bilimin, diplomatika biliminin dağınasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu bi
lim ve kuralları, bir belge ve bilgi yöneticisinin belgelerin sadece fiziksel 
özelliklerini değil, ayın zamanda bürokratik özelliklerini de bilmesi gerekli
liğini ortaya koymuştur. Zira diplomatika, ayın zamanda, belgelerin düzen
lenmesi işini de kolaylaştıran kriterleriyle arşivciliğin önemli bir yardınıcı 
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bilim dalıdır. Bu durum, sadece pratik bir ihtiyaçtan doğan diplomatika bili
mini ortaya çıkartmamış, belge ve bilgi yöneticisinin diplomatika bilgisine 
sahip olmalarını gerektiren bir gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. 

Diplomatika dersleri, belgenin özelliklerini ve türünü anlamaya, işlem 
görmüş bir belgenin hangi bürodan çık!J.ğını ve hangi büro(lar)dan geçtiğini 
belirlemeye ve belgelerin düzenlenişi sırasında onların hangi büronun dosya
ları ve klasörleri arasında yer alacağını tahmin etmeye yaramaktadır. Belge 
türlerinin belli kamu işlerinin yürütülmesine yönelik üretilmesinden dolayı, 
diplomatika bilgisinin öğretilmesi, özellikle dağınık durunıda olan ve mo
dern arşivcilik ilkelerine göre düzenlennıemiş tarihi arşivlerde veya bu özel
liklere sahip günümüz arşivlerinde çalışacak arşivcilerin düzenleme fonksi- · 
yonunu yerine getirmeleri sırasında büyük rol oynayacaktır. Günümüz belge
leri arasında yerini almış yeni belge tiplerinin (manyetik, optik, elektronik, 
sayısal, fotografık) diplokatika özellikleri de bir arşivcinin eğitiminde önem
lidir. Yukarıda belirtilen nedenler, bu grup belgeler için de geçerlidir. Dola
yısıyla, bir belge ve bilgi yönetimi eğitiminde hem klasik ve hem de yeni ar
şivlere ve belge türlerine yönelik diplomatika eğitimi artık günümüzde ge
reklidir. Günümüz kurumlarında belgelerin nasıl dosyalanacağını belirlemek 
ve daha işlevsel bir personel istihdamı gerçekleştirebilmek için diplomatika 
eğitimi zorunludur. 

EKLER 

EKI 
Cevdet-Adliye, nr. 2166 
Der-i devlet-rnekille arz-ı dil\'-i'kenılne oldur ki, 
Bu defa vul:fı-yiifte olan Divan-ı kuziitta siibi'a raddesinde Gölhisar-ı 

Hamid'den munfasıl olup sadise rütbesinde Niksar Kazası matlabına yazılan 

Esseyyid Abdurrahman niim kirnesnenin yedinde olan kağıtları sahte olduğu 

mütehakkık ve aşikar olmaktan niişi kağıtlar ahz ve kendisi li-ecli't-te'dlb Bursa'ya 
nefy ü iclii olunmak babında sildır olan ferman-ı celllü'ş-şiin ile Divan-ı hümiiyiln 
çavuşlarından mübiişir ta'ym buyrulan İsmail Çavuş kulları mezbfu Esseyyid 
Abdurrahman'ı malırUsa-i Bursa Mahkemesi'ne lede'l-1siil mezbfu Esseyyid 
Abdurrahman malırUsa-i mezbfuede menfiyyen meks ve ikiimet ettirilüpçavuş-ı 
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merkfım kullan itmfu:n-ı hizmet-i me'mfuesiyle avdet ve ric'at eylediği paye-i serir-i 
'alaya arz u ilfu:n olundu. Baki ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. Hurrire fi'l
yevmi's-sadis 'aşer min-Şabfuıi'l-mu'azzam li-sene seliise 'aşer ve mi'eteyn ve elf. 

El-abdü'd-dai li'd-Devleti'l-aliyeti'l- Osmaniyye 
Derviş Mustafa el-mevla hilafeten be-mahrüsa-i Bursa 
Mazmunu verilen fermfuı-ı 'alinin kaydı balasına şerh virilmek buyruldu. 
Fi 23 Ş sene 213 

EKTI 
Cevdet-Adliye, nr. 905, lef 4. 
Devletü 'inayetlü merhametlü sultanını hazretleri sağ olsun, 
Arzuhal-i cariyeleridir ki, İstanbul Gümrüğü Muk:ata'ası malından almak ÜZe

re mutasarrıfe olduklan 31 akçe vazlfelerin Hafıza zevce-eş ve Fatınıa [ve] Rahlme 
ve Aişe kerime-eş ismiyle olan vazifelerini 496 kuruş mukabelesinde kendi hüsn-i 
rızalany1a bu cariyelerine ferağ ve yedierinde olan berat ve tezkiresin ve sergi tezki
resiyle yed-i cariyelerine teslim ve huzfu-ı şer'ide takrir ve taraf-ı şer'den 1205 se
nesi tarihiyle bir kıt'a huccet-i şer'iyye i'ta eyleyip ve ol vaktten berı1 vazife-i 
mezkfueye mutasarrıf ve sergiden ulufesini alır iken şimdi merkumlar hilelerinden 
naşi beratınıızı zayi' eyledik deyil zayi'den berat eyledüp ol-vechle bir takrib gadr 
etmeleriyle merahim-i aliyyelerinden mercildur ki merkfunlar ile Gümrük Emini hu
zilrunda terilfu' ve merkfunların hileleri zahir oldukta hakikatı i'lfu:n ve merkfunların 
zayi'den aldıklan berat ve tezkiresi kaleminde battalide hıfz olumnak babında emr ü 
ferman devletlü inayetlü merhametlü sultarnın hazretlerinindir. 

Bende 
Havva cariyeleri 
Kaydı 

Sipilhiyfuıdan altıncı bölük1:e yevmi 95 akçeye mutasarrıf zevci ve babalan 
ömer Mustafa nam ser-bölük kanun o~ağla malıiiliünden 1205 senesi Rebi
ülilhır'ının 14. günü rikab-ı hümayiln kaymakamı vezir-i mükerremi Seyyid Molla 
Mustafa Paşa hazretlerinin iltiması ve sildır olan ruils-ı hümayiln süvilri muk:ilbelesi 
hizmetkan mil' c ebince 31 akçesi İstanbul Gümrüğü' nden almak ÜZere Hafıza zevce
eş ve Fatınıa ve Rahlme ve Aişe kerime-eşe tevcih olunduktan sonra İstanbul Güm
rüğü Muk:ata'ası malından almak ÜZere yevmi 31 akçeye mutasarrıfeler Hafıza zev
ce-eş ve Fatıma ve Rahlme ve Aişe kerime-eş arzuhal sunup yedierinde olan heratla
rın bi-kazai'l-lalıi te'illa zayi' olmağla kaydı mucibince zayi'den yedierine berilt-ı 
hazıra ilisan buyrulmak babında inayet rica ve veeh-i meşrı1h ÜZere deft~rde mestfu 
ve mukayyed olmağın tefalıhus oldul1:a merh.-ılmetan sahib-i vazife ve yedierinde 
olan beratlan zayi'den oldıı,öu aslıab-ı vezayiften meşhild olup iki nefer kirnesneler 
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ihbar ve şebiidet eylediklerin İstanbul Gümrüğü Emlni Hasan Ağa i'lam etmekle 
lede't-tezekkür mucibince zayi'den berat verilmek babında 1212 senesi Muhar
rem'inin 21. günü sadır olan ruüs-ı hümiiyiln mucibince zayi'den beriit-ı iilişan ve
rildiği müsahed ve makayyeddir. Emr ü erman devletlü sa'iidetlü sultanım hazretle
rinindir. 

Fi 15 S sene 1212 
Gümrük Emlni Ağa tarafeyn-i istintak ve keyfiyeti bi't-teharri tahkik: ve muk

tezasını i'lam eylesün deyü buyruldu. 
25 S sene212 

EK III 
Cevdet-Adliye, nr. 905, lef. 3 
Ma'n1z-ılnıllarıdır ki, 
Sildır olan ferman-ı 'alileri..ne imtisalen işbu arzuhal ve derkenara b'ade'n

nazar tarafeyn istintiik oldukta salıibe-i arzulıiil Havva Hatun'un vekili yedinde vazi
fe-i mezkiirun tezkiresi ve heratı ve 205 senesi Şevvalü'l-mükerremin altıncı günü 
tarihiyle Mahmud Paşa Mahkemesi'nden bir kıt'a huccet-i şer'iyyesi olup siilıib-i 
evveli Haf'ıza zevce-eş ve Fatıma ve R.ahl:rne ve Aişe kerime-eş ÜZerlerinde mestfır 
iken bana hüsn-i rızalarıyla tarih-i mezkG.rede 496 kuruş millbelesinde işbu 

huccet-i şer'iye ile bey' etmişler idi. Ben dam onların ismiyle olan heratı ve kaydını 
ismirne tahvil ettinnedim Hala gerek kaleminde ve gerek vazife katibi defterlerinde 
onların isimleriyle 31 akçe vazifeyi alır iken şimdi işbu Haf'ıze Hatun arzuhal etmiş 
kaleminde ÜZerinde mestfır olduğun ba'de'l-ihraç kiitib defterinde dahi biila 
mezkG.relerin ismiyle alırıır. Erbab-ı vezaifın ma'lfunları Haf'ıze ve kerimelen vazi
fesi idüğünü bildikleri ÜZere ihbar ve zayi'den i'lam alız-birle kema-fi's-sabık isim
leriyle tecdid-i berat ettirmekle gadr murad eder deyı1 iddi' ii eder. Merh.ilı:ne Haf'ıze 
Hatun bi-nefsiha ikrar eder ki 205 senesinde tıbk-ı huccet-i şer'iye mu'cebince 496 
kuroşa 31 akçe vazifeınizi vekalet ve asiileten zarı1retiınize bina'en bey' eyleıniş 
idim. Şimdiye dek aldıkları vazifemiz verdikleri akçe bedelini istifa eyleıniş oldular 
deyı1 vazife-i ·mezh.il.re dam isimleriınizde mestı1r ve mukayyed olmağın arzuhalim 
ÜZerine derkenar ve zayi'den berat içini'lamını ahz ve berat ettirdirn deyı1 cevabında 
hakikat-ı keyfiyet-i biili mütiila'a olurrup müddei Havva Hatun'un 205 senesinden 
beri ismine tas[h]ih eylemediği ve huccetle mutasarrıf olduğunu kalemine ve katibi
ne iş'ar eylerneyerek mürür-ı vakt eylediği taksiratı olmakla Haf'ıze nam Hatun'un 
dam huccet ilehüsnü rızasıyla bey' eylediği vazifeyi yine beriltım zayi' olmuş idi 
deyı1 istid'a ve isimleriyle mestfır idüğünden bey' eylediğini ifade etmeyerek masla
hatma revaç verdiği fiisid olduğu aşikar olmağın husüs-ı mezkiirun beynlerinde olan 
ahz u 'ata ve m~blağ-ı mezkiirun tarafeynin ikriirı mu'cibince reddi v~yahut ibkiisı 
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ma'rifet-i şer'le ru'yet olunmak iktiza eylediği ma'lilm-ı devletleri buyruldukta ne 
vechile irade-i 'aliyyeleri buyrulur ise emr ü ferman devletlü irıayetlü merhametlü 
efendim sultanım hazretlerinindir. 

fi 27 S sene 212. 
31 akçe esfuııi-i mezk.-ı'ireyi mezbfue Hafıza mukaddema salıibe-i arzuhal 

Havva Haturı'a rızasıyla furuht ve senedini teslim etmiş ve bedel-i furuhturıu tama
men almış ve kat'a alakası kalmamış olduğu yedinde olan huccetle zalıir ve senedirıı 
zayi' oldu diyerek hileye sülfık.-birle ve tekrar tevcih ve sened ettirmiş idüğü suret-i 
hali ve işbu i'lamdan balıirve mezbfue Hafıza huzfuun:ıuzda dahi ber-mirıval-i mu
harrer mu'terife olmağla salıibe-i arzı mezbfue Havva'yı gadrden sıyanete vazife-i 
mezkfuenirı sülüsarn olan 21 akçe ismirıe tevcih ve ifa ve kusfuu hazine-mande 
olurırnak ve fi-maba'd fariğa-i mezbfue da'vaya tasaddi eder ise huzurumuzcia 
mürafa'a olmadıkça kaydı derkenar olunmanıak elirıe kaydı balasına şerh ve bu 
vechle heratı verilmek buyruldu. 

Fi gurre-i Ra sene 212 

EKIV 
Tak--vim-i Vekayi, 23 Şaban 1308/2 Nisan 1891, sayı 4, s.4. 
ME HAKiM:, 
Defter-i hakarn'ye malısus tapu senedini tağyir ve tahrif ve nam-ı alıara tasni' 

ve tertib ile sahtekarlığa cür'et ettikleri iddi'a olunmasından dolayı hey'et-i 
itlıamiyeden vicahen ilham olurrup elde ve taht-ı tevkifte bulunan Cafer-i sadık ve 
danışık (?) refiki olup kezalik hey'et-i mezkfueden gıyaben itlıam edilmiş olan 
uzunca boylu, kara saç ve seyrek az kaşlı, açık alınlı, iri burunlu, sarı bıyıklı, iri 
ağızlı, matruş çeneli, buğday benizli, an-asi Yanyalı olup Kasımpaşa'da Hacı 
Hüsrev Mahallesi'nde 31 numaralı dükkanda bakkallık eden 30 yaşında Dimitri 
veled-i Yorgi ile evrak-ı tahkikiyede eşk!ili inuharrer bulunan Kadı Karyesi'nde Ih
lamur Çeşmesi'nde Zühdü Paşa Mahallesi'nde Fener Caddesi'nde 22 numaralı ha
nede sakirı olup Defter-i Hakarn Dersaadet Senedat-ı Müteferrika Mukayyidi Ali Rı
za Efendi ibn Mehmed Şükrü'nün Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye Kanfinu'nun 371. 
maddesine tevfıkan kanfina ita'atle mahkemeye gelmek Uzere tarih-i ilandan 
i'tibaren canib-i riyasetten firiiri-i merkilmana on gün mehil verilmiş olmağla müd
det-i mezkfue zarfında mahkemeye gelmedikleri tak-tirde kanfina ita'at etmemiş na
zarıyla bakılarak muhakeme-i gıyabiyyeleri bi'l-icrii hukUk-ı medeniyyeden isk!it ve 
emvalleri haczedileceği ve bu babda bir güne dava ikamesine hakları olamayacağı 
ve merkilinanın bulundukları malıalleri bilenler haber vermeye ve bilcümle zabıta 
adiiye me'murlarının kendilerini ahz u girift etmeye mecbfu oldukları ve fıran-i 
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merkfunfuı haklannda abz u girift emri dahl i'tii kılındığı beyiinıyla iliin-ı keyfıyet 
olunur. 

14 Mart sene 1307 

EKV 
1274 Tarilıli Ceza Kanunname-i I;Iümiiyunu'nda belge sahtekarlıklanna dair 

dÜZenlernelerin yer aldığı on beşinci fasıl 
On beşinci fasıl: Sahtekarlık beyarımdadır 
148 Eviimir-i Devlet-i Aliyyeyi taklid eden ve ettiren ve memurin-i devletin 

salılı ve imzasını taklid eden ve ettiren ve Devlet-i Aliyye memuriyederine 
ve memurlarına mahsus bir mühre takliden sahte mühür imal eden ve böyle sahte 
mührü istimal eyleyen ve bil cüınle hazilin ve mal sandıklarının mütediivil olan es
ham ve tahvilat ve sergi vesaire her gfuıa senedatını taklit veya sahtekarlıkla tağ
yir eden ve böyle sahte kaviiim ve senetler istimal veyahut memiilik-i mahrüseye 
ithal eyleyen kimseler on seneden aşağı olmamak ÜZere muvakkaten küreğe ya 
kalebenilik cezası ile müciiziit olunur. 

149 Her kim minye müteallik olan her nevi tuğralı damgalardan birini 
taklid veya sahtekarlık suretiyle tağyir eder ise on seneyi tecaVÜZ etmemek ÜZe
re muvakkaten kiirek ya kalebenilik cezası ile müciiziit kılınır ve böyle tuğralı mm 
damgalanndan birini bir takrip ele geçirip te anı devlet ve memlekete muzır olacak 
surette istimal eden kimse üç sene hapis olunur. 

150 Her nevi emtia ve eşya üzerine Devlet-i Aliyye narnma olarak ba
sılmağa mahsus olan ve gerek bir memuriyete ve gerek devletin ruhsatıyla olan 
bir şirkete veyahut bir ticaret evine mahsus bulunan her nev'i mühür ve damga 
ve nişanlara taklid veyahut o makille sahte damga ve nişanları istimal eyleyen 
kimse üç sene hapis ile müciiziit olunur ve bu sahtekiirlığından dolayı viiki' olan za
rar kendisine tazmin ettirilir. Her kim bu rnisillil. mühür ve damga ve nişanların 
asıllarını bir takrip ele geçirip te gerek hükürnet ve memuriyetlerin ve gerek bir 
cemiyet-i ticaretin ve bunların emsali heyet ve şirket-i mahsusanın menfaatine 
muzır olacak halde istimal eyler ise altı aydan bir seneye kadar hapis ile tedip kılı
nır ve bu suretle viiki' olan zarar dahi ol kimseye tazmin ettirilir. 

151 Meviidd-ı siibıkada beyan olunan sahtekarlık ile müttehem olan kim
selerden her kim ol cinayetierin tamam-ı icrasından evvel veyiihut daha hü
k.iirnet tarafından emr-i taharriyata şuril.' olunınazdan mukaddem keyfiyeti ve müte
ciisir olanları ciinib-i hükiimete ilıbiir eder ve emr-i taharriyiita şuril.' olunduktan 
sonra dahi siiir müttehemlerin ahz ve girift olunmalanna hizmet eyler ise mücii
ziittan mu'iif olup fakat muvakkaten zaptiye nezareti altında tutulur. 
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152 Memurinden her kim olur ise olsun hln-i icra-yı memuriyetinde mukaddem 
yapılmış olan ilam ve mazbata vesair senediltın veya defter ve ceride vesair sicillatın 
gerek sutfuu (58) arasına ilave ve gerek hatt ve hatem (59) veya imzayi tagyir ile 
veya bir şahsın ismi yerine diğer bir şahsın ismini koymak ile sahtekarlık eder ise on se
neden aşagı olmamak üzere muvakkaten kürek yahut kalebentlik cezası ile mücazat 
olunur ve eger bu sahtekarlığı eden kimse memfu:inden değil ise yedi seneyi müte
caviz olmamak üzere muvakkat k-ürek veyahut kalebenilik cezası ile müciizat olunur. 

153 Bir memur, mecalis ve mehiikimde vesair uınfu-i ibad rüyet olunan mahal
lerde erbab-ı mesalih için yapılan her nev'i senedat ve evrak-ı resrniyeyi memuriyeti 
iktizasınca tanzim eder iken gerek sahib-i maslahat olanların takrir ve ifadelerini başka 
türlü yazarak ve gerek keyfıyet-i gayr-ı sahll:ı.ayı sahih yerineveyahut itiraf olunınayan 
bir hal ve keyfıyeti itiraf olunmuş hükmüne koyarak hilekarlıkla asıl maddeyi veyahut 
alıval-i müteferriasını tağyir ile sahtekarlık eyler ise on seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkaten yahut kalebentlik cezası ile müciizat olunur. 

154 Maddeteyn-i sabıkateynde beyan olunan sahte evrakı bilerek istimal edenler 
yedi sene yi tecaVÜZ etmemek üzere muvakkaten prangabent ya kale-bent kılınır. 

155 Bir şahsa müteallik olan evrak-ı mahsusada balada beyan olunan sfuetle 
sahtekarlık eden ve bu mah.ı1le sahte evrakı bilerek istimal eyleyen kimseler bir seneden 
üç seneye kadar hapis ile müciizat olunur. 

156 Yol emri ve mürur tezkeresi ve pasaporUara sahte isim yazdıran 
veyahut bu makG.le hile ile yol kağıtlarını istihsal için kefalet eyleyen şahıs altı aydan 
iki seneye kadar hapis olunur. 

157 Yol emri ve mürili tezkeresi ve pasaportu sahte olarak yapan veyahut sa
hih olan böyle bir yol kağıdını tağyir ve tahrir eden ve bu mah.ı11e sahte ve tağyir olun
muş, evrakı istimal eyleyen eşhas bir seneden üç seneye kadar hapis olunur. 

158 Hancı ve kahveci ve bekar odacısı ve lokantacı vesair bu rnisillü icare-i 
yevmiye ile şunu bunu İskan eden kimseler oda ve sukna verdikleri eşhasın sahih 
isimlerini bildikleri halde nilm-ı diğer ile sahte.olarak deftere kayıt ettirir ise bir aydan üç 
aya kadar hapis olunur. 

159 Mer'i olan usill ve niziiını ih.i:izasınca keffilete rabt etmeksizin mürur tezkeresi 
veren memurlar memuriyederinden azil ve altı aydan bir seneye kadar hapis ile müciizat 
olunur. Bu rnisillü memurin verecekleri yol kağıtlarına bilerek sahte isim yazar ise 
altı ay dan iki seneye kadar hapis olunur. · 

160 Her nev'i hidemat-ı devletten kendini veyahut §harını mu'§f ettirmek 
üzere etibba ve cerrah narnma olarak illet-i vücı1diyesini mutazammın sahte şa
hadetname yapan şahıs bir seneden üç seneye kadar hapis olunur. 

161 Tabib ve cerrahiardan her kim birinin iltimasına mebni veyahut ha
tıra ri'ayeten hizmet-i devletten mu'af ertirmek için aslı olmayarak marazı ve illeti 
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vardır diye şehiidet eder ise bir seneden üç seneye kadar hapis olunur ve eğer bu 
sahtekarlığı akça ve hediye ahzıyla irtikiib etmiş ise hakkında mürteş! cezası ve ak
ça veren hakkında dahi riişi cezası icrii olunur. 

162 Her ne türlü sahte ve taklid şey olursa olsun bilmeyerek istimal 
edenler cezadarı ma'fuv tutulur. 

(Ceza Kanunname-i Hümdyunu,·İstanbull298) 

EKVI 
"Muhiikemiit-ı Cezaiye Kanun-ı Muvakkatı"'nda belge sahtekarlıklarına ait 

suçların cezalandırılmasıyla ilgili düzenlernelerin yer aldığı dördüncü bölüm 
Biib-ı Riibi': Usül-i muhiikemeye müteferri' ba'zı husfısiit beyiinındadır. 
Fasl-ı Evvel: Sahteliğe diiir da'viilar beyiinındadır 
Üçyüzelli dördüncü madde: Evriikın sahteliğine diiir da'vii vukfı'unda sahte 

olduğu iddia olunan evrak mahkemeye ibraz olunduğunu müteiikiben her sayfasına 
mahkeme kiitibi tarafından imza ve numara vaz' olunarak ve ibraz eden şahsa dahi 
yazısı olduğu halde imza ettirilerek ve evriik-ı mezkfırenin tafsil-i hii1ini ve ibraz 
eden şahsın imza edip etmediğini mübeyyin mahsus bir zabıt varakası tanzim edile
rek mahkeme kaleminde hıfz ettirilecek ve bu muarneleye riayet etmeyerek evrak-ı 
mezkfıreyi kabul eden mahkeme katibinden iki lira ceza-yı nakdi ahz olunacaktır. 

Üçyüzelli beşinci madde: Sahte olduğu iddia olunan evrak bir dilire-i resmi
yeden getirildiği halde ita eden memur dahi madde-i siibıka mucibince imza ve nu
mara vaz edecek ve bu muameleye riayet etmez ise iki lira ceza-yı nakdi itasına 
mecbfu olacaktır. 

Üçyüzelli altıncı madde: Salıtetiği iddia olunan evrak gerek zabıta-yı adiiye 
me'mfuu ve gerek hazır bulundukları halde müdder şahıs veyahud vekili canibinden 
ve hln-i ihziirda maznfınun aleyh tarafından dahi imza kılınacak ve içlerinde imza 
etmek istemeyen veyahut edemeyen var ise keyfiyet zabıt varakasında zikr olunacak 
ve bu babda ihmal ve müsiimaha vukfı'unda mahkeme katibinden iki lira ceza-yı 
nakdi ahz olunacakdır. 

Üçyüzelli yedinci madde: Sahte olduğu iddia veya ihbar olunan evrak vaktiy
le resmi bir hüküm ve muarneleye esas ittihaz olunmuş olsa bile yine sahte olduğuna 
dair aleyhinde iddia ve ihbar caiz olur. 

Üçyüzelli sekizinci madde: her sahte olduğu iddia veya ihbar olunan evrak 
her hangi idare ve şahıs nezdinde bulunur ise bulunsun müdde-i umumi veyahut 
müstantıklardan birinin tahriren talebi üzerine evrak-ı mezkureyi, hiirnili bir makbuz 
senedi alarak teslime mecbur olup vermeyenler hapis dahi olunacaktır. İş bu 
talebname ile makbuz senedi harnilini evrakın sahibine karşı mesuliyetden kurtara
cak.iır. 
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Üçyüzelli dokuzuncu madde: Mukabele ve tatbik için mahkeme kalemine tes
lim olunan evrak hakkında daiıi sahteliği iddia veya ihbar olunan evrak hakkında 
mevadd-ı seliise-i iinife alıkarnınca yapılması lazım gelen muamele icrii kılınacak ve 
İcra kılınmadığı halde mevadd-ı mezkurede tayin olunan mücaziit icra olunacaktır. 

Üçyüz altınışıncı madde: Mukabele ve tatbik için ibrazı lazım gelen evrak 
hangi idarede bulunur ise bulunsun vermediği halde memurunun hapsi derecesine 
kadar gidilecek ve talebname ile makbuz senedi sahibine karşı memı1rlııi mes'ü
liyetden kurtaracaktır. 

Üçyüz altmış birinci madde: Bir sened-i resminin celbi lazım geldikde hangi 
idare veya şahsın yedinde bulunur ise bulunduğu mahallin mahkemesi reisi tarafın
dan musaddak bir suretini aldıkcia teslim edecek ve keyfiyet-i tasdik mahkemenin 
zabıt varakasına kayd olunacaktır. Ancak taleb olunan serred bir defter dahilinde bu
lunup ta tefriki kabil olamaz ise suret-i itasından sarf-ınazar olunarak defter-i mez
kur celb olunabilecektir. 

Üçyüz altmış ıkinci madde: Evrak ve senediit-ı gayri resrniye dahi tarafeyn
den kabul ve tasdik olunciuğu halde li-ecli't-tatbik ibraz olunabilir ancak memurlar
dan olmayıp ta bu rnisillü evrak ve serred yedierinde bulunduğunu itiraf edenler bile 
tesliminden imtina' ettikleri halde derhal icbar olunınayıp bir kere mahkeme huzu
runa celb ile sebeb-i imtinalan makbul olmadığı tebeyyün eylediği halde senedin 
ahzı içün muamele-i habsiye icrası ernr olunabilir. 

Üçyüz altmış üçüncü madde: Şahidier davaya müteallik olan evrak ve senedat 
hakkında bir ifadeleri vuku bulduğu halde evrak-ı mezkureyi imza eyleyeceklerdir. 
İmza edemedikleri halde keyfiyet zabt varakasında zikr olunacaktır. 

Üçyüz altmış dördüncü madde: Bir davanın hln-i tahkik ve muhiikemesinde 
tarafeynden biri ibraz olunan bir senedin sahte olduğunu iddia eder ise sened-i 
mezburu istimal edip etmeyeceğini hasmına sual eylecektir. · 

Üçyüz altmış beşinci madde: Bu sual •üzerine eğer sahte olduğu itiraz olunan 
bir senedin istimal olunmayacağı ceviiben beyan olunur veyahut sekiz güne kadar 
hiçbir cevab verilmez ise sened-i mezkur nazar-ı itibara alınmayarak tahkikat ve 
muhakeinata devam olunacaktır. Ve istimal kılınacağı beyan olunur ise senedin sah
te olduğu davası esas davayı rü'yet eden mahkemede dava-yı hadise kabilinden rü
yet olunacaktır. 

Üçyüz altmış altıncı madde: Senedin sahte olduğunu iddia eden kimse sene
din sahtekarı veyahut muini ibraz eden şahıs olduğunu iddia eder veya netice-i mu
hakemeden sahtekar veyahut maiyyetinden ber-hayat olduğu tebeyyün eder ve mü
rür-ı zaman ile ikame-i dava hakkı dahi sakıt olmamış bulunur ise maslahat cinayet 
davası hakkında cari olan usule tevfıkan ruyet olunur. Fakat esas dava hukuk-ı 
şahsiyeye mebni olduğu halde muhakemesi sahtekarlık maddesi hakkında hüküm 
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tertib eelineeye kadar teahhur eder. Eğer esas dava cinayet ve cünha veya kabahatten 
mütevellid ise onu rüyet eden mahkeme müddei-i umurniyi İstima ettikten sonra asıl 
davayı tehir edip etmeyeceğine evvel emirde karar vermeye mecburdur. 

Üçyüz altmış yedinci madde: Maznunun aleyh veyahud müttehemden yazısı 
İstenilir ve mahkeme huzurunda bir iki satır yazı dahi yazdırılabilir. İstinkaf ve sükilt 
ey I ediği takdirde keyfiyet zabt varakasına .dere olunur. 

Üçyüz alt:qıış sekizinci madde: Bir dava hukuk-ı şahsiyeden mütevellid bile 
olsa fasl ve rüyetine memur olan mahkeme davayı esna-yı rüyetde evrak içinde sahte 
kağıt olduğu ve sahtekarın şahsına dair bazı emarat gördüğü halde müddei-i umumi 
veyahud mahkeme reisi evrak-ı mezkureyi sahtekarlığın vuk-u bulduğu zan olunan 
veyahud maznunun aleyhin tevkif olunabileceği mahall-i müstentikaıun refakatinde 
bulunan müddei-i umurrıl muavinine teslim eyleyecek ve hln-i hacetde maznunun 
aleyhin celbi için ihz§r müzekkiresi dahi verrneğe selahiyeti olacaktır. 

Üçyüz altmış dok-uzuncu madde: Senediit-ı resmiyyenin mecmuu ve bazı fık
ralan sahte olduğu tebeyyün eylediği takdirde sahtekarlık davasını ruyet eden mah
keme fıkarat-ı mezkureyi mahv ve isbat veya ilave tarikıyle hal-i aslisine irca 
etdirecek ve keyfiyet zabt varakasında tafsilen beyan olunacaktır. Esas-ı tatbik olan 
evrak tarih-i hükmünden itibaren on beş gün zarfında alındıklan mahalle iade kılına
caktır. Kılınmadığı takdirde katib-i mahkemeden iki lira ceza-yı nakdi alınacaktır. 

Üçyüz yetmişinci madde: Sahtekarlık hakkında meviidd-ı sabıkada musarrah 
olan muamelat haricinde iktiza eden tahkikat ceriiirn-i saire hakkında meri olan usu
le tevf'ıkan cereyiin edecek-tir. Fakat mahkeme-i istinaf reisieri ile müdde-i umumiler 
veyahut muavinleri ve ihtiyar meclis azası ve müstantıklar daire-i memuriyet ve hü
kiimetleri dahilinde bulunan mahaller haricinde dahi devletin meskukatını ve resmi 
damgalarını ve evrak-ı nakiliyesini ve banka tahvilatını taklit ve imal eden ve bu 
makille mamulatı memalik-i devlete ithal eden ve tediivülüne vasıta olan eşhas-ı 
mazni'ınenin ikiimetgahlarma duhul ile taharriyiit-ılazirne İcrasına mezi'ındurlar. 

("Muhiikemat-ı Cezaiyye Kani'ın-ı Muvakkatı", Diistur, I. Tertip c. IV, İstan
bul1295, s. 197-201) 
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