
bulunmak zorunda kalabilir. Maverdi sır 
sahibinin öncelikle güvenilir birini araması 
gerektiği uyarısında bulunur ve şu ilginç 
tesbitini ifade eder: Mal konusunda ema
net ehli olan her insan sır konusunda gü
venilir olmayabilir. Sır saklamak emaneti 
korumaktan zordur. Bu yüzden sır sakla
maya layık birini bulmak son derece güç
tür. Birine sır vermeden önce onun akıllı, 
dindar ve ketum bir kişi olup olmadığına 
bakmak gerekir. Zira bunlar sırları ifşa et
meyi önleyen, güven kazandıran haslet
lerdir. İnsanların gizli hallerini öğrenme 
peşinde koşan kişilere sır vermemek ge
rekir, çünkü emanete talip olanlar genel
likle onlara hıyanet etmeye eğilimli kim
selerdir. Nihayet çok sayıda insana sır ver
mek de doğru değildir. Çok sayıda insana 
sır veren kişi onların bu sırrı ifşa etmele
rinden kurtulsa bile minnet altında kal
maktan kurtulamaz. Ragıb el-İsfahanl'ye 
göre özellikle şu iki sebepten dolayı biri
ne gizli bir sözü bilhassa kalabalıkta söy
lemekten sakınmak gerekir: 1. Topluluk 
içinde kendisi hakkında suizanda bulunan
lar olabilir; meclistekilerden bazıları kendi
lerinin aleyhinde konuşulduğunu düşünüp 
kuşkuya kapılabilir. 2. Meclistekiler me
raklarından dolayı işin peşine düşüp sırrı

nı öğrenebilirler. Bu sebeple Hz. Peygam
ber, "Üç kişi bir mecliste bulunduğunda 
ikisi kendi aralarında fısıldaşmasın" bu
yurmuştur (Müsned, ll , ı 7), çünkü bu tu
tum üçüncü şahsı incitir. 
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ii®!J MUSTAFA ÇAGRICI 

D TASAVVUF. Sır kelimesi tasawufta 
"sadece Allah'ın bildiği ya da az sayıda in
san tarafından bilinen özel bilgi" ve "ruhun 
bir idrak mertebesi" olmak üzere iki an
lamda kullanılır. Hz. Peygamber'in, "Benim 
bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlar-

dınız" mealindeki hadisi (Buhar!, "KüsüF', 
2; Müslim, "Şalat", 112) onun bazı özel bil
gileri kendisinde sır olarak sakladığını ve 
ashabına anlatmadığını ifade etmektedir. 
Ayrıca EbCı Hüreyre'nin, "Resul-i Ekrem'
den iki ilim aldım . Birini size anlattım; di
ğerine gelince onu anlatsaydım şu boyun 
kesilirdi" şeklindeki sözü ile ( BuharJ', '"ilim", 
42) ResCılullah'ın Muaz b. Cebel'e söyledi
ği ve başkalarına aniatmasına izin verme
diği özel bilgi hakkındaki rivayetler (Bu
har!, "<ilim", 49), bazı ince ve anlaşılması 
zor bilgilerin idrak seviyesi yüksek şahsi
yetler arasında eskiden beri muhafaza edil
diğini göstermektedir. Bazı tasavvufı eser
lerde yer alan. Hz. Ali'nin Resul-i Ekrem'
den aldığı sırları dayanarnayıp bir kuyuya 
anlattığı, bunun üzerine kuyudaki suyun 
kana dönüştüğü şeklindeki menkıbeler de 
bu düşüncenin ürünüdür. İlk sCıfi müellif
lerden Ebu Nasr es-Serrac, Allah'ın Hz. 
Peygamber' e üç tür ilim verdiğini, bunlar
dan birinci ilmin dinin emir ve yasaklarıyla 
ilgili olup herkese anlatıldığını. ikinci tür 
ilmin Hz. Ali, Huzeyfe b. Yernan gibi seç
kin sahabilere bildirildiğini, üçüncü tür il
min ise hiç kimseye söylenmeyip ResCıl-i 
Ekrem'e mahsus bir sır olarak kaldığını kay
detmiştir. Abdülkerlm el-Kuşeyrl de sCıfi
lerin kendilerine ait yüksek bilgi ve tecrü
belerini hem birbirlerine daha iyi anlata
bilmek hem de muhalif olanlardan gizle
yebilmek için bazı terimler geliştirdiklerini 
söyler. Sonraları müellifler eserlerinde bu 
tür bilgileri sembolik hikayelerle anlatmış
lardır (bk. REMİZ). Farsça tasawufi eser
lerde (mesela Şebüster'i, Gülşen-i Raz) sır 
yerine raz kelimesinin kullanıldığı görül
mektedir. 

Bir kısım sCıfilere göre sır kul ile Hak 
arasında gizli kalan hallerdir. Bunu ifade 
etmek için, "Hür insanların gönülleri sır
ların mezarıdır" ve, "Sırrımı düğmem bilse 
onu koparır atarım" denilmiştir. İlk dönem 
sCıfilerinden Sehl et-Tüsterl'nin, "SCıfi için 
üç şey gereklidir: Sırrını korumak, farzını 
eda etmek, fakrını muhafaza etmek" sö
zü de bu anlamdadır. RCızbihan-ı Bakit'ye 
göre sırrın hakikati dille anlatılamaz. Arif 
vasıtasız olarak sırrı bilir ama ifşa ede
mez. Şah Ni'metullah-ı Veli sırrı "tasavvuf 
yolunun başında riyadan kaçınmak için il
ml ve manevi hali gizlemek, yolun sonun
da ise Allah'ta fani olmak" şeklinde açık

lamıştır. 

Sır kelimesi tasavvufta ayrıca "ruhun bir 
idrak mertebesi, kalp içine konmuş bir la
tife" anlamında kullanılmıştır. Kalp mari
fetin, ruh muhabbetin, sır da müşahede
nin mekanıdır. Sehl et-Tüsterl henüz kü-
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çük bir çocuk iken dayısının kendisine bir 
vird öğrettiğini , bu virde devam ederken 
önce kalbinde, sonra sırrında bir tatlılık his
settiğini ifade etmiştir. Amr b. Osman el
Mekkl'ye göre Allah bedenlerden 7000 yıl 
önce kalpleri yaratmış, onları kur b maka
mında muhafaza etmiş, kalplerden 7000 
yıl önce ruhları yaratmış, onları üns bah
çesinde saklamış , ruhlardan 7000 yıl önce 
sırları yaratmış. bunları da vuslat derece
sinde muhafaza etmiştir. Sonra sırrı ru
ha, ruhu kalbe kalbi de beden içine hap
setmiştir. Mekkl'nin bu ifadesine göre kalp, 
ruh ve sır aynı özün iç içe geçmiş halkala
rı gibi olup sır ruhun içinde yer alır ve ruh
tan daha derin bir boyuttur. Alaüddevle-i 
Simnanl bu sıralamayı beden, nefis, kalp, 
sır, ruh, hafı ve latlfe-i Hakki şeklinde yap
mıştır. Bu durumda Simnanl'nin, sırrı ru
hun içinde değil kalp ile ruh arasında bir 
mertebe olarak kabul ettiği anlaşılmak
tadır. Hüseyin b. Yemin Hüseynl'ye göre 
kalp, ruh, sır ve hafi insanın idrak edici 
latifesinin isimleridir. Latifeye bazı mer
tebelerde kalp, beşeri kayıtlardan kurtu
lup daha saf olduğu diğer mertebede ruh, 
saflık artınca sır. olgunlaşınca hafi derler. 
Letaifteki farklılık öz itibariyle değildir, öz
de hepsi birdir, farklılık vasıflarda ve hal
lerdedir. 

Tasavvufta diğer letaifın yanı sıra sır için 
de bir nur, mekan ve peygamber belirlen
miştir. Sufilere göre sır Hz. Musa'nın ka
demi altındadır. yani feyzini onun ruhani
yeti vasıtasıyla alır. Bir diğer ifadeyle Hz. 
Musa meşrebinde olan sufiler sır latifesi 
yoluyla vuslata ererler. Bazılarına göre sır
rın nuru yeşil, çoğunluğa göre ise beyaz 
renklidir. Sırrın yeri de bazılarına göre göğ
sün sol tarafı ile ortası arasında, bazılarına 
göre göğsün ortasında , bazılarına göre ise 
sol memenin iki parmak üzerindedir. Sa
lik kalp ve ruhtan sonra sır bölgesine yo
ğunlaşarak zikre devam eder. 
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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 
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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. 


