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bebiyle geniş ölçüde benimsenmiş ve Batı 
notası yerieşineeye kadar XIX. yüzyıl bo
yunca kullanılmış, bu yüzyıldan itibaren 
yaygınlaşarak binlerce Türk müziği eseri
nin zamanımıza intikalini sağlamıştır. Gü
nümüzde de bilinen ve kullanılan bu sis
tem, Ortaçağ Avrupası'nda kilise ve ma
nastırlarda müzik icra edilirken ezginin 
iniş-çıkışlarını göstermek amacıyla güfte
lerin üzerlerine konulan işaretiere (neu
ma) benzeyen yedi işaret üzerine kurul
muştur. 

Türk müziğinin yazımında Avrupa nota 
yazısına geçiş ll. Mahmud dönemine rast
lar. Bu geçiş geleneksel müziğin yazım so
runlarının yok edilmesi anlamına gelme
miştir. Türk müziğinin yeni notalama sis
temine uygulanması RaufYekta Bey, Hü
seyin Sadeddin Are!, Mehmet Suphi Ez
gi, Salih Uzdilek, Mustafa Nezih Albayrak 
Gültekin Oransay, Ekrem Karadeniz ve di
ğer müzikologların yeni Türk müziği siste
mi üzerindeki çalışmaları ile bağlantılıdır. 
Avrupa müziğine has olan on iki eşit per
deli sekizlinin çerçevesine 24, 41 (diğer ra
kamlar da mevcut) eşit olmayan perdeli 
dizilerio sıralanması, yeni sistemlerin Türk 
müziğini ne derecede gerçeğe yakın bir 
şekilde yansıttığı, makamların özel sesle
rini gösteren yeni imierin eklenmesi ve 
şekilleri, geleneksel müziğe özgü aralık
ların yazıda doğru saptanması, müzik ya
zısını etkileyen ve yazım türünden etkile
nen birçok diğer Türk müziği problemleri 
günümüzde de araştırma ve tartışma ko
nusudur. 
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Bazı Batı dillerinde ve günümüz Türk
çe'sinde kullanılan noter (Fr. notaire) keli
mesinin aslı "not tutan, süratli yazı yazan" 
anlamındaki Latince notariidir. Hukuk gü
venliğini sağlamak ve anlaşmazlıkları ön
lemek amacıyla belirli işlemleri belgelen
dirme, belgelerin suretlerini onaylama vb. 

işlerle görevli olan noterin işlevini yerine 
getiren kimseler için fıkıh literatüründe 
katib-i adi, katibü'l-adl. kat ibü'l-vesaik, 
müvessik gibi terimler kullanılmıştır. Ka
tib-i adlin temel görevlerini, "yazılı bir bel
geyi yazım kurallarına ve hukukun aradığı 
şart ve niteliklere uygun biçimde tanzim 
etme" ve "ispat vasıtası olarak mahkeme
ye sunulan bir belgenin içeriği hakkında 
şahitlik etme" şeklinde iki noktada topla
mak mümkündür. 

İslamiyet'ten önce okuma yazma bilen
lerin sayısının az olduğu Arap toplumun
da sınırlı da olsa yazı dini ve edebi hayat
ta, kabileler arası antlaşmalarda ve gün
lük muamelelerde kullanılıyordu. Kur'an-ı 
Kerim'in (el-Bakara 2/282; el-Kalem 68/1; 
el-infitar 82/1 ı; ei-Alak 96/1-5) ve Hz. Pey
gamber'in tavsiye ve teşvikleri neticesin
de İslam toplumunda kısa zamanda oku
ma yazma bilenlerin sayısında büyük bir 
artış meydana geldi. İslamiyet'in başlan
gıcından itibaren yazı, müslümanlar tara
fından dini bildirimierin ve ilmi birikimin 
tesbit ve neşir vasıtası olması yanında si
yası ve idari tasarrufların disiplin altına 
alınması ve hukuki muamelelerden doğan 
kişisel hakların korunması amacıyla geniş 

biçimde kullanılmıştır. Resül-i Ekrem za
manından beri hukuki işlemleri yazıyla bel
gelerne geleneğinin bulunduğunu ifade 
eden Serahsl, Resülullah'ın siyasi, idari, 
hukuki vb. alanlarda katipierine kaydettir
diği bazı yazılı belgeleri bu konuda örnek 
olarak göstermektedir ( el-Mebsut, XXX, 
168- ı 69). Yine tabakat kitapları başta ol
mak üzere ilgili kaynaklarda Hulefa-yi Ra
şidln döneminde idari tasarrufların ve hu
kuki muamelelerin yazıyla tesbit edildiği 
belirtilmekte ve Medine'de akidleri yazıya 
geçirip belgelendiren Abdullah b. Erkam, 
Ala b. Ukbe, Mugire b. Şu'be , Husayn b. 
Nümeyr, Harice b. Zeyd, Talha b. Abdul
lah gibi kimselerin isimleri zikredilmekte
dir. 

Kur'an-ı Kerim'de haksız kazanç elde et
mekten kaçınılması , borç ilişkisinde dürüst 
davranılması, verilen söze uymada hassa
siyet gösterilmesi istenmiş (ei-Bakara 2/ 
ı 77; el-Maide 511; el-isra ı 7/34-35), bu
nunla birlikte yükümlülüğünCı yerine ge
tirmeyen, borcunu inkar eden veya araya 
zaman girdiği için borcunun miktarını, va
desini unutan borçluların bulunabileceği 
ihtimaline binaen borç ilişkisinin ispatını 
kolaylaştıran tedbirlerin alınması üzerin
de önemle durulmuştur. Bir bakıma no
terlik müessesesinin esaslarını ortaya koy
duğu görülen Bakara süresinin 282. aye
tinde, ileride meydana gelebilecek ihtilaf-



ların önüne geçme ve bu arada meşru ol
mayan akidlerin yapılmasını engelleme 
amacıyla borç münasebetlerinin titiz bi
çimde kayda geçirilmesi ve tevsik edilebi
lir hale getirilmesi istenmiştir. Ancak fıkıh 
alimlerinin büyük çoğunluğu bu ayette yer 
alan ''yazın, yazsın, şahit bulundurun" şek
lindeki emirlerin vücQba değil nedb ve ir
şada delalet ettiği kanaatine varmış, do
layısıyla kişiler arasındaki hukul<i muame
leterin yazıyla belgelenmesinin hükmünün 
mendup veya caiz olduğunu, ayrıca katip
lik ve şahitlik yapacak kimselerin çokça 
bulunduğu bir toplumda bu iki görevin 
ifasının fertler bakımından mendup, top
lum bakımından ise farz-ı kifaye olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Noterliğin Kurumlaşma Süreci. Kur'an-ı 

Kerim'de hukul<i muamelelerle ilgili bel
gelerin adil şahitler huzurunda düzenlen
mesinin ispat açısından önemine işaret 
edildiğinden (el-Bakara 2/282) İslam'ın ilk 
devirlerinden itibaren yazılı bir belgede 
genellikle onu kaleme alanın ve yazılması 
esnasında şahit olarak bulunanların isim
leri kaydediliyordu. Kadılar da başka se
bepler yanında bu geleneği dikkate ala
rak duruşma işlemleri hakkında yüklen
me şahittiği (şehadetü't-tahammül) yapma
ları için adil olduklarından şüphe edilme
yen kişileri şahit diye bulunduruyor ve isim
lerini mahkeme kararının altına yazıyor
du. İslam'ın ilk dönemlerinde müslüman
ların tamamı adil olarak kabul edilirken ll. 
(VIII.) yüzyılın sonlarına doğru yalancı şa
hitlerin ortaya çıkması. kadıları bir yandan 
davada şahit gösterilen kişilerin adil olup 
olmadığını araştırmaya mecbur etmiş, öte 
yandan bazı kadıları yüklenme şahittiği 
yapmak üzere sınırlı sayıda daimi şahit ta
yin etmeye yöneltmiştir. Tesbit edilebildiği 
kadarıyla daimi şahit uygulamasını Mısır'
da 174-177 (790-793) yılları arasında ikin
ci defa kadılık görevine getirilen Mufaddal 
b. Fedate, Irak'ta ise 246'da (860) Bağdat'ın 
doğu tarafı kadılığına tayin edilen İsmail 
b. İshak el-Cehdami başlatmıştır. Mısır'da 
bu yöndeki ilk uygulamanın kökleşmesi 
için özel gayret gösterenler arasında 177-
184 (793-800) yılları arasında kadılık ya
pan Muhammed b. MesrQk et-Kindi ile 
18S'te ( 80 ı) kadı tayin edilen Abdurrah
man b. Abdullah el-Ömeri zikredilir. Ma
verdi. el-AJ:ıkamü's-sultaniyye adlı ese
rinde (s _ 59, 67) şahitleri tayin ve azietme 
görev ve yetkisinin kadılara ait bulunduğu
nu ve şahitterin mezalim mahkemelerinin 
bir unsuru olduğunu ifade ettiği halde Ede
bü'l-)fiiçli adlı eserinde (ll, 56-57) Basra 
kadısı İsmail b. İshak'ın yukarıda sözü edi-

len uygulamasının halen devam ettiğini 
belirttikten sonra şahitlik görevini sınırlı 
sayıda daimi şahitlere tahsis edip bunla
rın dışında kalanların şahitliğinin dinlen
memesinin naslara ve ilk dönem uygula
malarına aykırı sayıldığını vurgulamıştır. 

Daha sonra gelen Şafii fakihleri Maverdl'
nin bu görüşüne aynen katılmışlar, Han
beli fakihleri de bu görüşü benimsemişler
dir. Ancak Malil<i fakihlerinden Ebu Bekir 
İbnü'l-Arabi, Bakara suresinin 282. ayeti
ni tefsir ederken belge tanziminin ve şa
hitlik görevinin farz-ı kifaye olduğunu, bu 
sebeple içinde bulunduğu bölge (Endülüs) 
halkının, şahittiği kamu görevi olarak te
lakki ettiğini, bu görevin halife veya nili
binin maaşla tayin ettiği daimi şahitler 
tarafından ifa edildiğini kaydetmiştir. Yi
ne Malil<i fakihlerinden Mewak (ö_ 897/ 

1492), kendi zamanında İfrlkıye'de ve baş
ka bölgelerde kitabet ve şahittiği yüklen
me görevlerinin tayin edilen kişiler tara
fından sürdürüldüğünü belirtmiştir. 

E. Tyan, C. Cahen, J. Schacht. W. Hef
fening, Adam Mez, Münir el-Aclani, İsam 
Muhammed ŞebarQ gibi araştırmacılar, 
kadılar tarafından tayin edilen sınırlı sayı
daki daimi şahitterin başka görevler yanın
da noterlik görevini de ifa ettiklerini, dola
yısıyla İslam toplumunda noterlik mesle
ğinin bu daimi şahitlerden doğduğunu ile
ri sürmüşlerdir. Kasımi, Zühayli gibi alim
ler ise daimi şahitterin özellikle lll (IX) ve 
IV. (X.) yüzyıllarda maaştı olarak kamu hiz
meti yaptıklarını, "sahibü'l-mesail" (şahit
lerin adil olup olmadığını araştırıp soruş
turan memur), "şühQdü'l-hal" (yargılama
ları izleyip mahkeme kararının altına im
zası konan şah itl er) adıyla ve diğer bazı 
adlarla idari görevler ifa ettiklerini kabul 
etmekle birlikte bunların görevleri arasın
da noterliği zikretmemişlerdir. Tarih ve ta
bakat kitaplarında da daimi şahitterin alim 
oldukları ve yukarıda belirtilen görevlerde 
istihdam edildikleri belirtilmekte, fakat 
bunların noterlik görevini yaptıkları açık
ça ifade edilmemektedir. Bununla birlikte 
özellikle Malil<i fıkıh kitaplarında şühQdun 
noterlik görevi yaptığını gösteren bazı ka
yıt ve ifadelere rastlamak mümkündür. 
Matil~er'den Burhaneddin İbn FerhQn ( Teb
şıratü'l-/:ıükkam, 1, 44, 282) ve Hanefiler'
den Alaeddin et-Trablusi (Mu'inü'l-/:ıük
kam, s. 22, 93) "katibü'l-vesaik" ve "hat" 
(yazılı delil) konularını şahitlik bölümünde 
inceleyerek noterliğin şahittikle yakın ilgi
sine dikkat çekerken Muhammed b. Ab
dullah el-Haraşi, Ali b. Ahmed el-Adevi ve 
Ahmed b. Muhammed es-Savi gibi Malil<i 
fakihleri "eş-şühQd el-müvessikün" (belge 
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yazan şahitler, yargı lamaları takip ederek 
mahkeme kararlarının altına imza atan şa
hitler) tabirini kullanmışlar, bazı Şafii fıkıh 
alimleri ücret verilmedikçe şahidin belge 
yazmaya mecbur edilemeyeceğini belirte
rek bir kısım şahitterin belge tanzim et
me görevinin bulunduğuna işaret etmiş
lerdir. Ayrıca Hanefi mezhebi kitaplarında 
yazılı delil konusu daha ziyade "şehadet" 
ve "kaza" bölümlerinde incelenmekte, "hat
tü'ş-şahid"in ispat açısından mahkemede 
düzenlenen belgelerle aynı hukul<i değe
re sahip olduğu, dolayısıyla şahittikle bel
ge düzenleme işinin yakın ilişki içinde bu
lunduğu ifade edilmektedir. Mağrib ve Ho
rasan'da "şehadet" yerine "adalet", "şühOd" 
yerine "udQI" terimleri kullanılmıştır. Bu 
iki terim dışında Endülüs'te noter için "ka
tibü'l-vesaik, müvessik, vessak, vesaiki, 
sahibü'l-vesaik", noterlik için "kitabetü'l
vesaik, hıttatü'l-vesaik"; Doğu İslam dün
yasında noter için "şüruti, şurrat, kfıtibü'ş
şürut. sakkak, katibü's-sukuk", noterlik 
için "kitabetü'ş-şürut, kitabetü vesaik, 
kitabetü's-sak" gibi tabirlerin kullanıldığı 
görülmektedir. 

Fıkıh alimleri yazının yazıya benzeyebi
leceği, yazılı belgenin tahrif edilebileceği, 
bazı belgelerin müsvedde veya taslak ha
linde kaleme alınmış olabileceği gibi ge
rekçelerle yazılı belgenin ispat vasıtası ola
bilmesi için ikrarla veya adil şahitterin şa
hitliğiyle pekiştirilmesi gerektiğini söyle
mişlerdir. Bu sebeple uygulamada huku
l<i muamelelerle ilgili belgeler için adil şa
hitler bulunduruluyordu. Ancak XVIII. yüz
yıldan itibaren fıkıh alimleri, belgeyi dü
zenleyen kimseyi veya düzenlenmesi es
nasında hazır bulunan şahitleri ispat es
nasında tekrar bulundurmanın güçlüğü
nü göz önüne alarak tahrif ihtimali olma
yan bazı yazılı belgelerin tek başına ispat 
için yeterli olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Mecelle'nin 1738 ve 1821. maddeleri bu 
görüş doğrultusunda düzenlenmiş, bunla
rı ihtiva eden "Beyyinat ve Tahllf" ve "Kaza" 
kitapları 1876 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Mecelle Komisyonu'nun bu iki maddenin 
açıklaması mahiyetinde "Bila Beyyine Maz
munuyla Amel Olunacak İ'lamat ve Sene
datın Suver-i Tanzimi" adıyla hazırladığı 
yönetmelik 1879'da kabul edilmiştir. Ay
rıca Mecelle'nin adı geçen kitapları ka
bul edildikten sonra belge düzenleme ve 
tasdik işlerinin bir merci tarafından yapıl
ması gereği duyulmuş, Fransız Noter Ka
n unu'ndan tercüme edilerek hazırlanan 
"Mukavelat Muharrirleri Nizamnamesi" ay
nı yıl yürürlüğe konulmuştur. Batı usulü 
tanzim, tasdik ve tescil işlerini Türkiye'ye 
getiren ve noterlik mesleğinin nüvesini 
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oluşturan bu yönetmelik gelişen hukuki 
ihtiyaçlara cevap veremediğinden 1913'
te kabul edilen, "Katib-i Adi Kanun-ı Mu
vakkati" isimli geçici kanunla yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu dönemde şer'iyye mah
kemelerinin görevleri arasında kalmış bu
lunan vasiyet, hibe, vekalet. vakıf gibi hu
kuki muamelelerle ilgili hüccetleri tanzim, 
tasdik ve tescil işleri de 1924 yılında ka
tib-i adliere devredilmiştir. 1929'da çıka
rılan bir kanunla katib-i adle noter, Katib-i 
Adi Kanunu'na da Noter Kanunu adı veril
miştir. Çağdaş islam ülkelerinde noter için 
"katibü'l-adl, el-katibü'l-adl, katibü'l-uküd, 
müvessiku'l-uküd, müvessiku'l-hukük" gi
bi tabirler kullanılmaktadır. 

1. (VII.) yüzyılın ilkyarısından itibaren is
lam coğrafyasının genişleyip müslüman
ların çeşitli kültür ve medeniyetlere men
sup topluluklarla yakın temas içine gir
mesi ve şehirleşmenin hızlanmasıyla bir
likte kişiler arası hukuki muameleterin sa
yısında artışlar olmuş, bunların yazıya ge
çirilmesine eskisindan daha fazla ihtiyaç 
duyulması noterlik mesleğinin ortaya çık
masına zemin hazırlamış, ayrıca kadıları 

da mahkeme kararlarını yazılı hale getir
meye ve zabıt katibi tayin etmeye yönelt
miştir. Tabakat kitapları ve tarih kaynak
ları, EmevTier döneminde Mısır'da 40 (660) 
yılında kadılığa tayin edilen Süleym b. ltr'ın , 

Kufe'de 120'de (738) kadılığa getirilen Ab
dullah b. Şübrüme'nin mahkeme kararla
rını yazıya geçirme uygulamasını başiattı
ğını nakletmektedir. Bu gelişmeler karşı
sında fıkıh alimleri belge düzenleme yet
kisine sahip olanların uymaları gereken ku
ralları teorik olarak tartışmaya başlamış. 

böylece "ilmü'ş-şürut" (belge düzenleme esas
ları ilmi) denilen bilim dalı ortaya çıkmıştır. 

"iımü'l-vesaik ve's-sicillat, ilmü ezkari'l-hu
kük, ilmü's-sakk" olarak da anılan ilmü'ş

şürut konusunda uzman olan alimiere "eh
lü ' ş-şürut, şüruti" gibi adlar verilmiştir. 

Kaynakların Ebu Hanife'yi öncü olarak gös
terdiği bu ilim dalıyla ilgili olarak Hanefi, 
Şafii ve Maliki fakihleri tarafından , mah
kemelerde belge düzenlenme yetkisi bu
lunanların ve noterterin mesleklerini icra
ları esnasında faydalanabilecekleri pek çok 
eser kaleme alınmış ve bu alanda zengin 
bir literatür oluşmuştur (bk. ŞÜRÜT ve Sİ
CİLLAT) . 

Noterde Aranan Nitelikler. Yazılı bir bel
geyi yazım kurallarına ve hukukun aradı
ğı şartlara uygun biçimde tanzim etme 
yanında ispat vasıtası olarak mahkemeye 
sunulan bir belgenin içeriği hakkında şa
hitlik etmenin özel bir yetenek ve ehliyet 
gerektirdiğini dikkate alan fıkıh alimleri, 
Bakara suresinin 282. ayetine sık sık atıf-
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ta bulunarak noterde bulunması gereken 
niteliklerin kadıda arananlara yakın oldu
ğunu belirtmişler ve kitabet. ilim, adalet 
vasıfları üzerinde durmuşlardır. Yukarıda

ki ayette borç ilişkisini kayda geçiren kim
senin "katip" olarak isimtendirildiğini dik
kate alan fıkıh alimleri noterin güzel yazı 
yazmayı ve yazım kurallarını iyi bilmesi, 
sözleşme metinlerini okunakit ve hatasız 
bir şekilde kaleme alması gerektiğini, gü
zel yazı bilmeyen kimsenin noterlik mes
leğini icra edemeyeceğini ifade etmişler
dir. Tabakat kitaplarında noterterin hayat 
hikayeleri anlatılırken onların üstün me
ziyetleri arasında kendi zamanlarında en 
güzel yazı yazan kimseler oldukları da zik
redilmiştir. Noterlik görevini üsttenecek 
kişinin fıkhı ve özellikle hukuki muamele
lerle ilgili hükümleri de bilmesi gerekir. Zi
ra noter sadece katiplik yapan bir kimse 
değil aynı zamanda hukukçu kimliğiyle ta
raf veya tarafların iradelerini dikkate ala
rak belgeleri hukukun aradığı şart ve ni
teliklere uygun biçimde düzenleyen gö
revlidir. Yine kaynaklarda noterterin birer 
fakih oldukları , hatta bazı noterierin kadı 
ve müftülük gibi fıkıh bilgisini gerektiren 
görevlere tayin edildikleri belirtilmektedir. 
Noter aynı zamanda düzenlediği belgenin 
şahidi olduğundan şahitte aranan nitelik
lere sahip olması gerekir. Bunların başın
da ise adalet vasfı gelmektedir (et-Talak 
65/2) 

Noterierin Tayin ve Azilleri. Maliki mez
hebine ait kaynaklarda "hıttatü'l-vesaik" 

diye anılan noterlik devletin yürüttüğü gö
revler arasında sayılmakta ve devlet baş
kanının bir şehirde noterlik görevini ifa et
mek üzere bir veya iki kişi tayin edebilece
ği belirtilmektedir. Bu anlayışın neticesi 
olarak Maliki mezhebinin yürürlükte bu
lunduğu ülkelerde ve özellikle Endülüs'te 
not erlik m esteğinin serbest olarak değil 
resmi şekilde icra edildiği, devlet memu
ru olduğunu göstermek için notere "sa
hibü'l-vesaik" adı verildiği görülmektedir. 
ibn Haldun kadıların noterleri tayin etme, 
denetleme ve görevini kötüye kullananla
rı vazifeden uzaklaştırma yetkisine sahip 
bulunduğunu , noterlik mesleğinin yargı
ya tabi olarak icra edildiğini yazmaktadır. 

Şafii fakihleri de kadıların noterleri tayin 
etme ve görevden alma yetkilerinin oldu
ğunu ve kendilerine beytülmalden maaş 
ödenebileceğini kaydetmiştir. Fakat bun
lar hizmetleri karşılığında ücretlerini halk
tan alacaklarsa, rekabet ortamı oluşturup 
halkın bu hizmetten daha rahat yararlan
masını sağlamak üzere ehliyet sahibi olan 
herkese bu mesleği icra edebilme izninin 
verilmesi gerekir. Hanbelller'in bu husus-

taki görüşleri Şafiiler'inkine yakındır. Ha
nefi mezhebinin yürürlükte bulunduğu 
ülkelerde ve özellikle Osmanlı Devleti'nde 
noterlik mesleği serbest olarak icra edil
diği gibi bizzat kadılar, naibler ve mahke
me katipleri tarafından da bu hizmetin 
sunulduğu görülmektedir. 

Noterin Görev ve Yetkileri. Noterin asli 
görevi sözleşmelerin şahidi olmak, bunları 
kaleme almak ve gerektiğinde sözleşme
lerin içeriği hakkında mahkemede şahit
lik yapmaktır. Noter bey', i care, nikah, va
siyet, miras, şirket gibi her türlü hukuki iş
lemi düzenleme yetkisine sahiptir. Nikah 
akdiyle ilgili belge düzenlemesi sebebiyle 
bazı bölgelerde notere "akkadü'n-nikah" 
adı verilmiştir. Noterin kaleme aldığı bel
gelere "kitab, vesika, hüccet. sened, ahd, 
zikr, sak" gibi adlar verilmiştir. Noter ken
disinden sözleşme düzenlemesini isteyen 
herkese bu hizmeti sunabilir; ancak tanı
madığı kişilerin taleplerine açık kimlik ve 
adreslerini öğrendikten sonra cevap verir 
ve uygun olmayan talepleri geri çevirir. 
Ayrıca ihtiyaca göre nüsha adedini belir
ler. Bazı kaynaklarda Endülüs ve Mısır'da 

bazı noterierin emir, vali gibi yüksek mev
kilerde görev yapan kişilerin sözleşmele

rini yapmak üzere tayin edildikleri kayde
dilmektedir. Yine bazı kaynaklarda noter
Iere ek görev olarak fetva, şurta, kaza, za
bıt katipliği gibi görevlerin verildiği, bazı 
noterierin ise doktorluk, ticaret gibi no
terlik mesleğiyle bağdaşmayan işler yap
tıkları nakledilmektedir. 

Noterlik Mesleğinin Önemi. Noterlik top
lumda en çok rağbet edilen mesleklerden 
biriydi. Noterliğin Endülüs gibi bazı böl
gelerde devlet görevlerinden biri olması 
bu konuda en önemli faktör sayılabilir. Ta
rihçiler mesleğinde üstün başarı gösteren 
noterierin isimlerini vali ve diğer yüksek 
mevkilerde görev yapanlar gibi gelecek 
nesillere duyurutınaya layık görmüşler ve 
kitaplarında notertere önemli bir yer ayır
mışlard.ır. Noterierin itibar ve nüfuzlarının 
artmasında onların daha ziyade devletin 
üst kademelerinde görev yapanların yan
larında bulunmalarının ve onlardan fayda
lanmalarının payı büyüktür. Nitekim no
terler "bitanetü'l-kadi" ve "ihvanü'l-kadi" 
olarak tanınıyordu. Az da olsa bazı noter
Ierin bu konumlarını istismar ederek gö
revlerini kötüye kullandıkları, dolayısıyla 
halkın şikayetlerine maruz kaldıkları da 
bir gerçektir. Görevini kötüye kullanan rıo
terleri cezalandırmak isteyen kadılkudat
ların da onları koruyanlarının muhalefe
tiyle karşılaştıkları bilinmektedir. Noterli
ğin itibar görmesinin diğer bir sebebi bol 
gelir getiren bir meslek olmasıdır. Kaynak-



larda bazı noterierin bu sayede büyük ser
vet sahibi oldukları nakledilmektedir. 

Noterierin Hizmet Mekanı. Noterierin 
mesleklerini icra ederken belirli bir yeri 
büro olarak kullanma mecburiyeti bulun
mamaktadır. Kaynaklarda noterierin müş
terileriyle daha ziyade camilerde, cami ön
lerinde, evlerinde, mahkemelerde, şehrin 
bir kapısında buluşarak bu hizmeti icra 
ettikleri belirtilmektedir. SüyGtl noterierin 
önceleri evlerinde noterlik hizmetini sun
duklarını ve 635 (1237-38) yılında Şam'a 
kadı tayin edilen Şemseddin Ahmed el-Cü
ni' nin şehirde noteriere "merkez" adıyla 
bürolar ayırdığını, Mısır'da noterierin mes
leklerini icra ettikleri yerlere "hanut" den
diğini kaydetmektedir ( Taril]u'l-l]ulefa', s. 
462). İbn Haldün da noterierin "dükkan. 
mastaba" diye adlandırılan bürolarda müş

terilerine bu hizmeti sunduklarını belirt
mektedir. 

Noterierin Maaş ve Ücretleri. Fıkıh alim
leri, kamu hizmeti olduğu için belge yazı

mının parasız ve karşılıksız olması ve bu 
hizmeti ifa edenlere beytülmalden maaş 
ödenmesi gerektiği hususunda görüş bir
liğine varmışlar. beytülmalde bu hizme
tin ifası için ödenek bulunmaması duru
munda bu hizmeti resmen veya serbest 
şekilde icra edenlerin müşterilerinden üc
ret alıp alamayacakları hususunda ise fark
lı görüşler ortaya koymuşlardır. Çok az sa
yıdaki fakih, ibadet niteliği taşıyan bir ka
mu hizmeti sayıldığı için belge tanzimi kar
şılığında ücret alınmasının caiz olmayaca
ğını ileri sürmüştür. Buna karşılık fakihle
rin çoğunluğu zamanının tamamını bu işe 
ayıran kişinin ücret almamasının onun za
rarına olacağını, halbuki ayette, "Ne katib 
ne de şahit zarara uğratılsın" buyuruldu
ğunu belirterek belge tanzimi karşılığın
da ücret alınmasının caiz olduğunu kabul 
etmişlerdir. Bunlara göre noterle müşte
rileri arasındaki ilişki bir icare akdi (hizmet 
akdi) ilişkisidir. Noterle müşterileri yapılan 
işi ve ücreti önceden belirleyebilir. Ücret 
önceden belirlenmemişse noter misil üc
reti (rayiç bedeli) hak eder. Fıkıh alimleri, 
noterlik ücretlerinin tesbiti ve ücretin han
gi taraftan alınacağıyla ilgili bazı kriterler 
ortaya koymuşlar, ücretierin yükselmeme
si için yeterli fıkıh bilgisine sahip kabiliyet
li ve tecrübeli kişilere belge düzenleme iz
ni verilmesi gerektiğini kaydetmişlerdir. 
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Alman şarkiyatçısı. 
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Königsberg'de doğdu ; Ahd-i Atik uzma
nı Martin Noth'un oğludur. Babasının ll. 
Dünya Savaşı'nın ardından Bonn Üniver
sitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalış

maya başlaması üzerine ailesiyle birlikte 
bu şehre taşındı. Liseyi burada bitirerek 
Freiburg im Breisgau'daki üniversitenin ta
rih bölümüne girdiyse de kısa bir süre son
ra Bonn Üniversitesi'nin tarih bölümüne 
nakletti. Reinhard Elze'den tarihi kaynak
ları eleştirel bir şekilde kullanma metodu
nu öğrendi ve bunların Ortaçağ Avrupa 
tarihiyle ilgili olanlarından yeterince fay
dalanıldığına inandığı için bilgilerini farklı 
bir alana taşımak amacıyla Ortadoğu coğ
rafyasına yöneldi. Aynı zamanda lslam
wissenschaft bölümünde şarkiyatçı Otto 
Spies'in talebesi oldu. 1964'te doktor un
vanını kazandı ve hazırladığı tezle Bonn 
Üniversitesi'nin "üniversite ödülü"ne layık 
görüldü. 1965-1970 yılları arasında Deuts
che Forschungsgesellschaft'tan burs al
dı. 1970'te doçentliğini kazanıp Bonn'da-
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