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Iii N ECDET TOSUN 

SIRKATiBi 

Bazı İslam devletlerinde 
başlıca görevi hükümdarın 
özel katipliği olan memur; 

Memlükler'de 
Divan-ı İnşa başkanı. 

_j 

Hz. Peygamber'in vahiy katiplerinin ya
nı sıra hükümdar ve emirlerle yaptığı ya
zışmalar için katipler görevlendirdiği bi
linmektedir. Hulefa-yi Raşidin döneminde 
halitelerin özel bir katibi bulunur, ayrıca 
vergi ve adiiye gibi çeşitli devlet işlerinde 
katipler görevlendirilirdi. Resmi yazışma
ların yürütüldüğü devlet kurumu olarak di
van katipliği ise Emevl Halifesi Muaviye b. 
Ebu Süfyan'ın Divanü'r-resail'i kurmasıy
la hayata geçti. Önceleri doğrudan halife
ye bağlı bulunan müessese Abbasiler za
manında vezire bağlandı. Divanü'r-resail 
vezirin veya sahibü divani'r-resail unvanı 
taşıyan katibin yönetimindeydi. Abbasller 
devrinde tek bir örnek de olsa katibü's-sır 
unvanının kullanıldığı, Mehdi-Billah'ın (775-
785) sır katipierine mektuplar yazdırdığı 
zikredilmektedir (Taberl, VIII, ı 73) Dlva
nü'r-resail Mısır'da hüküm süren Fatımİ
ler'de Divan- ı İnşa ismiyle anılmaya baş
landı ve başındaki katibe sahibü divani'l
inşa unvanı verildi. önceleri vezirlerin ida
resi altında görev yapan bu dönemin katip
leri vezir tayin edilmediği zamanlarda bu 
görevi de yürüttüler (DİA, XXV, 50) . 

Divan-ı İnşa. EyyObTier'de devam etti. Bu 
arada statüsündeki bir değişiklikten bah- · 
sedilmeksizin divan başkanına katibü's-sır 
unvanı verildiği görülmektedir (EbO. Şa
m e, I, 56 I ) Memlükler'in ilk yıllarında na
dir olarak diğer unvanlarla birlikte kulla
nılan bu unvan, Sultan Kalavun'un Fethud
din İbn Abdüzzahir'i (veya babası Muhyid
din İbn Abdüzzahir) katibü's-sır tayin edip 
aynı zamanda statüsünde de önemli de
ğişiklik yapmasıyla Divan-ı İnşa başkanı
nın tek unvanı haline geldi. Halk arasında 

116 

ona "katimü's-sır" da (sır saklayanı deni
yordu. Memlük dönemi tarihçilerinden ba
zıları sır katipliğinin bu tayinle başladığını 
kabul eder. Kitabetü's-sır denilen bu önem
li kadronun İslam dünyasında ilk defa Sul
tan Kalavun tarafından kurulduğunu ve bu 
göreve Fethuddin İbn Abdüzzahir'in geti
rildiğini ileri süren tarihçilerden İbn Tağ
riberdi eserinde bu konuya geniş yer ayır
mıştır. Onun anlatlığına göre 1. Baybars 
çok güvendiği devatdan vasıtasıyla Divan-ı 
İnşa katibine bir mersum yazdırmış, an
cak yazıdaki rakamların anlaşılamaması 
üzerine mersOm geri gönderilmişti. Zor 
durumda kalan katip, devatdarın söyle
diklerini aynen yazdığım belirtince Sultan 
Baybars, sultan adına yazılacak yazıların 
doğrudan kendisi tarafından yazdırılması 
için her sultana bir sır katibi gerektiğini 
ifade etmiş , ancak bunu gerçekleştirerne
den ölmüştü. O sırada mecliste bulunan 
ve Baybars'ın sözlerini dinleyen Seyfeddin 
Kalavun sultan olunca bir sır katibi görev
lendirdi. Daha önce sultanlar emirlerini sa
dece vezirlere bildirirken bundan sonra sul
tan adına yazılacak her türlü yazı bizzat 
sultan tarafından sır katibine yazdırılınaya 
başlandı. Böylece yanlışlıkların önlenme
sinin yanı sıra yazılanların iki kişi arasın
da sır olarak kalması da sağlanmış oldu. 

İbn Tağriberdi, Hz. Peygamber'den itiba
ren Kalavun zamanına kadar hüküm sü
ren islam devletlerinde resmi yazışmala
rı yürüten divan katiplerinin durumunun 
bundan farklı olduğunu açıklamış, yeni 
görevin sultanla doğrudan muhatap ol
ma yönüne dikkat çekmiştir. Ayrıca daha 
önce mektuplar sultaniara vezirler tara
fından okunurken bu önemli görevin sır 
katibine verilmesini ve ona yazdırılan yazı
nın vezire dahi açıklanmamasını yeni bir 
duruma delil olarak göstermiş ve buna 
dair iki olay aktarmıştır. Birincisinde Ka
lavun'un veziri Fahreddin b. Lokman'a ken
disine okuması için bir mektup verdiğini, 
mektubu okuduğu sırada ilk sır katibi Fet
huddin İbn Abdüzzahir'in yanlarına gel
mesi üzerine mektubu vezirden alıp ona 
uzattığını , vezire de geri çekilmesini em
rettiğini, vezirin adet dışı bu duruma çok 
üzüldüğünü anlatır. ikincisinde el-Melikü'l
Eşref Halil'in veziri Şemseddin b. Sel'Os 
ed-Dımaşki'nin aynı sır katibine yazdığı her 
şeyi adet olduğu üzere kendisine göster
mesini emrettiğini, ancak sır katibinin bu
nu reddettiğini ve hadiseyi duyan sulta
nın sır katibini haklı bulduğunu, vezirin ise 
buna çok kızdığını aktarmıştır. Her iki ve
zirin bu olaylardaki tepkilerini de kitabe
tü's-sır görevinin ilk defa konulmasıyla or-

taya çıkan değişikliğe bağlamıştır. Ayrıca 
hal tercümelerini okuduğu doğu ve batı 
İslam dünyasında görev yapmış divan ka
tiplerinden sadece Fethuddin İbn Abdüz
zahir'in sır katibi olarak nitelendirilmesini 
buna delil göstermektedir ( en-Nücümü 'z
zahire, VII, 332-334) . Nitekim İbnü's-Sukaı 
de Fethuddin İbn Abdüzzahir'i sır katibi, 
babası Muhyiddin İbn Abdüzzahir'i ise ka
tibü'l-inşa diye tanıtmaktadır (Talf, s. 118, 
119). 

Sır katipliği vazifesi Memlükler'de sivil 
bürokrasinin üstlendiği en önemli görev
lerdendi. Sır katibinin başlıca görevleri sul
tana gelen her türlü yazıyı ona okumak ve 
onun iradesine göre verilen cevapları ya
zıp sultanın alarnetini de koyarak gerekli 
yerlere göndermek, Divan-ı Mezalim'e ar
zedilen dava dilekçelerini okuyup gerekli 
hükümleri yazdırmak, daha önceleri vezi
rin yaptığı gibi bu dilekçeler hakkında ge
rektiğinde sultana danışarak, bazan da 
kendi görüşüne göre verilen hükümleri 
dercetmek, diğer devlet dairelerinden ge
len evrak! temize çekip sultanın mührünü 
basmak ve sultana gelen evrakın gerekli 
yerlere havalesini yapmaktı. Her türlü ta
yin yazısı da onun başkanlığında hazırla
nırdı. Ayrıca posta işlerinde devatdarla bir
likte söz sahibiydi. Sultana gelen mektup
ları devatdar ve emir-i candarla birlikte sul
tana götürür, bunların okunınası görevini 
üstlenirdi. Burci Memlükleri döneminin 
başlarında sır katipliği görevini yürüten 
Evhadüddin Abdülvahid b. Yasin, devat
ctarın devre dışı bırakllmasını ve posta iş
lerinin tamamen sır katipliğine bırakılma
sını sağlamıştır (Derrac, Mecelletü Ba/:ışi'l

'ilmi, III [ 1400/ 1980 ], s. 265). 

Giderek konumları daha da yükselen ve 
Burd Memlükleri döneminde sivil bürok
rasinin en başında yer alan sır katipleri Di
van-ı Mezalim'deki protokolde de vezirle
rin önüne geçmiştir. Makrizi, onları daha 
önceki devletlerde bulunan muadilierinden 
ayıran esas özelliklerinin Divan-ı MezaJim'e 
arzedilen dava dilekçelerine gerektiğinde 
sultana dahi danışmadan tevki' yazabii
meleri olduğunu söylemekte, bu sebeple 
aralarında Şam saltanat naibinin de yer 
aldığı ümera ve sivil bürokrasinin onların 
aracılığına ihtiyaç duyduğunu belirtmek
tedir ( el-ljıtat, II, 226-227). Bütün kadılar, 
alimler ve diğer ilmiye mensuplarıyla ilgili 
işler sır katibinin uhdesine verilmiş, bu ma
kamlara yapılacak tayinlerde sultan onun 
görüşlerini dikkate almıştır. Hatta ümera 
ile sultan arasındaki sorunlarda da aracı
lık yapmıştır. 



Sır katipleri son derece güvenilir ve ma
hir katipler arasından seçilir, bunların dini 
ilimler konusunda bilgili. tarih ve nesep 
ilmine vakıf, edebiyat alanında yetişmiş 
kimselerden olmasına dikkat edilirdi. Ken
disi de bu görevi yürütmüş olan Kalkaşen
dl bir inşa katibinin sahip olması gereken 
bu tür özellikleri saymaktadır (Şubf:ıu'l
a'şa, ı , 104 vd.; XIV, ı ı ı vd). Ahmed es
Seyyid Derrik bir makalesinde Memlükler 
dönemi sır katiplerini tanıtmıştır. Sır kati
bi, Kal'atülcebel'deki bürosunda görev ya
pardı. Onun maiyetinde, kendisi bulunma
dığında gelen evrakı temize çekme ve bun
lara imza atma yetkisine sahip olan naib
le derece bakımından daha üstte yer alıp 
sır katibiyle birlikte toplantılara katılan 
küttabü'd-dest ve sır katibi ya da kütta
bü'd-destin verdiği evrakı yazan kütta
bü'd-derc görev yapardı. Önceleri üç ka
tip çalışırken bu rakam Bahri Memlükle
ri döneminin sonuna doğru ona ulaşmış, 
Burcl Memlükleri zamanında ise yi rm iyi 
aşmıştır (a.g.e., I, ı 38). Memlükler döne
minde Dımaşk, Halep ve Hama gibi büyük 
eyaJetlerde birer sır katibi bulunurdu. Gaz
ze, Kerek ve İskenderiye gibi küçük şehir
lerdeki inşa katipierine bu unvan verilmez
di (a.g.e., ı. 104). Muvahhidler ve Nasrller'
de olduğu gibi Kuzey Afrika'da ve Endü
lüs'te hüküm süren müslüman hanedan
ların saraylarında görev yapan divan katip
leri için de katibü's-sır unvanının kullanıldı

ğı görülmektedir. Ancak bu görevle Mem
lükler'deki uygulama arasında bir bağlan
tı kurulmamıştır. 
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Osmanlılar'da. Padişahların özel katibi 
konumunda bulunan ve katib-i esrar da 
denilen bu görevlinin Osmanlı saray teşki
latında ne zaman ortaya çıktığı kesin şe
kilde tesbit edilememektedir. Osmanlılar'
dan önceki İslam devletlerinden Abbasl
ler, İlhanlılar ve Memlükler'de rastlanan 
katib-ı sır adlı görevlinin asıl vazifesi Os
manlılar'ın ilk devirlerindeki nişancılığa ben
zer biçimdedir ve padişah yanında özel ka
tibi konumundaki sır katipliğinden farklı
dır. Sır katipliği vazifesinin bugünkü bil
gilere göre en geç ll. Bayezid devrinden 
(ı 48 ı- ı 5 ı 2) itibaren mevcut olduğu tesbit 
edilmektedir. Bu dönemde Katib Şemsed
din Kasım'ın sır katipliği yaptığı bilinmek
tedir. Bazı Osmanlı kaynaklarında aynı harf
lerle (sin-re) yazılması sebebiyle yanlışlıkla 
"ser katibi" şeklinde okunan sır katibi un
vanı, hem rGznamelerde hem diğer Os
manlı tarih kaynaklarında sır katibi 1 esrar 
katibi şeklindeki yazılışından başka "kati
bü's-sırrı's-sultanl. katibü's-serfuri's-sulta
nl, katib-i sırr-ı sultanl, katibü'l-esrar, ka
tib-i esrar, katibü 's-sır, katib-i sır, katib-i 
esrar-ı cihandarl, katib-i sırr-ı padişahl" gi
bi ifadelerle de belirtilir. Görevinin adı ise 
"hizmet-i kitabet-i sır, sır kitabet-i hazret-i 
şehriyarllik" olarak geçer. Muhtemelen ka-

sır katibi 
(Elbise-i 
A tika-i 

Osmaniyye, 
İÜ Ktp., TY, 

nr. 9362) 

SIR KATiBi 

rışıklığa sebep olmamak için kelimenin sad 
harfiyle yazıldığına veya "sır" okunmasını 
temin edecek şekilde harekelendiğine dair 
örnekler de bulunmaktadır (mesela b k. BA, 
D. TŞF. , Defter, nr. 26 104, s. 1). 

Sır katipliğiyle ilgili verilen bilgiler daha 
ziyade XVII ve XVIII. Yüzyıl kaynaklarına da
yanır. Bu kaynaklardan anlaşıldığına göre 
sır katibi ağa, Enderun odalarının birinci
si ve en itibariısı olan Hane-i Hassa 1 Has 
Oda'nın genelde kırk adet olan ağaları ara
sında yer almaktaydı. Sır katibi ağa bu va
zifesini sır katibi yamağı ve sır katibi hey
becisiyle birlikte yürütmekteydi. Koçi Bey'in 
yazdığına göre sır katibinin hususi odası 
vardı. Sır katibi ağaların terfileri, olağan 1 
olağan üstü görevleri, taşraya çıkmaları, 
merasimlerdeki yerleri , gelirleri ve çalış
ma usulleri hakkında birtakım bilgiler te
min edilebilmektedir. Sır katibi esas ola
rak padişahın özel katibidir; yazı kağıdı ve 
diğer yazı malzemelerini boynunda sırma 
işlemeli bir kesede ve altın dividini belin
deki kuşakta taşır. Padişahın kaleme aldı
ğı hatt-ı hümayunu destmale sardıktan 
sonra bunu Babtali'ye götürecek olan tel
hisçiye teslim etmekle görevlidir. Saraya 
gelen veya giden belgelerin okunmasında 
ve bazan tahririnde de rol almıştır. Onla
rın çeşitli vazifelerinden başlıcaları cuma 
selamiıkiarında arzuhallerin toplanması, 
padişahın özel kütüphanesinin hafız-ı kü
tüblüğü, devletin asker ve gelirlerle ilgili 
temel defterlerinin bir nüshasının muha
fazasıdır. Has Oda'ya nakilleri uzun süre 
Hazine Koğuşu'ndan olmuş ve XVII. yüzyı
lın başlarından itibaren seferli ve kiler ko
ğuşlarından bu göreve tayin yapılmıştır. 
Hane-i Hassa'ya alındıklarında hazine ket
hüdalığıyla sır katipliği vazifesini birlikte 
yürüten ağalar da bulunmaktadır. Mesela 
Maanzade Hüseyin Bey, IV. Mehmed dev
rinde bu iki görevi bir arada yürütmüştü . 

Enderun'dan çıkışları ise ilk devirlerde ve
zaretle nişancılığa veya bir eyalete, daha 
sonra genelde mOsıle ile bir medreseye 
ve nadiren kapıcıbaşılıkla yahut hacegan
lıkla bir göreve olmaktaydı. Sır katibi ağa 
sıradan günlerde beyaz destarh katibi ka
vuk, kırmızı çuhadan kürk yakalı kontaş 
ile önü kapalı üç peşli entari, kırmızı dök
me şalvar ve sarı yemeni giyerdi. Merasim 
kıyafeti ise selimi müceweze, divan kür
kü, çiçekli Bursa kumaşından üç peşli en
tari, altın divit takımınin arasında bulun
duğu şal kuşak, kırmızı şalvar ve sarı ye
meni idi. 

Sır katibi ağaların resmi görevleri ara
sında padişahın günlük gündeminin izlen-
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