
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. 
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Osmanlı ilmiye teşkilatında relsülulema 
tabiri u lemanın meslekteki kıdemini gös
teren bir unvandır. Resmi bir yanı olma
yan bu unvan Rumeli kazaskerliği yapmış 
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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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Mehmed Tevfik Efendi böyle bir istekte 
bulunmadı. Görevini istifa ettiği 1909 yılı
na kadar sürdüren Mehmed Tevfik Efendi, 
müslüman toplum tarafından Avusturya
Macaristan ile iyi ilişki içinde olmakla it
ham edildi. Bosna-Hersek müslümanları
nın Mostar müftüsü Ali Fehmi Ca biç'in ön
derliğinde başlattığı din ve eğitim özerk
liği talepleri karşısında Tevfik Efendi'nin 
sessiz kalması onun istifasına yol açan se
bepler arasında yer almaktadır. Mahalli 
Bosna hükümeti Bosna-Hersek müslüman
larının din ve eğitim özerkliği taleplerini 
kabul etti. 1 Mayıs 1909'da yürürlüğe gi
ren kanunla dini idare ve vakıflara ait mü
esseselerin özerkliği tanındı. Relsülulema
ya menşurun kimin tarafından verileceği 
hususu hariç diğer problemler çözüldü. So
nunda müslümanların baskısıyla menşu
run şeyhülislam tarafından verilmesi ka
rara bağlandı. 

Müslümanlara tanınan özerk statü ge
reği Hafız Süleyman Efendi Şarac relsülu
lema seçildi (ı 910) Onun görevinden ayrıl
masından (I 913) sonra hocalardan oluşan 
bir kurul tarafından Mehmed Cemaleddin 
Çauşeviç relsülulemalığa aday gösteriidiy
se de Avusturya-Macaristan idaresi bunu 
onaylamadığı için Bosna hükümeti kararı 
iptal etti. Çauşeviç kurulun ikinci toplan
tısında tekrar aday gösterildi ve kamuoyu
nun da baskısıyla Bosna hükümeti aday
lığını tanıdı. 27 Ekim 1913'te tayin edilen 
Çauşeviç'e şeyhülislam tarafından menşur 

gönderildi. Çauşeviç, 26 Mart 1914'te Sa
raybosna'daki Hünkar Camii'nde tertip
lenen menşur töreninden sonra görevine 
başladı. 1. Dünya Savaşı'nın ardından ku
rulan Krallık Yugoslavyası sınırları içerisin
deki Üsküp Ulema Meclisi de relsülulema
lık makamına bağlandı. 1929'da Yugoslav
ya Adalet Bakanı Milan Srskic tarafından 
İslam Din Birliği Kanun Teklifi hazırlandı. 
Tasanda Bosna-Hersek müslümaniarına 
din ve eğitim özerkliği tanıyan statünün 
kaldırılması, relsülulemanın bütün Yugos
lavya müslümanlarını temsil etmesi öngö
rülüyordu. Tasarı kanuniaşıp yürürlüğe gi
rince Belgrad hükümeti bu görevi Meh
med Cemaleddin Çauşeviç'e teklif etti. An
cak o bunu kabul etmeyip görevinden is
tifa etti. Bunun üzerine eski Tuzla ve San
yaluka müftüsü İbrahim Efendi Maglay
liç bu makama tayin edildi. Relsülulema
lık makamı Saraybosna'dan Belgrad'a ta
şındı. Resmi menşur töreni 31 Ekim 
1930'da Belgrad Bayraklı Cami'de bizzat 
Kral ı. Aleksandar'ın katılımıyla gerçek
leşti. 
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Bu dönemden itibaren Makedonya, Ko
sova, Sancak, Karadağ ve Sırbistan da re
lsülulemanın sorumluluk alanına girdi. Re
lsülulemalığın yönetim kadrosu cemaat 
imamları, müftüler, Üsküp ve Saraybosna'
da iki ulema meclisi ve merkezi Belgrad'
da bulunan yüksek dini meşihattan oluşu
yordu. 24 Ekim 1936'da İslam Din Birliği 
Kanun Teklifi yürürlükten kaldırılıp yeni İs
lam Din Birliği yasası getirildi ve emekli
ye ayrılan Maglayliç'in yerine vekaleten Sa
lih Saffet Basic getirildi. 20 Nisan 1938'
de yapılan seçimlerden sonra Fehim Spa
ho relsülulema makamına tayin edildi. ll. 
Dünya Savaşı'nın başlaması relsülulema 
makamı ile ilgili değişikliklere zemin ha
zırladı . Fehim Spaho'nun vefatının ardın
dan savaşın sonuna kadar yeni relsülule
ma seçilmedi. 1942-1947 yılları arasında 
bir defa daha aynı makama veki!ıleten Sa
lih Saffet Basic getirildi. 

ll. Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslav
ya'nın Tito önderliğinde yeniden kurulma
sı relsülulema makamı için yeni bir döne
min başlangıcı oldu. 26 Ağustos 1947'de 
yeni İslam Din Birliği yasası kabul edildi. 
12 Eylül 1947'de İbrahim Efendi Fejic rel
sQiema seçildi. Menşur töreni ilk defa Sa
raybosna Gazi Hüsrev Bey Camii'nde ger
çekleştirildi. İbrahim Efendi Fejic'in emek
liye ayrılması üzerine 1 S Kasım 1957 tari
hinde Yugoslavya Diyanet İşleri Başkanlığı 
Meclis-i Allsi tarafından tek aday gösteri
len Süleyman Kemura relsülulema oldu. 
Kemura, Tlto Yugoslavyası yetkilileriyle olan 
iyi ilişkileri ve Genç Müslümanlar Teşkilatı 
hakkındaki olumsuz görüşleri yüzünden 
bazı çevrelerce eleştiriidiyse de uygulanan 
ateist politikaya rağmen dini kurumları 
canlandırmaya çalıştı ve geleceğe yönelik 
olumlu adımların atılmasına vesile oldu. 
Onun vefatının ( 1975) ardından Naim Meh
med Hacıabdiç (ı 975- ı 987), Hüseyin Mujic 
(1987-1989) görev yaptı. 9 Mart 1991 tari
hinde bu göreve ilk olarak Bosna-Hersek 
dışından Makeden asıllı Yakup Selimaski 
seçildi. 

1992'de başlayan Bosna-Hersek savaşı 
sırasında relsülulema makamı ve Yugos
lavya İslam Birliği Başkanlığı ilga edildi. 
Savaştan sonra müstakil Bosna-Hersek Din 
İşleri Başkanlığı kuruldu (Ağustos ı 996) ve 
Mustafa Ceric başkanlığa tayin edildi. Ce
ric halen bu görevi sürdürmektedir. Dağı
lan Yugoslavya'nın ardından relsülemalık 
makamı yetki alanı kuruluşundaki gibi Bos
na-Hersek'le sınırlı kaldı. Bununla birlikte 
Hırvatistan, Slovenya ve Sancak müftülük
lerinin burada temsilcileri bulunmaktadır. 
Sırbistan. Makedonya, Kosova ve Karadağ 

bölgelerinde din işleri Bosna-Hersek riya
setinden bağımsız dini idareler tarafından 
yürütülmektedir. Relsülulema tabiri sade
ce Bosna-Hersek'te kullanılmış, Osmanlı 
sonrasında Bulgaristan, Sırbistan, Roman
ya, Yunanistan ve Arnavutluk'ta müslü
man cemaatlerin dini liderlerine başmüf
tü denilmiştir. Bosna-Hersek'te relsülule
ma seçiminin sonuçlanmasında İstanbul'
daki şeyhülislamdan menşur talep edil
mesi, menşur töreninin günümüze kadar 
sürmesi bu makamın Osmanlı geleneğini 
yansıtan bir dini prosedürü olduğunu gös
termektedir. Relsülulema unvanının Filis
tin'de de kullanıldığı görülmektedir. 1922'
de İngiltere'nin desteğiyle Filistin'de relsü
lulema başkanlığında dört üyeden oluşan 
bir dini idare ortaya çıkmış , bu dönemde 
relsülulemalık görevi Kudüs müftüsü ta
rafından yürütülmüştür. 
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