
RETSÜLKURRA 

ter, DİB Mushafları İnceleme Kurulu Arşivi, nr. 1, 
s. 126; Sultan lll. Osman Vaktiyesi (haz. Ali ön
gül). Manisa 2003, s. 17; Molla Mehmed Emin 
Efendi, 'Umdetü 'l-l]ullan fi fZaJ:ıi Zübdeti'l-'irfan, 
istanbul 1270, s. 6-8; Düstar, Birinci tertip, istan
bul 1289, ll, 177 vd.; İlmiyye Salnamesi, s. 608-
609; Cahit Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı 
Medrese/eri, İstanbul 1976, s. 583-611; Abdül
hamit Birışık, "Kıraat", DlA, XXV, 431. 

L 

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 



görev sırası bekleyen bütün yüksek dere
celi memurların üstünde yer alıyordu. 

Reısülkütti~blık müessesesi bürokrasi 
içerisinde ifa ettiği görevlerin niteliği se
bebiyle bazı özelliklere sahip memuriyet
lerden biridir. XVIII. yüzyılda devletin ar
tan diplomasi faaliyetlerine paralel biçim
de Dışişleri bürokrasisi reısülküttablığın 
başlıca meşguliyet alanını oluşturdu . Ay
nı zamanda İçişleri'nin siyası meseleleriy
le de yakından ilgiliydi. Bu konularda sad
razamla saray arasındaki normal yazışma
ların reısülküttab vasıtasıyla yürütülmesi 
reısülküttablığı sadrazarnın saraya açılan 
gözü haline getirdi. Bunun sonucu olarak 
reisülküttablar devletin her türlü mahre
miyetine vakıf olmaktaydı . Bu durum on
lara ayrı bir sorumluluk yüklediği gibi di
ğer bürokratlardan farklı bir özellik de ka
zandırıyordu. Elçilerle sürekli temas ha
linde olmaları ve çoğunlukla görüşmelere 
devlet adına katılmaları, bu görüşmeler 
esnasında devleti zor duruma düşürme
yecek ince anlayış, kıvrak zeka, iyi bir kül
tür ve siyası tarih bilgisi gerektirdiğinden 
bu özelliklerin relsülküttablarda bulunma
sı önemliydi. 

XVII. yüzyıl ortalarında Paşakapısı adıyla 
anılan Babtali'nin resmi bir müessese ola
rak teşekkülünden önce de reısülküttab 
ve Divan-ı Hümayun katipleri sadrazam 
konaklarında kısmen hizmet vermektey
diler. Artık sadrazarnın ikamet yerinin sa
bit hale getirilmesiyle ilgili bürolar gibi re
lsülküttab ve maiyetindeki katipler de bu
ranın daimi kadrosunu oluşturdular. Ba
bıali'ye intikalin diğer bir sonucu olarak ni
şancının Divan-ı Hümayun bürokrasisi üze
rindeki nüfuzu bir dereceye kadar kalktı 
ve XVII. yüzyıl sonlarına doğru relsülküt
tablık kendine bağlı olan birimlerdeki tek 
yetkili ve sorumlu memuriyet haline gel
di. Bu gelişme re'isülküttablık merkezli bü
rokrasinin artık "kalem" olarak anılmasına 
yol açtı. Divan-ı Hümayun Kalemi adının 
yanı sıra bu kalem amirine nisbetle "reis 

Reisülküttab 
(Turkische 
Gewander und 
Osmanische 
Gesellschaft, 
İstanbul 1966, 

lv. 71) 

kalemi" olarak da adlandırılmaktaydı. Reis 
kalemi tabiri özellikle katipler arasında yay
gınlık kazandı, her ikisi de XVIII. yüzyıl son
larına kadar kullanıldı. Ancak resmiyette
ki Divan-ı Hümayun Kalemi tabiri reis ka
lemi tabirini unutturacaktır. 

XVII. yüzyıl başlarından itibaren devle
tin bürokratik işlemlerinin hacmindeki ar
tış , zamanla belirli konularda uzmanlaşan 
katipierin aynı tür işlerde yoğunlaşmasını 
gerekli hale getirdi. Divan bürokrasisi (ka
lem) içerisinde görev sınırları aşağı yukarı 
belirlenmiş olan katip grupları da ihtisas 
sahibi oldukları alanlara göre verilmiş ad
larla anılmaya başlandı. Tirnar işlemleriyle 
uğraşan grup özellikle tahvil hükmü ver
mesi dolayısıyla "tahvil tarafı ". tayin ve 
maaş için yapılan arzların muameleleri , 
görev veya maaş için gerekli ruOs belge
lerinin tanzimi ve defterlerinin tutulma
sıyla ilgili olan kısma "ruOs", klasik Divan-ı 
Hümayun Kalemi'nin asıl unsuru olması ve 
bu sebeple defterdarlığın yetkisi dışında 
kalan hükümlerin yazılması, Dışişleri'yle il
gili yazışmaların tanzimi ve bütün bunla
rın saklanması , Divan-ı Hümayun tarafın
dan verilecek beratların tanzimi gibi işler
le uğraşan grup da "divan" veya "beylik ta
rafı" adıyla anıldı. Ancak bunlar yine de bir
birlerinden tamamen ayrı olarak görülme
melidir. Nitekim defterdarlığa bağlı birim
lerin her birine kalem adı verilirken bu üç 
alt şubeden oluşan birimin hepsine birden 
kalem denmiş, şubeler ise genellikle ayrı 
olmadığını ifade etmek üzere taraf olarak 
anılmıştır. Dolayısıyla bu kalemlerden bah
sedilirken "Divan-ı Hümayun Kalemi'nin 
beylik 1 ruOs 1 tahvil tarafı" şeklinde iba
reler kullanılmıştır. 

Divan- ı Hümayun Kalemi'ne bağlı bu şu
beler esas yapısına XVIII. yüzyılda kavuş
tu. Şubelerin başında bulunan kesedarlar, 
muhtemelen bu yüzyıl başlarında kesedar 
tabirinin ifade ettiği, evrakın daireler ara
sı dağıtımını üstlenmekten farklı olarak 
müdür konumuna gelmiş olmalıdır. Çünkü 
XVIII. yüzyılda artık bunların emrine "ke
sedar kesedarlığı" adıyla evrak dağıtım hiz
metini ifa eden bir görevli tayin edilmeye 
başlandı. Ayrıca sefere çıkıldığında önce
leri yönetici konumunda olmadıkları için 
yerlerine vekil bıraktimasma gerek duyul
mazken bu yüzyılda merkezde kesedar ve
killeri bırakılıyordu. Yüzyılın sonuna doğ
ru Divan-ı Hümayun Kalemi'nin yapısında 
başka değişiklikler de meydana geldi. Bey
lik Kalemi içerisinde Mühimme Kalemi 
adıyla yeni bir birim teşekkül etti. Bundan 
başka relsülküttabın özel kalemi mahiye
tinde olan amedcinin nezaretinde Arnedi 
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Kalemi yeni bir şube olarak Divan-ı Hüma
yun Kalemi şubelerine eklendi. 

Relsülküttaba bağlı kalemlerin görevleri 
şu şekildeydi: Beylik (Divan) Şubesi. Bey
lik, tahvil ve ruOs şubelerinin amiri duru
mundaki beylikçinin en yoğun faaliyet gös
terdiği kalemin burası olması araştırma
larda genellikle Beylikçi Kalemi adıyla yeni 
bir isimlendirmeye sebep olmuştur. An
cak yaygın biçimde kullanılan Beylikçi Ka
lemi adının devri n kaynaklarında pek yer 
almadığı , bunun yerine genellikle "beylik 
tarafı" veya Beylik Kalemi adlarının kulla
nıldığı görülmektedir (bk BEYLİKÇİ ). 

Tahvil Şubesi. "Nişan" veya "kese" adı da 
verilen bu şube XVIII. yüzyılda tahvil ke
sedarının nezaretindeydi. Tirnar sistemi
ne ait çeşitli kanun ve nizarnlar bu kalem
de muhafaza ediliyordu. Vezirler, beyler
beyiler. molla derecesindeki kadılıklar, san
cak beyleri ve alay beylerinin tayin berat
ları , has, zeamet ve timariara ait tevcih 
beratları ve tahvil hükümleri bu kalemde 
yazılmaktaydı. Ayrıca Kırım hanları, Mek
ke-i Mükerreme emirleri, Eflak ve Bağdan 
voyvodaları ve Divan-ı Hümayun tercüman
larının beratları da burada hazırlanırdı. 

Rufis Şubesi . Tayinleri merkezden ya
pılan bütün görevlerde görevin tasarruf 
edilebilmesi için gereken beratın verilme
si RuQs Kalemi tarafından düzenlenen ru
Os tezkiresiyle gerçekleşmekteydi. Vezir
ler. beylerbeyHer ve sancak beyleri dışın
daki büyük mansıbların, kale mustahfız
ları, dizdarlıkları ve bunlara bağlı kale er
lerinin, kethüdalıklar, Darüssaade ağası 
nezaretinde olan Haremeyn'e bağlı vakıf
lar dışındaki bütün vakıftarla dini müesse
selerdeki vazife sahiplerinin, uiOfeleri kü
çük ROznamçe Kalemi'ne bağlı olan züm
relerin, saray ağa ve hademelerinin, iske
le ve esnaf kethüdalıklarının ruOsları bu
rada hazırlanırdı. Yöneticisine ruOs kese
darı adı verilmekteydi. 

Arnedi Kalemi. XVIII. yüzyılda relsülküt
tabın kalemleri arasına dahil olan Amed! 
Kalemi, ismini başında bulunan amedci
den almıştır. XVI. yüzyıldan beri mevcut 
olan amedilik görevinde amedci, tirnar ve 
zeamet tevcihlerinde gereken beylerbeyi 
tezkiresini defterlere işleyen ve bu işlem
lerde relsülküttaba ait harcın tahsiliyle uğ
raşan eski bir görevlidir. Ancak bilinen kla
sik görevleri üstlenmesi ve kendisine bağ
lı kalemin kuruluş tarihi için kesin bir za
man verilememekle birlikte genel kabul 
1766 yılına doğru olduğu yolundadır. Bu 
kaleme bağlı katipler diğer divan kalem
lerindeki gibi katip sıfatıyla değil halife sı-
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fatıyla anılmıştır. Zira bu kalemde görü
len işlerin öneminden dolayı burada istih
dam edilen katipler Babıali'deki diğer ka
lemlerin en tecrübeli ve yetişmiş kişilerin

den seçilirdi. Amed! Kalemi, yaptığı işler 
açısından her ne kadar divan kalemlerin
den farklı gibi görünse de belgelerde her 
zaman ilivan-ı Hümayun Kalemi'nin bir şu
besi olarak zikredilmiştir. Amed! Kalemi'n
de genellikle devletin belirli bir gizlilik ve 
özellik taşıyan yazıları kaleme alınmaktay
di. Bunlar hem İçişleri hem Dışişleri'ne dair 
çeşitli meselelerle ilgiliydi. Dışişleri'ne ait 
olanlar murahhas, geçici ve daimi elçi ya
zışmalarıydı. Relsülküttabın sadrazam adı
na hazırlayacağı telhisterin çok fazla gizli
lik arzetmeyenleri burada hazırlanırdı . Pa
dişaha veya sadrazama lazım olduğunda 
son durumu hakkında bilgi alınmak için 
vezirler. mlr-i miran, kapıcıbaşılar. ilivan-ı 
Hümayun haceganı. müteferrikalar, gedik
li ilivan- ı Hümayun çavuşları gibi rica! ve 
memurların isimleri Amed! Kalemi'ndeki 
cerldelere kaydedilirdi ( ayrıca bk. AMEDCİ) 

Relsülküttabın kendisine bağlı kalemler
le yürüttüğü görevlerinden başka kalem 
dışında da çeşitli görevleri vardı. Babıali 
bürokrasisinin genel anlamda idaresi rel
sülküttabın başlıca görevleri arasındaydı. 
Relsülküttabın kalemler üzerindeki kontrol 
görevi, Babıali personelinin idaresi husu
sunda relsülküttab ve sadaret kethüdası 
arasındaki görev paylaşımının neticesidir. 
Sadaret kethüdası Babıali'de sadrazama 
doğrudan bağlı bulunan çavuşbaşı dışın
daki bütün "ağayan"ın yönetimini üstle
nirken relsülküttab bütün kalemiye per
sonelinden sorumludur. Sadrazam bu sı
nıflarla ilgili resmi ilişkilerinde relsülkütta
bı ve sadaret kethüdasını muhatap alırdı. 

Sadrazarnın Babıali'de bulunmadığı za
manlarda günlük işlerin aksamaması , acil 
bir mesele ile karşıtaşıldığında haberdar 
edilmesi veya onun adına meselenin hal
ledilmesi gibi düşüncelerle sadaret kethü
dası, relsülküttab ve çavuşbaşıdan oluşan 
Babıali'nin üst kademe yöneticilerinden 
biri her zaman Babıali 'de hazır bulunurdu. 
Sadrazam Babıali'den ayrıldığında genel
likle çavuşbaşı ile relsülküttabı beraberin
de götürdüğü için Babıali'yi bekleme gö
revi daha çok sadaret kethüdasına kalır
dı. Onun görev aldığı bazı resmi tören ha
zırlıklarında ve tören esnasında relsülküt
tab ve çavuşbaşı yahut sadece relsülküt
tab burada beklerdi. Yoğun Babıali bürok
rasisinin kesintiye uğrarnaması ve işlerin 
aksamaması için buna özen gösterilirdi. 
Bu sebeple kethüda bey, çavuşbaşı ve re
lsülküttaba sadrazarnın buyruldu yetkisi-
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ni kullanabilme izni verilmiştir. Babıali 'ye 

sunulan arzların çavuşbaşı tarafından tas
nifinden sonra relsülküttab kendi kalem
lerini ilgilendiren arzları inceleyip kanuna 
uygun olanlarına sadrazam adına, buyrul
du ve "sahh" işareti koyabilirdi. Bu ise Ba
bıali'deki önemli yetki ve görevlerindendi. 

Divan-ı Hümayun toplantılarında otu
rum relsülküttabın telhis kesesini sadra
zamın yanına getirip koymasıyla başiard ı . 

Arz günleri padişahın arza kabulü için sad
razarnın izin istediği telhisi hazırlar ve ka
pıcılar kethüdasına verirdi. Her sene Ha
remeyn'e gidecek surre ile birlikte gönde
rilecek name-i hümayunu hazırlayıp Da
rüssaade ağasına teslim ederdi. Surre def
terlerinin nişanlanmasında nişancı ile birlik
te tuğra çeker, ır.evlid törenlerinde emir-i 
hacdan gelen yazıyı camide padişah huzu
runda okurdu. Elçilere teslim edilecek na
me-i hümayunu hazırlayıp sadrazama ve
rir, şeyhülislamın katıldığı törenlerde ona 
mihmandarlık yapar, Kırım hanlarının or
duya katılmalarında veya İstanbul'a geliş 
gidişlerinde gerçekleştirilen törenlerde mih
mandarlıkta bulunurdu. Padişah tarafın
dan um uma duyurması için sadrazama ya
zılan veya sadrazarnın ilanında fayda gördü
ğü hatt-ı hümayunların yüksek sesle okun~ 
ması relsülküttabın göreviydi. Padişah ta
rafından devlet işleriyle ilgili olarak yazı
lan bir kısım hatt-ı hümayunun saklanma
sı da önemli vazifelerinden biriydi. Sadra
zamlık, serdar-ı ekremlik ve seraskerlik, 
vezirlik veya beylerbeyilik, hanlık (Kırım 
hanları ) tevcihleri için verilecek diploma
tik değeri yüksek beratların yazılmasını ve 
teslim edilmesini relsülküttab bizzat üst
lenirdi. Relsülküttaba ait berat harcı da 
bu teslim sırasında tahsil edilirdi. Umu
mi sefer kadrosunun tesbitinde kethüda 
bey ile relsülküttab sadrazama yardımcı 
olmaktaydı. Relsülküttabın bir başka önem
li görevi Babıali ile saray arasındaki bürok
ratik bağlantının tesisidir. Ancak sadaret 
kaymakamı dışındaki bütün rica! gibi rel
sülküttabın da doğrudan padişaha resmi 
olarak herhangi bir yazı yazma yetkisi yok
tur. Relsülküttabın bu bağiantıyı sağlama
sı. sadrazarnın padişaha sunduğu telhis
leri kaleme alması ve padişaha ulaştırmak 
üzere sarayın kapıcılar kethüdasına teslim 
etmesi şeklindeydi. Relsülküttabın görev
lerinden biri de Babıali ile şeyhülislamlık 
kapısı arasındaki irtibatın sağlanmasıdır. 

Bu iş için Babıali tarafından relsülküttab 
ve onun adına bu işi yürüten reis kesedarı, 
şeyhülislamlık kapısından ise telhisçi adı 
verilen bir memur görevliydi. Relsülküttab 
ayrıca Kırım hanlarının Babıali'de kapı ket-

hüdalığını yapardı. Kırım Hanlığı tabi bir 
hükümet statüsünde olduğundan hanla
rın merkezle irtibatları büyük ölçüde rel
sülküttab vasıtasıyla yürütülmekteydi. 

Relsülküttab, Osmanlı tebaasından olan 
gayri müslimlerin veya dışarıdan gelip Os
manlı topraklarında izinli olarak ikamet 
etmekte olan kişilerin (müste' men) hukuki 
meselelerini takip ederdi. Buna bağlı ola
rak Osmanlı Devleti'nin Dışişleri bürokra
sisi, eskiden beri merkezi bürokrasinin re
lsülküttabın yönetimine verilen kısmı ta
rafından yürütülmekteydi. Bu teşekkül ay
nı zamanda İçişleri 'yle ilgili bürokrasinin 
büyük bir kısmı ile de meşgul olmakta, 
hatta belge işlem hacmi bakımından Dı
şişleri ikinci sırayı almaktaydı. Maliyeyi ala
kadar eden elçi masraf kayıtları hariç ( Dı

şişleri "yle ilgili) bütün belgeler burada hazır

lanır ve saklanırdı. Relsülküttabın bu te
şekkülün başında bulunması sebebiyle her 
iki iş de doğrudan vazifeleri arasındaydı. 
Relsülküttablar klasik dönemde Dışişleri'n
de karar mekanizması içerisinde yer almaz
lar, sadece Dışişleri'yle ilgili kayıtların tu
tulması, eski antlaşma metinlerinin isten
diğinde gösterilmesi. karar verilen antlaş
maların metninin kaleme alınması gibi da
ha çok kitabet işleriyle ilgilenirlerdi. 

XVIII. yüzyıldan önce İstanbul'da sürekli 
elçilik çok yaygın olmadığı için geçici elçi
ler, Babıali veya Divan-ı Hümayun'da be
lirli teşrifat kaideleri içerisinde kendilerine 
tayin edilen günde kabul edilirdi. XVIII. 
yüzyıl başlarından itibaren sürekli elçilerin 
artması, bu elçilerin diplomasi faaliyetle
rine Osmanlı Devleti tarafından cevap ve
recek en uygun müessese olarak relsül
küttablığın öne çıkmasını sağladı. Osmanlı 
Devleti 'nde bulunan ikamet elçilikleri ve
ya özel olarak görevlerıdirilmiş muhtelif 
rütbelerdeki geçici elçiler Osmanlı Devle
ti nezdindeki bütün ilişkilerinde öncelikle 
Babıali'ye, dolayısıyla relsülküttaba müra
caat etmek zorundaydı . Sadece diploma
tik konular değil diplomasi dışı özel istek
lerinin de Osmanlı bürokrasisine iletilme
sinde relsülküttablık makamına başvur

maları gerekiyordu. Osmanlı Devleti nez
dinde görev yapan sürekli elçilerle Os
manlı Devleti'nin ilişki kurma talebi de ço
ğunlukla relsülküttab veya konunun dip
lomatik önemine göre yine relsülküttab ya 
da sadrazam tarafından görevlendirilen 
Divan-ı Hümayun tercümanı vasıtasıyla 
olurdu. 

Relsülküttablık önemli bir mevkiye sa
hip olduğundan Osmanlı Devleti tarafından 
delege tayinine uygun görüldüğü gibi ay-



nı zamanda eski bir Divan-ı Hümayun man
sı bı olması sebebiyle ikinci devletler için de 
herhangi bir ek rütbe aranmaksızın dele
geliği yeterli görülmüştür. XVIII. yüzyılda 
relsülküttablık artık Dışişleri diplomasisin
de sıkça yer almasından dolayı adeta Dı

şişleri Bakanlığı ' nı andırmaktadır. Karlof
ça Antiaşması'nın imzalanmasında başde
lege olarak görevlendirilen Relsülküttab 
Rami Mehmed Efendi'nin burada elde et
tiği başarı bir bakıma relsülküttabların bu 
işlerde uygunluğunu tescil etti ve daha 
sonraki relsülküttabların antlaşma müza
kerelerinde delege olarak tayin edilmesi
nin önünü açtı. Karlofça Antiaşması'na ka
dar Osmanlı yöneticileri tercih ettikleri tek 
yönlü diplomasi sebebiyle devletler arası 
diplomatik kurallara yabancı idiler. Göre
vinin özelliği dolayısıyla sürekli elçilerle te
masta bulunan relsülküttabların yeni usu
le az çok vakıf olmaları , bu tür görevlerin 
kendilerine veya şahsında temsil edilen ka
lem iye mensubu kişilere tevcihini zaruri 
hale getirdi. 

XVIII. yüzyılda Divan-ı Hümayun'un dev
let işlerindeki fonksiyonunun Babıali lehi
ne olmak üzere iyice azalması, relsülküt
tabın Babıali'de sadrazam ve kethüdasın
dan sonra üçüncü adam olması relsülküt
tablara siyasi nüfuz kazandırdı. Daha önce 
bu görevden beylerbeyilik, nişancılık gibi 
makamlara yükselme mümkün olmaktay
sa da XVIII. yüzyılda doğrudan vezirlik ve 
ardından sadrazamlık verilebiliyordu. Sad
razama olan yakınlıkları , sadrazarnın sa
rayla bürokratik bağlarının tesisiyle de gö
revli olmaları ve bu kanalları kullanarak 
elde ettikleri siyasi nüfuz relsülküttabları 
adeta bir vezir derecesine ulaştırdı. Yüz
yılın sonlarında diplomasinin çok fazla yo
ğunluk kazanması , relsülküttablığın ka
lemleriyle birlikte Dışişleri bürokrasisinin 
yetkili tek makamı durumunda olması ta
yinlerde de bazı tercihleri öne çıkardı. Ön
celeri Divan-ı Hümayun Kalemi'nde yetişe
rek t ezkireciliklerden relsülküttablık ma
kamına yükselme relsülküttabların genel 
kariyer çizgisini oluştururken XVII I. yüz
yılda sadaret mektupçuluğu ve yine yüz
yılın sonuna doğru Arnedi Kalemi içerisin
de yetişmiş olma tezkireciliğin yerini aldı . 

Özellikle Dışişleri açısından oluşan bu ter
cihin etkisiyle ll. Mahmud döneminde bü
rokrasi alanında yapılan reformlar çerçe
vesinde Dışişleri 'ndeki fonksiyonu yeni isim
de öne çıkarılarak 1836 yılında adı Harici
ye Nezareti'ne çevrildi. Devlet içerisindeki 
siyasi konumu da göz ardı edilmeyerek da
ha önceki vezirlik payesine eşdeğer olan 
"rütbe-i ula" payesi verildi. Bundan kısa bir 

süre sonra idaresi altındaki içişleri bürok
rasisiyle ilgili kalemler relsülküttablığın yö
netiminden alındı. Yetkileri bu kalemlerin 
yöneticilerine verilerek yeni kanun ve ni
zamlarla tamamen Dışişleri'nden sorum
lu bir bakanlık haline getirildi. 
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Bosna-Hersek't e 

Diyanet İş leri Başkanlığı makamı. 
L ~ 

Osmanlı ilmiye teşkilatında relsülulema 
tabiri u lemanın meslekteki kıdemini gös
teren bir unvandır. Resmi bir yanı olma
yan bu unvan Rumeli kazaskerliği yapmış 

RETSÜLULEMA 

olanların en kıdemlisi için kullanılırdı. Te
rim, Bosna eşrafının 1881 yılında Avustur
ya-Macaristan Devleti'nden müslümanla
rın din işlerini yürütecek bir dini lidere izin 
verilmesini istemeleriyle farklı bir anlam 
kazanmıştır. 

Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan 
işgaline uğradığı 1878 yılında toplanan Ber
lin Kongresi ve Novi Pazar (Yenipazar) Kon
vansiyonu'nda ( 1879) Bosna'da Osmanlı hü
kümdarının bütün yetkileri kısıtlanmamış
tı ve din işleri . halife adına Bosna-Hersek 
şeriat mahkemeleri kadılkudatı Nur Efen
di Hafızovic tarafından yürütülüyordu. Bu
nunla birlikte Avusturya-Macaristan Dev
leti, bölgede kendine bağlı yeni bir dini 
idarenin kurulması için çalışmalara başla
dı. Osmanlı Devleti de 1880'deki İstanbul 
Konvansiyonu'na dayanarak Kazasker Ah
med Şükrü Efendi'yi Bosna'ya müftü ta
yin etti. Bosna-Hersek'teki işgalci güçler 
ise Bosna müftüsünün yerli halktan olma
sı gerektiğini ileri sürerek bu tayine itiraz 
ettiler. istanbul'daki Avusturya-Macaristan 
temsilcisi, Ahmed Şükrü Efendi'nin Bosna
Hersek' e gönderilmemesi için diplomatik 
girişimlerde bulundu. 1881 'de Viyana'ya gi
den Bosna müslüman delegasyonu, relsü
lulema unvanıyla bir dini liderin tayin edil
mesinin gerektiği konusundaki taleplerini 
Avusturya-Macaristan Devleti'ne arzetti. 
Bu talep Baran Kraus ve Bosna hakimi 
Dalen'e iki defa iletiidiyse de bir sonuç alı
namadı. Bunun üzerine Osmanlı hüküme
ti 9 Şubat 1882'de, Avusturya-Macaris
tan işgali esnasında Saraybosna müftü
lüğü görevini ifa etmekte olan Mustafa 
Hilmi Efendi Hacıömeroviç' i Bosna müf
tüsü olarak görevlendirdi. Hilmi Efendi Ha
cıömeroviç ayrıca Rumeli kazaskeri tara
fından Saraybosna kadılığına getirildi. Bu 
durum Viyana'daki Osmanlı elçisi vasıta
sıyla Avusturya-Macaristan Devleti'ne bil
dirildi. 

Avusturya-Macaristan hükümeti Musta
fa Hilmi Efendi Hacıömeroviç'i relsülulema 
olarak ilan etti. 17 Ekim 1882'de relsülu
lema makamı ve bu makama bağlı dört 
kişilik bir ulema meclisi oluşturuldu . Böyle
ce istanbul'daki şeyhülislamlıktan ayrı ola
rak Bosna-Hersek'e özgü milll-dini liderlik 
müessesesi kurulmuş oldu. Osmanlı hü
kümeti bu tayine itiraz etmemekle birlik
te onayladığını gösteren bir belge de ver
medi. Hilmi Efendi Hacıömeroviç'in görev
den çekilmesinin ardından Mehmed Tev
fik Efendi Azapagiç 25 Ekim 1893'te rel
sülulemalığa getirildi. Şeyhülislamlık ken
disine menşur istemesini bildirdiyse de 
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