
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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il RECEP Al<AKuş 

REISÜLKÜTTAB 
(y~f~)) 

Osmanlı bürokrasisinde 
yazı işlerini yürüten 

Divan Kalemi'nin amiri. 
_j 

Osmanlı Devleti'nde reisülküttablık bir 
grup katibin yöneticiliğini yapmak üzere 
ortaya çıkmış bir müessesedir. XV-XVI. yüz
yıl belgelerinde daha çok reis-i küttab, da
ha sonra reisü'I-küttab ve reis efendi, ba
zan da reisü'l-küttab-ı Divan-ı Hümayun 
şeklinde geçer. Makam için de riyaset ve 
riyaset-i küttab adları yaygındır. Klasik dö
nem Osmanlı devlet teşkilatının merkezi 
yönetim organı olan Divan-ı Hümayun'un 
maliye dışındaki yazışmalarını yürüten ka
tipler Divan-ı Hümayun katibi olarak anıl
makta ve reisülküttab yönetiminde nişan
cıya bağlı bulunmaktaydı. Reisülküttab 
şeklindeki isimlendirme islam devletlerin
deki bürokratik geleneğe de uygunluk gös
termektedir. İlhanlılar ve Mısır Abbasileri 
döneminde reisülküttab tabirinin kullanıl
dığı bilinmektedir. Anadolu Selçukluları'n
da "melikü'l-küttab" unvanını taşıyan divan 
görevlileri mevcuttu; görevleri de Osman
lılar'daki nişancılık ve reısülküttablığın gö
revlerine benziyordu. Osmanlılar'da reisül
küttablık müessesesinin ne zaman ortaya 
çıktığı konusunda tam bir açıklık mevcut 
değildir. 

Bu kurum hakkındaki en eski bilgiler Fa
tih Sultan Mehmed'in Teşkilat Kanunna
mesi'nde bulunmaktadır. Buna dayanıla

rak kurumun Fatih devrinden önce de 
mevcut olduğu kabul edilir. Ancak bu ka
nunnamenin tarihlendirilmesi hususunda
ki şüpheler sebebiyle bazı araştırmacılar, 
kanunnamenin geç bir tarihte oluşturul
duğu veya reisülküttablığın geçtiği kısım

ların daha sonra metne ilave edildiği yo
lunda görüşler ileri sürmüşlerdir. Özellikle 
Kanuni Sultan Süleyman'nın saltanatının 
ilk yıllarında çeşitli kanuniaştırma faaliyet
leri dolayısıyla bu işi yapmakta olan nişan
cının yükünü hafifletmek üzere oluşturul

duğu gibi bir fikirle de bu görüş destek
lenmektir. Kanunnarnede reisülküttablık 
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hakkında yer alan maddelerin açık şekilde
ki uygulamasının ancak XVI. yüzyıl kaynak
larında görülmekte olması bu görüşlerin 
başlıca dayanağıdır. Bazı Osmanlı kaynak
larında verilen bilgiler reisülküttablığın en 
azından Yavuz Sultan Selim zamanında 
mevcut olduğuna işaret eder. Haydar Çe
lebi Ruzndme'sinde, Yavuz Sultan Selim'in 
Dulkadır Beyliği'ni ilhak ettikten sonra is
tanbul'a dönüşünde (29 Cemaziyelevvel 
9211 ll Temmuz 1515) Dil'den (Dil iskele
si) kayığa binerek istanbul'a girdiği, ismi 
verilmeyen reisülküttabın da bu esnada 
Pir! Paşa ve nişancı ile ayrı bir kayıkla ha
reket ettikleri belirtilmektedir (Feridun Bey, 
ı. 465). Aynı kaynak, 921'de (ı 5 ı 5) yine adı 
belirtilmeyen reisülküttabın nişancı ile bir
likte yirmi iki berat, bir beylerbeyi beratı 
ve istimaletname olmak üzere toplam otuz 
adet evrakın yazılması için davet edildiği
ni, hazineden kağıdı reisülküttabın aldığı
nı, bunların tanziminin nişancı odasında 
yapılarak kapı ağasına reisülküttab vasıta
sıyla teslim edildiğini kaydeder (a.g.e., ı. 

4 70-4 7 ı) . Bu bilgilere göre reisülküttabın 
yaptığı işler bu makamın gelişkin dönem
Ierinde yapmış olduğu işlerin aynısıdır. Bu 
durum, klasik şekilde olmasa bile Osman
lı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren di
vanın onu yürüten katipler ve amirlerin
den oluşan bir bürokrasisinin mevcudiyeti 
de dikkate alınırsa reisülküttablık gibi bir 
müessesenin en azından Fatih devrinde 
var olduğuna işaret eder. 

XVI. yüzyıl başlarında reisülküttablık ni
şancının emrinde çalışan, Divan-ı Hüma
yun'da görevli bir grup katibin yöneticisini 
ifade etmekteydi. Başlıca görevleri Divan-ı 
Hümayun toplantılarında arzuhalleri ses
li olarak okumak, telhis kesesini sadraza
rnın yanına koymak, divandan çıkan, ni
şancı veya kendisi tarafından müsveddesi 
hazırlanan fermanların kontrolünü yap

. mak, tirnar tahsis belgesi olan tahvil hük
münü hazırlamak, tirnar ve zeametlerin 
beratlarını yazdırmak, merkezden yapılan 
tayinleri deftere işlernek ve berat için ru
Qs tezkiresi adı verilen, defterdeki kaydın 
sOretini vermekti. Bu görevlerde bütün 
XVI. yüzyıl boyunca fazla bir değişiklik ol
mamış, sadece işlerin hacmi artmıştır. XVI. 
yüzyılın sonlarından itibaren nişancının asli 
vazifelerinden olan fermaniara tuğra çek
me, tahrir defterleri üzerinde gereken tas
hihleri yapma, ihtiyaç baş gösteren konu
larda kanun tedvin etme gibi işlerin yo
ğunlaşması sebebiyle bunlara göre ikinci 
dereceye düşen divan katiplerinin idaresi, 
hüküm müsveddelerinin kaleme alınması, 
beratların kontrolü gibi vazifeleri relsül-

küttablarca üsttenıneye başlanmıştı. Hem 
bu işlerin kazandığı yoğunluk hem de re
isülküttaba bağlı bürokrasinin kaydettiği 
gelişme beylikçi, kesedar, mümeyyiz gibi 
daha alt görevlerin ortaya çıkmasını sağ
lamıştır. XVII. yüzyılın ortalarında Babıali'

nin kurulması ile birlikte reisülküttablık 
buraya taşındı. Ancak Divan-ı Hümayun'
daki görevleri devam etmekteydi. 

Babıali'ye intikaliyle beraber reisülküt
tablık birçok yeni görev yüklendi. XVII. yüz
yıl sonlarına doğru bürokrasinin merkezi
leşmesine paralel biçimde bürokratik işle
rin kazandığı yoğunluk sadrazamların yü
künü arttırdığından resmen olmasa bile 
fiilen birçok bürokratik iş reisülküttabla
ra devredildi. Nitekim sadrazarnın buyrul
du yetkisini daha geniş bir şekilde kullan
mak, sadrazam adına hazırlanan telhisleri 
daha müstakil şekilde hazırlamak, geliş
meye başlayan Dışişleri'nde elçilerle yapı
lacak ön görüşmeleri bizzat yürütmek gi
bi bürokratik görevlerden başka özellikle 
sefer esnasında ordunun iaşesinin temi
ni, çeşitli sınıfiara asker alınması, askere 
bahşiş verilmesi, asker sayımı, hatta za
man zaman ordunun sevk ve idaresi gibi 
konularda sadaret kethüdası ile birlikte 
sadrazarnın birçok yetkisini üstlendi. Ba
bıali'de sadrazarnın bürokratik işlemler

deki yetkilerini onun adına kullanınada olu
şan paylaşım sonucu reisülküttablık Ba
bıali'nin üç büyük memuriyeti arasına gir
di. Bunlardan kethüda bey sadrazarnın 
başyardımcısı durumundaydı ve daha çok 
sadrazarnın taşra teşkilatı ile olan ilişkile
rini yürütüyordu. Çok eski bir makam olan 
çavuşbaşılık da Babıali'nin üçüncü büyük 
memuriyeti olarak reisülküttablığın altın
da yer alıyordu. 

XVIII. yüzyılda önemini oldukça yitirmiş 
olan Divan- ı Hümayun çok fazla değişiklik 
geçirmediği için reisülküttablığın artan öne
mi buradaki teşrifata pek yansım adı. Kla
sik dönemde reisülküttablığın amiri du
rumundaki nişancılık bürokratik açıdan 
divan gibi önemini kaybettiyse de yüzyıl 
sonuna kadar divan teşrifatında reisülküt
tablığın üst makamı olma durumunu ko
rudu. XVI. yüzyılda reisülküttablıktan da
ha üst makam olarak değerlendirilen def
ter eminliği XVII. yüzyıl sonlarına kadar üst 
veya alt makam olma durumunu sürdür
dü, daha sonra artık bu konumunu mu
hafaza ederneyerek alt makam durumuna 
geldi. Hacegan statüsünde olan reisülküt
tablık, yine hacegan durumunda olan mer
kezdeki üç defterdar dışında diğerlerinin 
üzerinde kabul edildiğinden kalem şefliği 
gibi herhangi bir fiili görevde bulunan veya 


