
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-
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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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mesi ve zabıt altına alınması özel bir önem 
arzetmektedir. XVIII. yüzyılın ilk yarısından 
itibaren bugüne ulaşan rüznameler buna 
örnek gösterilebilir. Sır katipleri , aldıkları 
sözlü talimat üzerine veya kendiliklerinden 
çeşitli tarih telifleri de meydana getirmiş

lerdir. Keşfi Mehmed Çelebi, Yavuz Sul
tan Selim'in Mısır seferine sır katibi ola
rak katılmış ve bir selimname kaleme al
mıştır. Sefer günlükleri arasında sır ka
tiplerinin kaleminden çıkması muhtemel 
olan ve menzilname olarak bilinen birta
kım eserler de mevcuttur. Sır katibi Ne
dim Ağa , ll. Mustafa'nın tahta çıkışından 
itibaren bazı vak'aları ve özellikle onun 
169S'teki Belgrad Seferi'ni günlük şeklin
de manzum kaleme almış, N. Mehmed'in 
sır katibi olan Abdi Ağa da (Nişancı Abdi Pa
şa) bir tarih telif etmiştir (bk. RÜZNAME). 
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Mabeyin Kitabeti. Klasik Osmanlı siste
minde sadrazam padişahın iradesini ge
rektiren konuları özetleyerek saraya tak
dim eder, padişah da bu telhislerin üzeri
ne kendi fikrini kısa ve emredici bir üslup
la yazar ve bu belgeye hatt-ı hümayun 
denirdi. Bu yapı 1830'lu yıllara kadar bu 
şekilde devam etti. Il. Mahmud dönemin
de bir yandan bürokrasinin gittikçe geniş

lemesi, bir yandan da devletin uğraştığı iç 
ve dış sorunlara ve artan iş hacmine bağlı 
olarak bürokrasinin ürettiği evrakın sayısı

nın çoğalması, her konuyu padişahın hatt-ı 

hümayunu ile karara bağlayan eski yapıyı 

yetersiz bıraktı. Bu durumda yetkilerini di
ğer kurumlara devretmek istemeyen pa
dişahın bu soruna bulduğu çözüm ise ken
disine yazı işlerinde yardımcı olacak bir bü
rokratik birimin tesisiydi. Söz konusu bi
rim, 1831'de sır kitabetinin mahiyetinin bi
raz değiştirilerek Mabeyin Başkitabeti'ne 
dönüştürülmesiyle oluşturuldu. 

Bu yeni sistemde padişah, konularla ilgi
li kararlarını belgelerin üzerine bizzat ken
di el yazısıyla (hatt-ı hümayun ) yazmıyor, 
padişahın kararı sadaret arzının altına ira
de hamişi şeklinde (irade-i sen iyye) ma
beyin katipleri tarafından yazılıyordu. Ya
ni padişah konu hakkındaki kararını katip-
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!ere bildiriyor ve katipler de bu kararı ira
de formunda kaleme alarak Babtali'ye ile
tiyordu. Bu sistem padişahın yükünü bü
yük ölçüde hafifletti. Böylece oluşturulan 
Mabeyin Kitabeti'nin görevi çeşitli makam
lardan arzedilmek üzere gelen tezkire, ar
zuhal ve muharreratı kaydetmek, özetle
rini çıkararak asıllarıyla beraber padişaha 
sunmak, cevaben veya re'sen çıkan irade
leri ilgili makamlara tebliğ etmekti. Bu gö
revin esaslarına dikkat edildiğinde sır kita
betiyle hemen hemen aynı olduğu görü
lür. 

Hatt-ı hümayundan irade formuna ge
çiş birdenbire olmadı. Bu geçişe dair şim
diye kadar rastlanabilen en erken tarihli 
irade Ekim 1832 tarihine aittir. Kastamo
nu'da çıkan Tahmisçioğlu isyanı'na ait olan 
bu dosyada mevcut bir kısım belgeler pa
dişahın hatt-ı hümayununu, bir bölümü ise 
mabeyin başkatibinin yazdığı irade hami
şini taşımaktadır. Bu ise hatt-ı hümayun
dan iradeye geçişin birdenbire değil aşa
malı olarak gerçekleştiğini ve bu iki for
mun bir süre beraberce kullanılmaya de
vam ettiğini gösteriyor. Zaman zaman 
hatt-ı hümayun formu da kullanılmakla 
beraber 1834 yılından itibaren genel ola
rak irade usulüne geçildi. 

Bilinen ilk mabeyin katibi Vassaf Bey'
dir. Köprülü ailesinden olan Vassaf Bey önce 
II. Mahmud'un sır katipliğine, daha sonra 
mabeyin katipliğine tayin edildi (BA. MAD, 
nr. 9775, s. 47; BA, HH, nr. 35263-B). İ lk 
yıllarda kitabette görev yapan memurlar 
ve bunların sayıları hakkında şimdilik her
hangi bir veriye rastlanmamaktadır. Ancak 
1838'de kitabetin mevcudunun toplam üç 
(BA, MAD, nr. 8356, s. 4; BA, Maliye l'feza
reti Masarıfat Defter/eri, nr ı8, s. 4, 12- ı 3), 
184S'te ise dört kişi (BA, Darbhane Def
ter/eri, nr. 45 , s. 60) olduğu tesbit edilebil
mektedir. 

Mabeyin Kitabeti , kurulduğu andan itiba
ren II. Abdülhamid dönemine kadar dört
altı kişi arasında değişen bir kadro ile ça
lışmalarını yürüttü. Bu durum, II. Mahmud 
döneminden ve Tanzimat'tan itibaren işle

rin yeni kurulan müesseselere aktarılması 
ve bürokrasinin. önem kazanmasıyla yakın

dan ilgilidir. Tanzimat bürokratları saray 
ile Babıali arasındaki ilişkileri Babıali le
hinde belli bir temele oturttu, böylece Bii
bıilli devlet işlerinin yürütüldüğü ana m er
kez konumuna geİdi. Bu dönemde sarayın 
devlet işleri. üzei'inde nisbeten sınıriandırı
lan rolü ise belirli kurallara göre yürütül
dü; bu yapı II: Abdülhamid'in dengeleri sa
ray lehinebozmasına kadar bu şekilde de
vam etti. Yıldız Sarayı'nın ön plana çıkma-

sıyla beraber buradaki bürolar doğal olarak 
büyük bir gelişme kaydetti (bk. MABEYN-i 
HÜMAYUN). 

Mabeyin Kitabeti'ne merkez bürokrasi
sinin değişik dairelerinde yetişen ve ön 
plana çıkan kabiliyetli memurlar alınır, ki
tabet çok hassas ve stratejik bir yer oldu
ğu için, katip seçimine çok itina gösterilir
di. Herhangi bir sebepten dolayı katiplik
lerden birinin boşalması durumunda di
ğerlerinin silsileleri yürütülür ve boşalan 
yere yenisi alınırdı (BA, irade-Dahiliye , nr 
455 ı8 ; nr. 62 395 ; Ceride-i Havadis, s. ı) . 

Padişah, sarayla hükümet arasında irtiba
tın sağlanması ve ülke yönetimi açısından 
çok önemli oldukları için katipleri seçer
ken adayın geçmişinin temiz, ahlak ve fa
zilet sahibi, kitabeti yeterli, dindar ve sır 
saklayan bir kişi olmasına bilhassa özen 
gösterirdi. 
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SIRAT 
( J:>lya! l ) 

Cehennem üzerine kurulacak 
köprü anlamında 

bir terim. 
_j 

Sözlükte "yutmak" manasındaki sert 
(seret an) masdanndan türeyen sırat "yol, 
cadde" demektir. Bu anlam, yolda yürü
yen kimsenin ağızda lokmanın kaybolma
sı gibi gözden uzaklaşması ilişkisiyle oluş

muştur. Kelimenin aslı sin ile "sirat" olup 
kalın ses özelliği taşıyan sondaki ta har
fi "sin"i "sact"a çevirmiştir (Lisanü 'l-'Arab, 
"sri;" md.; Kamus Tercümesi, Il, 478-479) . 
Kelimenin Latince str ata kökünden gel
diği ve Arapça'ya Ararnice'den geçtiği ile
ri sürülmüşse de (Ef21İng. ], IX, 670) sıra
tın naslarda kazandığı mana açısından bu 
iddianın herhangi bir önemi yoktur. Aka
id ve kelam kitaplarındasırat "cehennem 
üzerine kurulmuş olup müminlerin rahat
lıkla geçebileceği, kafirlerin ise üzerinden 
cehenneme düşeceği köprü" diye açıkla
nır (Sabun!. s. 92) . 

Kur'an-ı Kerim'de sırat kırk altı ayette 
yer almakta ve genellikle "Allah'a ulaştı-


