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lar'ın isteklerinin yerine getirilmesini hal
ka tavsiye ettiği, ancak halkın reise ağır 
sözler söyleyip savaşmaya karar verdiği; 
622 (1225) yılında Tebriz'de reis ve şehrin 
ileri gelenlerinin toplanıp isyana kalkıştık

ları, durumu öğrenen Celaleddin Harizm
şah'ın onları yakalatıp reisi öldürttüğü bu 
tür bilgiler arasında zikredilebilir. 

Ayrıca çeşitli meslek erbabının din, mez
hep, kabile ve cemaat mensuplarının baş
kanlarına da reis denilirdi. 
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REISKE, Johann Jacob 
(1716-1774) 

Şarkiyatçılığın öncülerinden, 
İslam nümismatiğinin kurucusu, 

Grek ve Bizans uzmanı. 
_j 

Saksonya'nın Zörbig kasabasında yok
sul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gel
di ve bir yetimhanede büyüdü. Zörbig ve 
Halle'de ilk ve orta öğrenimini bitirdikten 
sonra 1733'te girdiği Leipzig Üniversite-
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si'nde klasik diller ve Grek edebiyatı oku
du; kendi imkanlarıyla Arapça öğrendi. Ta
le beli ği sırasında Şehabeddin İbn Arab
şah'ın Timur biyografisi tAca'ibü'l-mat,:
dür fi neva'ibi [al]bari] Tımür) üzerinde 
çalıştı, bir Hermes risalesini (Risaletü Her
mes fi mu'azeleti 'n-nefs) ve Hariri'nin el
Mal;famdt'ından 26. makameyi Latince'
ye çevirdi. 1738 yılında diplomasını alınca 
Leiden'e gitti. 1746'da Miscellaneae ali
quot observationes medicae ex Arabum 
monumentis (eski Arap eserlerinde yer 
alan bazı tıbbi mülahazalar) başlıklı teziy
le doktorasını vererek Leipzig'e döndü. An
cak eserinde kullandığı bazı ifadeler yü
zünden dönemin önde gelen tealogları ta
rafından materyalist olmakla suçlandı ve 
üniversitede görev alması engellendi. Bir 
süre Latince ve Yunanca dersleri vererek 
ve Latince'ye tercümeler yaparak geçimi
ni sürdürdü. Ardından İslam tarihine giriş 
niteliğindeki eseri Prodidagmata'yı Sak
sooya kralının oğlu Priedrich Christian'a 
sundu ve bu sayede profesör unvanıyla bir
likte 1 755 yılına kadar devam edecek bir 
burs kazandı. 1758'de bir liseye müdür ol
du. 1774'te veremden öldü. 

XVIII. yüzyılda Avrupa'da yetişen en 
önemli Arap dili ve edebiyatı araştırmacı
sı ve şarkiyatçılığın öncülerinden olan Re
iske yaptığı çalışmalarla İslam nümisma
tiğinin kurucusu kabul edilir. Eserlerinde, 
yaşadığı dönemin aydınlarında ön plana çı
kan dünyaya açılma ve Avrupa dışındaki 
kültür ve medeniyetleri tanıma eğilimini 
dile getirmiş, fakat bu tutumuyla ve bil
hassa i slam 'ı ve İslam kültürünü yüceltir 
nitelikte görülen ilmi tavrıyla kilise çevre
lerinin düşmanlığını kazanmıştır. Bu du
rum, hayatının büyük bir kısmında karşı 
karşıya kaldığı maddi güçlükterin sebebi 
kabul edildiği için kendisine "Arap edebi
yatı şehidi" denilmektedir (Fück, Die Ara
bischen Studien, s. 125). Reiske, Arap 
edebiyatı hakkında yaptığı çalışmalardan 

dolayı iltifat göremeyince Grek ve Bizans 

edebiyatma yönelmiş, bu alanda da çok 
önemli eserler vermiştir (Abdurrahman Be
devi, s. 207-208). Çalışmalarının bir kısmı 
kendisi, bir kısmı ölümünden sonra eşi Er
nestine Christine Reiske, terekesi arasında 
bulunan diğer bir kısmı da çeşitli ilim adam
ları tarafından bazı eklerle birlikte neşre
dilmiştir. 

Eserleri. 1. Tharaphae Moallakah cum 
scholiis Nahas (Leiden ı 742) . Tarafe b. 
Abd'in Mu'allah"a'sının önemli bir giriş ya
zısı, EbO Ca'fer en-Nehhas'ın şerhive açık

lamalı Latince tercümesiyle birlikte neşri
dir. Z. Miscellaneae aliquot observati
ones medicae ex A rabum monumen
tis (Leipzig ı 746, 1776). Reiske'nin dokto
ra tezidir. 3. Abulfeda Annales Moslerni
ci (ı: Leipzig ı 754; 1-V: Copenhagen ı 789-

ı 794; J ı . Chr Adler ile) Ebü'I-Pida'nın el
Mu{ıtaşar ii a{ıbdri'l-beşer'inin Avrupa'
da daha sonra gelişecek islam tarihçili
ğinin temel müracaat kitabı olan Latince 
tercümesidir. 4. Abi'l-W ali di İbn Zeidu
ni Risalet se u epistolium arabice et la
tine cum notulis edidit J. J. Reiske (Le
ipzig ı 755) İbn ZeydOn'un İbn AbdOs'a 
gönderdiği mektubun Arapça metni, La
tince tercümesi ve Reiske'nin İbn Nübate 
ei-Mısrl şerhine dayanarak yaptığı açık
lamalardan oluşur. S. Thograis soge
nanntes Lamisehes Gedicht. Aus dem 
Arabischen übersetzt. Nebst einem kur
zen Entwurf der arabischen Dichterey 
(Dresden ı 756) . Tuğral'nin Ldmiyyetü'l
'Acem'inin Almanca'ya tercümesidir. 6. 
Sammlung einiger arabischer Sprüch
wörter, die von den Stecken ader Sta
eben hergenommen sind (Leipzig 1758). 

Bazı Arap atasözlerinin Almanca karşı
lıklarından ibarettir. 7. Proben der ara
bischen Dichtkunst in verliebten und 
traurigen Gedichten, aus dem Mota
nabbi, Arabisch und Deutsch, nebst 
Anmerkungen (Leipzig ı 765) . Müteneb
bl'nin divanından seçilmiş gazel beyitleriy
le iki mersiyenin Almanca tercümesi ve 
bazı nottarla neşridir. 8. Prodidagmata 
ad Hagji Chalifae librum memorialem 
rerum a muhammedanis gestarum ex
hibentia introductionem genaralemin 
histariarn sic dietam orientalem (Leip
zig ı 766, 1786) Katib Çelebi'nin Takvimü't
tevdrih'inden hareketle yazılmış islam ta
rihine genel giriş mahiyetinde bir eserdir. 
9. Hermes Trismegistus an die men
schliche Seele arabisch und deutsch 
(Leipzig ı 870). Öğrenciliğinde Latince'ye 
çevirdiği ilk Arapça eserdir. 1 o. Coniec
turae in Jobum et proverbia Salomonis 
cum eussdem oratione de studio ara-



bicae linguae (Leipzig I 779) . Hz. Süley
man'ın meselleriyle Hz. EyyQb'un "sifr"ine 
ilişkin bazı düzeltme teklifleri ve bir kon
feransının metninden oluşmaktadır. 11. 
Reiske, lahann Jacob : Von ihm selbst 
aufgesetzte Lebensbeschreibung (Le

ipzig ı 783) 1770'te yazdığı otobiyografisi 
ve Hariri'nin 26. makamesi dahil yayımlan
ınam ış bazı yazıları ile dönemin ünlü ilim 
adamlarına ve düşünürlerine gönderdiği 
mektupları bir araya getiren eseridir. 1 z. 
Gelehrter Briefwechsel zwischen Re
iske, Moses Mendelssohn und Lessing 
(1-11, Berlin 1 789). 13. Eriefe (Leipzig 1897). 

Mektuplarının diğer bir kısmıdır. Makalele
rinden "Der einfluss der arabischen Sprac
he in den Wissenschaften" (Neue Zeitung 
uongelehrten Sachen ıLeipzig I 748]). Arap
ça'nın ilimiere etkisi konusundadır. z. "Sri
efe über das arabische Münzwesen" (Re

pertorium {ür biblische und morgenlaen
dische Uteratur, IX ı Le i pzig I 78 I [. s. I 97-

268; X ı 1781 [. s. 165-240 ; Xl ı 1 782[. s. 1-44; 

XVII ı I 785[. s 209-284; XVI ll ı I 786ı . s I -78 ), 

islami sikkeler üzerine mektup şeklinde te
lif edilmiş olan çeşitli yazılarının bazı not
lar ve eklerle birlikte neşredilmiş şeklidir. 
Yazar ayrıca Bibliotheque orientale'in Al
manca tercümesine katkıda bulunmuş, 
Mer"i b. Yusuf'un Nüzhetü'n-na:prin'ini 
kısmen Almanca'ya çevirmiştir. 
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REİSÜLKURRA 
( "f)Jf ı.r:i) ) 

Kıraat ilminde icazeti olanların reisi 
anlamında bir tabir. 

_j 

Karl (okuyucu) kelimesinin çağulu olan 
kurra ile reis kelimesinden oluşan terkip 
kıraat ilmini tamamlayan hafız ve karile
rin reisini ifade eder. Kıraat ilmiyle ilgili li
teratürde daha çok şeyh kelimesi kullanıl
mış ve terkip şeyhülkurra olarak yaygın
lık kazanmıştır. Türkiye'de Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi 'nde yüzlerce şeyhülkur
ralık cihetinin bulunduğu görülmektedir. 

Bu terimle, kıraat ilmini öğreten ve bu ilim
deki uzmanlığı ile bölgesinde temayüz eden 
kıraat alimleri kastedilmektediL Buna gö
re terim bir bölgede veya şehirde birden 
çok kıraat alimi için kullanılabilmektedir. 
Tabiri ilk defa relsülkurra şeklinde EyyObl 
Molla Mehmed Emin Efendi (ö. 1859) 'Um
detü '1-{ıullan ii iZaJ:ıi Zübdeti'l-'irfan 
adlı eserinin mukaddimesinde babası Ab
dullah EyyQbl için kullanmıştır. Tanzimat 
ve Meşrutiyet devirlerinde kaleme alınan 
eserlerde de bu terimin yer aldığı görül
mektedir. Ancak şeyhülkurra tabirinin kul
lanımı sürdürülmüş, relsülkurra yerine "re
lsü meşayihi'l-kurra" terkibinin kullanıldığı 
da olmuştur. 

Kur'an-ı Kerim kıraatinin ve kitabetinin 
asiina uygun biçimde korunması amacıyla 
1887'de istanbul'da meşihata bağlı "mec
lis-i huffaz" birimi oluşturulmuştur. 1891'
de bu meclis Meclis-i Teftiş-i Mesahif-i Şe
rife adıyla yeniden yapılandırılmış. başına 
da kıraat ilmini İbnü'l-Cezerl'nin Ta]fri
bü 'n-Neşr'inin muhtevası seviyesinde bi
len. bu konuda icazeti bulunan ve istan
bul'da oturan bir şeyhülkurranın tayin edil
mesi usulü benimsenmiştir. Günümüzde 
Türkiye'de bu hizmetin mushafların doğ
ru basımının sağlanmasıyla ilgili yönü Di
yanet İşleri Başkanlığı Mushafları incele
me Kurulu. Kur'an kıraatlerinin öğretimiy
le ilgili yönü de aynı başkanlığa bağlı Pen
dik Haseki Eğitim Merkezi tarafından ye
rine getirilmektedir. 

Meclis-i Teftiş-i Mesahif-i Şerlfe'ye 1911 '
de üye sayısı arttırılarak dini nitelikli bü
tün kitapları inceleme görevi de verilmiş, 
adı da Teftiş-i Mesahif-i Şerlfe ve Müelle
fat-ı Şer'iyye Meclisi olarak değiştirilmiş
tir. Ancak yeni yapılanınada da başkanı 
relsülkurra olmuştur. Diyanet işleri Baş
kanlığı Mushafları inceleme Kurulu Arşi
vi'nde bulunan 1 numaralı defterde yer 
alan ve Tenslkat Komisyonu Riyaseti'ne ya
zılan 30 Şaban 1327 ( 16 Eylül 1909) tarihli 
yazıda Teftiş-i Mesahif-i Şerlfe ve Müelle
fat- ı Şer'iyye Meclisi üyeleri kıdem sırasına 
göre sıralandıktan sonra relsülkurra hak
kında şu bilgiye yer verilmiştir: "Bu ana ka
dar meclis-i daiyanemizin riyaseti relsül
kurraya ve relsülkurralık dahi Darü'l-hila
feti'l-aliyye'deki mevcut kurranın en kıdem
lisine ait olduğu cihetle 16 Zilkade 1322 
(22 Ocak ı 905) tarihinde relsülkurra tayin 
kılınan Abdülaziz Vasfi Efendi meclis-i dai
yanemize dahi reis tayin olunmuş ise de 
şeyhOhet ve maiOiiyet hasebiyle hln-i ta'
ylninde ancak birkaç defa gelebil miştir" . 

Teftiş-i Mesahif-i Şerlfe ve Müellefat-ı 
Şer'iyye Meclisi'nin değişik tarihlerde al-
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dığı kararlarla relsülkurrada bulunması 
gereken nitelikler tesbit edi l miştir. Diya
net İşleri Başkanlığı Mushafları inceleme 
Kurulu Arşivi 'nde bulunan Esami-i Kur
ra Defteri'nin mukaddimesinde zikredildi
ği üzere relsülkurra, ibnü'I-Cezerl'nin Ta]f
ribü'n-Neşr'inden icazetli olması yanında 
icazet tarihi itibariyle de en kıdemli kişi 
olmalı , ayrıca ilm-i kıraat tedrlsiyle fiilen 
meşgul bulunmalıdır. 

Son relsülkurralardan Hendekli Abdur
rahman Gürses'ten alınan bilgiye göre rel
sülkurranın başkanlığında yapılan kıraat 

cemiyetleri pazartesi ve perşembe günleri 
icra edilir ve şöyle olurdu: Cemiyetin ya
pılacağı caminin mihrabının hemen önü
ne relsülkurra kürsüsü kurulur. Teşrifatçı 
adı verilen kıdemli karHerden biri, Kur'an 
tilavet edecek hatız ve kurranın kıdem sı
rasına göre relsülkurra kürsüsü merkez 
alınmak suretiyle yerlerini almalarına yar
dımcı olur. Bunun üzerine relsülkurranın 
verdiği talimat doğrultusunda tilavete baş
lanır ve her karinin okuyuşu onun işaretiy
le son bulur. Daha sonra icazet alacak kişi 
"indirac" metoduyla (DİA, XXV, 431) İhlas. 
Felak ve Nas sOrelerini tilavet eder. Ardın
dan icazetname yüksek sesle okunur ve 
yapılan dua ile merasim son bulur (ayrıca 
bk. İCAzET) 

Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri 
Riyaseti kurulunca Teftiş-i Mesahif-i Şerlfe 
ve Müellefat-ı Şer'iyye Meclisi kaldırılmış. 
yerine Hey' et-i Müşavere ve Tetklk-i Mesa
hif Heyeti adlarıyla iki heyet oluşturulmuş
tur. Hey'et-i Müşavere, Diyanet işleri Riya
seti bünyesine Ankara'ya alınırken Tetkı"k-i 
Mesahif Heyeti çalışmalarını istanbul Müf
tülüğü içinde sürdürmüştür. Fatih Camii 
imam-hatibi Ömer Fazı! Aköz'ün ölümüne 
kadar (ı 95 2) heyetin başkanlığı relsülkur
ralar tarafından yürütülmüşse de Hüseyin 
Fikri Aksoy'un göreve getirilmesinde bu 
gelenek dikkate alınmamış ve bu uygula
ma daha sonra da sürdürülmüştür. 19SO'Ii 
yıllardan bu yana relsülkurralık, Mushaf
ları ineerne Kurulu Arşivi'nde saklanan Esa
mi-i Kurra Defteri'nde mevcut icazet tes
cillerine göre gayri resmi olarak devam et
tirilmekte olup Abdurrahman Gürses'ten 
sonra bu unvanı Eyüp Camii emekli imam
hatiplerinden Ahmet Arslanlar taşımak
tadır (2007) 
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