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ÖZ
ŞEYHÜLİSLAM MOLLA ARAB (ö. 901/1496) VE FETVA
MECMUASININ İNCELENMESİ
Bu çalışmada Molla Arab (ö. 901/1496)’ın şeyhülislamlık döneminde verdiği fetvaların
derlenmesiyle ortaya çıkan fetva mecmuası tarihi bir metin olarak ele alınıp
incelenmiştir. Bu mecmua şu ana kadar tespit edilen Osmanlı şeyhülislam fetva
mecmuaları içerisinde en erken tarihli mecmua olma özelliğine sahiptir. Fetvanın
unsurları,

dili vb.

biçimsel özellikleriyle

XVI.

yüzyıldan itibaren derlenen

mecmualardan ayrılan bu mecmua Osmanlı fetva bürokrasisinin sistemli hale gelmeden
önceki dönemini göstermektedir. Bu özelliğinden dolayı Molla Arab mecmuası fetva
mecmuaları esas alındığında geçiş dönemi eseri olarak da nitelendirilebilir. Mecmuanın
Osmanlıca-Arapça şeklinde iki dilli olması, fetvaların formu, cevapların uzunluğu ve
konu başlıklarının sistemli bir şekilde verilmemesi geçiş döneminin izlerini yansıtan
örneklerdir. Birincil kaynak üzerinden yapılan bu çalışmada mecmuanın Süleymaniye
nüshası esas alınarak tamamı incelenmiştir. Molla Arab’ın hayatı, mecmuanın biçimsel
özellikleri, fetvaların içeriği ve mecmuanın şahsiyeti bu çalışmanın ana bölümleridir.
Mecmuanın şahsiyetini ortaya koyarken fetvalardaki tarihi figürler, mekan kullanımı,
sosyal olaylar, ailevî mes’eleler ve iktisadî ilişkiler dikkate alınmıştır. Bu başlıklar
altında verilen fetvaların mes’eleleri ve içerisindeki kavramlar yorumlanarak okuyucuya
sunulmuştur. Bu çalışma neticesinde Osmanlı fetvası ve Osmanlı şeyhülislam
mecmualarının XV. yüzyıldaki örneğini görmek mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fetva, Molla Arab, Fetva Mecmuası, Şeyhülislam, XV. yüzyıl.
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ABSTRACT
SHEIKH AL-ISLAM MOLLA ARAB (d. 901 / 1496) AND AN
EXAMINATION OF HIS FATWA COLLECTION

This thesis examines as a historical text the collection of fatwas emerging from those
given by Molla Arab (d. 901/1496) while serving as sheikh al-Islam. This fatwa
collection is characterized as has the earliest dated collection known so far within the
fatwa collections from Ottoman sheikh al-Islam. This collection is distinct from
collections compiled after the 16th century due to its formal characteristics concerning
fatwas’ structure and language and is representative of the period before the Ottoman
fatwa bureaucracy became systematic. Because of these features, Molla Arab’s fatwa
collection can be described as a work from the transition period. Examples that reflect
the traces of this transition period are its bilingual form (Ottoman-Arabic language), the
form of the fatwas, the length of answers, and a lack of systematically presenting topics.
This study has been conducted on one primary source, examining the entire collection
based on the copy from Suleymaniye Library. Molla Arab's life, the formal
characteristics of his collection, the fatwas’ contents and the individuality of the
collection are the main parts of this study. The historical figures, places used, social
events, family issues and economic relations in the fatwas have been taken into
consideration while presenting the individuality of the collection. The fatwas’ issues and
concepts are given under these headings have been interpreted and presented to the
reader. As a result of this study, an example can be seen of an Ottoman collection of
15th century fatwas from an Ottoman sheikh al-Islam.

Keywords: Fatwa, Molla Arab, Fatwa Collection, Sheikh al-Islam, XV. century

v

ÖNSÖZ
Fetva mecmuası çalışmak arkeolojik bir kazı yapmaya benzetilebilir. Mecmuanın
içerisinde yüzlerce fetva vardır ve fetvanın içerisinde karşılaştığımız her kelime tarihi
olarak bize bir şey söylemektedir. Bu kelimenin hukuki, sosyal, idari vb. hangi tarihsel
bağlamda inceleneceği araştırmacının fetvaya bakma amacına göre değişir. Bir İslam
hukukçusu fetvadaki bâin-i talak ifadesini incelerken bir tarihçi fetvadaki zımmi
kelimesine odaklanabilir. Yani bu arkeolojik kazıya her araştırmacı kendi ilgisini çeken
noktayı kazarak başlar. Bundan sonra yapılacak şey bulunan parçanın ne anlama
geldiğini araştırmaktır.
İlk bakışta mes’ele ve cevaptan ibaret olarak görülen fetvaların içerisinde kişi,
mekan, olay, tarih vb. birçok ayrıntı gizlidir. Bir fetva örneği üzerinden bu ayrıntıları
görelim. Bir kilise mescide dönüştürülür, içinde birkaç gün beş vakit namaz kılınır
ancak keşiş gelir ve bu kilisenin mülkünün kendisine ait olduğunu söyler. Bu
iddiasından emin bir şekilde mescide çevrilen bu kilisenin içerisinde içki içer. Kiliseye
gelen kimseler burada ayin yapar. Ancak padişah bu yerin birisine ait olup olmadığını
inceletmiş, hem kendi emriyle hem de kadının hükmüyle bu kilisenin camiye
dönüştürülmesini istemiştir. Bu durumda keşişe ne yapılması gerektiği fetvada sorulur.
Fetvanın bir problemi çözmek için verildiğini bildiğimiz için yukarıdaki fetva
örneğini okuduğumuzda ilk olarak fetvanın nasıl çözümlendiğini yani fetvanın cevabını
merak ederiz. Bu meraktan dolayı mecmuayı okurken bazı fetvaların cevaplarını
kapatarak cevabı tahmin etmeye çalıştığım zamanlar oldu. Ancak cevaba geçmeden
önce tarihçi olarak fetvadaki soruya odaklanmamız gerekmektedir. Bu fetvada ne
sorulmuştur? Bu sorunun sorulmasına sebep olan etkenler nelerdir? Tarihi olarak bu
soru ne anlam ifade eder? Bu sorudan sorulduğu dönemin uygulamalarına dair neler
tespit edilebilir? Soruda kimler vardır? gibi sorulardan yola çıkarak fetvayı dikkatli bir
şekilde incelemek gerekmektedir. Yine de ben sorunun cevabını merak ediyorum
derseniz

bu çalışmanın dördüncü

bulabilirsiniz.

bölümünde

fetvanın

mecmuadaki

metnini

Bu ayrıntılı ve dikkatli araştırma süreci uzun bir mesai istemektedir. Bu
mesainin henüz yolun başında olan bir yüksek lisans öğrencisi tarafından tek başına
yürütülmediği açıktır. Bu anlamda bu tezi hazırlama sürecimde ilmi birikimlerini
benimle paylaşan, bana inanan, beni destekleyen, heyecanıma ortak olan ve
destekleriyle yanımda olan kimselere teşekkür etmek istiyorum.
Adım atmak kişinin kendisini iyi hissetmesi yani kendisine güvenmesiyle başlar.
Yüksek lisansa adım atmam ve bu adımın neticesi olarak bu tezi hazırlamamda
desteğiyle bana her daim güç veren, yanına yeni bir şey bulma heyecanıyla gittiğim her
anda bu heyecanıma ortak olarak beni teşvik eden, gönderdiğim her maili emeğine
sağlık diye yanıtlayarak akademik nezaketi bana öğreten, tezimle ilgili bir şey yapıp
yapmadığımdan önce nasıl hissettiğimi soran, ilmi birikiminden istifade etmekle birlikte
şahsından çok şey öğrendiğim danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN’e
çok teşekkür ederim.
Şüphesiz ki bu çalışmada en çok tarih bölümü hocalarımdan istifade ettim.
Tarihçi olmanın titizlikle ve emek vererek olacağını bizlere öğreten, çalışma disiplinini
örnek aldığım Prof. Dr. Ali AKYILDIZ hocama, mühimme defterlerindeki hükümler
üzerinden bir hükmün nasıl incelenmesi gerektiğini gösteren ve fetvalarla ilgili
sorularıma cevap veren Prof. Dr. Feridun M. EMECEN hocama, “Her şey yolunda mı?”
sorusu ve babacan tavırlarıyla bize sahip çıkan Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ hocama,
akademik yazma ve davranma usûlünün nasıl olması gerektiğini güleryüzüyle ve
eleştirel bakışıyla bizlere gösteren ve öğretmek için çok çaba sarf eden Dr. Öğr. Üyesi
Özlem ÇAYKENT hocama, öğrenme isteği, çalışkanlığı ve duruşuyla beni akademide
olmaya teşvik eden Arş. Gör. Cengiz YOLCU hocama çok teşekkür ederim.
Bu çalışmada tarih bölümü haricinde kendisinden istifade ettiğim ve bu çalışma
hakkında konuşma fırsatı bulduğum hocalarım var. Tarih bölümü öğrencisi olarak
felsefeye dair merakımı arttıran, kendisiyle konuştuğumda okuyacak bir sürü kaliteli
kitap olduğunu bana hatırlatan Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN hocama, her gün tweetlerini
okuyarak yeni bir şey öğrendiğim ve bu çalışmayla ilgili sorularımı cevaplayan Doç.
Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL’a, farklı kurumlardaki atölyelerine ve seminerlerine
katıldığım, kendisiyle yaptığım istişarelerde beni yeni okumalara yönlendiren Doç. Dr.
Abdurrahman ATÇIL’a, Osmanlı fetvası hakkında ciddi bir birikime sahip olan,
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kendisiyle görüştüğümde bu birikiminden istifade ettiğim ve bu süreçte çalışmalarını
başucu metni olarak okuduğum Prof. Dr. Şükrü ÖZEN’e teşekkür ederim.
Varlıklarına her zaman şükrettiğim, beni yetiştirirken iyi bir eğitim almamda her
türlü fedakarlığı gösteren ve bugünlere gelmemi sağlayan annem ve babama, birlikte
aynı eğitim süreçlerinden geçtiğimiz için süreci paylaşmaktan keyif aldığım ablam
Hüsniye GÜLSEV KOÇ’a, her hafta evimizi şenlendiren, abla çok çalışıyorsun biraz da
dinlen diyerek beni rahatlatan kardeşim Vildan GÜLSEV’e, zihninde beni yerleştiği
yere bir gün ulaşmayı umduğum, neşesiyle her daim yüzümü güldüren kardeşim Beyza
GÜLSEV’e, enerjim düştüğünde kendimi yanlarında bulduğum yeğenlerim Aliya Tarık
ve Hanne’ye, “Nasıl gidiyor Gülsüm?” sorusuyla halledersin bakışı atan abim Talha
KOÇ’a, içten dualarıyla her zaman manevi desteklerini hissettiğim kayınvalidem ve
kayınpederime, fetva mecmuası çalışmanın heyecanına da zorluklarına da birlikte şahit
olduğumuz, bilgi paylaşımı ve yönlendirmelerindeki cömertliğiyle tez sürecini birlikte
tamamladığımız arkadaşım Esra BEMBEYAZ’a, enerjileriyle her hafta sonu beni
kendime getiren öğrencilerime, desteği ve duasıyla yanımda olan tüm arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Son olarak yüksek lisansı kazanma sevincimden bu teze son noktayı koyduğum
ana kadar benimle sürecin her anını paylaşan, heyecanıma ortak olan, üzüldüğümde
beni motive eden, birlikte geçirebileceğimiz birçok vakti tez yazmaya ayırdığım bu
dönemde sabır gösteren, yazdıklarımı satır satır okuyarak eleştiri ve katkılarıyla tezime
emek veren, bana benden çok güvenen, bu tezin tamamlandığını defalarca birlikte hayal
ettiğim yol arkadaşım, sevgili eşim, kıymetlim Bilal ŞANVER’e çok teşekkür ederim.
Bu da böyle bir anımızdı.

Gülsüm GÜLSEV ŞANVER
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GİRİŞ
Osmanlı şeyhülislam fetva mecmuaları içerisinde şu ana kadar tespit edilen mecmualar
arasında en erken tarihli mecmua olma özelliğine sahip olan Molla Arab mecmuası bu
çalışmada tarihi bir metin olarak ele alınmıştır. II. Bayezid dönemi şeyhülislamlarından
Molla Arab’ın 1495-96 yıllarında şeyhülislamlık yaparken verdiği fetvaların
derlenmesiyle ortaya çıkan bu mecmua fetvanın unsurları, dili vb. birçok özelliğiyle
XVI. yüzyıldan itibaren derlenmeye başlayan Müeyyedzade Abdurrahman Efendi (ö.
1516)’nin Mecmû‘atü İbni’l-Müeyyed, Zenbilli (ö. 1526)’nin Fetâvâ-yı Ali Efendi, Sa‘di
Çelebi (ö.1539)’nin Fetâvâ-yı Sa‘diyye ve Ebussuûd (ö. 1574)’un Fetâvâ-yı Ebussuûd
Efendi gibi fetva mecmualarından farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar Osmanlı
fetvasının belirli bir sistematiğe oturmadan önceki halini göstermesi bakımından
önemlidir. Bu durum Osmanlı şeyhülislam fetva mecmuaları için de geçerlidir. XVI.
yüzyıldan itibaren bir fıkıh sistematiğine göre düzenli bir şekilde hazırlanan fetva
mecmualarındaki bu düzen Molla Arab mecmuasında görülmemektedir. Tüm bu
özellikler mecmuanın tarihi bir metin olarak önemli bir yerde durduğunu
göstermektedir. Bu sebepten çalışma boyunca şu iki sorunun cevabı aranmıştır. Bir
fetva mecmuasını tarihçi bakış açısıyla ele almak ne anlama gelir? Tarihi bir metin
olarak ele alınan bir fetva mecmuası okuyucuya ne söyler? Çalışma içerisinde bu
soruları esas almak aynı zamanda şu ana kadar yapılan çalışmalardan ayrılmak anlamına
da gelir. Şu ana kadar yapılan fetva (mecmuası) incelemelerinin çoğunda araştırmacılar
fetvaların içeriğine yoğunlaşmıştır. Bu inceleme tarzı önemli olmakla birlikte bu
çalışmanın ana eksenini oluşturmamaktadır.
Mecmuanın okuyucuya söylediği şeylere geçmeden önce çalışma içerisinde
sürekli kullanılacak olan “Osmanlı Fetvası” ve “Osmanlı Şeyhülislam Fetva
Mecmuaları” tabirlerini açıklamakta fayda vardır. Fetva, dini ve hukuki bir konuda
dinin asıl kaynaklarında bulunan mevcut bilginin ve hükmün açıklanması anlamına
gelir. Aynı zamanda hakkında hüküm bulunmayan konularda belli kaynak ve metotlara
bağlı olarak hükmün çıkarılması da fetvanın kapsamı içerisindedir. Hz. Peygamber
döneminden

itibaren

tarih

boyunca

özellikle

Müslümanların

problemlerinin

çözülmesinde ve dini hayatının düzenlenmesinde etkin bir rol oynayan fetva aynı
zamanda fıkıh literatürünün oluşmasını da sağlamıştır. 1 Bu uzun süreçte hem fetvanın
unsurlarında hem de fetva literatürünün oluşumunda dönem içerisinde değişiklikler
gözlemlenmiştir. Hz. Peygamber’den itibaren işleyen ifta teşkilatının Osmanlı
Devleti’nde şeyhülislamlık müessesesi tarafından yürütülmesi ya da şeyhülislamların
verdiği fetvaların derlenmesiyle oluşan fetva mecmuaları süreç içerisindeki önemli
değişikliklerdendir. Çalışma içerisinde Osmanlı fetvasının fetvadan ve Osmanlı
şeyhülislam fetva mecmularının fetva mecmualarından farklı olarak zikredilmesinin
sebebi budur.
Fetva, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren siyasi, sosyal, hukuki, idari ve şahsi
meselelerde bir çözüm mekanizması olarak kullanılmıştır. Teorik olarak fetva
“bağlayıcı değildir, soyuttur, geneldir, sadece soru soranı değil aynı durumda olan
herkesi ilgilendirir, fetva vermek ilmi bir meleke gerektirir ve bu melekeye sahip olan
herkes fetva verebilir, müftü fetva verme hususunda zaman, mekan, konu gibi herhangi
bir açıdan sınırlandırılamaz” şeklinde özetlenir.2 Fetva hakkında verilen bu özelliklerin
Osmanlı uygulamasında değişiklik gösterdiği yerler vardır. Osmanlı Devleti’nde fetva
bazen bağlayıcı ve somut olabildiği gibi müftülere fetva verme konusunda bazı
sınırlamalar getirildiği de görülmektedir.3
Fetvaların şekline gelince orijinal fetvalarda kullanılan unsurlardan davet, dua
vb. unsurların mecmualardaki fetvalarda kullanılmadığını da burada belirtmek
gerekmektedir. Şeyhülislamların şukkalarındaki orijinal fetvalarıyla mecmua için
derlenen fetvalarındaki bu farklılıklar Osmanlı fetvasının kendi içerisinde çeşitli
formlarda verildiğini ortaya koymaktadır. Fetvanın Osmanlı Devleti’ndeki formuna
vurgu yapılmak için kullanılan Osmanlı fetvası tabirinin kendi içerisinde geçirdiği bu
süreç de çalışmada ortaya konulmuştur. Fetva mecmualarındaki fetvaların birbirinden
farklı olduğu özellikler de bu sürecin yansımasıdır. Bu açıdan Molla Arab
mecmuasındaki fetvaların sorularının Osmanlıca, cevaplarının Arapça olması,
cevapların tamamına yakınının uzun ve ayrıntılı bir şekilde verilmesi örnek olarak
verilebilir.
1

Fahrettin Atar, “Fetva”, DİA, 12, 487.
Atar, “Fetva”, s. 488.
3
Süleyman Kaya, “Osmanlı Fetvası Üzerine”, TALİD, 11/22 (2013): 83.
2
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Burada bir hususun daha üzerinde durmak gerekmektedir. Osmanlı fetvasının
unsurları genelde XVI. yüzyıl fetvalarından yola çıkarak tanımlanmıştır. Bir şeyi
tanımlamak için o şeyin genel özelliklerinin oturması ve tekrar etmesi gerekmektedir.
Molla Arab fetvasının özelliklerinin Osmanlı fetvası tanımına girmemesi hem
mecmuanın geç fark edilmesi hem de özellikleri bakımından farklılık göstermesinden
kaynaklanabilir. Osmanlı fetvasının özellikleri birçok fetvada tanımlarda geçtiği şekilde
olsa da Molla Arab fetvası bu özelliklerde istisnaların olabileceğini, bu tanım öncesinde
farklı bir örneğin var olduğunu göstermekte ve bu yüzden önemli bir metin olarak öne
çıkmaktadır. Yukarıda da örnek verildiği üzere Molla Arab fetvalarındaki cevapların
standart fetvadaki cevap formundan farklı olması, soru ve cevaplarda kullanılan tek
dilin Molla Arab fetvalarında iki dil olarak gözükmesi ve Molla Arab fetvasının
cevabında kullanılan “keza eftâ sellemehû” gibi ifadeler metnin öne çıkma
sebeplerindendir.
Çalışma boyunca kullanılan diğer tabir de Osmanlı şeyhülislam fetva
mecmualarıdır. Fetva mecmualarının bu şekilde zikredilmesinin sebebi şeyhülislam
fetvalarının derlenmesinin yanı sıra sair müftülerin verdiği fetvaların da bir araya
getirilmesidir. İlmiye sınıfı mensubu olan müftüler şeyhülislamın yanı sıra vilayet,
sancak ve kaza müftüleri olarak halkın şer‘î meselelerine dair fetvalar verirdi.
Şeyhülislam fetvalarıyla aynı düzen içerisinde yazılan bu fetvaların alt kısmına müftüler
nerenin müftüsü olduklarını yazar ve fetvanın Arapça metniyle birlikte bu fetvayı hangi
fetva kitabından aldıklarını not ederlerdi. 4 Hem şeyhülislam fetvaları hem de sair
müftülerin fetvalarının bir kısmı orijinal olarak ya da fetva kitapları içerisinde
günümüze ulaşmıştır. Bunlardan Fetâvâ, Mecma‘ul-Fetava ya da Mecmûatü’l-fetâvâ
gibi isimlerle ortaya çıkan fetva mecmualarının içerik ve derlenme şekilleri birbirinden
farklı olabilmektedir.5 Bu sebepten literatürde bu eserler aslî ve menkûl fetva
mecmuaları şeklinde sınıflandırılarak incelenmiştir. Kişilerin hayatta karşılaştıkları
problemlerin cevabını içeren aslî fetva mecmuaları doğrudan şeyhülislamlar veya
müftüler tarafından verilen fetvaların derlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kadı ve müftülerin
başvurması için el kitabı şeklinde hazırlanan menkûl fetva mecmualarında ise Hanefi
4

Mehmet İpşirli, “Osmanlı Fetvaları Üzerine Değerlendirmeler ve Bazı Örnekler”, Osmanlı Hukukunda
Fetva, ed. Süleyman Kaya, Yunus Uğur, Mustafa Demiray, İstanbul: Klasik Yayınları, 2018, 156.
5
Seda Örsten, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları”, Türk Hukuk Tarihi
Araştırmaları Dergisi 4 (2007): 30.
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fıkıh literatüründen derlenmiş meseleler bir arada toplanmıştır. 6 Mecmuaların içerikleri
ve derlenme şekillerindeki bu farklılığın getirdiği ayrım bu çalışma içerisinde de
gözetilmiştir. Bu çalışmanın ana metni olan Molla Arab mecmuası da aslî fetva
mecmualarının türlerinden biri olan şeyhülislam fetva mecmualarına örnektir.
Birinci el kaynak olarak İslami ilimler, hukuk ve tarih bölümlerinin birçok
alanında kullanılabilecek olan fetva mecmualarıyla ilgili yapılan çalışmalara
bakıldığında bu çalışmalarda mecmuaların kendisinden ziyade içerisindeki fetvaların
verdiği malzemenin esas alındığı görülmektedir. Peki bu fetvalar araştırmacıya ne tür
malzemeler vermektedir? Fetvaların içerisindeki nikah, talak vb. konu başlıkları,
hakkında çok sayıda örnek olması bakımından başlı başına araştırma konusu
olmaktadır. Bu konu başlıkları aile hukuku gibi spesifik bir alan üzerinden işlendiği gibi
şeyhülislam veya müftünün bu konular hakkındaki görüşünü göstermek için de
kullanılmıştır.7 Bu çalışmalarda hem seçilen konuyla ilgili İslam hukukundaki
uygulamalar gösterilmekte hem de bu fetvaları veren şeyhülislam ya da müftünün
konuyla ilgili görüşleri fetvalardan tespit edilebilmektedir.
Fetvalar İslam hukukçularının yanı sıra Osmanlı tarihçilerinin araştırmalarına
konu olacak malzemeler de içermektedir. Bu araştırmalarda Osmanlı tarihiyle ilgili bir
konu belirlenmiş ve bu konu fetvalardan yola çıkarak açıklanmıştır. Bu araştırmalar,
Tahsin Özcan’ın, Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı (2003) ve Muharrem Kılıç’ın,
“Osmanlı Fetva Literatüründe Gayrimüslimlere Tanınan Din ve İbadet Özgürlüğü:
Fetâvâ-yı Âli Efendi Örneklemi” (2009) çalışmalarında olduğu gibi dönem sınırlaması
yapılmadan hazırlandığı gibi Hayri Ergin’in, “18. Yüzyıl Fetvalarına Göre Osmanlı’da
Günlük Hayat: Behcetü’l-Fetâvâ Örneği” (2007) ‘ndeki gibi dönem sınırlaması
yapılarak ve fetva mecmuası örneği verilerek de hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra
Ertuğrul Ökten’in, “Ottoman Society and State in the Light of the Fatwas of Ibn Kemal”
(1996) ve Ali Öge’nin, “ Şeyhülislam İbn Kemal’in Fetvaları Işığında Osmanlı İktisadi
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İstanbul: Klasik Yayınları, 2018, 349-50.
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Hayatından Bir Kesit” (2010) başlıklı çalışmalarında olduğu gibi tek bir şeyhülislam
belirlenerek bu şeyhülislamın fetvalarından yola çıkarak Osmanlı dünyası anlaşılmaya
çalışılmıştır. Osmanlı dünyasını anlamak için bazen de Ali Öncel’in “Şeyhülislam
Molla Arab‟ın Fetva Mecmuası (v. 1b-33b) Çerçevesinde XV. Asır Osmanlı Hukuku
Üzerine Gözlemler (Tahlil ve Metin)” (2013) başlıklı tezinde olduğu gibi seçilen
konuyu incelemek için bir fetva mecmuasından hareket edilmiştir.
Belirlenmiş

bir

şeyhülislamın

fetvalarından

ya

da

seçilen

bir

fetva

mecmuasından yola çıkarak hazırlanan bu çalışmalar İslam hukukundaki meselelere
dair örnekleri çoğaltmak ya da Osmanlı dünyasını anlamak için önemli olmuştur.
Çalışma boyunca fetvaların ve fetva mecmualarının nasıl ele alındığını görmek
açısından incelenen bu metinlerin haricinde alana dair giriş metni olarak okunan
metinler de mühimdir. Fetvanın İslam hukukunun gelişimindeki rolünü vurgulayan ve
hukuk sisteminde fetvanın nereye oturduğunu fetvanın müftüyle olan ilişkisiyle birlikte
açıklayan Haim Gerber “The Fetva in the Legal Sistem” (1994) başlıklı makalesinde
Osmanlı mahkemelerinde fetvanın yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyerek bu
kullanımı fetva örnekleriyle gösterir. Bu metni destekleyecek başka bir makale ise Fethi
Gedikli’nin “Osmanlı Mahkemesinde Fetva Kullanımı ve Fetva-Kaza İlişkisi”
(2018)’dir. Buna göre davalılar, davalarını kazanmak için kadıya fetva takdim
edebilirler. Bu makalede kadının karar verirken destekleyici bir unsur olarak kullandığı
fetvanın mahkemedeki etkinliği ortaya konulurken kadının sunulan fetvaya uymak
zorunda olmadığı yani fetvanın kadıyı bağlayıcı bir unsur olarak kullanılmadığı
üzerinde durulmuştur.
Molla Arab fetvasının unsurları ve fetvanın içerisindeki ayrıntılar ortaya
konulurken Uriel Heyd’in “Some Aspects of Ottoman Fatwa” (1969) başlıklı
makalesinden de faydalanılmıştır. Osmanlı fetvasına dair yapılan erken tarihli bir
çalışma olan bu makalede Osmanlı fetvasının mes’ele, cevab, imza, dil vb. unsurlarının
bir arada verilmesi Molla Arab fetvasının unsurlarındaki farklılıkları tespit etmeyi
kolaylaştırmıştır. Bunun yanı sıra fetvalarda kaynak kullanımının sebebini tespit etmek
gibi metnin tarihsel anlamda okunmasını sağlayan ipuçları da bu makale içerisinde
bulunmuştur. Osmanlı fetvasının yapısını ortaya koyan bir başka çalışma Ali
Yaycıoğlu’nun “Ottoman Fatwa” (1997) adlı yüksek lisans tezidir. Özellikle XVI ve
XVII. yy esas alınarak hazırlanan bu tezde fetvanın müftü ve şeyhülislamla olan ilişkisi
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ve bu ilişkinin kurumsallaştığı fetva müessesesinin işlevi ortaya konulmuştur. Bu tezde
fetvanın belli bir sistematiğe göre verildiği dönemdeki örnekler sunulmuştur. Bu tezdeki
örnekler Molla Arab mecmuasının fetva müessesesi kurumsallaştıktan sonra verilen
fetvalardan hangi hususlarda ayrıldığını somut örnekler üzerinden görmeyi sağlamıştır.
Osmanlı fetvasının ve fetva mecmualarının incelendiğini göstermek için
literatürden verilen bu örneklerin sayısını çoğaltmak mümkündür. Bu çalışmanın farklı
bölümlerinde kaynak olarak da kullanılan bu literatürün tümünü Bilim ve Sanat Vakfı
tarafından düzenlenen “Osmanlı’da Fetva ve Fetva Mecmuaları” başlıklı atölye
çalışması neticesinde ortaya çıkan Osmanlı Hukukunda Fetva adlı kitapta bulmak
mümkündür. Türkçe ve İngilizce literatürün ayrı makaleler olarak da verildiği bu
kitabın bu çalışma yapılırken yayımlanmış olması bizim için büyük bir şanstır. Bu
literatür içerisinden Şükrü Özen’in makalelerini fetva mecmualarıyla ilgili literatürü bir
arada sunması, bu mecmuaların özelliklerini göstermesi ve Molla Arab mecmuasını
tespit etmesi bakımından özellikle zikretmek gerekmektedir. Son olarak bu çalışmayla
doğrudan ilgili olmayan ancak Hanefi hukuk okulunun oluşumunu ve fıkıh eserlerine
yaklaşımı göstermesi bakımından Murteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu adlı kitabını
anmak önemlidir. Erken döneme ve farklı bir coğrafyaya ait olan bu eserde Bedir’in
yöntemsel olarak verdiği ipuçları Molla Arab fetvalarındaki Hanefi âlimlerin eserlerine
ve fetvaların kendisine bakma noktasında ufuk açıcı olmuştur.
Bu çalışmalara bakıldığında fetvaların bir kısmının nikah, talak gibi İslam
hukukunun konuları esas alınarak incelendiği görülmektedir. Diğer bir kısmında ise
sosyal ve iktisadi tarihin malzemesi olarak ele alınan fetvalar üzerinden Osmanlı
dünyası anlatılmaya çalışılmıştır. Fetva mecmualarının çoğunlukla hukuki kaynak
olarak değerlendirilmesi bu mecmuaların tarihi bir metin olduğu gerçeğini
değiştirmemektedir. İçerisindeki hukuki malzemenin çokluğu bu metinlerin bir tarihçi
tarafından ele alınmasını zorlaştırsa da fetva mecmualarının tarihi bir metin olarak
incelenmesi hem Osmanlı fetvasına hem Osmanlı fetva müessesesine dair eksik
parçaların tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu eksikliğin fark edilmesi, bizi Molla
Arab mecmuasını tarihi bir metin olarak çalışmaya yönlendirmiştir. Molla Arab
mecmuasıyla ilgili sadece Ali Öncel’in tezinin olması bu mecmuanın üzerine yeteri
kadar düşünülmediğini de göstermektedir. Öncel’in tezinde mecmuanın 1b-33b
varakları transkribe edilmiştir. Bu noktada mecmuanın bir kısmının ulaşılabilir hale
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gelmesi alana katkı sağlasa da tezin Molla Arab ve fetva mecmuasının özellikleriyle
ilgili olan diğer bölümlerinin yüzeysel olarak ele alınması bu mecmuanın ayrıntılı bir
şekilde çalışılmasının isabetli olacağını da göstermiştir.
Bu çalışmada mecmuanın Süleymaniye nüshası esas alınmıştır. Bunun sebebi
Süleymaniye nüshasının Ankara nüshasına göre düzensiz olmasıdır. Bu düzensizlik
Süleymaniye nüshasının daha erken tarihli olduğunu düşündürmektedir. Aynı zamanda
bu çalışma esnasında dijital olarak kullanılan Süleymaniye nüshasının kendisine de
bakılmıştır. Böylece nüshanın dijital haliyle gerçek görüntüsünü karşılaştırma imkanı
olmuştur. Ayrıca ikinci bölümde Ankara nüshası tanıtılmış ve iki nüshanın
karşılaştırması da yapılmıştır.
Çalışma temel olarak dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde asıl ismi
Alâeddin Ali el-Arabî olan Molla Arab’ın hayatı birincil kaynaklardaki bilgilerden yola
çıkılarak ele alınmıştır. Mecmuayı ve fetvaları anlamak Molla Arab’ın hayat hikayesini
bilmeyi zorunlu kılmıştır. Bir Osmanlı âliminin yaşantısının anlatıldığı bu bölümde
Molla Arab’ın kaynaklarda hangi isimle bilindiği doğru kişiye dair bilgi toplamak için
ilk adım olmuştur. Kaynaklardaki ismin çalışma içerisinde sürekli tekrarlanması zor
olacağı için çalışma boyunca Şakâik metninde geçen Molla Arab isminin kullanılması
uygun görülmüştür.
Çalışmanın birinci bölümünde Molla Arab’ın hayatı incelenmiştir. Fetva
mecmuasında da belirtildiği üzere şeyhülislamlık döneminde verdiği fetvalarla
karşımıza çıkan Molla Arab’ın şeyhülislamlık makamına gelene kadar geçirdiği ilmi
süreç bu bölümde ortaya konmuştur. İlmi faaliyetlerinin yanı sıra tasavvufla olan
ilişkisiyle dikkat çeken Molla Arab’ın şeyhiyle olan ilişkisi de bu bölümün konusu
olmuştur. Dönemin muteber ilim adamlarından biri olması Molla Arab’ın Osmanlı
tarihindeki görünülürlüğünü de arttırmıştır. Bu görünürlülüğün ortaya konulduğu bu
bölümde aynı zamanda Molla Arab’ın eserleri üzerinde de durulmuştur.
Çalışmanın

ikinci

bölümünde

mecmuanın

biçimsel

özelliklerinden

bahsedilmiştir. Mecmuanın kendisine odaklanılan bu bölümde öncelikle mecmuanın
Süleymaniye ve Milli Kütüphane nüshaları tanıtılmış, nüshaların benzerlik ve
farklılıklarıyla birlikte telif tarihi üzerine düşünülmüştür. Fetva mecmualarının birçok
türde hazırlanması mecmuanın hangi türe ait olduğunu belirtmeyi de gerekli kılmıştır.
Bu noktada şeyhülislam fetvasıyla ilgili genel bir bilgi verildikten sonra belli bir fıkıh

7

sistematiğine göre hazırlanmayan bu mecmuanın konu başlıklarının düzensiz olarak
verilmesi, cevaplarının uzun ve ayrıntılı olması gibi farklılıklara odaklanılmıştır.
Böylece Molla Arab’ın fetvalarının Osmanlı fetva sistematiğinde hangi düzleme
oturduğu görülmüştür.
Çalışmanın üçüncü bölümünde mecmuanın genel özelliklerinden mecmuadaki
fetvaların içeriğine geçiş yapılmıştır. Bu bölümün ilk kısmında mecmuanın yazılma
şekli ve yazılma amacı üzerinde durulmuştur. Bölümün ana konusu ise fetvalardaki
mes’ele haricinde fetvaların içerisinde bulunan kavram, isim vb. şeylerin ortaya
çıkartılmasıdır. Bunun için mecmuadaki fetvaların konu başlıkları, fetvaların içerisinde
zikredilen âlim ve eser isimleri, anonim isimler ve kimlerin fetva istediği tespit
edilmiştir. Bu tespitlerin yorumlanmaları ise bölümün asıl amacıdır. Buna göre
fetvalardaki konu başlıkları nasıl bir resim ortaya koymaktadır? Bazı fetvaların sonunda
nükul olarak verilen kaynakların Hanefi mezhebi literatüründeki kaynaklar olması ne
anlama gelmektedir? Fetvada sadece Hanefi âlimleri mi görülmektedir? Buna benzer
sorular üzerinden hazırlanan üçüncü bölümde tabiri caizse fetvalara ayna tutulmuştur.
Ayrıca mecmuada geçen konu başlıkları iktisat, hukuk, gündelik yaşam, sosyal hayat,
aile hayatı, ibadet ve muhtelif mes’eleler olmak üzere yedi üst başlık ve çok sayıda alt
başlıkları ile yine bu bölümde tablo halinde verilmiştir. Mecmuadaki konu başlıklarının
tablo şeklinde verilmesinin sebebi ise fetvaların mecmua içerisinde sistemli bir şekilde
sunulmamasından kaynaklanan düzensizliği ortadan kaldırmak ve konu başlıklarının
tümünü bir arada görmeyi sağlamaktır.
Dördüncü bölümün amacı mecmuadaki fetvalardan yola çıkarak mecmuanın
şahsiyetini ortaya koymaktır. Bu bölümün başlığını seçerken şahsiyet kelimesini
kullanmamızın sebebi bu kelimenin anlamı itibariyle bölüm içerisinde söylemek
istediğimize karşılık gelmesindendir. Bu kelimeyle mecmua içerisindeki fetvaların
kendilerine has özellikleri kastedilmektedir. Bu noktada fetvaların tümünü incelemek bu
çalışmanın hedefi değildir. Vakıf, talak, nikah vb. gibi tek bir başlık altındaki fetvaları
incelemek ise okuyucuya mecmuadaki tek bir konu hakkında bilgi verecektir. Bu
sebepten bu bölümde mecmuanın şahsiyetini okuyucuya gösteren çeşitli fetvalardan
örnekler verilmiştir. Bu fetva örneklerinin düzenli bir şekilde sunulması için alt
başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklar padişah, kadı, zımmi, abd, câriye gibi tarihi
figürler; vakıf, arazi, bağ-bahçe, medrese, mescid, kilise gibi mekan kullanımı; elfâz-ı
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küfür, cinayet, düğün ve çeşitli mes’elelerin bir araya toplandığı sosyal olaylar, neseb,
talak, zina, nikah gibi ailevî mes’eleler; ücret, teminat, diyet, ortaklık, alışveriş gibi
iktisadi ilişkilerdir. Bu bölümde padişah, vakıf, elfâz-ı küfür vb. gibi alt başlıklarla ilgili
özet bilgiler verilerek bölümün ana malzemesi olan fetvaların yorumlanmasına ve
önemli noktalarının vurgulanmasına geçilmiştir. Bu bölümün ana kaynağı mecmuanın
kendisidir.
Bölüm içerisinde kullanılan 140 fetvanın sorularının çevirisi Osmanlıca olan
metinlerinden birebir yapılmıştır. Çeviride fetvaların kolay okunur olması esas alınmış
ve bu yüzden Osmanlıca’dan aktarımda tam transkripsiyon yapılmamıştır. Arapça olan
cevaplar ise Türkçe’ye tercüme edilerek metne aktarılmıştır. Bölüm içerisinde verilen
fetvaların soru ve cevaplarındaki dil değişikliği Arapça olan cevapların tarafımızdan
modern Türkçe’ye çevrilmiş olmasındandır. Cevapların Türkçe’ye tercümesi fetvadaki
Arapça kelimelere bağlı kalınarak yorum eklenmeden yapılsa da Osmanlıca sorulardan
sonra günümüz Türkçesi’ne geçiş yapmak ilk anda okuyucuya farklı gelebilir. Bu
sebepten bu geçişliliği açıklamakta fayda vardır.
Mecmua içerisindeki fetvaların bir kısmı Ali Öncel’in tezinde transkribe edilerek
verilmiştir. Bölüm içerisindeki bazı fetvalar bu çalışmadan alınmıştır. Fetvaların büyük
bir kısmı ise mecmuanın daha önce çalışılmamış olan kısımlarından seçilmiştir. Burada
amaç mecmuayı okuyucuya olabildiğince açmaktır. Fetvaların bir kısmı mes’ele, bir
kısmı m. ile başlarken bir kısmının başlangıcında herhangi bir başlangıç ibaresi
bulunmamaktadır. Fetvalar mecmuada bu şekilde verildiği için biz de alıntılarken
orijinaline bağlı kaldık.
Çalışma boyunca mecmuanın tarihsel bir metin olarak incelenmesi bu çalışmayı
diğer çalışmalardan ayıran en önemli unsurlardan birisidir. Mecmuanın dilinin
Osmanlıca ve Arapça olması bu metni tarihçilerin incelemesini zorlaştırsa da metnin
kendisi ve fetvalardaki malzeme bu zorluğu göze almaya değmektedir. En erken tarihli
fetva mecmuası olan Molla Arab mecmuasının bu çalışmanın ana metni olması Osmanlı
fetva bürokrasisinin sistemli hale gelmeden önceki halini gösterdiği için de önemli
olmuştur.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ALÂEDDİN ALİ el-ARABÎ (ö. 901 / 1496) ‘NİN HAYATI
Bu bölümde Alâeddin Ali el- Arabî’nin hayatı, Osmanlı şeyhülislamlarının
biyografilerini ele alan Şakâik ve zeyilleri, Ketâib, Cenâbî Tarihi, Künhü’l-Ahbâr,
Keşfü’z-Zünûn, Devhatü’l-Meşâyih ve Sicill-i Osmanî gibi Osmanlı tarihçileri tarafından
kaleme alınan birinci el kaynaklar 8 ve İbnü'l-İmâd, Leknevî, Bağdâdî, Kehhâle, gibi
Arap tarihçilerin kaleme aldığı eserler9 incelenerek ele alınmıştır. Ek olarak Mehmet
İpşirli’nin İslam Ansiklopedisi’ndeki “Alâeddin Arabî Efendi” maddesi 10, Richard
Repp’in The Müftü of İstanbul: a Study in the Development of the Ottoman Learned
Hierarchy11 adlı eseri, Ali Öncel’in “Şeyhülislam Molla Arab”ın Fetva Mecmuası (v.
1b-33b) Çerçevesinde XV. Asır Osmanlı Hukuku Üzerine Gözlemler” 12 makalesi ve
çeşitli makaleler gözden geçirilmiştir. Bu kaynakların çoğunda Şakâik ve zeyillerinin
temel kaynak olarak kullanıldığı ve Alâeddin Ali el-Arabî’nin biyografisinin Şakâik’teki
bilgilere ekleme yapılarak yazıldığı görülmektedir. Bu noktada Sicill-i Osmânî’deki

8

Mehmed Mecdi, eş-Şekâiku'n-Nu'maniyye ve Zeyilleri: Hadâikü’ş-Şekaik, 999/1591, haz. Abdülkadir
Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989; Ebü'l-Hayr İsamüddin Ahmed Efendi Taşköprüzade Ahmed
Efendi, eş-Şekaiku'n-Nu'maniyye fî Ulemai'd-Devleti'l-Osmaniyye, 968/1561, Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'lArabi, 1975/1395; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, 1327/1909, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1308’in
tıpkıbasımı; Müstakimzade Süleyman Sa'deddin Efendi, Devhatü'l-Meşayih: Osmanlı Şeyhülislamlarının
Biyografileri, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1978; Gelibolulu Ali Mustafa Efendi, Kitabü’t-Tarih-i Künhü’lAhbar, haz. Ahmet Uğur [ve öte.], Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 1997; Hacı Halife Mustafa b. Abdullah
Katib Çelebi, Keşfü'z-zunun an Esami'l-Kütüb ve'l-Fünun, tsh. (Mehmet) Şerefettin Yaltkaya, Kilisli Rifat
Bilge, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1941; Mehmet Canatar, “Müverrih Cenabi Mustafa Efendi ve
Cenabi Tarihi” (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993); Mahmûd b.
Süleyman el-Hanefi el-Kefevi, Ketâibu A’lâmi'l-Ahyâr min Fukahâi Mezhebi'n-Nu'mâni'l-Muhtâr. 990
/1582, tahkik Saffet Köse...[ve öte.], İstanbul: Mektebetü’l-İrşad, 2017/1438.
9
Ebü'l-Hasenat Muhammed Abdülhay b. Muhammed Leknevi, el-Fevaidü'l-Behiyye fî Teracimi'lHanefiyye; et-Ta'likatü's-Seniyye ale'l-Fevaidi'l-Behiyye, tashih ve talik Muhammed Bedreddin Ebû Firas
en-Na’sani, Kahire: Matbaatü’s-Saade, 1324; İsmail Paşa el-Bağdadi, Hediyyetü'l-Arifin Esmaü'lMüellifin ve Asarü'l-Musannifin, istinsah ve tsh. Kilisli Rifat Bilge, İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1951; Ömer Rızâ Kehhâle Mu'cemü'l-Müellifin: Teracimu Musannifi'lKütübi'l-Arabiyye, Beyrut: Mektebetü'l-Müsenna, 1957; Ebü'l-Felah Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed
İbnü'l-İmad, Şezeratü'z-Zeheb fî Ahbari Men Zeheb, thk. Mahmûd Arnaut, Abdülkadir Arnaut, Beyrut:
Dâru İbn Kesir, 1993.
10
Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, 3, 319.
11
R. C. Repp, The Müftü of Istanbul: a Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy,
London: Ithaca Press, 1986.
12
Ali Öncel, “Şeyhülislam Molla Arab”ın Fetva Mecmuası (v. 1b-33b) Çerçevesinde XV. Asır
Osmanlı Hukuku Üzerine Gözlemler”(Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2013), s. 13.
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bazı bölümlerin Şakâik ile uyuşmadığı görülmektedir. İki eserin farklılıkları ile ilgili
çalışma içerisinde örnekler verilecektir.
1.1. Kaynaklardaki İsmi
Halep’te doğduğundan dolayı Arabî lakabıyla bilinen13 Alâeddin Ali el-Arabî Osmanlı
dünyasında Mevlana Arab14 ve Molla Arab15 olarak tanınmaktadır. Alâeddin ve Ali
isimleri Osmanlı dünyasında

yaygın bir

şekilde kullanılmakta ve Osmanlı

şeyhülislamlarının biyografileri ile ilgili kaynaklarda sıkça tekrarlanmaktadır. Bu
durum, isim ile ilgili karışıklığa sebep olmaktadır. Bu yüzden kaynakların dikkatli bir
şekilde incelenmesinde fayda vardır.
İncelemiş olduğumuz kaynaklarda Alâeddin Ali el-Arabî isminin farklı
şekillerde verildiği görülmektedir. Şakâik, Cenabî Tarihi, İbnü’l-İmâd’de Molla ve
Mevlana Alâeddin Ali el-Arabî, Künhü’l-Ahbâr’da Mevlana Alâuddin Arabî,
Devhatü’l-Meşâyih’te Molla Halebî Alâeddin el-Arabî Efendi, Ketâib’de Molla Ali elArabî, Kehhâle’de Ali el-Arabî, Leknevî’de Ali başlığı altında Alâeddin el-Arabî olarak
verilen isim tüm bu eserlerden farklı olarak Bağdâdî’de İbnü’l-Licâm lakabı altında Ali
bin Abdullah el-Arabî Alâeddin Halebî olarak verilmiş, Alâeddin Ali el-Arabî’nin Usûli İbnü’l-Licam16’ı tasnif ettiğinden dolayı bu lakap ile tanındığını belirtmiştir.17 Mehmet
İpşirli ve Şükrü Özen, bazı makalelerinde Alâeddin Ali el-Arabî’nin ismini Çelebi
Alâeddin Arabî Efendi şeklinde kullanmıştır. 18 İnci Aslanoğlu ve Mehmet Başaran ise,
Tire’deki Molla Arab Külliye ve Camii’nden bahsederken Alâeddin Ali el-Arabî’yi
Zeynüddin Ali Arabî olarak zikretmiştir. 19

13

İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, s. 319.
Gelibolulu Ali, Künhü’l-Ahbâr, s. 716.
15
Müstakimzâde, Devhatü’l-Meşâyih, s. 12.
16
Katib Çelebi, Keşfü’z-zünun. s. 111.
17
Bağdâdî, Hediyyetü'l-Arifin, s. 739.
18
Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, yayın yönetmeni Ekrem Çakıroğlu, İstanbul: Yapı
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999, c. 1, s. 188; Sahn-ı Semandan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve
Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler XVI. yüzyıl, ed. Ekrem Demirli, Ahmet Hamdi
Furat, Zeynep Münteha Kot, Osman Sacid Arı, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2017,
s. 23.
19
İnci Aslanoğlu, Tire’de Camiler ve Üç Mescid, Ankara: ODTÜ, 1978, s.61; Mehmet Başaran, “Tire’de
Bulunan Camiler, Temettuat Defterlerine Göre Görevliler ve Mal Varlıkları”, D.E.Ü. Çağdaş Türkiye
Araştırmaları Dergisi, 3, 8 (1998): 372.
14
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Tablo 1.
Molla Arab’ın Kaynaklardaki İsmi
İsmin Yazılışı

Yer Aldığı Kaynak

Molla ve Mevlana Alâeddin Ali el-Arabî

Şakâik, Cenabî Tarihi, İbnü’l-İmâd

Mevlana Alâuddin Arabî

Künhü’l-Ahbâr

Molla Halebî Alâeddin el-Arabî Efendi

Devhatü’l-Meşâyih

Molla Ali el-Arabî

Ketâib

Ali el-Arabî

Kehhâle

Ali; Alâeddin el-Arabî

Leknevî

İbnü’l-Licam; Ali bin Abdullah el-Arabî Alâeddin Bağdâdî
Halebî
Çelebi Alâeddin Arabî Efendi

Mehmet İpşirli, Şükrü Özen

Zeynüddin Ali Arabî

İnci Aslanoğlu, Mehmet Başaran

Kaynaklarda ufak farklılıklar ile benzer şekilde verilen bu ismi, çalışmamızın
başlık kısmında Şakâik’i esas alarak Alâeddin Ali el-Arabî olarak kullandık ancak
çalışmada ismin sıkça tekrar edilecek olmasından dolayı kullanılması zor olacaktı. Bu
yüzden çalışma içerisinde yine Şakâik’teki lakabını esas alarak Molla Arab kısaltmasını
kullanmayı tercih ettik. Bu lakabla ilgili bir husus daha vardır ki o da Alâeddin Ali elArabî’ye ait olan fetva mecmuasının müellif isminin Süleymaniye Yazma Eserler
Kütüphanesinde ve Milli Kütüphane’de Mevlana Arab olarak kullanılmasıdır. Tüm bu
ayrıntılar Molla Arab’ın biyografisi ve eserleri ile ilgili tarama ve araştırma sürecinde
önemli olmaktadır.
1.2. İlmi Faaliyetleri
Halep asıllı olan Molla Arab, ilmi faaliyetlerine kendi bölgesindeki âlimlerden Arapça
ve edebi sanatlar alanında ders alarak başlamıştır. 20 Sicill-i Osmanî’de İmam Safarî
isimli bir zattan ders aldığı söylenmektedir. 21 Buradaki tahsilinden sonra kaynaklarda

20
21

Kefevî, Ketâib, s. 292.
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, s. 487; Repp, The Mufti of İstanbul, s. 176.
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Bilâd-ı Rum olarak geçen Osmanlı topraklarına ayak basmıştır. 22 Bu noktada Ertuğrul
Ökten’in üzerinde durduğu âlimlerin coğrafi hareketliliği meselesi akla gelmektedir.
Osmanlı topraklarına gelen âlimlerin Osmanlı ilim dünyasının oluşumunda gösterdikleri
etkileri Şakâik’teki örnekler üzerinden açıklayan Ökten, bu hareketliliğin etkilerinin
yanı sıra bizzat hareketliliğin kendisine de vurgu yapmaktadır. 23 II. Murad döneminde
Osmanlı topraklarına gelen Molla Arab’ın 24 hikayesinde de bu hareketliliği görmekteyiz
ancak bu noktada aklımıza şu sorular gelmektedir? Halep’te doğup orada ilmi
faaliyetlerde bulunan bir âlimi Osmanlı topraklarına getiren sebep ve motivasyon nedir?
İhsan Fazlıoğlu, 1250-1362 tarihleri arasında Osmanlı topraklarında ilmi hayatın
oluşumunu incelerken Anadolu - İran – Türkistan ve Şam – Kahire ortak kültür
havzasından bahseder ve Osmanlı topraklarındaki ilmi oluşumu bu kültür havzasının
ortak üretimi olarak tanımlar. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce -beylikler
döneminde- Anadolu’da başlayan ilmi hareketlilik ve ortak üretim Osmanlı Devleti’nin
kuruluşu ile devam etmiştir. Osmanlı medreselerinin sayısı arttıkça bu hareketlilik ve
üretimde artış olmuştur.25 Yüz yıla yakın bir süre sonra Molla Arab’ın Halep’ten
Osmanlı topraklarına geçişini, Fazlıoğlu’nun tanımlamasından hareketle açıklamak
mümkündür. Şöyle ki, Osmanlı coğrafyası dışında yaşayan âlimlerin Osmanlı
topraklarındaki ilmi ortamdan haberi vardı ve bu ortamda var olabileceklerini
biliyorlardı. Bu çıkarım âlimlerin Osmanlı topraklarına gelme sebeplerinden ve
motivasyonlarından biridir.
Molla Arab, Bilâd-ı Ruma’a ayak bastıktan sonra Molla Gürânî (ö. 1488)’nin
Bursa Yıldırım Bayezid medresesinde müderrislik yaptığı dönemde kendisinin yanında
bulunmuş ve onun ilminden istifade etmiştir. 26 Şakâik’te Molla Gürânî ve Molla Arab
arasındaki ilişkiye dair verilen şu anekdot ikisinin ilişkilerini açıklar mahiyettedir.
Molla Gürânî bir gün Molla Arab ile sohbet esnasında iken ona Seyyid Şerif Cürcanî (ö.
1413)’nin Mübarekşah el-Mantıkî (ö. 1382-83) ile Şerhu’l-Metâli’yi kendisinden okuma
isteği üzerine tanışmasını, birlikte yaptıkları ilmi faaliyetleri ve yakınlığı anlatmış ve
22

Taşköprizâde, Şakâik, s. 92.
Ertuğrul Ökten, “Scholars and Mobility: A Preliminary Assessment from the Perspective of alShaqayiq al- Nu’maniyya”, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, (2013), XLI, s. 55.
24
Taşköprülüzade İsamüddin Ebü'l-Hayr Ahmed Efendi, Osmanlı bilginleri: eş-Şekaiku’n-Numaniyye fi
Ulemai’d-Devleti’l-Osmaniyye, çev. Muharrem Tan, İstanbul: İz Yayıncılık, 2007, s. 148.
25
İhsan Fazlıoğlu, “İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî”, Nazariyat
İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 4/1 (Ekim 2017): 2.
26
Taşköprizâde, Şakâik, s. 92.
23
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“Mübarek Şah el-Mantıkî, Seyyid Şerif ile nasıl iftihar ediyorsa ben de seninle öyle
iftihar ediyorum” demiştir.27
Molla Gürânî’nin yanından ayrılan Molla Arab, Bursa Sultaniyye Medresesi’nde
müderris olan Hızır Bey (ö. 1459)’in hizmetinde bulunmuş, onun talebesi olmuş ve
kendisinden ilim tahsil etmiştir. Bu esnada Molla Hocazade (ö. 1488) ve Molla Hoca
Hayalî (ö. 1470?) bu medresede muidlik yapmakta ve Molla Kestelî (ö. 1496) de
derslere katılmaktadır.28 Daha sonra Edirne Dârü’l-Hadis Medresesi’ne terfi eden Molla
Arab bu medresede müderris olan Fahreddin el-Acemî (ö. 1460-61)’nin muidi olmuş ve
bu görevi sırasında medresedeki talebeler ile ilgilenmiştir. 29 Akabinde Sultan Murad
tarafından Bursa’da inşa edilen ve Kaplıca Medresesi olarak bilinen medreseye
müderris olarak tayin edilmiş ve orada çeşitli dersler vermiştir. 30 Daha sonra Fatih’in
emri ile Manisa Medresesi’ne müderris olarak gönderilen Molla Arab’ın burada yaptığı
ilmi faaliyetlerden kaynaklarda övgüyle bahsedilmektedir. 31 Sicill-i Osmanî’de Molla
Arab’ın Bursa ve Edirne’deki ilmi faaliyetlerinden bahsedilmemekte, Halep’ten
doğrudan Manisa’ya geçtiği söylenmektedir.32
Manisa Medresesi’nden Semâniye Medreselerine terfi edilen Molla Arab,
Akdeniz cihetindeki birinci medrese olan Başkurşunlu medresede müderrislik
yapmıştır.33 Fatih, saltanatının son yıllarında Molla Arab’a günlük seksen akçe tayin
etmiştir. II. Bayezid tahta oturduğunda Molla Arab’ın maaşını günlük elli akçeye
düşürmüştür ancak Sultan’ın bu davranışına vezirler tepki vermiştir. Vezirlerin bu
tepkisine önce tereddüdle yaklaşan Sultan bir süre sonra onların nasihatlerini dinlemiş
ve Molla Arab’ın maaşını tekrar günlük seksen akçeye çıkartmıştır. 34 II. Bayezid’in
Molla Arab’ın maaşını bu şekilde düşürmesinin sebebi Molla Arab’ın zikre kendini
kaptırıp derslerini ihmal etmesi ile izah edilir. 35 Burada Molla Arab’ın zikir yapması

27

Mecdi, Hadâik, s. 172.
Kefevî, Ketâib, s. 293.
29
Müstakimzâde, Devhatü’l-Meşâyih, s. 13; Mecdi, Hadâik, s. 173.
30
Mecdi, Hadâik, s. 173; Kefevi, Ketâib, s. 293.
31
Taşköprizâde, Şakâik, s. 93; Kefevî, Ketâib, s. 294; Mecdi, Hadâik, s. 173.
32
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, s. 487.
33
Cahid Baltacı, XV-XVI. asırlarda Osmanlı Medreseleri: Teşkilat, Tarih, İstanbul: İrfan Matbaası, 1976,
s. 354.
34
Taşköprizâde, Şakâik, s. 94.
35
Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s. 354.
28
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değil zikre kendini kaptırıp müderrislik görevini tam anlamıyla yerine getirmemesi
problem olarak görülmüştür.
Sicill-i Osmanî’de Molla Arab’ın 1488 (893) yılında şeyhülislam olduğuna dair
bir bilgi bulunmakta ise36 de bu konuda kabul edilen görüş Molla Arab’ın 1495 yılının
Nisan ayında (Recep 900) yüz akçe yevmiye ile İstanbul’da müftü’l-enamlık makamına
getirildiğidir.37 1496 (901) yılında ise müftülük görevini yaparken vefat etmiş ve
Eyüp’te İdris Köşkü yolu üzerine defnedilmiştir. 38
Bahsettiğimiz diğer kaynaklardan farklı olarak Ketâib’de Molla Arab’ın
talebelerinin ismi geçmektedir. Bunlar Molla Muhammed b. Hasan b. Abdüssamed
Samsûnî (ö. 1486), Molla Seyyid el- Karamânî (ö.?), Şakâik müellifi Taşköprizâde’nin
babası Molla Mustafa B. Halil Taşköpri (ö. 1528), müfessir ve vaiz Türabî (ö.?) ve I.
Selim’in hocası Molla Abdülhalim b. Ali el-Kastamoni (ö. 1516)’dir. 39 Molla Arab’ın,
ders esnasında talebelerini zor konulardan imtihan ettiği, imtihanı başarıyla tamamlayan
talebelerine ihsanda bulunduğu da Hadâik’te vurgulanmıştır.40
Molla Arab’ın talebelerinden Muhyiddin Muhammed b. Hasan b. Abdüssamed
es-Samsûnî’nin önce babasından daha sonra da Alâeddin Ali el-Arabî’den ders okuduğu
belirtilmektedir.41 Taşköprizade’nin babasının Molla Arab’ın yaklaşık iki sene talebesi
olduğunu,

kendisinden

Telvih’i42

baştan

sona

okuduğu

Şakâik’te

bizzat

anlatılmaktadır.43 Bunun yanı sıra babasının Molla Arab’ın el-Mukaddimâtü’lErbaa’ya yazmış olduğu haşiyeyi Molla Arab’tan okuduğunu Taşköprizâde
anlatmıştır.44

36

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, s. 487.
Müstakimzâde, Devhatü’l-Meşayih, s.18; Taşköprizâde, Şakâik, s. 94.
38
İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, s. 319.
39
Kefevî, Ketâib, s. 295; Leknevî, el- Fevâid, s. 146.
40
Mecdi, Hadâik, s. 175.
41
Recep Dikici, “Türkiye Kütüphanelerinde Arapça Yazma ve Matbû Eseri Olan Samsunlu Âlimler”,
Samsun Araştırmaları, III. Cilt (2013): 738.
42
Telvih: Sadrüşşerîa'nın Hanefî fıkıh usulüne dair Tenkîhu’l-usûl adlı eserine Teftâzânî (ö. 1390)
tarafından yazılan haşiyedir.
43
Mecdi, Hadâik, s. 175.
44
Taşköprizâde, Şakâik, s. 95; Öncel, “Şeyhülislam Molla Arab’ın Fetva Mecmuası”, s. 11.
37

15

Tablo 2.
Molla Arab’ın İlmi Faaliyetleri
Bulunduğu Şehirler

Halep – Edirne – Bursa – Manisa – İstanbul

Hocaları

Molla Güranî – Hızır Bey – Fahreddin-i Acemî

Talebeleri

Molla Muhammed b. Hasan b. Abdüssamed Samsûnî,
Molla Seyyid el- Karamânî, Molla Mustafa B. Halil Taşköpri,
Molla Abdülhalim b. Ali el-Kastamoni

Bulunduğu Medreseler

Bursa Yıldırım Bayezid Medresesi – Bursa Sultaniyye Medresesi –
Edirne Darü’l-Hadis Medresesi – Bursa Kaplıca Medresesi –
Manisa

Medresesi

–

İstanbul

Sahn-ı

Semân

Medresesi

(Başkurşunlu Medrese)

II. Murad döneminde Osmanlı topraklarına gelen Molla Arab’ın, Fatih ve
Bayezid dönemlerinde Bursa, Edirne, Manisa ve İstanbul gibi Osmanlı Devleti’nin
önemli ilmi merkezlerinde bulunması, Molla Gürânî, Fahreddin Acemî ve Hızır Bey
gibi hocaların yanında muid olması, medreselerde müderrislik yapması, talebe
yetiştirmesi ve son olarak müftü’l-enamlık makamına getirilmesi kendisinin ilmi
faaliyetlerinin niteliğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra dönemindeki ilmi ortamın
canlılığını da yansıtmaktadır. Molla Arab’ın hocaları ve talebeleri ile olan ilişki ağı esas
alındığında aklımıza şu sorular gelmektedir. Molla Arab’ın içerisinde bulunduğu
ortamda bir âlim halkası olduğu söylenebilir mi? Böyle bir âlim halkası varsa bu âlim
halkasının niteliklerini Molla Arab’ın hocaları ve talebeleri ile olan ilişki ağı üzerinden
tespit etmek mümkün müdür?
1.3. Şeyh Alâeddin ile İlişkisi ve Tasavvufa İlgisi
Molla Arab yaşadığı dönemin ilmî ortamında aktif bir şekilde bulunmasının yanı sıra
tasavvufa olan ilgisiyle de döneminde dikkat çekmektedir. XV. yüzyıl Osmanlı
dünyasında birçok tarikat gibi kendini gösteren tarikatlardan biri de Halvetiyye 45

45

Halvetiyye: XIV. yy’da Ömer b. Ekmeleddin-i Lahcî el-Halvetî (ö. 1397- 1398) tarafından İran
topraklarında kurulan bu sünni tarikat, XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı topraklarına
girmiş ve tarikatın “pîr-i sânî” si kabul edilen Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî (ö. 1464) tarafından yayılmıştır.
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tarikatıdır. 46 Molla Arab’ın tasavvufa yakınlığı Halvetiyye tarikatı müridlerinden olan
Şeyh Alâeddin47 ile tanışmasıyla başlamıştır.
Sicill-i Osmanî’ye göre Molla Arab, Şeyhü’ş-şüyûh Seyyid Muhammed
Arabî’nin oğlu olan Seyyid Muhammed’in oğludur. Babası tarafından Rıfâî tarikatına
mensup olan Molla Arab’ın, Halvetiyye tarikatı ileri gelenlerinden Şeyh Alâeddin
tarafından da Sühreverdî olduğu ve Şeyh Alâeddin’le Halep’ten ayrılıp Manisa’ya
geldiği rivayet edilir. 48 Şakâik’te anlatılan ve kaynaklarda kabul gören rivayet ise Molla
Arab’ın Şeyh Alâeddin’le Bursa’da tanıştığı yönündedir. Şeyh Alâeddin, hocası Yahya
Şirvânî’nin emriyle halkı irşad etmek üzere Rum’a gelmiş ve Anadolu’yu gezmiştir.
Fatih’in daveti üzerine Edirne’ye geçen Şeyh Alâeddin padişahla görüşmüş ve devletin
ileri gelenlerinin de bulunduğu bir mecliste sohbette bulunmuştur. Bazı devlet erkânının
bu sohbetten sonra şeyhe biat ettiği rivayet olunmaktadır. 49
Molla Arab, Bursa Kaplıca Medresesi’nde müderrislik yaparken Bursa’ya gelen
Şeyh Alâeddin bir gün Molla Arab’ın evine gider ve kendisiyle tasavvuf hakkında
sohbet eder. Molla Arab bu dönemde tasavvufun sema ve vecd unsurlarını kabul
etmemektedir ancak Şeyh Alâeddin’den çok etkilenir ve ondan tasavvufla ilgili bilgiler
almaya başlar. Molla Arab bazen ders yapmak yerine onunla sohbet etmeyi tercih eder.
Şeyh Alâeddin bu sohbetler esnasında kendisine tarikatla ilgili meseleleri anlatır ve onu
irşad eder.50 Hulvî bu bilgilere ek olarak Molla Arab’ın cezbe ve vecd hallerini inkâr
ettiğini ve şeyhin aleyhinde ithamlarda bulunduğunu söyler. Bu kaynakta nakledildiğine
göre Şeyh Alâeddin Bursa’da bir mecliste iken Molla Arab’ın kulağına eğilip “Ya Hû”
diye seslendiğinde Molla Arab kendinden geçer ve bir süre sonra kendine geldiğinde

46

Hasan Karataş, “The city as a historical actor the urbanization and Ottomanization of the Halvetiye sufi
order by the City of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries.” (Doktora Tezi, University of
California, 2011), s. 5.
47
Şeyh Alâeddin: Alâeddin Ali el-Halveti, Tire’lidir. Alâeddin ünvanı isminin başına sonradan
eklenmiştir. Halvetî tarikatı pîrlerinden Yahyâ-yı Şirvâni’ye intisap etmiştir. Rûm’a gelmiş ve irşad için
Anadolu’yu gezmiştir. Himmet Konur, “XV. yüzyılda Tire’de Halvetilik”, Türk Kültüründe Tire II:
Sempozyum Bildirileri 17-19 Kasım 2006, yay. haz. Mehmet Şeker, Arzu Taşcan, İzmir: Tire
Belediyesi, 2008, 192-93.
48
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, s. 487; Repp, The Mufti of Istanbul, s. 176.
49
Cemaleddin Mahmud Efendi Hulvi, Yüce Velilerin Tatlı Halleri, haz. Mehmet Serhan Tayşi, İstanbul:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1993, s.407.
50
Taşköprizâde, Şakâik, s. 93; Mecdi, Hadâik, s. 173; Kefevî, Ketâib, s. 293; Repp, The Mufti of Istanbul,
s. 175.
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tevbe eder ve Şeyh Alâeddin’e biat eyler. Bu hâdise sonrasında orada bulunan birçok
kimsenin de Şeyh Alâeddin’e biat ettiği rivayet edilmektedir.51
Molla Arab’ın Şeyh Alâeddin’le tanışması Sicill-i Osmanî ve Şakâik’te farklı
şekilde anlatılsa da Molla Arab’ın tasavvuf ile olan ilişkisinin Şeyh Alâeddin ile ortaya
çıktığı bu iki kaynakta da ortaktır. Repp de bu husus üzerinde durur ve bu bilgiyi şöyle
doğrular; Molla Arab, Molla Güranî, Hızır Bey ve Fahreddin Acemî’den ders almıştır
ancak bu kimselerin tasavvufla bir ilgisi yoktur. Bu durumda Molla Arab’ın tasavvufla
olan ilişkisinde Şeyh Alâeddin’in etkisi göz ardı edilemez. 52
Bu dönemde Şeyh Alâeddin’in müridleri ve toplum üzerindeki etkisi de artar. Bu
durum Fatih tarafından tehlikeli görülür ve Şeyh Alâeddin’in Manisa’ya sürülmesine
karar verilir. Bu kararı öğrenen Molla Arab, Şeyh Alaeedin’i savunur ve bunun
neticesinde kendisi de Şeyh Alâeddin’le Manisa’ya sürülür.53 Buna göre Molla Arab’ın
Manisa’ya Şeyh Alâeddin’le birlikte geldiği bilgisi Sicill-i Osmanî ve Şakâik’te ortaktır.
Ancak ikisinin tanışması hususunda vurguladığımız gibi süreç iki kaynakta da
birbirinden farklı şekilde anlatılmaktadır.
Molla Arab, Manisa’da ilmî faaliyetlerinin yanı sıra tasavvufla da ilgilenir ve
tasavvufa olan ilgisi İstanbul’a gittiğinde de devam eder. Sahn-ı Seman’da müderrislik
yaparken her cuma müridleriyle birlikte zikir halkasında bulunur ve bir süre sonra
kendinden geçerdi. Bu sebepten cumartesi günü ders yapamaz ve bu derslerini pazartesi
günü yapardı. 54 Kaynaklarda bu sürece dair ayrıntı verilmese de Molla Arab’ın
müridleriyle birlikte zikir halkasında bulunabilmesi önceden mürid edindiğini gösterir.
Sürekli zikir halinde bulunan Molla Arab’ın yapmış olduğu kalbî zikir, etrafında
bulunanlar tarafından uzaktan duyulur, bir mesele üzerine konuştuğu esnada bu ses
kendi sesinden daha fazla çıkar ve söyledikleri duyulmazdı. Bu sebepten belli bir süre
kalbinin sesini susturmak üzere bekler ve daha sonra konuşmasına devam ederdi. 55

51

Hulvi, Yüce Velilerin Tatlı Halleri, s. 408.
Repp, The Mufti of Istanbul, s. 176.
53
Repp, The Mufti of Istanbul, s. 175; İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, 319.
54
Kefevî, Ketâib, s. 294.
55
Taşköprizâde, Şakâik, s. 94; Mehmet Canatar, Cenabî Tarihi, s. 89; Mecdi, Hadâik, s. 175;
Müstakimzâde, Devhatü’l- Meşâyih, s. 13.
52
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Rivayet edildiği üzere bir yaz günü Molla Arab, Bozdağ 56 denilen yaylakta
oturuken eimme-i kurâ’dan biri kendisini ziyarete gelir. Molla Arab imama hitap ederek
“Sende necaset kokusu var, kendini temiz ve pak eyle” der ve bunun üzerine imam
üzerini yoklayıp kendisinde Molla Arab’ın bahsettiği gibi necîs bir şey olmadığını
söyler ve oraya oturmak ister. Bu esnada koltuğunun altından Şeyh Bedrettin (ö.
1420)’in Vâridât57 isimli risalesi düşer. Molla Arab bu risalenin ehl-i sünnet ve’lcemaate muhalif olduğunu, imamdan gelen necaset kokusunun bu risaleden
kaynaklandığını ve risalenin yakılması gerektiğini söyler ancak imam buna karşı çıkar.
Molla Arab, bu risaleden kendisine bir hayır gelmeyeceğini, yakılmazsa evinin ve
ailesinin zarar göreceğini belirtirken karşıdan bir ateş gözükür. Bu ateş imamın
köyünden gelmektedir ve yanmakta olan onun evidir. 58 Bu olayda Molla Arab’ın
Vâridât’a verdiği tepkinin yanında köy imamının Vâridât okuması ve eseri
sahiplenmesi dikkat çekmektedir.
Künhü’l-Ahbâr’da Molla Arab’ın hayatı ana hatlarıyla özetlenmiş olmasına
rağmen Gelibolulu Ali’nin bu olayı ayrıntılı bir şekilde anlatması dikkat çekmektedir. 59
Yine Hadâik’teki anlatıda Molla Arab’ın Vâridât’a olan tepkisi ve imamın reddi
akabinde gösterdiği keramet üzerinde durulmaktadır. 60 Şerafettin Yaltkaya, Şeyh
Bedreddin’in bu eserinde âlem, vahdet-i vücûd, cennet-cehennemle ilgili fikirlerini bir
sûfi olarak açıkça belirtmesinin sûfiler tarafından hoş karşılanmadığını ve sûfilerin Şeyh
Bedrettin’e bu noktalardan hücum ettiğini söyler. Ancak Yaltkaya’ya göre sufilerin
dikkatinden kaçan bir husus vardır ki o da Şeyh Bedreddin’in Vâridât’da bahsettiği
meselelerin İslam filozofları tarafından önceden düşünülen ve yazılan meseleler
olmasıdır. Şeyh Bedrettin risalesinde bunları tekrar etmiştir. Bu durumda özelde Molla
Arab’ın genelde sufilerin Şeyh Bedrettin’e vermiş olduğu tepki aslında İslam
filozoflarına verilen bir tepkidir. 61

56

Bozdağ: Birgi’nin 22 km kuzeyinde, 2.157 m yüksekliğinde, 1.150 metre rakımda kurulmuş bir
yayladır. Adını Batı Anadolu’nun en yüksek dağlarından biri olan Bozdağlar’dan alan Bozdağ Yaylası
Ödemiş’e 28, İzmir’e 140 km. mesafededir.
57
Vâridât: Şeyh Bedrettin Simavî (ö. 1420) ‘nin tasavvuf ile ilgili yazmış olduğu Arapça eser.
58
Mecdi, Hadâik, s. 174; Gelibolulu Ali, Künhü’l-Ahbâr, s. 717; Taşköprizâde, Şakâik, s. 93; İbnü’lİmad, Şezerât, s. 10.
59
Gelibolulu Ali, Künhü’l-Ahbâr, s. 717.
60
Mecdi, Hadâik, s. 174.
61
Şerafeddin Yaltkaya, “Şeyh Bedrettin'in Varidatı”, İnsan Fikir ve Sanat Mecmuası, c.1, sayı 3
(İstanbul, 1938): 234.
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1.4. Osmanlı Tarihindeki Görünülürlüğü
Molla Arab’ın Osmanlı topraklarına geldikten sonra Bursa, Edirne, Manisa ve İstanbul
gibi Osmanlı devletinin merkezi şehirlerinde bulunması Osmanlı tarihindeki
görünülürlüğünün önemli bir parçasıdır. Fatih ve II. Bayezid’le olan yakın ilişkisi ise bu
görünülürlüğün artmasında etkili olmuştur. Osmanlı mimarisindeki görünülürlüğü ise
Tire’deki Molla Arab Camii ve Külliyesiyle olmuştur.
Molla Arab, Şeyh Alâeddin’le birlikte Manisa’ya sürüldüğünde Fatih’in oğlu
Şehzade Mustafa (ö. 1474) Manisa’da bulunmaktaydı. Şehzade Mustafa, Molla Arab’ın
ilim meclislerinde bulunmuş ve kendisini çok sevmiştir. Molla Arab’ın Manisa’ya
gönderilme sebebini bilen Şehzade Mustafa, babası Fatih’ten onu affetmesini talep eder.
Fatih de bunun üzerine Molla Arab’ı affeder ve medresede görevlendirir. 62 Bu noktada
Şehzade Mustafa’nın bulunduğu bölgeye gelen bir âlimi kendi isteği ile tanıması ve
onunla yakınlık kurması dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Molla Arab’ın şehzadeyle
olan yakınlığı ve Fatih’in bunu önemsemesi hem şehzadesiyle olan ilişkisini hem de
Molla Arab’ın saygınlığını göstermektedir. Molla Arab’ın Manisa’dan İstanbul Sahn-ı
Semân Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmesi ve kendisine İstanbul’da müftülük
görevinin verilmesi ise bu saygınlığı destekler niteliktedir.
Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı medreselerinde tartışılan konular ve âlimlerin
durumuyla ilgili düzenlemiş olduğu toplantılarda dönemin âlimlerini bir mecliste toplar
ve onlarla istişare ederdi. Fatih’in bu toplantılara Molla Arab’ı da çağırdığını
görmekteyiz. Bunlardan Sadrüşşerîa ve Teftâzânî’nin el-Mukaddimâtü’l-Erbaa’daki
hüsün-kubuh ve irade hürriyeti (cebr-kader) meselelerinin tartışılması üzerine
düzenlemiş olduğu toplantıda çağırdığı âlimler arasında Molla Arab da bulunmaktadır
ki bu toplantının ayrıntıları Molla Arab’ın eserleriyle ilgili bölümde ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır.63
Bir başka anlatı ise Hadâik’e göre Fatih’in, dönemin muteber ilmî konularını
müzakere etmek için Molla Arab ve sair âlimleri bir araya getirmesi hakkındaki
ayrıntıdır. Bu meclisteki müzakerelerde Molla Hatibzâde’nin, Molla Arab ve sâir

62
63

Mecdi, Hadâik, s. 173; Taşköprizâde, Şakâik, s. 93.
Şükrü Özen, “Tenkihu’l-Usûl”, DİA, 40, 456.
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âlimlerden farklı bir görüş içerisinde olduğu belirtilmektedir. 64 Şakâik’te ise benzer
hadise Molla Hatibzâde ve II. Bayezid arasında geçen bir olay olarak anlatılmaktadır ve
yine padişahın Molla Arab ve sâir âlimlerle müzakere ettiği üzerinde durulmaktadır. 65
Molla Arab’ın, bulunduğu bir başka meclis II. Bayezid döneminde Molla Lütfi
(ö. 1495)’nin idam edilmesi üzerine toplanan meclistir. Bu meclisi diğerlerinden farklı
kılan mahkeme şeklinde olması ve Molla Lütfi (ö. 1495)’nin davasının görüşülmesidir.
II. Bayezid bu davaya bakmak üzere Molla Hatibzâde (ö. 1496), Molla İzârî (ö. 1495),
Molla Arab, Efdalzâde Hamidüddin Efendi (ö. 1503) ve Molla Ehaveyn (ö. 1498) gibi
dönemin ileri gelen âlimlerden oluşan bir mahkeme heyeti kurmuştur.66 Molla Lütfi’den
şikâyetçi olan Çömlekçizâde Kemal Çelebi (ö.?) ve sâir kimseler Molla Lütfi’nin
aleyhine şahitlik ederler. Âlimlerden Molla Arab ve Hatibzâde, Molla Lütfi’nin idamı
üzerine fetva verir. Molla Efdalzâde hiç fetva vermez. Molla Ehaveyn ise önce tereddüt
eder, daha sonra Molla Lütfi’nin idamı üzerine fetva verir. Bu fetvalar üzerine II.
Bayezid Molla Lütfi’nin idamına karar verir. 900’de Molla Lütfi idam edilir. 67 Molla
Arab’ın bu mahkemede bulunması ve verdiği fetvanın niteliği II. Bayezid nezdindeki
saygınlığını göstermektedir. Bunun yanı sıra 900’de Molla Arab’ın fetva verdiğine dair
bir bilgiye rastlanması bu çalışma için önem arz etmektedir.
Bu hadiseden önce Molla Lütfi ve Molla Arab arasında geçen konuşma Molla
Arab’ın Molla Lütfi hakkındaki görüşünü açıklar niteliktedir. Aşık Çelebi bu hadiseyi
şöyle anlatmaktadır.
Bir gün Molla Arab, Fatih’in huzurunda Molla Lütfi ile
konuşurken kendisine “ekser bildüğün felsefiyatdur, mühimmât-ı diniye
ve ulûm-ı şer‘iyyeden nesne bilmezsin, belki dahi istincâ nicedür fehm
kılmazsın.”der. Bunun üzerine Molla Lütfî latife edip “kaba sakalı elüme
ilsen sana istincânun birkaç dürlüsin bildürürdüm ve nice bilmediklerin
öğredürdüm.”der.68
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Mecdi, Hadâik, s. 169.
Taşköprülü-zade İsamu’d-din Ebu l’hayr Ahmed Efendi, eş-Şekaiku'n-Nu'maniyye fî Ulemai'd-Devleti'lOsmaniyye, inceleme ve notlarla nşr. Ahmed Suphi Furat, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi, 148.
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Şükrü Özen, Orhan Şaik Gökyay, “Molla Lütfi”, DİA, 30, 256.
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Aşık Çelebi, Meşairü’ş-Şuara: İnceleme – Metin, haz. Filiz Kılıç, İstanbul: İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü, 2010, c. 2, s.731; Şükrü Özen, Orhan Şaik Gökyay, “Molla Lütfi”, DİA, 256.
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Aşık Çelebi, Meşairü’ş-şuara, s. 731.
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Bunun yanı sıra Molla Arab’ın II. Bayezid’le olan ilişkisi de gözden
kaçmamalıdır. Ali Öncel tezinde Molla Arab’ın tarihteki rolü üzerinde dururken II.
Bayezid’in Memlüklerle olan mücadelesinden ayrıntılı bir şekilde bahseder ve Molla
Arab’ın II. Bayezid’i Memlüklerle yapacağı savaştan vazgeçirmesi olayını Tacü’tTevârih’ten alıntılar. Buna göre II. Bayezid’in Memlüklerle yapacağı barış Osmanlı
Devleti’nin yararına olacaktır ve Molla Arab’ın bu hususta II. Bayezid’e verdiği
tavsiyeler padişahın ikna olmasını sağlar. Öncel bu noktada Molla Arab’ın ilim adamı
olmasının yanı sıra sözü geçen bir devlet adamı olduğunu vurgular. 69
Dönemin âlimlerinin birçoğu bu savaşın yapılmasıyla ilgili fetva verip padişahı
kışkırtırken Molla Arab, Halep’li olduğu için o bölgenin ileri gelenleriyle mektuplaşır,
aradaki husûmeti barışa döndürmek için uğraşır ve padişaha önerilerde bulunur.
Memlüklerle savaşın caiz olmasına fetva veren âlimlerin aksine Molla Arab’a göre iki
Müslüman devletin birbiriyle savaşması caiz değildir. Molla Arab’ın bu olay haricinde
devlet işlerinde herhangi bir tecrübesi olmasa da ilmî anlamdaki yeterliliği ve fevrî
davranmayıp padişaha mantıklı deliller sunarak konuşması II. Bayezid’i Memlüklerle
barış yapmaya ikna eder.70
1.4.1. Osmanlı Mimarisine Yansıması
Molla Arab’ın ilmi faaliyetleri, Şeyh Alâeddin’le ilişkisi, tasavvufa olan ilgisi ve
Osmanlı tarihindeki görünülürlüğü başlıkları altında verilen bilgiler, Molla Arab’ın faal
bir hayatı olduğunu göstermektedir. Bu faallik, insanlar tarafından tanınmayı
beraberinde getirmektedir. Mimari eserlerin, yapıldığı dönemde tanınan ya da tanınmak
istenen kişiler tarafından bizzat inşa edildiği veyahut onlar adına inşa ettirildiği
düşünüldüğünde,

Molla

Arab’ın

Osmanlı

mimarisinde

iz

bırakması

anlam

kazanmaktadır.
Molla Arab’ın Osmanlı mimarisindeki izi, günümüzde İzmir iline bağlı bir ilçe
merkezi olan Tire’de karşımıza çıkmaktadır. Tire ilk defa 1390 tarihinde Yıldırım
Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Timur istilası (1402) sonrasında
69

Öncel, “Şeyhülislam Molla Arab’ın Fetva Mecmuası…”, s. 9.
Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih III, haz. İsmet Parmaksızoğlu, Eskişehir: Kültür Bakanlığı
Yayını, 1992, s. 268-270; Cihan Yüksel Muslu, The Ottomans and Mamluks: Imperial Diplomacy and
Warfare in the Islamic World, London: I.B. Tauris, 2014,XII, s. 147; Repp, The Mufti of Istanbul, s. 182.
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şehri Aydınoğulları geri almıştır. II. Murad’ın 1423’te burada hakimiyet kurmuş ve Tire
bu dönemden sonra Anadolu beylerbeyliğine bağlı Aydın sancağının merkezi olmuştur.
Osmanlı döneminde siyasi suçluların sürgün yeri olarak da kullanılan Tire, XV.
yüzyıldan itibaren hem ticari hem de ilmi bir merkez olmuştur. Tire’de Osmanlı
döneminden kalan medrese, camii vb. birçok yapı bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde
görev yapan müderris ve âlimler de Tire’nin ilmi merkez olmasına katkı sağlayan
kimselerdir.71
Tire’deki Molla Arab Camii ve Külliyesi Osmanlı döneminden kalan mimari
eserler arasındadır. Camii ve külliyenin bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Külliyenin
kalıntıları İnci Aslanoğlu’nun tespitine göre Tire’ye 5 km uzaklıkta olan ve ilçenin
kuzeybatısında bulunan Yahşibey Ovası’nda bulunmaktadır.72 2015’de bu bölgede
yapılan kazılar neticesinde verilen bilgilerde ise bu külliyenin kalıntılarının Tire’ye 1
km uzaklıkta olduğu söylenmektedir. 73 Bu noktada aklımıza şu soru gelmektedir. Molla
Arab’ın Tire’yle olan bağlantısı nedir?
Molla Arab’ın Edirne, Bursa, Manisa, İstanbul gibi şehirlerde bulunduğundan
kaynaklarda bahsedilmektedir.74 Bu kaynaklarda Molla Arab’ın Tire’de bulunduğuna
dair doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır ancak Tire’de Molla Arap Camii ve
Külliyesinin bulunması, Molla Arab’ın bir süre burada bulunmuş veyahut buraya
uğramış olma ihtimalini doğurmaktadır. Himmet Konur, Molla Arab’ın Tire’de
bulunma ihtimalini şu hususların kuvvetlendirdiğini söyler. Molla Arab, Tire’li olan
Şeyh Alâeddin’le yakın bir ilişki içerisindedir ve Molla Arab’ın Manisa’da bulunduğu
süre içerisinde civarı dolaştığına dair rivayetler bulunmaktadır. Bu noktada Molla
Arab’ın Bozdağ yaylağında köyün imamıyla Vâridat üzerine yaşadığı hadise akla
gelmektedir. Bu hadisenin Tire’ye yakın mesafede olan Bozdağ’da yaşanması,
Bozdağ’a kadar giden Molla Arab’ın Şeyh Alâeddin’in memleketi olan Tire’ye uğramış
olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.75 Tüm bu hususlar dikkate alındığında Tire’de
Molla Arab Camii ve Külliyesinin bulunması makul gözükmektedir.
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Zekai Mete, “Tire”, DİA 41, 195-196.
İnci Aslanoğlu, Tire’de Camiler ve Üç Mescit, s. 61.
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Ertan Daş, “Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, Sanat Tarihi Dergisi, XXVI, 1 (Nisan 2017): 96.
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Taşköprizâde, Şakâik, s. 92-93.
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Himmet Konur, “XV. yüzyılda Tire’de Halvetilik”, s. 195.
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Tire’deki Molla Arab Camii ve Külliyesini tanıtmadan önce Molla Arab
Camii’yle ilgili bir açıklama yapmakta fayda vardır. Bursa’da da Molla Arap Camii
bulunmaktadır ve bu cami bulunduğu bölgeye adını vermiştir. Günümüzde bu bölge
Molla Arap Mahallesi olarak bilinmektedir ancak burada ismi geçen Molla Arap,
1531’de vefat eden ve Arap Vaiz olarak tanınan bir Osmanlı âlimidir. 76

1.4.1.1. Molla Arab Camii ve Külliyesi (Tire)
Molla Arab Külliyesi, camii, medrese ve hamamdan müteşekkildir. İnşa tarihi kesin
olarak bilinmeyen bu yapıların II. Bayezid’in dönemi şeyhülislamlarından Molla Arab
tarafından 1491-92 yıllarında yaptırıldığı söylenmektedir.77 Cahid Baltacı ise, Molla
Arab Medresesi’nin bânisinin bilinmediğini, XVI. yy. sonlarından itibaren medreseye
dair izlere rastlandığını ancak bu medresenin Osmanlı döneminde yapılmış olma
ihtimalinin

bulunmasıyla

birlikte

Aydınoğullarından

da

kalmış

olabileceğini

belirtmektedir.78
Tire’nin yaklaşık 1 km kuzeybatısında yer alan bu külliye inşa edildiği dönemde
farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek derecede geniş bir yapı olmasına rağmen
günümüzde külliyenin büyük bir kısmı yıkılmış ve toprak altında kalmıştır. Külliyenin
çekirdek yapıları olan cami hareminin doğu duvarıyla minaresi ve medrese odalarının
bir bölümü parçalar halinde mevcuttur ancak hamam metruk bir hale gelmiş ve
hamamın üzerine yeni bir yapı inşa edilmiştir. 79
Pâye bakımından önce kırklı daha sonra ellili medreseler arasında bulunan Molla
Arab Medresesi 1652-53 yıllarında dâhil medreseler arasına girmiştir. Tire’li
Bostanzâde Mehmed Efendi (ö. 1598), Pepkî Latif Efendi (ö. 1570-71), Alaşehirli
Mustafa Efendi (ö. 1571-1572), Tireli Şeyhî Efendi (ö. 1615-16), Baldırzâde
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Tahsin Özcan “Molla Arap”, DİA, 30, 240-41.
Ertan Daş, “Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, s. 96; İnci Aslanoğlu, Tire’de Camiler ve Üç Mescit, s.
61.
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Cahid Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s.309.
79
Ertan Daş, “Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, s.96; İnci Aslanoğlu, Tire’de Camiler ve Üç Mescit,
s.61.
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Abdurrahman Efendi (ö.?) ve Müftüzâde Mehmet Sait Efendi (ö.?) bu medresede
müderrislik yapmıştır.80
1940 yılına kadar ayakta olan Molla Arab Camii’nin günümüzde son cemaat
yeri, harim kubbesi ve güney duvarı bulunmaktadır. Caminin minaresi batı tarafında yer
almaktadır

ve

şerefeden sonrasının

yıkıldığı görülmektedir. 81

Evliya

Çelebi

seyahatnamesinin Tire’ye ait bölümünde Molla Arab Camii’nden bahsetmiş ve camiyi
şöyle betimlemiştir. “Kârgir bina ve kubbe-i rânâları serpa kurşunludur.”82
2015 yılında bu bölgede yapılan kazı ve temizlik çalışmalarına göre külliyenin
açık avlulu bir medrese, tek kubbeli bir cami ve avlu, kubbeli birer revak ve öğrenci
hücrelerinden meydana geldiği görülmektedir. Bu haliyle yapının mevcut planının,
Osmanlı

Devleti’nde

inşa

edilen

birçok

medreseyle

benzerlik

gösterdiği

belirtilmektedir.83

Şekil 1: Avludan Son Cemaat Yerine Bakış 84
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Cahid Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s.310; İnci Aslanoğlu, “Tire’de Üç Camii”, Vakıflar Dergisi, s.
161; A. Munis Armağan, Devlet Arşivlerinde Tire, İzmir: Bilkar Bilge Karınca Matbaası, 2003, s. 272.
81
A. Munis Armağan, Devlet Arşivlerinde Tire, s. 233.
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İnci Aslanoğlu, “Tire’de Üç Camii”, s. 161.
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A. Munis Armağan, Devlet Arşivlerinde Tire, s. 233; Ertan Daş, “Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, s.
104.
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Ertan Daş, “ Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, s. 109.
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Şekil 2: Son Cemaat Yerinin Batıdan Görünüşü85

Şekil 3: Kubbe Geçiş Bölgesi86

85
86

Ertan Daş, “Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, s. 109.
Daş, “Tire Molla Arap Külliyesi Kazısı”, s. 109.
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1.5. Kişisel Özellikleri
Molla Arab’ın ilmi hayatı muidlik, müderrislik ve müftü’l-enamlık yaptığı dönemlerden
takip edilmektedir. Buradaki bilgilerden hareketle Molla Arab’ın ilmi faaliyetlerinin
hayatının merkezine oturduğunu söylemek yanlış olmaz. Kaynaklardaki bilgiler takip
edildiğinde Molla Arab’ın ilmi hayatının yanı sıra gündelik hayatına ve kişisel
özelliklerine dair izlere de rastlanmaktadır.
Molla Arab uzun boylu, sakallı, güçlü kuvvetli bir zât idi. Öyle ki kış aylarında
ders yaparken başı açık oturduğu nakledilir. Her gece cariyeleri ile vakit geçiren Molla
Arab’ın yaz- kış evinde gusül alması ve haya ettiğinden dolayı hamama gitmemesi
kaynaklarda üzerinde durulan bir ayrıntıdır. Hamama gitmekten haya eden Molla Arab
ölümünden önce hastalanır, dönemin vezirlerinden birkaçı Molla Arab’ın yanına doktor
getirir. Doktor Molla Arab’ın hamama gitmesini emreder ancak Molla Arab hamama
gitmek istemez. Daha sonra vezirler Molla Arab’ı yatağından zorla kaldırır ve hamama
götürür.87 Bu noktada aklımıza bir soru gelmektedir. Cariyeleriyle her gece vakit
geçiren Molla Arab cariyelerle ilgili fetva verirken günlük hayatındaki pratiği
fetvalarına yansıtır mı? Aslında bu soru müftünün günlük hayatındaki pratiklerinin fetva
verirken etkili olup olmadığı şeklinde de sorulabilir.
Molla Arab, her gece yüz rekat namaz kılar, bir süre dinlendikten sonra teheccüd
vaktinde kalkar ve sabaha kadar ilimle meşgul olurdu.88 Molla Arab’ın günlük
hayatındaki

pratikleri

kendisinin

düzenli

ve

disiplinli

bir

kimse

olduğunu

göstermektedir. Molla Arab, aklî ve şer‘î ilimlerin yanı sıra tefsir, hadis ve usûl-i fıkh
alanında ilim sahibi idi. II. Bayezid’in Molla Lütfi’nin davasının görülmesi üzerine
topladığı mahkeme heyetinde Molla Arab’ın da olması ve padişahın Molla Arab’ı,
Molla Lütfi’nin idamıyla ilgili fetva verecek ilmî seviyede görmesi, Molla Arab’ın fıkıh
alanındaki etkinliğini göstermektedir.89
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Mecdi, Hadâik, s. 175; Taşköprizâde, Şakâik, s. 94.
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Elimizde Molla Arab’a ait olduğu düşünülen 4 tane şukka 90 örneği
bulunmaktadır. Özen, şu ana kadar kütüphane ve arşivlerde yaptığı araştırmalarda
Zenbilli’den önce görev yapmış olan diğer şeyhülislamların şukka örneklerine
rastlamadığını söyler. İlmiyye Salnamesi ve diğer kaynaklarda Zenbilli’den önceki
şeyhülislamlara ait olduğu belirtilen şukkaların imzalarının ise belirtilen şeyhülislama
ait olmadığını ve bu şukkalardaki fetvaların dilinin söylenen dönemi yansıtmadığını
belirtir.91 Henüz bu argüman yazılı bir belgeyle kanıtlanmamıştır. Hem bu sebepten hem
de kaynaklarda geçen bilginin okuyucuya ulaştırılmasının önemli görülmesinden dolayı
bu çalışmaya Molla Arab’a ait olarak verilen şukkaların görselleri koyuldu ancak bu
şukkalara dikkatli bakılması gerektiği de vurgulanmalıdır.
Şukkaların iki tanesi İlmiyye Salnâmesi’nde verilmiştir. Bu şukkaların asılları
yanana kadar Fetvâhâne-i Âlî’de92 korunmaktaydı ancak bu yer günümüzde ne yazık ki
mevcut değildir. 93 Şukkalardan başka biri Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Mecmuâ-i
Fetâvâ kitabında yapışdırma fetva olarak mevcuttur. Bu kitap İlmiyye Salnâmesi’nin
şeyhülislamların biyografilerinin ve fetva örneklerinin verildiği kısmı gibi hazırlanmış
olup benzer şekilde şeyhülislamların kısa biyografilerini ve fetva örneklerini
içermektedir.94

Son

şukka

ise

Süleymaniye

Kütüphanesi

Şehid

Ali

Paşa

Koleksiyonunda Fetva Mecmuası olarak tanımlanan bir eserde yapışdırma olarak
bulunmaktadır.95 Fetvalarıyla ilgili Hadâik’in kenar notunda da “fetvaları Ebu’l-feth
zamanında sekiz senedir…” ibaresi bulunmaktadır. 96 Bu ibaredeki dönemle Fatih
dönemi kastedilmektedir ancak Molla Arab’ın müftülük döneminini göz önünde
bulundurduğumuzda bu dönemde resmi olarak ifta makamında bulunmadığı açıktır.
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Şukka: Parça, kumaş veya kağıt parçası anlamına gelir. Fetva söz konusu olunca özel hazırlanmış fetva
soru formları anlamına gelmektedir. Burada Molla Arab’ın tekil olarak verdiği fetvanın asıl metni için
kullanılmıştır.
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ve Esra Bembeyaz, 27 Haziran 2019, İstanbul.
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Molla Arab, et-Telvih’i ezbere bilir ve bu kitaptan her gün iki sayfa okuturdu.101
Bu kitap sistematik olarak Hanefi fıkhı üzerine yazılmış usûl kitaplarıyla benzerlik
gösterse de hüsün-kubuh, cebr ve kader gibi fıkıh usûlü ve kelam ilminin önemli
konularını içermesinden dolayı Osmanlı dünyasındaki diğer usûl kitaplarından daha
değerli görülmektedir. Bu da o dönemde Teftâzâni’yle canlı bir ilişkinin var olduğunu
bize göstermektedir. Öyle ki bu kitabı anlamak ve müzakere etmek âlimlerin nitelikli
görülmesinde bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Nitekim Kanûnî döneminde Sahn-ı
Semân medreselerine müderris olarak alınacak âlimlerin başka eserlerin yanı sıra etTelvih üzerine risâleler yazdığı ve bu risâlelerin değerlendirmesi sonucunda müderris
olarak tayin edildiği bilinmektedir. 102 Molla Arab’ın et-Telvih’i ezbere bilmesi, onu
talebelerine günlük olarak okutması ve daha sonra da bahsedeceğimiz üzere bu eserin
bir bölümüne yazmış olduğu haşiyeninin varlığı, Molla Arab’ın, bu eseri önemsediğini
ve ezberlemek, ders vermek ve haşiye yazmak için bilinçli bir şekilde bu eseri seçtiğini
göstermektedir.
Molla Arab’ın keramet sahibi biri olduğu kaynaklarda vurgulanmıştır ki
Vâridat’ın yakılmasıyla ilgili verdiği tavsiye sonrasında imamın bu tavsiyeyi
dinlememesi üzerine evinin alev alması olayını anlatmıştık.103 Şakâik’te Molla Arab’ın
kerametiyle ilgili nakledilen bir anektot daha vardır. Bir gün bir adam hasta çocuğunu
Molla Arab’ın evine getirir ve kendisinden çocuğunu iyileştirmesini ister. Molla Arab o
sırada uzlet halinde olmasına rağmen ara verir ve çocuğa yardımcı olmayı kabul eder.
Ölüm döşeğinde olan bu çocuğun yanında bir süre oturur ve iyileşmesi için dualar eder.
Bunun üzerine Molla Arab’ın duasının kabul olduğu ve çocuğun yataktan kalkarak
Molla Arab’ın evinden ayrıldığı rivayet olunur. 104
Hadâik’te anlatıldığı üzere Molla Arab’ın yüz adet erkek çocuğu var idi. Molla
Arab çocuklarının her birine Esmaü’l-Hüsna’dan bir isim koyar, yüzüncü çocuğuna isim
kalmayınca ona da “Abdü’n-nebî” ismini verir.105 Künhü’l-Ahbâr’da ise bu adet doksan
dokuz olarak verilir ve bunlardan sadece on beş tanesinin vefatından sonra yaşadığı ve
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Fetva Mecmuası, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Koleksiyonu, Nr. 2867, s. 10.
Taşköprizâde, Şakâik, s. 94; Mehmet Canatar, Cenabî Tarihi, s. 89.
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Mecdi, Hadâik, s. 176.
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uzun ömürlü olduğu belirtilir.106 Hem cariyeleriyle vakit geçiren hem de çok sayıda
çocuğa sahip olan Molla Arab’ın bu hane halkını geçindirebilmesi ekonomik gücünün
iyi bir seviyede olduğunu da gösterir.

1.6. Eserleri
Molla Arab’ın eserlerinden bahsetmeden önce eser verip vermediği konusundaki
görüşleri sunmakta fayda vardır. 107 İpşirli, Molla Arab’ın tefsir ve fıkıh alanında bilgi
sahibi olduğunu ancak herhangi bir eserinin olmadığını söylemektedir. Devhatü’lMeşâyih’te ise Molla Arab’ın herhangi bir telif ve tasnif yapmadığı ancak haşiyesi
olduğu belirtilmektedir ki Şakâik, Ketâib vb. Osmanlı kroniklerinde de Molla Arab’ın
haşiyeleri üzerinde durulmaktadır.108 Kaynaklara bakıldığında Molla Arab’ın herhangi
bir telif yapmadığı, var olan eserler üzerine haşiye yazdığı ve tasnif yaptığı bilgisi
çıkmaktadır ki herhangi bir eseri bulunmadığı görüşü de buna dayanmaktadır.
Kaynaklarda Molla Arab’ın eserleri arasında zikredilmeyen fetva mecmuasını
değerlendirdiğimizde de bu durum değişmemektedir. Fetva mecmuası Molla Arab’ın
vermiş olduğu fetvaların derlenmesiyle oluşturulmuştur ancak bu eser bizzat Molla
Arab tarafından telif edilmemiştir.
1.6.1. Şerhu’l-Akâid Haşiyesi
Keşfü’z-Zünûn’da Akâidü’n-Nesefi olarak verilen esere Sâdeddin Mesud b. Ömer etTeftâzânî başta olmak üzere çok sayıda âlim tarafından şerh yazılmıştır. Molla Arab’ın
yazmış olduğu haşiye de bu eserin şerhi üzerine yazılmıştır. 109 Molla Arab’ın bu
haşiyeyi Edirne Darü’l-Hadis Medresesi’nde Fahreddin el-Acemî’nin muidi iken
yazdığı nakledilmektedir.110 Devhatü’l-Meşâyih ve Bağdâdî’de Molla Arab’ın bu
haşiyeyi yazdığından bahsedilmemektedir.
106

Gelibolulu Ali, Künhü’l-ahbâr, s.718; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, s. 487; Müstakimzâde,
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1.6.2. El-Mukaddimâtü’l-Erbaa Haşiyesi
Sadrüşşerîa (ö. 1346) Tenkîhu’l-Usûl adlı eserine et-Tavzih adlı bir şerh yazmıştır. ElMukaddimâtü’l-Erbaa bu şerhin içerisindeki hüsün- kubuh ve irade (cebr-kader)
hürriyeti meselelerine dair kaleme alınmış “Dört Mukaddime” anlamına gelen bir
metindir. 111 Sadeddin Mesud b. Fahreddin Teftâzânî, Sadrüşşerîa’nın et-Tavzih adlı
eserine et-Telvih ismiyle bir haşiye yazmıştır. Bu haşiyede eserin özellikle
“Mukaddimât” bölümüne açıklamalar getirmiş ve bazı eleştirilerde bulunmuştur.
Sadrüşşerîa

ve

Teftâzâni’nin

el-Mukaddimâtü’l-Erbaa

hakkındaki

görüşlerini

değerlendirmek amacıyla Osmanlı müellifleri tarafından el-Mukaddimâtü’l-Erbaa’ya
haşiyeler yazılmıştır.112
Osmanlı müelliflerinden bu esere haşiye yazan ilk kişi Molla Arab’tır. 113 Molla
Arab’ın yazdığı haşiyenin tam ismi Hâşiyetü’t-Telvîh ale’l-Mukaddimâti’l-Erbaa’dır.
Bu haşiyenin nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, nr. 2027 (vr. 61-82,
büyük risale); Şehid Ali Paşa, nr. 672 (vr. 16-44, büyük risale); Cârullah, nr. 460 (vr. 137, büyük risale); Fatih, nr. 1305 (29-61 vr.); Laleli, nr. 714 (95-112, küçük risale);
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1005 (vr. 21-45, büyük risale); (vr. 56-75,
küçük risale); Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2122 (vr. 87-107); Murad
Molla Ktp., nr. 706 (vr. 46-77, büyük risale) bulunmaktadır. 114
Katip Çelebi Molla Arab’ın el-Mukaddimâtü’l-Erbaa’ya Osmanlı’da haşiye
yazan ilk kişi olduğunu söyler ve Molla Arab’tan bir asır önce yaşayan Seyyid Şerif elCürcânî’nin de bir haşiyesi olduğundan bahseder. 115 Molla Arab’tan sonra Molla Kestelî
(ö. 1496), Molla Hasan Samsûnî (ö.1486), Molla Hatibzâde (ö.1496) ve Molla İbnü’lHac Hasan (ö.1505)’ın el-Mukaddimâtü’l-Erbaa’ya yazdığı haşiyelerden Şakâik ve
birçok kaynak bahseder.116
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Asım Cüneyd Köksal, el-Mukaddimâtü’l-Erbaa haşiyelerinden bahsederken
Osmanlı âlimlerinden Cârulllah Efendi’nin, Molla Arab’a ait el-Mukaddimâtü’l-Erbaa
haşiyesinin kendi kütüphanesinde bulunduğunu ve Cârullah Efendi’nin bu nüsha
üzerine aldığı notların el-Mukaddimâtü’l-Erbaa haşiyeleri arasındaki kronolojik ilişkiyi
anlattığını vurgular.117 Cârullah Efendi’nin bu nüsha üzerindeki notu şöyledir;
Muhakkik
Alâeddin
Ali
Arabî’nin
Hâşiyetü’t-Telvîh
ale’lMukaddimâti’l- Erba‘a adlı eseri, bu konuda yazılmış haşiyelerin ilkidir.
Bunu Kastalânî’nin (Kestelî’nin) ve İbnü’l-Hâc Hasan’ın hâşiyeleri takip
eder. Bu ikisi, Alâeddin’in haşiyesine itirazlarda bulunmuşlar, Alâeddin
de haşiyesinin hamişlerinde bu ikisine itirazlar etmiştir. Bunlardan sonra
İbnü’l-Hatîb’in haşiyesi, sonra Samsûnî’nin haşiyesi, bundan sonra da
Abdülhakîm Siyâlkûtî’nin haşiyesi gelir.118
Bu notta Carullah Efendi’nin Molla Arab’ı muhakkik olarak tanımlaması önemlidir. İbn
Haldûn’un (ö. 1406) Mukaddime isimli eserinde “tahkik” kavramının üzerinde özellikle
durduğu görülmektedir. Bu eserde İbn Haldun, tahkik kelimesini hem bir inancın, bir
iddianın, bir rivayetin veya bir görüşün aslını araştırmak hem de fıkıh usulüyle kelâm ve
felsefede dile getirilen bir görüşü haklı çıkaran dayanakları araştırmak anlamında
kullanmaktadır. Terim olarak tek tek görüşlerin aslının ve dayanaklarının araştırılması
anlamında yaygın bir şekilde kullanılan tahkik kelimesi, hicri VI. asır ve sonrasında,
özellikle de Mâverâünnehir bölgesinde yaşamış olan bazı âlimlerin eserlerinde düşünme
tarzını ifade eden bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda tahkik terimi,
bilhassa Fahreddin er-Râzî (ö. 1210), Adudüddin el-Îcî (ö. 1355), Sa‘deddin etTeftâzânî (ö. 1390) ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 1413) gibi düşünürler tarafından,
kendilerinden önce dile getirilen görüşlerle kurulan irtibat yolunu göstermek ve
uygulanan bir metodu tarif etmek için kullanılmıştır. 119 Tahkik kelimesiyle ilgili tüm bu
süreç düşünüldüğünde Molla Arab’ın muhakkik olarak değerlendirilmesi bu düşünme
tarzına sahip olduğunu göstermektedir.
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El-Mukaddimâtü’l-Erbaa’ya yazılan haşiyelerin Fatih’in düzenlemiş olduğu bir
toplantı neticesinde ortaya çıktığı bilinmektedir. İslam düşüncesine ait meselelerin
tartışıldığı toplantılar düzenleyen Fatih, daha önce Gazâli ve İbn Sinâ’nın din ve
felsefeyle ilgili fikirlerini düzenlemiş olduğu toplantıların tartışma konusu yaptığı gibi
el-Mukaddimâtü’l-Erbaa’daki hüsün-kubuh ve irade (cebr-kader) meselesini de bu
toplantının tartışma konusu olarak seçmiştir. 120
Sadrüşşerîa ve Teftâzânî’nin el-Mukaddimâtü’l-Erbaa’daki hüsün-kubuh ve
irade hürriyeti (cebr-kader) üzerine ihtilafa düşmesi sonrasında kendilerinden sonraki
âlimler de bu hususlarda iki gruba ayrılmışlardı. Bu hususların tartışılması için Fatih,
yukarıda haşiyelerinden bahsettiğimiz Alâeddin Arabî, Molla Hatibzâde, (ö. 1496),
Molla İbnü’l-Hac Hasan (ö. 1505), Molla Hasan Samsûnî (ö.1486), Molla Kestelî (ö.
1496), Molla Lütfi (ö.1495) ve Molla Abdülkerim (ö. 895/1489) gibi dönemin ileri
gelen âlimlerini bu toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıya katılanlar yazdıkları
haşiyeleri de beraberinde getirmişlerdir. Bunlardan Molla Arab, Molla Kestelî, Molla
Hatibzâde, Molla İbnü’l-Hac Hasan, biri küçük biri büyük olmak üzere iki haşiye
kaleme almıştır ve bu haşiyelerin yazmalarını kütüphanelerde bulmak mümkündür. 121
İsmi geçen müellifler ilk risalelerini padişahın emri üzerine kaleme almıştır. Padişahın
düzenlediği toplantıya gelirken yazdıkları bu eserleri beraberinde getirmişler ve
yazdıklarını padişahın huzurunda tartışmışlardır. İkinci risaleleri ise bu tartışmadan
sonra yazdıkları risalelere yaptıkları düzeltmeler neticesinde ortaya çıkmıştır. 122
Taşköprizâde’nin babasının bu eseri bizzat Molla Arab’tan okuduğunu
nakletmiştik. Taşköprizâde, babasının okuduğu ve bazı hususlarda düzeltmeler yaptığı
bu nüshayı sakladığını ve bu nüshanın kendisinde olduğunu Şakâik’te belirtir.123
1.6.3. Usûl-i İbn-i Licâm Tasnifi
Kadı Alâeddin el-Hanbelî tarafından kaleme alınan Usûl-i İbn-i Licâm Hanbelî mezhebi
üzerine yazılmış muhtasar bir eserdir. 124 Bağdâdî, Molla Arab’ın bu eseri tasnif ettiğini,
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bu sebepten İbn Licâm olarak bilindiğini söyler.125 Bağdâdi’de geçen bu esere başka
kaynaklarda rastlamadık.
1.6.4. Risâle fî Cevâzi’l-İsticâr ve Ademihi ale’t-Taât
Bu risale, Süleymaniye Kütüphanesi Yeni Cami Koleksiyonu’nda nr.1181’de kayıtlıdır.
Alâüddin Ali el-Arabî el-Halebî adına kayıtlı olan bu risaleye kaynaklarda
rastlanmamaktadır. Biz de Molla Arab’ın eserleriyle ilgili katalog taraması yaparken bu
risaleyle karşılaştık. Risalenin son kısmında “temmet er-risâletü’l-mensûbe ilâ e’lame
ehli zamânı Mevlânâ Arabü’l-müftî fî zemeni’s-Sultan Muhammed Han ve Sultan
Bayezid Han” yazılıdır. Bu ifadeden risalenin Molla Arab’a ait olduğu tespit edilse de
metin üzerinde bu kopyanın ne zaman yazıldığına dair herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Risalede, Kur’an öğretimi, fıkıh, imamet, ezan gibi ibadetler için
ücret talep edilmesinin caiz olup olmadığı tartışılmaktadır.
1.6.5. Fetva Mecmuası
Kataloglarda Fetâvâ-yı Mevlânâ Arab ve Mecmûa-i Fetâvâ olarak kayıtlı olan bu eser,
Molla Arab’ın 1495-1496 yıllarında İstanbul müftülüğü yaptığı dönemde vermiş olduğu
fetvaların bir araya toplanmasıyla meydana gelmiştir. Daha önce literatüre geçmemiş
olan bu eserin Molla Arab’a ait olduğunu ilk defa Şükrü Özen fetva mecmualarıyla ilgili
hazırlamış olduğu literatür çalışmasında söylemiştir.126 Bu çalışmanın temel kaynağı
olan bu eserle ilgili ayrıntılı bilgi, çalışmanın ilgili bölümünde verilecektir.
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İKİNCİ BÖLÜM
MECMUANIN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ
Bu bölümde Molla Arab’a ait olan Fetva Mecmuası’nın biçimsel özellikleri
incelenecektir. Bu minvalde mecmuadaki fetvaları veren Molla Arab’la mecmua
arasındaki ilişki, mecmuanın kataloglardaki nüshaları ve bu nüshaların özellikleri,
mecmuanın fetva mecmuaları arasındaki türü, mecmua içerisinde bulunan fetvaların
unsurları ve mecmuanın dili meselesi üzerinde durulacaktır.
Molla Arab’ın eserleriyle ilgili kaynaklarda geçen farklı görüşleri birinci
bölümde incelemiştik. Bu görüşler Molla Arab’ın herhangi bir telif yapmadığı, var olan
eserlere haşiye yazdığı ve bazı eserleri tasnif ettiği üzerinde toplanmıştır. Bunlardan
Şerhu’l Akaid127 ve el-Mukaddimâtü’l-Erbaa Haşiyesi128 kaynakların birçoğunda Molla
Arab’ın eserleri arasında sayılmaktadır. Bağdâdi tüm kaynaklardan farklı olarak Molla
Arab’ın Usûl-i İbn-i Licâm129 adlı bir eseri tasnif ettiğini belirtmektedir. Bu çalışma
esnasında da Molla Arab’ın Risâle fî Cevâzi’l-İsticâr ve Ademihi ale’t-Taât130 adlı bir
risalesi tespit edilmiştir. Fetva mecmuası ise Molla Arab’ın eserleri arasında yer
almamaktadır.
Molla Arab’ın fetva mecmuası, Özen’in “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”
adlı çalışmasını hazırlarken tespit etmesiyle görünür hale gelmiştir. Çalışmasında eserin
önemi üzerinde duran Özen, bu eserin Osmanlı şeyhülislamlarına ait olduğu bilinen
fetva mecmualarından daha eski olduğunu ve bu özelliğiyle tarihi olarak da önem arz
ettiğini belirtmektedir. Bunun yanı sıra Osmanlı dünyasında fetvanın ne anlama geldiği
ve hangi süreçlerden geçerek bir forma oturduğunu göstermesi açısından değerli olan bu
eserin aynı zamanda Osmanlı hukuku ve sosyal tarihi açısından içerisinde birçok
malzeme bulundurduğuna da dikkat çekmektedir.131
Özen’e

göre

tespit

edilebilen mecmualar

dikkate

alındığında

Osmanlı

müftülerinin kendi fetvalarını geç derlediği gözlemlenmektedir. Mecmuası derlendiği
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bilinen ilk şeyhülislam 1495-1496 yıllarında şeyhülislamlık yapan Molla Arab’tır. Bu
durumda Molla Arab’a kadar şeyhülislamlık yapmış olan Molla Fenari, Molla Fahrettin
Acemi, Molla Hüsrev, Molla Gürâni ve Molla Abdülkerim’in vermiş olduğu fetvaların
derlenmemiş veya muhafaza edilmemiş olması dikkat çekmektedir. Bunun sebebi ise
aynı dönemde sadece fetvaların değil divan kararları ve kadı sicilleri gibi sonraki
dönemlerde düzenli bir şekilde kayıt altında tutulan çok sayıda resmi belge türünün de
16.yüzyıl öncesinde derlenmemiş veya muhafaza edilmemiş olmasıyla açıklanabilir.132
Fetva özelinde ilerlediğimizde bazı fetvaların şifahî olarak verilmesi de muhafazayı
zorlaştırmış olabilir.
İlk dönem şeyhülislamlarına ait henüz tekil bir mecmua keşfedilmemiş olsa da
bu şeyhülislamların fetva örneklerine farklı metinlerde rastlamak mümkündür. Molla
Arab’ın mecmuasında Molla Fenârî, Molla Hüsrev ve Molla Gürânî’nin birer adet
fetvasına rastlanmaktadır.133 Aynı zamanda bir fetvanın sonunda Molla Fahreddin
Acemî’nin görüşüne yer verilmiş ve bir fetvada da Molla Abdülkerim el-Kâdirî nakil
olarak gösterilmiştir.134 Molla Fenârî, Molla Gürânî ve Molla Abdülkerim’e ait olan ve
asılları Fetvâhâne-i Âlî’de mahfuz bulunan fetvalar İlmiyye Sâlnâmesi’nde de bir araya
getirilmiştir.135 Birinci bölümde örnek verdiğimiz üzere İlmiyye Sâlnâmesi’nde ve bazı
fetva mecmualarında Molla Arab’a ait olduğu düşünülen fetvalara da rastlanmaktadır.
Bu fetvaların Molla Arab’ın mecmuasındaki fetvalardan farklı olarak soru-cevap-imza
vb. unsurlar açısından belirli bir formda verildiğini görmekteyiz.136 Bölüm içerisinde
şukkalardaki fetvalarla mecmualardaki fetvaların unsurlarından ayrıntılı bir şekilde
bahsedileceği için bu bahsi burada açmıyoruz.
2.1. Müellifi ve Telif Tarihi
Molla Arab’ın eserleri arasında birincil kaynaklarda adı geçmeyen bu fetva
mecmuasının Molla Arab’a ait olduğu, mecmuanın her iki nüshasının ilk sayfasında yer
alan “Mevlânâ Arab’ın zâdellahu Teâlâ fi’d-dâreyn ta’zîmen ve tekrîmen fetvâları
132
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suretidir ki”137 ifadesinden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra mecmuanın Süleymaniye
nüshasının giriş kısmında besmeleden önce kırmızı mürekkeple yazılmış “hâzihi
suverü’l-fetâvâ es-sâdıra min Mevlânâ el-Arab sellemehullahu fî zamâni iftâihi”138
cümlesi de bu mecmuanın Molla Arab’a ait olduğunu göstermektedir. Fetva sonlarında
çoğu zaman “kezâ eftâ sellemehullahu” birkaç yerde ise “kezâ eftâ Mevlâna el-Arab
sellemehullahu” şeklinde geçen ve “Mevlana Arab (Allah ondan razı olsun) böyle fetva
verdi” anlamına gelen bu tabir de mecmuadaki fetvaların Molla Arab’a ait olduğunu
vurgulamaktadır. Fetvaların sonuna kâtib tarafından eklenen bu ifade imza gibi
değerlendirilebilir mi?
Mecmuanın telifi ile ilgili nüshalar üzerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
ancak mecmuada bulunan ifadeler telif tarihini bize vermektedir. Giriş bölümündeki
“hâzihi suverü’l-fetâvâ es-sâdıra min Mevlânâ el-Arab sellemehullahu fî zamâni iftâihi”
ifadesine göre mecmuanın içerisindeki fetvalar Molla Arab’ın şeyhülislamlık yaptığı
dönemde vermiş olduğu fetvaların suretidir. Bu dönem de kaynaklara göre Molla
Arab’ın şeyhülislamlık yaptığı 1495-96 yılıdır. Bunun yanı sıra mecmuada belirtildiği
üzere fetvaların işitilerek yazılmış olması mecmuanın Molla Arab hayatta iken
yazıldığını netleştirmektedir.139 Fetvaların işitilerek yazılması aynı zamanda cevapların
sözlü olarak verildiğini göstermektedir. Fetvadaki sözlü sürecin yansıması olan bu
durumun cevaptaki ifadelerin akıcılığını sağladığı da söylenebilir. Sonraki dönemlerde
fetvaların aktarımı mümkün olduğunca belirli bir yazılı formatla gerçekleşecektir.
2.2. İsmi ve Nüshaları
Kütüphane kataloglarında eserin ismi Fetâvâ-yı Mevlana Arab ve Mecmûa-i Fetâvâ
isimleriyle kayıtlıdır. Mecmuanın elimizde bulunan bu iki nüshasından biri İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesi’nde diğeri Ankara Milli Kütüphane’de bulunmaktadır.
Süleymaniye Kütüphanesi yazma eserler kataloğunda bulunan nüshanın aslını gördük.
Kütüphane kataloğunda verilen bilgiler ve mikrofilm görüntüsü, kitabın asıl halini
yansıtmaktadır ancak eserin gerçek görüntüsünü görmek bizim için önemliydi. Bu
137

Mevlana Arab’ın (Allah onu iki cihanda yüceltsin ve mükafatlandırsın) fetvalarının kopyasıdır.
Bu fetvalar, Molla Arab’ın (Allah ondan razı olsun) müftülik yaparken vermiş olduğu fetvaların
kopyasıdır.
139
Özen, “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”, s. 282.
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nüsha, boyutları itibariyle günümüz okuma kitapları formatında olup hacmi itibariyle
elle tutulması ve okunması kolay bir nüshadır. Eserin birkaç sayfası ciltten ayrılmış
ancak genel anlamda nüshanın cildi ve sayfaları iyi korunmuştur.
Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshasını Türkiye Kütüphaneleri Veri
Tabanı’ndan tespit ettik ve nüshayı bizzat kütüphaneden temin ettik.

Milli

Kütüphane’deki nüshanın görüntülerini ise kütüphanenin dijital kütüphane bölümüne
üye olarak el yazması ve nadir eserler kataloğundan indirdik. Bölüm içerisinde ve
dipnotlarda konuyla ilgili nüshadaki varak sayısını verirken Süleymaniye nüshasını S.
Milli Kütüphane nüshasını ise M. şeklinde kısaltarak kullandık.

2.2.1. Süleymaniye Nüshası
Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu’nda nr. 585’te
kayıtlıdır. 198x145 dış, 165x118 iç ebatlara sahip olan eser ebruyla ciltlenmiştir. Eserin
zahriyesinde140 biri mühür şeklinde olmak üzere iki vakıf bir tane de temellük kaydı
vardır. Mühür şeklindeki Bağdatlı Vehbî Efendi’ye ait vakıf kaydında “Evkafe hâza’lkitâbe Vehbî İbni Abdi’l-Mu‘id ed-Dûrî, 1331” yazılıdır.141 Diğer vakıf kaydında ise
“Hacı Ahmed ağa vakfıdır” yazılıdır. Temellük kaydı ise “Temellekehû Sa‘d bin
Melekût ufiye anhümâ ” şeklinde okunmuştur. Bu kayıtların üst kısmında ise fetva
örnekleri bulunmaktadır. Yazmanın 1a- 108a varakları arasında bulunan metin âharlı,
krem rengi kağıda nesih hatla tezhipsiz olarak yazılmıştır. 142 Bu bölümden sonra
mecmuanın 4 varak daha devam ettiği görülse de 108b’deki “Tamam oldu hurufâtın
asâsı, kâtibe gerekdir şerbet bahâsı” ifadesi mecmuanın burada tamamlandığını
düşündürmektedir. 108 b’deki şu satırlar da bu görüşü desteklemektedir.
Cennet içre ol kişi kılsun ebed
Kim okuya bir kul huvellahu ehad
Okuyanı, dinleyeni, yazanı
Rahmetinle yarlıgagıl yâ ganî
140

Zahriye: Yazma kitaplarda genellikle temellük kaydının tezhipli olarak yer aldığı, esas metnin
başladığı yaprağın arka yüzü.
141
Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, haz. Günay Kut, Nimet Bayraktar, Ankara: Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 1984, s. 116.
142
Öncel, “Şeyhülislam Molla Arab”ın Fetva Mecmuası”, s. 13.
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108a’den itibaren büyük ve başlık ve bu başlıkların etrafına yazılmış açıklamalar
bulunmaktadır. 111a ve 112b’de ise farklı yazı stili ile çoğu Ebussuûd’a ait ve bir adet
Mehemmed el-Fenârî’ye ait fetvalar bulunmaktadır. Biz bu kısımların Molla Arab’ın
fetva mecmuasına dahil olduğunu düşünmüyoruz. Mecmua bu kısımda bitmektedir
ancak bu sayfaların mecmuanın içerisinde olması nüsha yazılırken boş sayfalar
bırakıldığını ve bu sayfalara sonradan eklemeler yapıldığını göstermektedir.
Her bir sayfası 21 satırdan oluşan metnin yazımında siyah ve kırmızı mürekkep
kullanılmıştır. Mürekkep kullanımında bir standart takip edilmediği gözlemlenmektedir.
Çoğu zaman “bâb” başlıkları ve “mes’ele” kısımlarında kullanılan kırmızı mürekkep
metnin herhangi bir yerinde cümle içerisinde kelimeye vurgu yapmak için de
kullanılmaktadır. Aynı zamanda çizgi çekmek için de kullanılan kırmızı mürekkepli
çizgi kimi zaman “el-cevâb” kısımlarının üstünde kimi zaman da metnin içerisindeki bir
cümlenin altındadır. Fetva metinleri, “el-cevâb” kısımları ve ilerleyen sayfalarda
mes’elenin kısaltması olarak kullanılan “mim” harfleri siyah mürekkeple yazılmıştır. Bu
çalışmada mes’ele kelimesi mecmua içerisindeki başlıklardan bahsederken bu şekilde
tırnak işaretiyle yazılacaktır.
Fetva mecmualarında görülen sayfa düzenine bu metnin bazı sayfalarında
rastlanmamaktadır. Metnin yazımında satır hizası gözetilmemiş ve sayfa kullanımına
dikkat edilmemiştir. Harfler ve kelimeler satırdan taşmakta, kimi zaman fetvanın bir
kısmı sayfa kenarlarına yazılmaktadır.143 Bunun yanı sıra bazı sayfalara mürekkep
bulanmış, bazı satırların üzeri çizilmiştir.144 Eserin birkaç yerinde ise ters yazılmış
sayfalar, eksik yazılmış kelimeler ve devrik cümleler bulunmaktadır. 145 Genelde
harekesiz olarak yazılmış metnin bazı sayfalarındaki harekeleme ve yazı stilindeki
farklılıklar da dikkat çekmektedir.146

143

S. vr. 30a.
S. vr. 20b-a; S. vr. 56b.
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Şekil 8: Molla Arab Mecmuası Süleymaniye Nüshası Örnek Sayfa

2.2.2. Milli Kütüphane Nüshası
Bu nüsha, Milli Kütüphane Nevşehir - Ürgüp Tahsin Ağa İlçe Halk Kütüphanesi
koleksiyonunda nr. 457’de kayıtlıdır. 205x150 dış, 160x90 iç ebatlara sahip olan eser
138 varak olup 1b-129a varakları arasındaki metin Molla Arab’ın fetvalarıdır. Metin,
çeharkuşe yıpranmış kahverengi meşin, üstü eskimiş ebru kağıt kaplı mıklebli mukavva
bir cilt içerisindedir. Çapa harf filigranlı, sarımtırak renkli kağıda talik hatla tezhipsiz
olarak yazılmıştır. Eserin zahriyesinde metnin içerisindeki hattan farklı bir hatla
yazılmış Molla Arab’a ait olmayan dört adet fetva bulunmaktadır.147
Metnin içerisinde siyah ve kırmızı mürekkebin kullanıldığı görülmektedir. Siyah
mürekkep metnin yazımında kullanılırken kırmızı mürekkep çoğu zaman “bâb”
başlıklarının, “mes’ele” ve “el-cevâb” kısımlarının, eser ve şahıs isimlerinin üzerine
çizgi çekmek için kullanılmıştır. Bazı “bâb” kısımlarının kırmızı mürekkeple yazıldığı
yerler de vardır. Metnin yazımında satır hizasına dikkat edilmemiş, harfler satırdan
147

Öncel, “Şeyhülislam Molla Arab”ın Fetva Mecmuası”, s.13.
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taşmaktadır. Eksik cümlelere ve imla hatalarına rastlandığı gibi bazen kelimelerin
satırın yanına ve üst kısmına yazıldığı görülmektedir.148 Metnin her bir sayfası 17
satırdan oluşmuştur ancak bazı sayfalarda eksik satırlar bulunmaktadır. 149 Aynı
zamanda mecmuada boş sayfalar da mevcuttur.150 Bunun yanı sıra bazı sayfalarda kenar
notları vardır. Bu kenar notlarında “adem-i cevâz”151 ve “matlab”152 kelimesinden sonra
herhangi bir mes’elenin başlığı zikredilmiştir. Adem-i cevâz ve matlab ifadesi
kullanılmadan da herhangi bir mes’elenin başlığının kenar notu olarak verildiği yerler
vardır.153 Kenar notlarındaki mürekkep kullanımı ve yazı stili metin içerisindeki
formattan farklıdır.154 Bunun sebebi ise kenar notlarının nüsha üzerine sonradan
yazılması olabilir.

Şekil 9: Molla Arab Mecmuası Milli Kütüphane Nüshası Örnek Sayfa
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Adem-i cevâz: X konusuna cevaz verilmemektedir.
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Matlab: Hakkında fetva istenen mesele.
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2.2.3. Nüshalar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Süleymaniye ve Milli Kütüphanede bulunan bu iki nüsha arasında bir takım benzerlik
ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Her iki nüshanın da istinsah tarihi ve müstensihi
belli değildir. Ancak mecmuanın her iki nüshasının içerisinde Ali el-Cemâlî (ö. 1526)
yani Zenbilli’ye ve Abdülkerim el-Kâdirî (ö. 1544)’ye ait bir fetvanın bulunması her iki
nüshanın istinsah tarihine dair bize fikir vermektedir. 155 Efdalzâde Hamîdüddin Efendi
(ö. 1503)’nin vefatından sonra fetva makamına oturan Zenbilli vefatına kadar
şeyhülislamlık makamında bulunmuştur.156 Kanunî döneminde yaşayan Abdülkerim elKadirî ise şeyhülislamlık yapmamıştır ancak Hadâik’teki “şeyhülislam gibi fetva
vermeğe

ruhsat

buyurdular”

ifadesi

fetvasının

mecmua

içerisinde

olmasını

açıklamaktadır.157 Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda her iki nüshanın 15041544

arasında

istinsah

edildiği

ortaya

çıkmaktadır.

Nüshaların

Zenbilli’nin

şeyhülislamlığından sonra istinsah edildiğini kesin olarak söyleyebiliyoruz ancak Molla
Abdülkerim şeyhülislamlık yapmadığı için fetvayı verdiği tarihleri tespit edemiyoruz.
Bu sebepten nüshaların 1544’e kadar Molla Abdülkerim ölmeden önce istinsah
edildiğini söyleyebiliriz.
Süleymaniye nüshasının nesih, Milli Kütüphane nüshasının talik hat ile yazılmış
olması nüshalar arasında yazı türü açısından farklılık oluştursa da yazı biçimleri dikkate
alındığında her iki nüshanın da kendi yazı türünün iyi örneklerinden olmadığı fark
edilmektedir. İki nüshada da siyah ve kırmızı mürekkep kullanılmış, çoğu zaman “bâb”
başlıkları, “mes’ele” ve “el-cevâb” kısımları kırmızı mürekkeple yazılmış ancak zaman
zaman mürekkeplerin kullanıldıkları yerler değişmiştir. Süleymaniye nüshasında eser
isim ve şahıs isimleri metinden farklı bir renkle yazılmazken Milli Kütüphane
nüshasında eser ve şahıs isimlerinin bir kısmının üst kısımlarına kırmızı mürekkep ile
çizgi çekilmiştir.158 Bu yöntem eser ve şahıs isimlerinin ön plana çıkmasını sağlamıştır.
Süleymaniye nüshasının besmeleden önceki satırında “hâzihi suverü’l-fetâvâ essâdıra min Mevlânâ el-Arab sellemehullahu fî zamâni iftâihi” ibaresi bulunmakla
birlikte her iki nüshanın besmele ile başlayan giriş kısmı aynıdır ve fetvalar aynı sıra ile
155
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başlamıştır ancak yazı stili, sayfanın satır sayısı gibi farklılıklardan dolayı fetvalar her
iki nüshada da aynı sayfalarda değildir. Nitekim bazı sayfalarda birbirinden farklı olarak
başka fetvalara geçildiği de görülmektedir.159 Giriş kısmı aynı olan bu iki mecmuanın
sonuç

kısımları

birbirinden

farklıdır.

Süleymaniye

nüshasında

mecmuanın

tamamlandığına dair “Tamam oldu hurufâtın asâsı, kâtibe gerekdir şerbet bahâsı”
ifadesi yer almaktadır ancak Milli Kütüphane nüshasında böyle bir ifadeye rastlanmaz.
2.3. Türü ve Bu Türün Genel Özellikleri
Osmanlı döneminde fetvalar aslî fetva mecmuaları ve menkûl fetva mecmuaları olmak
üzere iki tür içerisinde bulunmaktadır. Bu literatürdeki “aslî fetvalar” Osmanlı dönemi
içerisinde yaşamış âlimlere o günün meseleleriyle ilgili belirli bir format içerisinde
yazılı olarak sorulmuş sorulara âlimlerin vermiş oldukları fetvalardır. Bu fetvalar da
kendi arasında şukkaların160 derlenmesiyle oluşturulan yapışdırma mecmualar ve
orijinal fetvaların kopyalanmasıyla oluşturan mecmualar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu
şekilde oluşturulan mecmualar aslî fetva mecmualarıdır. Menkûl fetvalarda ise belli bir
olayın hükmünü içeren bir bölüm Hanefi fıkıh literatürünün içerisinden seçilir ve
kaynağı belirtilerek verilir. Bu şekilde verilen fetvaların kopyalanması yöntemiyle
aktarılmasıyla oluşturulan mecmualara da menkûl fetva mecmuaları denilmektedir. 161
Bu noktada aslî ve menkûl olmak üzere iki üst başlıkta toplanan Osmanlı
dönemi fetvalarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan fetva mecmualarının türünü,
fetvaların verilme ve derlenme şeklinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgilerden
hareketle Molla Arab’ın fetva mecmuasına bakıldığında mecmuanın giriş bölümünde de
belirtildiği üzere soruların bizzat Molla Arab tarafından cevaplandırılması ve fetvaların
Molla Arab’ın kâtibi tarafından işittikçe not edilmesi bu mecmuanın Osmanlı dönemi
aslî fetva mecmualarına örnek bir mecmua olduğunu ortaya koymaktadır. 162
Özen,

fetva

mecmualarını

aslî

ve

menkûl

fetva

mecmuaları

olarak

sınıflandırmakla kalmamış aslî fetva mecmualarını da şeyhülislamlar ve âlimler
tarafından verilen fetvalardan oluşan mecmualar olarak ikiye ayırmıştır. Bu ayrım ise
159

Öncel, “Şeyhülislam Molla Arab”ın Fetva Mecmuası”, s.41; S. vr. 4a.
Şukka: Fetvanın ilk orijinal formunu oluşturan belgelerdir.
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kendi içinde bir sınıflandırmayı daha beraberinde getirmektedir. Şeyhülislamların
verdiği fetvalardan oluşan mecmuaların bir kısmında tek bir şeyhülislamın diğer bir
kısmında ise birden çok şeyhülislamın fetvasının olduğu bilinmektedir. Bu ayrım
dolayısıyla şeyhülislam fetvaları da çok sayıda şeyhülislamın fetvasının olduğu
“muhtelif” ve az sayıda farklı şeyhülislamın fetvası bulunmakla birlikte mecmuadaki
fetvaların çoğunun tek bir şeyhülislama ait olduğu “monograf” mecmualar olarak iki
grupta tasnif edilmiştir. Tüm bu sınıflandırmalar, Özen’in ilgili makalesinde vermiş
olduğu tablo içerisinde düzenli bir şekilde görülmektedir.

Tablo 3.
Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü (1300-1920)
Aslî
Şeyhülislâmlar
Muhtelif
Monograf

Menkul
Ulema

ASIR
Osmanlı
Arab
XIV
3
XV
1
7
XVI
3
4
3
5
20
XVII
2
8
9
6
19
XVIII
5
4
10
11
9
XIX
12
6
7
3
XX
1
2
5
1
Toplam
23
19
33
30
61
166
Kaynak: Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürünün Dönem, Coğrafya ve Mezhep ”, s. 349.

Bu durumda Molla Arab’ın fetva mecmuası aslî fetva mecmualarının içerisinde
şeyhülislamların vermiş olduğu fetvalara, bu fetvalar arasında da mecmua içerisindeki
bir iki fetva haricinde tüm fetvaların kendisine ait olmasından dolayı monograf
mecmualar içerisine dâhil olmaktadır.163 Tek bir mecmua içerisinde bir Osmanlı
şeyhülislamına ait çok sayıda fetva bulunması ne anlama gelmektedir? Bölümün
başında da vurgulandığı üzere Molla Arab’tan önce Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamlık
yapan âlimlerin fetvaları ile farklı metinlerde karşılaşsak da bu âlimlere ait derlenmiş
bir fetva mecmuası örneğine Molla Arab dönemine kadar rastlanmamaktadıır. 164 Şu
anki araştırmalara göre Osmanlı şeyhülislam fetva derlemelerinin ilk örneği olan Molla
Arab’ın mecmuası, içerisinde Molla Arab’a ait çok sayıda fetva bulunmasından dolayı
163
164

Molla Arab Mecmuası  Aslî fetva mecmuaları  Şeyhülislamlar  Monograf
Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürünün Dönem, Coğrafya ve Mezhep”, s. 352
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fetvaların mahiyetinin yanı sıra bir Osmanlı şeyhülislamının düşünme şeklini ve fikri alt
yapısını göstermesi açısından da önemlidir. Molla Arab’ın fetvalara vermiş olduğu
cevaplar, bu cevaplarda kullandığı üslup veya Şafii kadı gibi fetvanın içerisindeki
dikkat çeken unsurlardan hareketle Molla Arab’ın düşünme şeklinin ve fikri alt
yapısının resmi çizilebilir.
2.4. Unsurları
Bir fıkıh terimi olarak fetva “fakîh bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye sözlü veya
yazılı olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm” anlamında kullanılsa da
Osmanlı’da fetva terimiyle sadece müftünün kendisine sorulan soruya verdiği cevab
anlaşılmaz.165 Fetva kelimesiyle nadiren soruya göndermede bulunulur ancak bu
kelimeyle fetvanın cevabı anlaşıldığı gibi çoğu zaman da belgenin bütünü kastedilir. Bu
noktada da “fetvanın unsurları” ortaya çıkar. Peki Osmanlı şeyhülislam fetvasının
unsurları nelerdir?
Fetva

“mes’ele”

ve

“el-cevâb”

başlıkları

altında

iki

temel

unsurdan

oluşmaktadır. Bu unsurları fetvanın giriş kısmındaki “davet – dua” ve bitiş kısmındaki
“tasdik – imza” unsurları tamamlamaktadır.166 Osmanlı müesseselerinde dönem
içerisinde önemli değişiklikler olsa da Osmanlı devletinde resmi belgelerin biçim ve
düzeninde geleneksel usüller daima muhafaza edilmiştir. Resmi belgelerde olduğu gibi
fetvaların biçimi ve düzeninde de bu hususa dikkat edilmiştir ve süreç içerisinde
fetvanın unsurlarında çok az değişiklik olmuştur.167 Böylece şeyhülislam fetvasının bir
forma oturduğunu söyleyebiliriz. Heyd, şeyhülislam fetvasının unsurlarını ilgili
makalesinde ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Biz burada Heyd’in vermiş olduğu
bilgilerle bu unsurların genel bir resmini çizecek ve asıl meselemiz olan Molla Arab’ın
fetva mecmuasına geçeceğiz.
Osmanlı şeyhülislam fetvaları uzun, dikdörtgen ve kalın kağıtlara yazılmıştır.
Fetva metninin çok sık rastlanmasa da nadiren küçük çiçeklerle süslendiği ve etrafına
165

Fahrettin Atar, “Fetva”, DİA, 12, 486.
Uriel Heyd, “Some Aspects of the Ottoman Fetva”, Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London, Vol.32, No. 1 (1969): 37-39.
167
Mehmet İpşirli, “İnsan Hakları ve Sosyal Hayat Açısından Osmanlı Fetvaları”, Tarih Boyunca
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süslü bir çerçeve çizildiği görülmektedir ki bu süslemelerin de sonradan ilave edildiği
düşünülmektedir. Fetvaların bir çoğunun arka sol üst köşesinde soru soranın isminin,
ikametgahının veya her ikisinin yazılı bulunduğu kısa kayıtlar bulunmaktadır. Bu
kayıtlara bazen soru soranın mesleği de yazılmaktadır. Fetvaların başına çoğu zaman
Arapça bir dua cümlesi yazılır. Bazı fetvalarda ise davetin üzerinde huve “O” (Allah)
lafzı bulunur. Arapça fetvaların çoğunda davet yerine Tanrı’ya dua değil mes’elenin ilk
kısmını oluşturan “eimmetü’d-din ve ulemâ” şeklinde başlayan Arapça bir ibare yer alır
ancak bu ibare Osmanlı fetvasında bulunmamaktadır. Bu ibareyi “Bu mes’ele beyanında
ne buyururlar ki” ifadesi takip eder ve daha sonra mes’ele ortaya konulur. Mes’ele
genellikle mekan ve kimlik belirtilmeden ortaya konulur ki kişiler için de anonim
isimler kullanılır. Müftünün cevabı “el-cevâb” kelimesiyle başlar ve genellikle kısa bir
şekilde bitirilse de uzun bir şekilde yazılan cevaplar da vardır. Son olarak cevaba
“”bunu ... yazdı” anlamına gelen “ketebehu” veya “harrarahû” şeklinde müftünün
imzası eklenir.168 Bu özellikleri Saʻdi Çelebi’nin fetvalarının derlenmesiyle ortaya çıkan
Fetâvâ-yı Saʻdi Efendi adlı eserdeki bir şeyhülislam fetva örneğinde görmek mümkündür.
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Şekil 10: Osmanlı Şeyhülislam Fetva Örneği169
Şeyhülislamların vermiş olduğu bu fetvaların derlenmesiyle fetva mecmuaları ortaya
çıkmıştır. Bu mecmualar soru cevap tarzında hazırlanmış olup sorulan meseleye dair
kesin cevapları içermektedir. Fetva mecmuaları Hanefi mezhebi içerisindeki görüşü
bildirmesinden ve en çok karşılaşılan problemlere cevap vermesinden dolayı kadılar
tarafından sık olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kadılar verdikleri hükümlerin
güvenilirliğini arttırmak, doğruluğundan emin olmak ve Divân-ı Hümâyun tarafından
geri

gönderilmesini

engellemek

için

şeyhülislam

fetvalarını

kaynak

olarak

kullanmışlardır. Bu gibi sebepler fetva mecmualarının Osmanlı hukuk tarihi boyunca

169
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yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır.170 Katip Çelebi fetva mecmualarının listesini
ayrıntılı bir şekilde “ilmü’l-fetâvâ” başlığı altında vermiştir.171
Fetva mecmualarının derleme şeklinde oluşturulması genellikle XVI. yüzyıldan
itibaren başlatılmakta ve bu mecmualardan Ebussuûd Efendi’nin verdiği fetvaların
toplanılmasıyla oluşturulan mecmualar en önemli görülen fetva derlemeleri arasında
gösterilmektedir. XVII. ve XVIII. yüzyılda ise şeyhülislamlara ait çok sayıda fetva
mecmuası literatüre eklenmiş ve mecmuaların sayısı bu şekilde artmaya devam
etmiştir.172 Zekeriyazade Yahya Efendi’nin (ö. 1643) Fetâvâ-yı Yahya Efendi, Ankaralı
Mehmed Efendi’nin (ö. 1687) Fetâvâ-yı Ankaravî, Feyzullah Efendi’nin (ö. 1703)
Fetâvâ-yı

Fevziyye,

Menteşzâde Abdurrahim Efendi’nin (ö.

1716)

Fetâvâ-yı

Abdurrahim, Yenişehirli Abdullah Efendi’nin (ö. 1743) Behcetü’l-Fetâvâ, Çatalcalı Ali
Efendi’nin (ö. 1692) Fetâvâ-yı Ali Efendi, Dürrizâde Mehmet Efendi’nin (ö. 1800)
Neticetü’l-Fetâvâ isimli eserleri de Ebussuûd Efendi’nin eserleri gibi en çok başvurulan
fetva mecmuaları arasında yer almaktadır.173 Bu durumda Osmanlı döneminde
derlenmiş fetva mecmualarının unsurlarının XVI. yüzyıl ve sonrasında ortaya çıkan
fetva mecmualarına göre belirlendiği söylenebilir.
Fetva mecmuaları klasik fıkıh kitapları sistematiğinde “kitab” ve “bâb” lar
şeklinde düzenlenerek hazırlanmıştır. Bazı mecmualar ise yine fıkıh kitaplarındaki
sistemi takip ederek, “kitab” ve “bâb”lar yerine “mesâil” ve “fasıl” lardan
oluşturulmuştur.174 Bu yöntem fıkhi meselelerin düzenli bir şekilde görülmesini
sağlamaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki fetva mecmuaları istinsah edilme süreçlerindeki
etkenler gibi çeşitli nedenlerden dolayı ufak farklılıklar gösterse de çoğu birbiriyle aynı
tarzda hazırlanmıştır. Fetva mecmualarının temel özelliklerinden biri soru-cevap
tarzında hazırlanmış olmalarıdır. Bazı mecmualarda fetvaların soru-cevap olarak değil
sıkça sorulan soruların cevaplarının “câizdir”, “caiz değildir”, “mekruhtur” gibi kısa
ifadelerle verilerek hazırlandığı da görülür. Fetvanın unsurlarından Allah’ın ismiyle
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dua’nın, sorunun sonunda yer alan “beyan buyurula, beyan buyurulup musâb oluna”
gibi ifadelerin fetva mecmualarında çoğu zaman yer almadığı görülmektedir. 175
Bu

özellikleri dikkate

alarak

Molla

Arab’ın mecmuasına

bakıldığında

mecmuanın soru-cevap tarzında hazırlanması gibi temel özellikler açısından şu ana
kadar tesbit edilen fetva mecmualarıyla benzerlik gösterdiği ancak bir fıkıh kitabı
sistematiğinde hazırlanması gibi özellikler açısından da onlardan ayrıldığı görülür.
Öyleyse Molla Arab’ın mecmuasıyla fetva mecmuaları arasındaki benzerlikler nelerdir?
Farklılıklar hangi noktalarda karşımıza çıkmaktadır ve bu farklılıkların sebepleri ne
olabilir?
Molla Arab’ın mecmuasındaki fetvalar bir fıkıh kitabı sistematiğinde konu
başlıklarına ayrılarak “kitab” ve “fasıl”lar şeklinde hazırlanmamıştır. Mecmuada
fetvalar “bâb”176 ve “mes’ele” başlıkları altında verilmiştir. Bazen “mes’ele”ler
kısaltılarak

mim

harfiyle

verilmiş

bazen

de

“mes’ele”

kısmında

boşluklar

bırakılmıştır.177 “Bâb”lara “bâbü’l-vakf, bâbü’l-ikrâr, bâbü’l-hibe” gibi konu başlıkları
verilmiştir. Bu konu başlıkları “mes’ele”lerde de “el-ikrâr kable’l-mevt, en-nikâh
bişarti’l-bekâre” gibi karşımıza çıkar ancak “mes’ele” lere çoğu zaman konu başlığı
verilmediği “mes’ele” ibaresinden sonra fetva metnine geçildiği görülmektedir.
Bunun yanı sıra verilen konu başlıkları metnin içerisine düzenli bir şekilde
yerleştirilmemiştir. “Bâb” başlığı altında ismi geçen konuya dair art arda sıralanmış
birkaç fetva görülse de bir anda yeni bir “bâb” veya “mes’ele” ile başka konuya
geçildiği, hatta farklı konulara ait fetvaların arka arkaya sıralandığı örneklere çok sık
rastlanmaktadır. “Bâb” kelimesi anlamı itibariyle bir şeyin düzenli olarak verildiğini
yansıtsa da burada kastedilen düzensizlik aynı konuya ait tüm fetvaların bir “bâb”da
toplanmaması, benzer anlamlara gelen birçok “bâb”ın olması ve bu “bâb”ların altında
bazen tek fetvalar verilmesidir. Eserde konulara göre bir organizasyon olmadığından
fetvaların konu başlıklarını düzenli bir şekilde görmek ve herhangi bir konuya dair fetva
örneğini pratik bir şekilde bulmak zordur. Süleymaniye ve Milli Kütüphane
nüshalarında görüldüğü üzere istinsah sürecinde de bu konuyla ilgili bir düzeltme
175
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yapılmamış olması mecmuanın XVI. yüzyıldan itibaren gördüğümüz mecmualardaki
gibi bir sistemle hazırlanmadığını göstermektedir. Bu noktada Molla Arab’ın
mecmuasının tespit edilen mecmualar arasında erken döneme ait olduğunu dikkate
alarak bu dönemde fetva mecmualarının oluşumunda kurumsal bir metodun henüz takip
edilmediğini söyleyebiliriz. Bu mecmuanın yazımında kurumsal bir metod takip
edilseydi muhtemelen “bâb” ve “mes’ele”lerde geçen konu başlıklarından üst başlıklar
oluşturulacak ve fetvalar bu başlıkların altında düzenli bir şekilde yerleştirilecekti. Bu
düzenle okuyucu mecmuaya baktığında istediği fetvayı mecmuada kolay bir şekilde
bulabilirdi

ancak

mecmuadaki

konu

başlıklarının

çeşitliliği

göz

önünde

bulundurulduğunda böyle bir düzenleme esnasında bazı fetvaların konuyla ilgili tek
fetva olmasından dolayı metnin içerisine alınmaması ihtimali de ortaya çıkabilirdi. Bu
düzensizlik çoğu zaman bize olumsuz olarak yansısa da fetvaların tümünü bir arada
görmemizi sağladığı da göz ardı edilmemelidir.
Mecmuaya fetvaların Molla Arab’ın müftülüğü döneminde vermiş olduğu
fetvaların bir sureti olduğu vurgulanarak başlanmıştır. Asıl metine ise besmele, hamdele
ve salvele ile giriş yapılır. Bu kısmı Molla Arab için sıralanan elkâb takip eder ki
metinde geçtiği üzere bu elkâb şöyledir;
Bilgil ki bu mecmuâ-i mübârek, efdalü ulemâi’l-müteverriîn ve âlemü
fudalâi’l-mütebahhirîn, yenbûu’l-fazli ve’l-mekârim ve’l-ahlâk, elmuhtass bi-mezîdi avâtıfü’l-Meliki’l-Hallâk a’ni bihi mevlânâ ve min
külli’l-vücûh a’lânâ ve evlânâ Mevlânâ Arab’ın – zâdellahu teâlâ fi’ddâreyn tâzîmen ve tekrîmen- fetvaları suretidir ki…
Kâtibin Molla Arab için sıraladığı bu elkâb Fatih Sultan Mehmed’in kanunnamesindeki
kayda göre ferman ve resmi yazışmalarda şeyhülislamlar için kullanılan elkâb ile
benzerlik göstermektedir.178 Elkâbta kâtibin kullandığı “…min külli’l-vücûh a’lânâ ve
evlânâ Mevlânâ Arab’ın…” – “her açıdan bizim en yücemiz ve en evlamız Mevlana
Arab’ın” ifadesi Molla Arab’ın statüsünü ortaya koyduğu gibi kâtibin kendisini hangi
statüde gördüğünü de yansıtır. Yaptığı karşılaştırmada kendini alt seviyede görse de bu
karşılaştırmayı içerisine kendisini koyarak yapması kendisine güvendiğini ve nerede
durduğunun farkında olduğunu göstermektedir. Bu elkâb kısmından sonra metnin
178
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devamında mecmuanın yazılma sebebi ve yazılma şekliyle ilgili bilgiler verilmektedir.
İlgili bölümde bu husus üzerinde durulacaktır.
Mecmuada “bâb” ve “mes’ele”lerden sonra karşımıza soru-cevap unsuru
çıkmaktadır. Sorular çoğu zaman meselenin izahıyla birlikte uzun bir şekilde sorulsa da
bazen “maraz-ı mevt nedir beyân edüp müsâb olasız” gibi kısa bir şekilde de sorulur.
Soru sorulmadan doğrudan herhangi bir meseleye dair fetva verildiği de görülür. Bu
şekilde verilen fetvaların teorik olarak verildiğini söyleyebilir miyiz? Birkaç tane soru
cümlesi ise devriktir. Cümledeki bu bozukluk kâtibin hatası olabileceği gibi soru soran
kimsenin dili de metne yansımış olabilir. Soruların sonu “beyân edüp müsâb olasız,
beyân oluna, şer‘an câiz olur mu, mu‘teber olur mu, mesmu’ olur mu, ne lazım ola,
şer‘an hüküm ne ola” ifadeleri ile bitmektedir. Colin Imber sorunun sonunda yer alan
“beyan buyurula, beyan buyurulup musâb oluna” ifadesinin fetva mecmualarında
genellikle yer almadığını belirtmiştir.179 Bu ifadeler Molla Arab mecmuasındaki birkaç
fetvada geçmektedir.
Mecmuadaki sorular kısa cevaba uygun bir şekilde sorulmuştur ancak buna
rağmen cevapların birçoğunun açıklamalı bir şekilde uzun olarak verilmesi dikkat
çekmektedir. Hatta bazı cevaplarda mevcut durumun haricinde ortaya çıkabilecek
durumlar da göz önünde bulundurulmuş ve böylece cevap uzatılmıştır. Fetva verme
sürecinin doğal seyrini düşündüğümüzde bu durumun muhtemel üç sebebi olabilir.
Bunlardan birincisi mecmuanın herhangi bir düzen içerisinde yazılmaması müftünün
hareket alanını genişletmektedir. Böylece müftü sorulara istediği uzunlukta cevap
verebilmektedir. İkincisi, cevaplardaki ayrıntılarla fetvayı soran kişinin problemini
çözmenin yanı sıra benzeri problem yaşanırsa bunun da cevabının hazır bulunması
isteği olabilir. Yani aslında mevcut soruyla birlikte o soru etrafında ortaya çıkabilecek
problemleri önceden tespit edip çözüme kavuşturma düşüncesi cevaplardaki ayrıntıyı
açıklayabilir. Üçüncüsü ise o dönemde istenen fetvaların sayısının az olması olabilir.
Müftünün cevaplandırması gereken fetvalar birikmiş olsaydı muhtemelen bir sonraki
fetvaya geçmek için cevaplarını kısa tutacaktı.
Cevaplarda “câiz olur, hüküm câiz olmaz, Allahu âlem” gibi ifadelere sıkça
rastlanır. Molla Arab’ın imzası niteliğinde ilk fetvanın sonunda “kezâ eftâ Mevlânâ el-
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Arab sellemehullahu”, “Mevlana Arab böyle fetva verdi” ifadesi kullanılmıştır.

Bu

ifade daha sonraki fetvaların sonunda “kezâ eftâ veya kezâ eftâ sellemehû”, “böyle fetva
verdi.” şeklinde kısaltılarak kullanılmaya devam etmiştir. Bazı fetvaların sonunda ise
imza niteliğinde herhangi bir şey bulunmamaktadır.180 Bunun yanı sıra cevapların son
kısmında kaynak

olarak

bazı eserlerin ve

âlimlerin isimlerinin de

verildiği

görülmektedir.

2.5. Dili
“Mes’ele” ve “el-cevâb” olarak iki temel unsurdan oluşan fetvaların mahiyetinin yanı
sıra fetvanın biçimsel özellikleri de mecmuayı tanımada önem arz etmektedir. Soru ve
cevaplarda sıkça kullanılan ifadeler, cevapların uzun ve kısalığı, müftünün imzasıyla
cevapta görünmesi gibi özellikler fetvanın unsurlarından birkaç tanesidir. Bu
unsurlardan birisi de soru ve cevapların dili meselesidir.
Osmanlı dönemi fetva mecmuları Türkçe ve Arapça olmak üzere iki dilde
karşımıza çıkmaktadır. Mecmuların birçoğu Türkçe olarak kaleme alınsa da Arapça
olarak kaleme alınan fetva mecmualarının sayısı da az değildir. 181 XV ve XVII.
yüzyıllarda Osmanlı âlimleri Arapça fıkıh ve fetva kitaplarını derleme faaliyetiyle
uğraşmışlardır. Bu derleme faaliyetinde XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı şeyhülislam
ve müftülerinin Türkçe fetvalarının derlenmesi ve tertip edilmesine yoğunlaşılmıştır ve
zamanla Türkçe fetva mecmualarının sayısı artmıştır. Böylece Osmanlı toplumunda
önceleri Arapça fetva literatürü etkin iken son yüzyıllarda Türkçe fetva literatürü daha
etkin hale gelmeye başlamıştır.
Özen, Türkçe fetvaya yönelişin Türk hukuk tarihi açısından önemli bir sürecin
ipuçlarını verdiğini vurgular ve bu yönelişin arka planında Osmanlı Devleti’nin ilk
yüzyıllarında olduğu gibi Osmanlı toplumunun temel kaynaklarını okuyup anlama ve
tatbik edebilme yeteneğinin azalması probleminin olabileceğini söyler. 182 Ancak Arapça
bir kaynağı okuma-anlama ve uygulama noktasında Osmanlı toplumunda medrese
eğitimi gören kimselerde bu problem görülmemektedir. Çünkü medresede fıkıh
180
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alanında okutulan kitapların birçoğunun Arapça olduğu bilinmektedir. 183 Aynı zamanda
bu yöneliş Osmanlıların kendi hukukunu üretme sürecinin başladığını da gösterebilir.
Türkçe ve Arapça olarak kaleme alınmış bu mecmualar, Osmanlı toplumunun önemli
başvuru kaynakları arasında yer almıştır.184 Özellikle Türkçe fetva mecmuaları
fetvaların Arapça ve fıkıh alanında ilim sahibi olmayan halk tarafından da
anlaşılabilmesi açısından önemlidir.185
Mecmualarda bu iki dilin tercih edilmesinin birkaç tane sebebi bulunmaktadır.
Mecmuaların birçoğunun Arapça olarak kaleme alınmasının sebebi, fetvayı veren
kimsenin Arap asıllı olması veya bölgede yaşayan halkın Arapça konuşmasıdır. Bunun
yanı sıra Pir Muhammed b. Yusuf el-Karamâni (ö. 1481)’nin Zübdetü’l-Fetâvâ isimli
eseri gibi Türk asıllı olan kimseler tarafından verilen fetvaların Arapça olarak derlendiği
örnekler de vardır. Bunun sebebi ise Arapça’nın dönemin bilim dili olması ile
açıklanmaktadır.186 Bu noktada Molla Arab’ın mecmuası aynı mecmua içerisinde hem
Arapça hem de Osmanlıca metin bulundurmasıyla mecmuanın dili meselesini farklı bir
boyuta taşımaktadır. Fetva mecmualarında iki dili birlikte kullanmak nadir görülen
durumlardandır. Bu iki dilin mecmuanın tamamında birlikte kullanılması Molla Arab
mecmuasını diğer mecmualarından bir kere daha ayırmaktadır. Bu durum birkaç soruyu
beraberinde getirmektedir. Mecmuada iki dilin birlikte bulunması nasıl açıklanabilir?
Bu durumun mecmuayı zenginleştirdiği söylenebilir mi? Bu iki dilin metine yansıması
nasıl olmuştur? Bu farklılık metin içerisinde problem oluşturmakta mıdır?
Molla Arab’ın fetva mecmuasında sorular Osmanlıca sorulmuş cevaplar Arapça
verilmiştir. Bazı cevaplar Arapça verilmesinin yanı sıra Osmanlıca’ya da çevrilmiştir.
Mecmuada iki dilin birlikte bulunması ve bu dillerin soru ve cevaplarda ayrışmasındaki
temel sebebi Molla Arab’ın Halep asıllı olmasıyla açıklanabilir. Burada iki ihtimal akla
gelmektedir. Birincisi Molla Arab’ın Türkçe’ye nazaran Arapça konusunda kendini
daha yetkin hissetmesi ve pratikte bu dili kullanması, ikincisi ise fetvayı soran
kimselerin Arapça’yı anlayacak düzeyde kimseler olmasıdır. Bazı cevapların Arapça’ya
ek olarak Türkçe’ye çevrilmiş olması ikinci ihtimalin üzerinde düşündürmeyi gerektirse
183
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de metnin büyük bir kısmında cevapların Arapça olması fetvanın anlaşılması ile ilgili
herhangi bir endişe duyulmadığını göstermektedir. Mecmuada soru ve cevaplardaki
geçişlerde sürekli dil değişikliği olması metni okumayı zorlaştırsa da metinde kullanılan
Osmanlıca ve Arapça’nın bu dili orta seviyede bilen kimseler tarafından anlaşılacak
seviyede kullanıldığı söylenebilir. Metnin anlaşılması zor kısımları cevapların birkaç
duruma göre verilerek normalden daha uzun tutulduğu kısımlardır.
Metin içerisinde iki dilin bulunması zihinsel anlamda sürekli geçiş yapmayı
gerektirmektedir. Bu da metin içerisinde bağlantının kopmasına sebep olabilir ancak
fıkhi

terimlerin

Osmanlıca

ve

Arapça’da

ortak

kullanılması

bu

geçişleri

kolaylaştırmakta ve bağlantının kopmasını engellemektedir. Fetva metni fıkhi bir
metindir ve burada anlaşılmak istenen fıkhi bir hükümdür. Bu anlamda soruda görülen
fıkhi bir terim cevapta da aynı şekilde görüldüğünde dil farklılığından oluşacak problem
azalmaktadır. Fetvayı talep eden kimsenin sorudaki fıkhi terimin ne olduğunu bilmesi
ve cevapta bildiği bu fıkhi terimi görmesi fetvayı anlamasına yardımcı olmaktadır.
Burada meseleyi sorudan yani Osmanlıca metinden hareketle açıkladık. Yanlış
anlaşılmaya mahal vermemek için metindeki fıkhi terimlerin Osmanlıca’da Arapça
asıllarındaki gibi kullanıldığını vurgulamak gerekmektedir.
Molla Arab’ın mecmuasındaki birçok özelliğin yanı sıra soru ve cevaplardaki bu
dil farklılığı da mecmuayı diğer mecmualardan farklı kılmaktadır. Okuma ve anlama
kısmında bazı zorluklara sebebiyet verse de mecmuanın dilindeki bu ikilik, bir fıkhi
meselenin Arapça ve Osmanlıca’daki karşılığını bir arada görmeyi sağladığı için
mecmuayı zenginleştirmektedir. Bunun yanı sıra Osmanlı toplumundaki fetva
mecmualarını derleme faaliyetlerindeki dil değişimi düşünüldüğünde Molla Arab’ın
mecmuasının bu anlamda geçiş dönemine rastladığı söylenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MECMUADAKİ FETVALARIN İÇERİĞİ
Molla Arab mecmuasının ilk bakışta dikkat çeken unsurları, mecmuanın biçimsel
özellikleri bağlamında her iki nüsha üzerinden bir önceki bölümde incelenmiştir. Bu
bölümde ise mecmuanın yazılma şekli ve yazılma amacı üzerinde durulduktan sonra
mecmuadaki fetvaların içeriğinden bahsedilecektir. Bu noktada mecmuadaki fetvaların
konu başlıkları, fetvaların içerisinde zikredilen âlim ve eser isimleri, anonim isimler ve
kimlerin fetva istediği üzerinde durulacaktır. Böylece fetvanın içerisinde çözüme
kavuşturulmak istenen mes’ele haricinde hangi verilerle karşılaşıldığını gösterecektir.
Bu da bize genel olarak fetvaların içeriği hakkında bilgi verirken Molla Arab fetvalarını
yakından tanıma imkanı sağlayacaktır.
3.1. Yazılma Şekli ve Kâtibin Rolü
Osmanlı Devleti’nde fetva hizmetleri, şeyhülislamlık çatısı altında çalışan resmî bir
şekle bürünüp bürokratik olarak gittikçe karmaşıklaşan bir birim haline gelmiştir. Çatısı
altında çalıştığı kurum olan şeyhülislamlık XVI. yüzyıla kadar sade bir kurum olarak
işlev görmüştür. Şeyhülislamlar bu döneme kadar fetva hizmetlerini kendileri yürütmüş
ancak zamanla şeyhülislamlara yeni görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. 187 Zenbilli
Ali Cemâlî Efendi (ö. 932/1526), İbn-i Kemal (ö. 940/1534) ve Ebussuûd Efendi (ö.
982/1574) gibi isimlerin şeyhülislamlık görevine getirilmesiyle birlikte şeyhülislamlık
makamının önemi artmıştır.188 Şeyhülislamlar idari görevler üstlenmeleri dolayısıyla
zaman zaman şeyhülislamlık makamından uzak kalmışlardır. Bunun yanı sıra sosyal
hayattaki çeşitlilikle birlikte dönem içerisinde fetva talepleri de artmıştır. Bu durum
şeyhülislamların sorumlu olduğu işleri tek başına yapmasını güçleştirmiştir. Bunun
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sonucu olarak da başta fetva emini olmak üzere şeyhülislamlara yardımcı olmak adına
bazı görevliler tayin edilmiştir.189
Bu görevliler arasında fetvayla ilgili hususlarda şeyhülislama yardımcı olan
kimse fetva eminidir. Fetva eminleri meşhur fıkıh kitaplarının yazarları ve fetva
mecmualarını tasnif eden kişiler arasından seçilen fıkıh alanında uzman kimselerdir. 190
İlk fetva emini Zenbilli Ali Cemâli Efendi’nin (ö. 1526) rahatsızlığı esnasında kendisi
yerine fetva işlerini yürütmek üzere tayin edilmiş olan Mehmed Muhyiddin Efendi (ö.
1547)’dir.191 İlk fetva eminin tayin edilmesiyle birlikte şeyhülislamların fetva
sürecindeki idari işleri fetva eminleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemden
sonra fetvada sorunun kabulü, fetvanın hazırlanması ve fetvanın ilgili kişiye teslim
edilmesi gibi işler fetva eminleri tarafından yürütülmüştür. Fetva eminlerinin rütbesinin
zaman içerisinde arttığı görülmektedir. XVII. yüzyılda İstanbul kadıları olarak tayin
edilen, daha sonraki dönemlerde Anadolu kadı askerinin şahsi rütbesini elinde tutan
fetva eminlerinin şeyhülislamlık makamına kadar yükseldiği görülmektedir. Nitekim
XVIII. yüzyılda Mehmed Atâullah (ö. 1826), Yenişehirli Abdullah (ö. 1743) ve Vassaf
Abdullah (ö. 1761) gibi bazı fetva eminleri daha sonra şeyhülislam olmuştur. 192
Molla Arab mecmuasını kaleme alan kâtibin fetva emini gibi fetvanın verilme
sürecinde Molla Arab’a yardımcı olması kâtibin pozisyonunu anlamayı gerektirmiştir.
Bu anlamda öncelikle mecmuanın giriş kısmında bulunan kâtibin ifadesini görmek
gerekmektedir. “…İlla bu kadar var ki gayr-i müretteb ve gayr-i mübevvebdir. Zira ki
yevmen fe yevmen vâki oldukça cemᶜ olunmuştur. Pes bu sebebden her mes’ele
işitmekle ketb olunub tamâm oldu.”193 Kâtibin de belirttiği üzere mecmua düzensizdir
ve tasnif edilmemiştir. Çünkü mecmuadaki fetvalar günden güne olaylar gerçekleştikçe
toplanmıştır. Bu sebepten dolayı da her mes’ele işitilerek yazılmış ve mecmua bu
şekilde tamamlanmıştır. Fetvaların toplanma metoduyla ilgili verilen bu ifadeyle
fetvaların her gün yazıldığı ispatlanmasa bile fetvaların yazımında bir devamlılık
olduğu anlaşılmaktadır.
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Molla Arab mecmuasında 931 fetva vardır. Bir senelik şeyhülislamlık
döneminde verilen bu fetvaların sayısı sonraki dönem şeyhülislamların verdiği
fetvalarla karşılaştırıldığında Molla Arab’ın fetva yükünün çok olmadığı görülmektedir.
Fetvaların günden güne olaylar gerçekleştikçe yazılması da rahat bir fetva ofisinin
varlığını ortaya koymaktadır. Fetva verme hususunda Osmanlı şeyhülislamının yükü
zaman ilerledikçe artmıştır. Hoca Sa‘deddin’in oğlu Şeyhülislam Mehmed günlerinin
birçoğunda 200’e yakın fetva verdiğinden şikayet etmiştir. Günlük verilen fetva
sayısının Ebussûd’da rekora ulaştığını söylemek ise yanlış olmayacaktır. Ebussuûd’un
talebesi Aşık Çelebi, Ebussûd’un, bir gün sabah ve ikindi namazları arasında 1412,
başka bir gün de 1413 fetva yazmış olduğunu aktarmıştır. Bu durum fetva verme
işleminin fetva bürokrasisiyle sistemli ve kısa cevaplarla pratik bir şekilde yapılmasını
da açıklamaktadır.194
Mecmuanın yazılma şeklini ve nasıl oluştuğunu gösteren yukarıdaki ifadelerde
kâtibin rolü de dikkat çekmektedir. Fetvaların günden güne toplanması ve her
mes’elenin işitilerek yazılması kâtibin bu mecmuanın yazımında aktif bir rol oynadığını
göstermektedir. Öyleyse Molla Arab ve kâtibinin tarzı Osmanlı fetva sistematiğinde
nereye oturmaktadır? Her mes’elenin işitilerek yazılması, fetvaların verilmesi esnasında
kâtibin Molla Arab’ın yanında bulunması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra
fetvaların günden güne toplanması ise günü belli değilse de bir sürecin var olduğuna
işaret eder. Bu durum Molla Arab ve kâtibinin bu mecmuayı birlikte oluşturduklarını
ortaya koymaktadır. Yukarıda verdiğimiz bilgilerde de görüldüğü üzere gerek
şeyhülislamların fetva verme usulü gerekse fetva eminliğinin oluşumu açısından
bakıldığında XV. yüzyıl kurumsal bir fetva mekanizmasından bahsetmek için erken bir
dönemdir.
Erken
kaynaklardan

dönem

olmasından

veremesek

de

dolayı

fetva

yukarıdaki

verme

usulü

sorunun
açısından

cevabını
Molla

henüz
Arab’ın,

şeyhülislamların vermiş olduğu fetvaları kaydetme açısından da kâtibinin tarzının
farklılığı üzerinde durmak gerekmektedir. Bu noktada Molla Arab ve kâtibinin tarzı,
şeyhülislam ve fetva emini ilişkisinin başlangıcı olarak düşünülebilir mi? Burada kâtib
var olan bir eseri tasnif etmekle görevlendirilmemiştir. Bizzat Molla Arab’ın yani
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şeyhülislamın yanında bulunarak fetva verme sürecine kâtib olarak şahit olmuştur.
Mes’elelerin işitilerek yazılması bu sürecin canlı olduğunu göstermektedir. Kâtibin
Molla Arab’ın bulunduğu yere belirli zamanlarda gelmesi ve fetvaları verilirken kayıt
altına alması Molla Arab ve kâtibi arasında düzenli ve sistemli bir ilişki olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu durumda fetva eminliğinin hazırlık sürecinin bu dönemde başlamış
olduğunu söylemek mümkündür.
3.2. Yazılma Amacı
İslam

hukukunda

fetva

kurumu,

mevcut

kaynakların

değerlendirilmesi

ve

yorumlanmasında önemli bir araçtır. Hem kadının hem de halkın hukuki konularda
fetvaya başvurdukları bilinmektedir. Şeyhülislamların, sair müftülerin ve ulemanın
verdiği fetvalar toplanmış, bir kısmı konularına göre ayrılarak derlenmiş ve kitap olarak
neşredilmiştir. Fetva mecmuası olarak bilinen bu eserler halkın problemlerine çözüm
bulmak ve benzeri hadiselerle karşılaşan müftü ve kadılara rehberlik etmek için
derlenmiştir.195 Fetva mecmualarında bulunan binlerce fetva aynı zamanda Osmanlı
Devleti’nin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal yaşantısını, anlayış ve görüşlerini ortaya
koyan somut belgelerdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile ilgili farklı alanlarda yapılacak
olan çalışmalar için süreç içerisinde verilen binlerce fetvanın derlenmesi ile oluşan fetva
mecmuaları zengin malzeme içeren önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. 196
Süleyman Kaya, fetva mecmualarının kaynak olarak değerlendirildiği tüm çalışmaları
makalesinde bir araya getirmiştir. Kaya, bu makalesinde Osmanlı tarihi çalışmalarında
bu konuya dair ilgili dönemde yazılmış birincil kaynakların öneminden bahseder ve bu
anlamda fetva mecmualarının kaynak değeri üzerinde durur. Ek olarak fetva
mecmualarının araştırmacılara birçok konuda malzeme verdiğini ancak bu alanda
yapılan çalışmaların henüz az sayıda olduğunu da belirtir.197
Fetva mecmuaları, kaynakların değerlendirilmesi, hukuk kurallarının ortaya
konması ve fetvaların alındığı kaynakların belirtilmesiyle de İslam hukukuna önemli
katkılarda bulunmaktadır. Hem halkın hem de kadının hukuki konularda fetvalara
195
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başvurduğu göz önünde bulundurulduğunda ise fetva kurumunun ve bu kurumun
oluşturduğu fetva mecmualarının Osmanlı Devleti içerisindeki geçerliliği dikkat
çekmektedir. Kendi döneminde hukukun oluşmasını sağlayan, kişilerin ferdi ve
toplumsal hayatlarında karşılaştıkları sorunları çözen fetvalar çeşitli amaçlar için bir
araya toplanarak fetva mecmuaları ortaya çıkmış, böylece farklı sorunlara getirilen
çözümlere ilk elden ulaşmak mümkün olmuştur.198
Bu anlamda Molla Arab’ın mecmuasına bakıldığında kâtib mecmuanın giriş
kısmında mecmuayı derlemesinin sebebini şu ifadelerle açıklar:
(…) Mevlânâ Arab’ın -zâdellahü Teâlâ fi’d-dâreyn ta‘zîmen ve tekrîmenfetvâları sûretidir ki dâî-i fakîr cem‘ eylam, tâ ki tâlibler müstefîd olub
müşârun ileyh müftî-yi zamân hazretlerini ve kâtib-i zelîl ve garîk-i isyân
ve alîli evkât-i şerîfelerinde hayır duâla zikr eyleyeler(…) 199
Bu ifadelere göre mecmuanın derlenmesinde iki sebep vardır. Bunlardan birincisi fetva
talebinde bulunan kimselerin yani toplumun istifade etmesi, ikincisi ise bu mecmuayı
okuyanların Molla Arab ve mecmuayı derleyen kâtibini hayırla anmalarıdır. Birinci
sebep fetva mecmualarının yazılma amacına uymaktadır. Mecmuanın içerisindeki
fetvaların benzer problemlerle karşılaşacak kimseler tarafından kullanılması isteği
mecmuanın kaynaklık değerini ortaya koymaktadır. Bu anlamda mecmuanın eğitici bir
metin olduğunu vurgulamak gerekmektedir. İkinci sebep ise İslam dininin sadaka-i
cariye – kendinden sonraki döneme bir eser bırakma – olarak tanımladığı hayır
kavramını kapsamaktadır. Böylece Molla Arab ve kâtibi, kendi ilmi birikimlerini
aktarmalarının yanı sıra bu eseri okuyan kimselerin kendilerini güzel bir şekilde
hatırlamalarını istemiştir.
Mecmuanın yazılma amacının mecmuada bizzat kâtib tarafından belirtilmesi
mecmuayı okuyanların bu konuda herhangi bir çıkarım yapma ihtiyacını ortadan
kaldırmıştır. Bunun yanı sıra kâtibin kullanmış olduğu ifadeler de önemlidir. Molla
Arab’tan “müftü-yi zamân hazretleri” olarak bahseden kâtib, Molla Arab’ın isminden
sonra kendisini mütevazı bir şekilde “kâtib-i zelîl ve garîk-i isyân ve alîl” olarak
anmıştır. Kâtibin bu ifadeleri kendisini ilmi ve dini anlamda eksik biri olarak yansıtmak
198
199
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için kullandığını düşünmüyoruz. Aksine kendisinin ilmi ve dini birikiminin farkında
olduğunu ancak bu birikimin Molla Arab’ın birikiminin yanında yetersiz ve az
olduğunu vurgulamak ya da tevazu göstermek için kullandığını söyleyebiliriz.
3.3. Konu Başlıkları
İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Müslüman toplumların bireysel ve toplumsal
hayatlarının seyrinde önemli olan fetva, konusu itibariyle çeşitlilik göstermektedir.
Bireysel meselelerin yanı sıra toplumsal, siyasi, hukuki problemler fetvanın konusu
olmuştur. Dört halife döneminde fakihlerin vermiş olduğu fetvalara önem verildiği gibi
Emevi ve Abbasi döneminde de fetvalar problem çözümünde kullanılmıştır. 200 Orta
Asya’nın İslamlaşmasıyla birlikte Maveraünnehir’in ötesine gelen İslam hukukunun
somut olarak bir hukuk geleneği haline gelişi IX. yüzyılın başında Ebu Hanife’nin
öğretilerinin öğrencileri tarafından bölgeye yayılmasıyla başlamıştır. Karahanlılar
döneminde de etkisini devam ettiren Hanefi mezhebi ve beraberinde oluşan hukuk
sahası fetvanın bu coğrafyadaki kullanımını takip etmek için önemlidir. 201 Osmanlı
Devleti’nde ise bireysel ve toplumsal anlamda talep edilen fetvaların yanı sıra savaş,
barış, ıslahat, halifenin hal’i, eşkıyalık yapanların öldürülmesi gibi önemli olaylar
fetvanın

konusu

olmuştur.

Önemli

görülen

meselelerde

ve

çıkarılan

örfi

kanunnamelerde de şeyhülislamın fetvası istenmiştir. 202
Heyd, ilke olarak fetvanın gerçek anlamda ortaya çıkan meseleler hakkında
verilmesini, tuhaf ve muğlak meselelerin fetvanın konusu içerisine girmemesi
gerektiğini vurgulasa da Osmanlı şeyhülislamlarının bazen nazari meselelerle ilgili fetva
verdiklerini de belirtir. İlahiyata ve ahlaki sorulara dair verilen bu fetvalar arasında
Hızır’ın bedensel olarak hayatta olup olmadığı veya insan için mülkün çok mu az mı
olmasının hayırlı olduğu gibi örnekler bulunmaktadır. Buna rağmen Osmanlı devletinde
verilen çok sayıda fetvanın cevaplarının açık ve herhangi bir şüpheden uzak, basit
hukuki meselelere temas ettiğini vurgulamak gerekmektedir. Çünkü İslam tarihinde
fetva sadece karmaşık davalarda hukuken yapılması gerekeni tespit etme ve uygulama
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aracı olarak kullanılmamış, bilakis kendi kendine bir hukuk kitabına bakacak konumda
olmayan halkın günlük yaşamında karşılaştığı bir probleme basitçe bir izah getirmek
için kullanılmıştır.203
Bireysel ve toplumsal meseleler, siyasi ve hukuki problemler ile ilgili verilen
çok sayıda fetva farklı amaçlar için fetva mecmualarında bir araya getirilmiştir.
Birbirinden farklı alanlarda verilen bu fetvalar mecmualarda çeşitli konu başlıkları
altında toplanmıştır. Bu noktada konu başlıklarının fıkıh kitaplarına benzer bir şekilde
belirlendiğini söylemek gerekmektedir. Mecmualar çoğunlukla “Kitâbü’t-Tahare”
(Temizlik), “Kitâbü’s-Salât” (Namaz), “Kitâbü’z-Zekât” (Zekât), “Kitâbü’s-Savm”
(Oruç), “Kitâbü’l-Hac” (Hac) gibi ibadet ile ilgili bölümler ile başlayıp daha sonra
“Kitâbü’n-Nikah” (evlenme), “Kitâbü’t-Talâk” (boşanma) gibi aile hukukuyla ilgili
bölümlerle devam etmektedir. Aile hukukun yanı sıra şahsın hukuku, borçlar hukuku,
vakıf hukuku, ticaret hukuku, ceza hukukuyla ilgili bölümler de mecmualarda
bulunmaktadır. Ek olarak ekonomik düzenlemeler, kurbanlık hayvanlar, içki, avcılık ve
homoseksüellik gibi çeşitli konularda verilen fetvalar da mecmuaların içerisinde yer
almaktadır.204
Molla Arab’ın mecmuası fetvaların konu başlıkları altında

toplanması

bakımından diğer mecmualardan farklıdır. Bu mecmuada fetvalar konuları itibariyle
tasnif edilip Kitâbü’t-Tahâre, Kitâbü’t-Talâk gibi herhangi bir başlık altında
toplanmamıştır. Fetvalar, “Bâbü’t-Talâk”, “Bâbü’l-Vakf”, “Bâbü’l-İcâre” gibi bâblar
altında toplanmıştır ancak konu ile ilgili bütün fetvalar tek bir bâb altında değildir.
Mesela boşanma ile ilgili fetvaların tümü için bir tane “Bâbü’t-Talâk” başlığı
bulunmamaktadır. Mecmuanın birçok yerinde boşanmayla ilgili fetva bulunmaktadır.
Bâb başlıklarının yanı sıra fetvalar mes’ele başlığı altında da verilmiştir. Genel olarak
tek bir bâb altında aynı konuyla ilgili birden fazla fetva bulunsa da bu anlamda
mecmuada herhangi bir düzenin takip edilmemesi dikkat çekmektedir. Boşanmayla
ilgili bir fetvanın ardından hibeyle ilgili bir fetvayı görmek mümkündür.

203

Uriel Heyd, “Osmanlı Fetva Müessesesinin Bazı Tezahürleri”, Osmanlı Hukukunda Fetva, ed.
Süleyman Kaya, Yunus Uğur, Mustafa Demiray, İstanbul: Klasik, 2018, 59.
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Ali Yaycıoğlu, “Ottoman Fatwa (An Essay on Legal Consultation in the Ottoman Empire)” (Yüksek
Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, 1997), s. 96-97; Mustafa Şahin, “İslam Hukukunda Fetva ve Osmanlılar
Dönemi Fetva Mecmuaları”, s. 165.
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Konular arası geçiş mecmua boyunca görülen bir durumdur. Konuların düzensiz
bir şekilde bir araya getirilmesi ve konular arası geçiş mecmuanın okunmasını ve
herhangi bir konuyla ilgili fetvayı mecmuanın içerisinde bulmayı zorlaştırmaktadır.
Konuların düzensiz olması ve bu düzensizliğin sebebi “İlla bu kadar var ki gayr-i
müretteb ve gayr-i mübevvebdir. Zira ki yevmen fe yevmen vâki oldukça cem’
olunmuştur. Pür bu sebebden her mes’ele işitmekle ketb olunub tamâm oldu.”205 ifadesi
ile mecmuanın giriş kısmında belirtilmiştir. Bu ifadelere göre konuların düzensiz olması
fetvaların günbegün verildikçe kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır.
Mecmuadaki fetvalar karışık bir şekilde olsa da çeşitli bâb başlıkları altında
verilmiştir. Biz bu bâblarda verilen fetvaları iktisat, hukuk, gündelik yaşam, sosyal
hayat, aile hayatı, ibadet ve muhtelif mes’eleler olmak üzere yedi üst başlık altında
topladık. Bu konu başlıklarının isimlerini bizim verdiğimizi, mecmuada bu şekilde
geçmediğini belirtmemiz gerekir. Bu yedi üst başlık altında bulunan alt başlıklar ise
mecmuada geçtiği şekliyle şöyledir;

Tablo 4.
Mecmuadaki Konu Başlıkları
Üst Konu Başlıkları

Alt Konu Başlıkları

İktisat

Beyᶜ, İcâre, Deyn, İâre, Sarf, İştirâ, Kâr, Mâl, Hibe, Ücret, Mudârabe,
Kasâme, Diyet, Kefâlet, Zamân, Vedîᶜa, İştirâk, Şüfᶜa, Gabn, İflâs,
İktirâ, Kesb

Hukuk

Kaziyye, Kâdî, Cerh, İkrâr, Tenâkuzz, Akd, Hudûd, Rücuᶜ, Rü’yet,
İstihkâk, Kısas, Itk,

Gündelik Yaşam

Abd, Mükâteb, Câriye, Gars, Eşcâr, Bağ, Hayvân, Maraz,

Sosyal Hayat

Velîme, Cehâz, Zımmî, Vakf, Tarîk

Aile Hayatı

Vilâde, Hıdâne, Hıfzu’l-veled, Iskâtu’l-veled, Nafaka, Mehr, Nikah,
Talâk, Vesâyet, Mîrâs, Neseb, Hulᶜ, Zinâ, Naklü’z-zevc

İbadet

Namaz, Oruç, Gusül, Taharet, İhtilam, Şürb, Hamr

Muhtelif Mes’eleler

Elfâz-ı Küfr, İcbâr ale’l-islâm, Tâlim, Ayb (Kusur), Vaᶜd, Nezr, Ahd,
Tayin, İkrâr, Defᶜ, İkrâh, Rehin, Sirka, Menᶜ, Adâvet, İktidâr, Nisyân,
Gâret, Mecnûn

205

S. vr. 2b.

64

Yukarıda zikredilen konu başlıkları, hakkında 1’den fazla fetva olan konu
başlıklarıdır. Bu konu başlıkları haricinde sosyal hayat, gündelik yaşam ve ibadet
başlığı altında zikredilebilecek tekil fetvalar da mevcuttur. Bu başlıklar ismi ve parantez
içerisinde mecmuada geçme sayısıyla şöyle sıralanabilir. Vakf (80), talak (63), nikah
(47), katl (45), hibe (42), kölelik (39), kaziyye (32) gibi konular, hakkında en çok fetva
olan konulardır. Bunu mâl (27), bey‘ (24), elfâz-ı küfr (21), ikrâr (20), vesâyet (20),
icâre (17), iştirâk (17) ve kefâlet (15) gibi başlıklar takip etmektedir. Sayıları itibariyle
baktığımızda aile hayatı, iktisadi ve hukuki meselelerle ilgili fetvaların mecmuada
çoğunluğu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sosyal hayat ve gündelik yaşamla ilgili
fetvalar

da

mecmuada

azımsanmayacak

derecededir.

Diğer

mecmualarla

kıyaslandığında ise ibadet ile ilgili fetvaların bu mecmuada az olduğunu söyleyebiliriz.
Bunun sebebi ibadetle ilgili temel hükümlerin dönemin ilmihal kitaplarında bulunması
olabilir. Yani halk ibadetle ilgili bir problem yaşadığında bu problemi çoğu zaman
Molla Arab’a getirmiyor, kendisi çözebiliyordu. Aile hayatı, iktisadi ve hukuki
meselelerle ilgili fetvaların çok sayıda olması ise toplumun problemlerinin hangi
alanlarda yoğunlaştığını göstermesi açısından önem arz etmektedir.
3.4. Anonim İsimler ve Âlimlerin İsimleri
Mecmuadaki fetvaların içerisinde iki türlü şahıs ismi geçmektedir. Bunların bir kısmı
fetvayı soran kimselerin isimleri yerine kullanılan anonim isimler bir kısmı da
çoğunluğu Hanefî mezhebinden olmak üzere fıkıh alanında uzman olan âlimlerin
isimleridir. Bu iki tür ismin kullanımı iki soruyu beraberinde getirmektedir. Fetvayı
soran kimselerin isimlerinin anonim isim olarak kullanılmasının sonuçları nelerdir?
Fetvanın içerisinde ismi geçen âlimler kimlerdir ve bu âlimlerin isminin fetva içerisinde
zikredilmesinin sebebi nedir?
Fetvaların içerisinde anonim isim kullanılması Molla Arab mecmuasındaki
fetvalara has bir durum değildir. Fetvalarda ilgili kişilerin gerçek isimleri yerine
çoğunlukla, erkekler için Zeyd, Amr, Bekir, Beşir, Hâlid gibi adlar; kadınlar için ise
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Hind, Zeyneb, Hatice gibi anonim isimler kullanılmıştır. 206 Gayr-i müslimler için de
çoğu zaman bu isimler kullanılmıştır. Aynı zamanda gayr-i müslimlerden Zeyd-i zımmî
veya sadece zımmî olarak da bahsedilmiştir.207 Molla Arab’ın fetvalarında da erkekler
için Zeyd, Hâlid, Bekir, Amr ve Beşir; kadınlar için Hind ve Zeyneb isimleri
kullanılmıştır. Gayr-i müslimlerden de zımmî olarak bahsedilmiştir.
Fetva içerisinde anonim isim kullanılmasının birkaç sonucu olabilir. Gerçek
isimler yerine anonim isim kullanılması fetvadaki kişinin görünürlülüğünü azaltıp
meselenin görünülürlüğünü arttırmaktadır. Böylece fetvayı okuyan kimse kimin soru
sorduğuna değil hangi sorunun sorulduğuna bakar. Bunun yanı sıra bu yöntem sorulan
soruyu ve ona verilen cevabı kişiye özel olmaktan çıkartmaktadır. Fetva kişiye özel
olarak talep edilse de mecmuada anonim isimle verilen bir fetva benzer bir problemle
karşılaşan başka bir kimse için örneklik oluşturmaktadır. Bu anlamda isimlerin anonim
olarak kullanılması avantajlı gibi gözükmektedir ancak fetvada gerçek isim kullanılmış
olsaydı bu durumun da tarihçi için avantajlı yanları olabilirdi. Böylece ismi geçen
kişinin kimliğini tespit eder, ailesi hakkında fikir sahibi olabilirdik. Kişinin devlet
adamı, âlim, tüccar vb. hangi meslek grubundan olduğunu bulabilirdik.
Mecmuada geçen şahıs isimlerinden bir diğeri de âlimlerin isimleridir. Bu
isimler genellikle mes’eleye dair hüküm verildikten sonra fetvanın son kısmında “Bu,
İmam Muhammed’in sözüdür, İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf’a göre şöyledir” gibi
mes’ele ile ilgili fetvaya Hanefî mezhebi âlimlerinin görüşlerinden kaynak göstermek
biçimindedir. Kimi zaman bu isimler “Ebu Hanife şöyle buyurmuştur, İmam Şâfii’ye
göre böyledir” şeklinde mes’eleyle ilgili âlimlerin farklı görüşlerini ortaya koymak için
de verilmektedir. Bazı isimler ise mes’elenin o kişi tarafından nasıl uygulandığını
göstermek için zikredilmiştir. Bu noktada bazı âlimlerin isimlerinin ise eserlerinin
isimleri yerine

kullanıldığı söylenebilir.

Çoğunluğu

Hanefî mezhebi âlim

ve

fakihlerinden oluşan bu isimlerin arasında bazı sahabe ve tabiîn isimleri, İmam-ı Azam
Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik gibi mezheb kurucularının isimleri ve Osmanlı
âlimlerinin isimleri de geçmektedir. Bunun yanı sıra bazı âlim ve fakihler,
206

Bu isimler haricinde bazı fetvalarda erkekler için Velîd, Said, Mübarek; kadınlar için ise Aişe, Ümmü
Külsüm, Râbia, Saide ve Meryem isimlerinin kullanıldığı da görülmektedir. Gayr-i müslimler için de
kimi zaman Hristiyanlar için Nikola, Yani, Mihal, Yanko, Hıristo, Marya, Matruk; Yahudiler için de İlya
isimlerinin kullanıldığı görülmektedir.
207
Heyd, “Some Aspects of the Ottoman Fetvâ”, s. 41.
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mütekaddimin ve müteahhirin uleması, ulemanın hepsi, şeyhlerin birçoğu gibi isim
verilmeden de kaynak olarak gösterilmiştir. Bu fetvalarda tanımı diğerlerine göre daha
belli bir hukuk topluluğu olan Semerkand şeyhleri de zikredilmiştir. Bazı fetvalarda ise
Hz. Muhammed’in ismi verilmiş ve zikredilecek mes’eleyle ilgili sözleri aktarılmıştır.

Şekil 11: İçerisinde Şahıs İsimleri Geçen Fetva Örneği208

Mecmuanın Osmanlı dünyasında ortaya çıkması fetvalarda geçen isimlerin
çoğunun Hanefî mezhebi âlimlerinden olmasını beraberinde getirmektedir. Buna
rağmen İmam Şafii’nin isminin birden çok fetvada geçmesi de dikkat çekmektedir. Bu
durum soruyu soran kimsenin talebiyle ilgili olabileceği gibi mes’elenin çözüme
kavuşturulmak istenmesiyle ilgili de olabilir. Aynı zamanda bu durum o mes’ele ile
ilgili Molla Arab’ın İmam Şafii’nin görüşünü de onayladığını gösterir. Çünkü Molla
Arab bu isimleri verirken isimler arasında bunun görüşü daha doğrudur gibi bir yorum
yapmamış, âlimlerin görüşlerini sırasıyla vermiştir. Bu görüşlerden hangisinin
uygulanacağı soruyu soran kişinin tercihine bırakılmıştır. Aynı durum tek bir fetvada
birden çok âlimin isminin geçtiği fetvalar için de geçerlidir. 209
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209
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Tablo 5.
Fetvalarda İsmi Geçen Âlimler
Sahabe ve Tâbiîn

Hz. Ömer, Ali b. Ebi Tâlib, Enes b. Mâlik, Abdullah bin Mes’ud,
Hasan el- Basrî, Ebû Leylâ

Mezheb

Kurucuları İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Ebû Yusuf,

ve İleri Gelenleri

İmam Züfer, İmam Şafii, İmam Malik, Kadı İyaz

Hanefî Mezheb Âlim Şeybânî, Kudûrî, Halvânî, Tahâvî, Pezdevî, Mahbûbî, Bezzâzî,
ve Fakihleri

Kevâşî, Muhammed bin Ahmed el-Akşehrî, Mevlânâ Nizâmeddin elBuhârî, Ebu’l-Kâsım, Muhammed bin Selim

Osmanlı Âlimleri

Ali el-Cemâlî, Abdülkerim el-Kâdîrî, Kadı Fahreddin (Mevlânâ
Fahruddin), Mevlânâ Hüsrev, Mevlânâ Hocazâde, Mevlânâ Güranî

Bu tablo, mecmuada ciddi anlamda insan ve fikir bağlantısı olduğunu göstermektedir.
Burada ilk dikkat çeken şey Molla Arab’ın XV. yüzyıl öncesindeki Hanefi mezhebi
âlim ve fakihlerini referans olarak vermesidir. Böylece XV. yüzyıl Osmanlı dünyasında
muteber olan Hanefi âlim ve fakihleri görülmektedir. Bunun yanı sıra İmam Şafii’ye ya
da Maliki kadısı olan Kadı İyaz’a referans verilmesi de diğer mezhep âlimlerinin de
görmezden gelinmediğini gösterir. Molla Arab aynı zamanda Osmanlı âlimlerinden
bahsederek kendisinden önceki Osmanlı geleneğine de vurgu yapmıştır. Bu da Osmanlı
hukuk sistemindeki devamlılığı yansıttığı için önemlidir. Tüm bu isimler, Molla Arab’ın
ihtilaflı bir meselede hem İslam hukukuna hem de Osmanlı geçmişine baktığı anlamına
gelir.
3.5. Eser İsimleri
“Nakl (  ”)نقللaktarmak, alıntı yapmak, nakletmek anlamına gelmektedir. Çoğulu
nükûldür.210 Fetva mecmuaları söz konusu olduğunda nükûl kelimesi “alanında otorite
kabul edilen kişilerin görüşlerinin söz konusu meselede zikredilen görüşün doğruluğuna
delil olmak üzere kullanılması” anlamına gelmektedir. Yani fetvalardaki soru ve
cevaplar haricinde fetva içerisindeki mes’eleyle ilgili muteber fıkıh ve fetva
kitaplarından veya bu kitapların ilgili bölümlerinden genellikle birebir olarak alıntı
210

Serdar Mutçalı, Arapça – Türkçe Sözlük, İstanbul: Dağarcık Yayınları, 1995, s.912.
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yapılmasıdır. Bu şekilde alıntı yapılarak hazırlanan fetva derlemelerine nükûllu fetva
mecmuaları denilmektedir. Bu mecmuaların birden çok çeşidi bulunmaktadır ve
mecmualar

içerisindeki

nakiller

de

çeşitlilik

göstermektedir.211

Molla

Arab

fetvalarındaki eser isimleri nakil olarak görülmektedir. Nükûllu fetva mecmualarına
giriş mahiyetindeki bu bilgiler bu eser isimlerinin kullanımını anlamak içindir.

Şekil 12: İçerisinde Eser İsimleri Geçen Fetva Örneği212

Fetva mecmualarının derlenmesi ve bu derlemenin konu başlıklarına göre
yapılması herhangi bir konuda aranan fetvayı bulmayı kolaylaştırmıştır ancak
şeyhülislamlar cevapladıkları fetvalarda kaynak göstermedikleri için fetvaya bakan
kimse mes’eleyle ilgili delilleri fetvanın içerisinde görmemektedir. 16. Yüzyılda
kadıların Hanefî mezhebine göre hüküm vermeleri kanunla sabitlendiği gibi “kenar
müftüleri” denilen vilayet, sancak ve kaza müftüleri de fetvalarına nükûl yazmakla
görevlendirilmişlerdir.213 Yerel müftülerin fetvalarında delil zikretmesi gerekliliği III.
Murad’ın kasabanın kadısına ve orada müftü ve müderrislik yapan âlime gönderdiği
Balıkesir mahkemesi siciline kayıtlı bir fermanında belirtilmiştir. Ferman, 1002
(1594)’te bu kasabanın kadısına ve orada müftü ve müderrislik yapan âlime
gönderilmiştir. Böylece halk, fetvaların muteber fıkıh kitaplarıyla uyuştuğunu görmekte
ve karar için başka bir merciye başvurma ihtiyacı duymamaktadır. Halihazırdaki müftü
211

Emine Arslan, “Osmanlı Dönemi Nükullu Fetva Mecmuaları ve Özellikleri”, Osmanlı Hukukunda
Fetva, ed. Süleyman Kaya, Yunus Uğur, Mustafa Demiray, İstanbul: Klasik, 2018, 167.
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fetvayı herhangi bir kaynağı delil göstermeden yalnızca “olur” veya “olmaz” şeklinde
cevaplandırdığında kadılar bu fetvayı kabul ederken tereddüt eder ve bu da halk
arasında sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun üzerine Sultan müftüye önceki
usule dönmesini ve fetvalarda delil zikredilmesini emreder.214 Kenar müftülerinin nükûl
yazma zorunluluğuna dair bir başka örnek ise Bostanzade Mehmed Efendi’nin (ö. 1598)
konuyla ilgili vermiş olduğu iki fetvadır.215
Şeyhülislamlar ise sultanın veya yüksek bir görevlinin sorusuna karşılık fetvalar
haricinde

fetvalarında

genellikle

nükûl

vermemişler

ve

herhangi

bir

otorite

zikretmemişlerdir. Aynı zamanda bu türden fetvalar haricinde Kuran-ı Kerim’den,
hadis-i şeriflerden veya sahabe uygulamalarından örneklere de başvurmamışlardır.
Zaman içerisinde fetva mecmuaları istinsah edilmeye başlanmış ve bu süreç içerisinde
müstensihler ve bu mecmuaları kullanan kimseler tarafından nakil çıkarılarak bazı
fetvaların kenarlarına kaydedilmiştir. Bu kaydedilme sürecinde nakillerin yazımı,
aktarımı vb. konularda bazı problemlerle karşılaşılmıştır. Bu durum nakil çıkarma
işleminin fetva eminleri tarafından düzenli bir şekilde yapılma sürecini beraberinde
getirmiştir. Böylece fetvaların delilleri “muteber”216, “mütedâvil”217 ve “müftâ bih”218
olan görüşlerden seçilerek ortaya konulmuştur.219
Nükûllu fetva mecmualarının birden çok çeşidi bulunmaktadır. Molla Arab
mecmuası nükûllu fetva mecmualarına örnek teşkil etmese de mecmua içerisindeki bazı
fetvaların sonunda zikredilen eserlerin sayısı göz ardı edilemeyecek kadar çoktur.
Nakillerin kullanıldığı fetvalar problemli mes’eleleri gösterdiği gibi nakiller de
problemin halledilme sürecini göstermektedir. Bu noktada nakillerin kim tarafından
çıkartıldığı sorusu aklımıza gelmektedir. Şeyhülislamların nakil verme zorunluluğu
olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bu mecmuadaki nakillerin çıkartılmasıyla
ilgili iki ihtimal bulunmaktadır. Nakiller ya fetvaları kaleme alan kâtib tarafından
çıkartılmıştır ya da mecmuanın istinsah sürecinde müstensih tarafından fetvaların
sonuna eklenmiştir. Kâtibin, fetvaları Molla Arab’dan işiterek gün be gün yazması
nakillerin kâtib tarafından çıkartılmasını zorlaştırsa da elimizdeki nüshalarda nakillerin
214

Heyd, “Some Aspects of the Ottoman Fetva, s.45.
Özen, “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”, s. 341.
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219
Arslan, “Osmanlı Dönemi Nükullu Fetva Mecmuaları ve Özellikleri”, s. 169.
215

70

fetvanın devamı şeklinde düzenli bir şekilde olduğu görülmektedir. Bu da nakillerin
kâtib tarafından çıkartılmış ve müstensihler tarafından tarafından fetvaların sonuna
eklenmiş olma ihtimalini öne çıkarmaktadır.
Molla Arab mecmuasında bulunan 931 fetva içerisinde eser ismi verilen 233
tane fetva vardır. Bu nakillerde ise tespit edebildiğimiz 55 tane farklı eser
bulunmaktadır. Bu eserler Hanefî mezhebi âlimleri tarafından kaleme alınmış ve
Osmanlı dünyasında muteber kabul edilen fıkıh kitaplarıdır. Şahıs isimlerinde İmam
Şafii’nin ismini birden çok kez görülmesine rağmen eserler arasında Şafii fıkhına dair
bir eser görülmemektedir. Bu da Molla Arab’ın İmam Şafii’nin ismini vermekten
çekinmediğini ancak kâtib ya da müstensihin nakil vermede Hanefi geleneğine bağlı
kaldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra ihtilaflı durumlarda İmam Şafii’nin kulak
verilecek otoritelerden biri olduğu da açıktır.
Eserler fetvanın son kısmında “min Mecma’i’l-Fetâvâ, fî Kadıhan, kezâ fî’nNihâye”şeklinde kullanılmıştır. Eser isimleri metinle aynı hizada, aynı yazı türüyle
yazılmıştır. Bazı nakillerde “Kitâbü’l-Bezzâzî fî kitâbi’l-cinayât”gibi eserin ismi ile
birlikte bölümü de zikredilmiştir. Bir fetva içerisinde birden çok eser ismi geçtiği gibi
bazı fetvalarda da “Kudûrî an Muhammed bin Hasan” şeklinde ismi geçen eserin bu
bilgiyi kimden aldığı da belirtilmiştir.
Eser isimleri fetvalarda geçtiği üzere şöyledir; Fusûlü’l-İmâdi, Hulâsa, Fetâvâyı

Kadıhan,

Mecmâu’l-Fetâvâ,

Künye,

Fetâvâ-yı

Bezzâziye,

Şerhu’l-Mecma’,

Muhtasaru’l-Muhît, Münyetü’l-Müftü, Şerhu’l-Vikâye, El-Vikâye, Kenz, Cevâhirü’lFetâvâ, Câmiu’s-sagîr, Şerh-i Câmiu’s-sagîr li Kadıhan, Hidâye, Şerhu’l-Hidâye,
Nihâye, Câmiu’l-Fusûleyn, Telhisu’l-Câmi, Şerh-i Tahâvî, Fetâvâ-yı Kadı Zahruddin,
Sadrüşşerîa, Şerhu’l-İzah, Mebsût, Şerh-i Mebsût, Mecma-i Şerh, Şerhu’l-Meşârik, Şifâ,
Câmiu’l-cevâmi’, Fetâvâ-yı Zahriyye, Müntehab-ı Tefselî, Müntehab, Müntehab-ı
(Fetâvâ-yı)Sugrâ, Müntehab-ı Fetâvâ, Müntekâ, Şerhu’l-Kudûrî, Fetâvâ, Câmiu’lMesâ(y)ile, Muhit, Münyetü’l-Fetâvâ, El-Hülâsatü’l-Fetâvâ, Câmiu’l-Fetâvâ, Vâkıât,
Velciyy (Velvâliciyye), Celâleyh, Fetâvâ’s-Sugrâ, El-İhtiyâr, Usûlü’n-Nesefî, elFetâva’l-Müsemmâ bi Nevâdir, et- Tecrîd, Şerhu’l-Muhtâr, Zahîre, Kifâye. Bu eserler
hem Hanefî mezhebi literatürünü tanımak hem de Osmanlı dünyasında mu’teber
görülen eserleri bilmek açısından önem arz etmektedir ancak eserlerin tümünü ayrıntılı
bir şekilde anlatmak bu çalışmanın konusu değildir. Bu sebepten fetvalarda en çok
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zikredilen eserler hakkında kısa bilgiler verilerek bu bahis kapatılacaktır. Fetvalarda
hangi eserin kaç defa geçtiği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 6.
Fetvalarda Kullanılan Kaynaklar ve Bu Kaynaklara Başvurulma Sayısı
Fetâvâ
Fetâvâ-yı Kadıhan
Müntehab-ı (Fetâvâ-yı)Sugrâ
Künye
Hulâsa
Fetâvâ-yı Zahriyye
Muhit
Şerh-i Hidâye
Fetâvâ-yı Bezzâziye
Mecmâu’l-Fetâvâ
Müntehab
Nihâye
Muhtasaru’l-Muhît
Câmiu’l-Fusûleyn
Vâkıât
El-Vikâye
Şerhu’l-Mecma’
Sadrüşşerîa
Müntehab-ı Fetâvâ
Fusûlü’l-İmâdi
Şerhu’l-Vikâye
Münyetü’l-Müftü
Cevâhirü’l-Fetâvâ
Câmiu’s-sagîr
Şerhu’l-Hidâye
Câmiu’l-Fetâvâ
Celâleyh

23
19
13
11
10
9
9
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3

Câmiu’s-sagîr li Kadıhan
Şerh-i Tahâvî
Münyetü’l-Fetâvâ
Müntekâ
Şerhu’l-Kudûrî
El-Hülâsatü’l-Fetâvâ
Kifâye
Müntehab-ı Tefselî
Kenz
Fetâvâ-yı Kadı Zahruddin
Telhisu’l-Câmi
Şerhu’l-Meşârik
Şifâ
Şerhu’l-İzah
Mecma-i Şerh
Şerh-i Mebsût
Mebsût
Câmiu’l-cevâmi’
Câmiu’l-Mesâ(y)ile
Velciyy (Velvâliciyye)
Fetâvâ’s-Sugrâ
El- İhtiyâr
Usûlü’n-Nesefî
el-Fetâva’l-Müsemmâ bi Nevâdir
et- Tecrîd
Şerhu’l-Muhtâr
Zahîre

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.5.1. El-Fetâvâ’t-Tatarhâniyye
Hindistanlı Hanefî fakihlerinden Âlim b. Âlâ (ö. 1384)’nın Arapça kaleme aldığı fıkıh
eseridir. Hanefî fıkhının klasik fürû kitaplarındaki sisteme göre hazırlanmıştır. Eserin
hazırlanmasında Merginânî’nin el-Hidâye adlı eseri örnek alınmıştır. Kütüphanelerde
birçok yazması nüshası bulunan bu eserin temel kaynakları Hanefî mezhebinin meşhur
fıkıh kitaplarıdır. Eser el-Fetâvâ adıyla da anılmaktadır. Fetvalarda da eserin bu adı
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kullanılmış ve esere 23 defa atıf yapılmıştır. Eserde Hanefî fıkıh kitaplarında yer alan
meseleler ve mezhebin görüşleri bir araya getirilmiştir. Yapısı itibariyle Osmanlı
dönemine ait klasik fetva kitaplarından farklılık göstermektedir. 220
3.5.2. Fetâvâ-yı Kadıhan
Kaynaklarda el-Fetâva’l-Haniyye veya kısaca el-Hâniyye ve Kadıhan olarak geçen bu
eser, Hanefî mezhebindeki en mu’teber ve yaygın fetva kitaplarından biridir. Ebü’lMehâsin Fahrüddîn Hasen b. Mansur b. Mahmud el-Özkendî el-Fergânî tarafından
(ö.1196) kaleme alınmıştır. Fetvalarda çoğunlukla Kadıhan olarak anılan bu esere 19
defa atıf yapılmıştır. Eserin girişinde fetva verme usûlünden bahsedilmiş ve sıkça
meydana gelen meseleler bir araya getirilmiştir. Eser klasik fıkıh kitapları sistematiğine
göre düzenlenmiştir.221

3.5.3. Müntehab
Fetvaların içerisinde Müntehab, Müntehab-ı Fetâvâ, Müntehab-ı Fetâvâ-yı Sugrâ ve
Müntehab-ı Tefselî olarak farklı isimlerde toplamda 26 defa anılan bu 4 eseri ayrı
eserler olarak kaynaklardan tespit edemedik. Yukarıdaki Müntehab türevi eserlerin bu
eserin farklı isimleri veya bu eserin şerhleri olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada aynı
isimden türeyen bu dört eserin birbirinden farklı eserler olma ihtimalini de göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Bu eserlerden Müntehab adlı eser, Hüsameddin Ebu
Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Ömer el-Ahsîketî (ö.1247) tarafından kaleme
alınmış ancak bu esere ismini Ahsiketî vermemiştir. Yazara nisbetle bu esere birden çok
isim verilmiştir. Usûl muhtasarı olarak yazılan bu eser ders kitabı olarak okutulmuş ve
Hanefî âlimleri arasında meşhur olmuştur. Muhtasar bir eser olması bu eserin
ezberlenmesini de kolaylaştırmıştır. Bu anlamda da klasik eğitim sürecinde sıkça

220
221

Ferhat Koca, el-Fetâvâ’t-Tatarhâniyye”, DİA, 12, 446-47.
Ahmet Özel, “Kâdihân”, DİA, 24, 121-23.
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başvurulan eserlerden biri olmuştur.222 Bu eser bazı fetvalarda Münteceb olarak da
yazılmıştır.

3.5.4. El-Muhît
Bu eser, Serahsî olarak tanınan Hanefî fakihi Ebû Abdillah Radıyyüddîn Burhânü'lİslâm Muhammed b. Muhammed es-Serahsî et-Tûsânî (ö. 1176) tarafından kaleme
alınmıştır. Eserin el-Muhît bi’l-fıkh (fi’l-fıkh), el-Muhîtu’r-Radavî ve Muhîtü’s-Serahsî
gibi isimleri olsa da müellif mukaddimesinde eseri el-Muhît olarak anmıştır. Kınâlızade
Ali Çelebi bu eseri Hanefî mezhebinin en büyük eseri olarak takdim eder. Serahsî bu
eserini ihtisâr ederek el-Vasît adlı eserini meydana getirmiştir. Bu eser Muhtasaru’lMuhît olarak da bilinmektedir.223 Serahsî’nin bu iki eserine fetvalarda toplamda 15 defa
atıf yapılmıştır.
3.5.5. Künyetü’l-Münye li Tetmîmi’l-Gunye
Kaynakların birçoğunda Künye, bazılarında ise Künyetü’l-Fetâvâ şeklinde anılan bu
eser Zâhîdî olarak bilinen Mu’tezili Hanefî âlimi Ebü’r-Recâ Necmüddîn Muhtâr b.
Mahmûd b. Muhammed ez-Zâhidî el-Gazmînî (ö. 1260) tarafından kaleme alınmıştır.
Fetvalarda Künye ve el-Künye fi’l-Fetâvâ olarak kendisine 11 defa atıf yapılmıştır.
Moğol istilası sonrası fakihlerin sayısındaki azalma ve birçok fıkhi meselenin ortaya
çıkması bu eserin yazılma sebebidir. Zâhîdî bu eseri hocası Fahreddin Bedî’in
Münyetü’l-Fukahâ adlı eserini ihtisar edip yeniden düzenleyerek kaleme almıştır. 224
3.5.6. Hülâsatü’l-Fetâvâ
Hanefî fakihi İftihârüddîn Tâhir b. Ahmed b. Abdirreşîd el-Buhârî (ö. 1147) Hizânetü’lFetâvâ ve en-Nisâb adlı eserlerini ihtisar ederek Hülâsatü’l-Fetâvâ adlı eserini ortaya
çıkartmıştır. Bu eser Leknev’de basılmıştır ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde kırka
222

Mehmet Boynukalın, “Hanefî Usûl Muhtasarlarının Gelişimi: (II) Hüsameddin el-Ahsîketî’nin elMüntehab’ı ve Hanefî Usûlündeki Yeri”, Kocaeli İlahiyat Dergisi, c.1, sayı 2 (Aralık 2017): 26.
223
Şükrü Özen, “Serahsî, Radıyüddîn”, DİA, 36, 542-43.
224
Şükrü Özen, “Zâhidî”, DİA, 44, 83.
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yakın yazma nüshası bulunmaktadır.225 Fetvalarda Hülâsa kısaltmasıyla kullanılan bu
esere 10 defa atıf yapılmıştır.
3.5.7. Fetâvâ-yı Zahîriyye
Zahîrüddin el-Buhârî olarak tanınan Hanefî fakihi Zahîrüddîn Ebu Bekr Muhammed b.
Ahmed b. Ömer (ö. 1222) tarafından kaleme alınan bu eser zaman içerisinde ortaya
çıkan fıkhi konuların bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Eserin Süleymaniye
Kütüphanesi’nde on sekiz kadar yazma nüshası vardır. Fetvalarda Zahriyye kısaltması
ile anılan bu esere 9 defa atıf yapılmıştır.

3.5.8. El-Hidâye
Hanefî mezhebinin en mu’teber ve yaygın eserlerinden biri olan el-Hidâye Burhâneddin
el-Merginânî tarafından kaleme alınmıştır. Merginânî, Kudûri’nin el-Muhtasar’ı ile
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Câmiu’s-Sagîr’indeki konuları bir araya
getirerek Bidâyetü’l-Mübtedî adlı eserini yazmıştır. El-Hidâye de Bidâyetü’l-Mübtedi
adlı eserin şerhidir. Fetvalarda bu esere 8 defa atıf yapılmıştır. El-Hidâye’ye altmışa
yakın şerh ve hâşiye yazılmıştır. Bu haşiyelerden biri Signâkî tarafından 1301 yılında
en-Nihâye adıyla tamamlanmıştır.226 En-Nihâye adlı bu esere de fetvalarda 7 defa atıf
yapılmıştır.

3.5.9. El-Fetâvâ-l Bezzâziyye
Bu eser, Hanefî fıkıh âlimi Hâfızüddîn Muhammed b. Muhammed b. Şihâb el-Kerderî
el-Hârizmî el-Bezzâzî (ö. 1424) tarafından kaleme alınmıştır. Asıl adı Câmi’ul-Veciz
olan bu eser Fetâvâ’l-Kerderî olarak da bilinir. Bu eserde ilk Hanefî imamlarının
görüşleriyle ileriki dönemlerdeki Hanefî âlimleri tarafından verilen fetvalar mu’teber
kitaplardan ihtisâr edilerek bir araya getirilmiştir. Fetvalarda Bezzâziyye olarak anılan

225
226

M. Esat Kılıçer, “Buhârî, Tahir b. Ahmed”, DİA, 6, 376.
Cengiz Kallek, “el-Hidâye”, DİA, 17, 471-72.
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bu esere 7 defa atıf yapılmıştır. Birden çok yazması olan bu eser birkaç defa da
basılmıştır.227
3.5.10. Câmi‘u’l-Fusûleyn
Kaza ve mahkemeyle ilgili konulara ağırlık veren bu eseri Bedreddin Simâvî (ö. 1420)
Edirne’de kazaskerliğe tayin edildikten sonra telif etmiştir. 228 Fetvalarda bu esere 6 defa
atıf yapılmıştır. Osmanlı dünyasında isyan hareketleri ile ön plana çıkan Bedreddin
Simâvî’nin bu eserine Molla Arab mecmuasında birden çok kez atıf yapılması eserin
niteliğini ortaya koymaktadır. Nitekim bu eser Osmanlı fetva mecmularında en çok
başvurulan kaynaklardan biri olmakla da bilinmektedir. 229
Fetvaların içerisinde en çok ismi geçen bu eserlere bakıldığında eserlerin
tümünün Hanefî fakihleri tarafından kaleme alınan ve Osmanlı dünyasında mu’teber
olan fıkıh kitapları olduğu görülür. Bu kaynakların kullanımında temel olarak eserin
Hanefi mezhebine uygun yazılmasının yanı sıra niteliği de ön planda tutulmuştur.
Tatarhâniyye örneğinde olduğu gibi farklı coğrafyalardaki Hanefi âlimlerinin eserleri de
dikkate alınmıştır. Bunun yanı sıra Câmi‘u’l-Fusûleyn’de olduğu gibi eserin niteliği
müellifin siyasi kişiliğini arka planda bırakmıştır. Molla Arab mecmuasındaki
fetvalarda bu kadar çok nakil olması şeyhülislamın nakil verme zorunluluğu olmasa da
fetvaların nakilden beslenmek durumunda olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra
nakille güçlenen fetvanın hem kaynak değeri artar hem de okuyucuyu benzer
meselelerle ilgili mu’teber kaynaklara yönlendirir.

3.6. Fetva Alan Kimselerin Profili
İslam hukukunda fetva verme ve alma gerekliliği “bilmiyorsanız, bilgi sahibi olanlara
sorun”230 ayet mealindeki hükme dayandırılmaktadır.231 Bunun yanı sıra Kur’an
ayetlerinde geçen “  “ – ”يسللوننsana soruyorlar” ve “ “ – ”يسلفتفننsenden fetva istiyorlar”
227

Ahmet Özel, “Bezzâzî”, DİA, 6, 114.
Bilal Dindar, “Bedreddin Simâvî”, DİA, 5, 334.
229
Özen, “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”, 346.
230
Nahl Suresi, 43. Ayet
231
Osman Şahin, “İslâm Hukukunda Fetva Usulü.” (Doktora Tezi, On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2002), s. 29.
228
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ifadeleri de Hz. Peygamber’e itikad, ibadet ve davranışlarla ilgili soruların yöneltildiğini
ve bu sorulara cevaplar verildiğini göstermektedir. 232 Osmanlı dünyasında fetva dini
hayat ve ibadetlerdeki uygulamalar haricinde toplumun idari, sosyal ve günlük
ihtiyaçları için de istenmiştir. Hatta dini hayat ile ilgili fetvaların nadiren istendiği
söylenebilir. Çünkü bu konularda halkın her kesiminin yararlanabileceği ilmihal
kitapları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mahkemelerde ihtilaf ve dava konusu olan bazı
problemlerin de fetvalara konu olduğu örnekler mevcuttur. 233
Fetva vermek için bilgili, yetenekli, dürüst ve Müslüman olmak yeterli olsa da
Osmanlı Devleti’nde fetva verme

işi zamanla profesyonel olarak

yapılmaya

başlanmıştır. Bu sebepten devletin hemen her bölgesinde müftüler tayin edilmiştir. En
büyük müftü ise şeyhülislamdır. Padişahın da şeyhülislam fetvaları ile hareket etmesi
bunun en büyük sebeplerinden biridir. Süreç içerisinde şeyhülislamların vermiş olduğu
fetvaların sayısı ihtiyaca binaen artmış ve bu işle uğraşacak “fetvahane” denilen ayrı bir
daire kurulmuştur.234 Bu da fetvalarla ilgili yeni bir sistem oluşturulduğunu ve
problemlerin bu sisteme aktarıldığını göstermektedir. Osmanlı Devleti’nde bir fetva
makamı şeklinde ortaya çıkan şeyhülislamlık ise zaman içerisinde hukukî görevlerinin
yanı sıra idari görevleri ile de Osmanlı dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. 235
Şeyhülislamların vermiş olduğu fetvaları Osmanlı toplumunda kimler talep
ediyordu? İpşirli bu hususta halk kitleleri, askeri zümreler, taşra idarecileri ve padişah
olmak üzere çeşitli özellikleri dikkate alarak toplumu dört zümreye ayırmış ve
başlıklandırmasını bu zümrelere göre yapmıştır. Buna göre ziraat, ticaret ve zanaatla
uğraşan müslim ve gayri-i müslim halk, idari yapı ile irtibat halinde olan yeniçeriler,
sipahiler ve eyalet askerleri, taşrada idari ve hukuki makamlarda bulunan kimseler ve
siyaseten katl, harp ilanı, barış akdi, kardeş-şehzade katli gibi meselelerle bilahare
ilgilenen padişah fetva alma ihtiyacı duymakta ve fetva makamını bu noktada sık bir
şekilde kullanmaktadır.236 Bu durumda toplumun her kesiminden insanın farklı
sebeplerle fetva talep ettiğini söyleyebiliriz.
232

Fahrettin Atar, “İfta Teşkilatının Ortaya Çıkışı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3,
(İstanbul, 1985): 21.
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Mehmet İpşirli, “İnsan Hakları ve Sosyal Hayat Açısından Osmanlı Fetvaları”, s. 111.
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Seda Örsten, “Osmanlı Hukukunda Fetva”, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2005), s. 58.
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İpşirli’nin tasnifinden hareketle Molla Arab mecmuasına baktığımızda ise
fetvaların tamamına yakınının halk kitleleri tarafından talep edildiğini görürüz.
Çoğunluğu Müslüman olmak üzere müslim ve gayr-i müslim halkın her iki kesiminin
de fetva talebinde bulunması ise dikkat çekmektedir. Gayr-i müslim halk tarafından
fetva hem hukuki bir ihtiyaç olarak talep edilmekte hem de problemin çözümüne kolay
bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda müftüden alınan fetvanın hukuki
geçerliliği de göz ardı edilmemelidir.
Bunun yanı sıra ziraat ve ticaretle uğraşan halk hem iktisadi hem de sosyal
hayatlarıyla ilgili fetva talebinde bulunmuşlardır. Mecmuayı aile hayatı ve bireysel
ilişkiler çerçevesinde değerlendirdiğimizde ise anne-baba-eş-çocuk-köle-cariye-arkadaş
profilleri ile karşılaşırız. Mecmuada padişahın doğrudan talep ettiği bir fetvaya
rastlamasak da padişahın emrinin geçerliliği ve uygulanmasıyla ilgili fetva örneklerinde
padişah görülmektedir. Mecmuada dikkat çeken başka bir profil ise kadıdır. Kadının
davranışlarıyla ilgili hususlarda fetva talep edildiği gibi kadının hükmünün geçerliliği
ve uygulanmasıyla ilgili de fetva talep edilmiştir. İdari yapı ile irtibatta olan
kesimlerden ise sipahinin talep ettiği üç dört adet fetva, sancakbeyinin kendisine verilen
bir emri uygulamasıyla ilgili bir adet fetva ve köy kethüdasının bir köleyi zabıta teslim
etmesiyle ilgili bir fetva bulunmaktadır. Bu zümreler arasında keskin bir ayırım
olmadığını da bu noktada belirtmekte fayda vardır. Mecmuada anne-baba-arkadaş
profilinde görünen kimsenin taşrada bir idareci, bir asker veya medresede eğitim gören
bir kimse olabileceğini de unutmamak gerekir. Bizim burada vurgulamak istediğimiz
fetva talebinde hangi zümreden insanların görünür olduğudur.
Sonuç olarak, içerisinde birçok kesimden insan olmakla birlikte mecmuada halk
tarafından talep edilen fetvaların çokluğunu Hallaq’ın da ifade ettiği üzere müftünün
ulaşılabilir olmasıyla açıklayabiliriz. Hallaq’a göre müftü, topluma karşı sorumlu olan
bir sivil hukuk uzmanıdır ve en temel görevi fetva vermektir. Müftüye herhangi bir
hususta danışmak ücretsizdir. Bu da zengin ya da fakir fark etmeksizin halkın her
kesiminden insanın müftüye kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. 237 Hallaq bu
açıklamasını yaparken dönemsel bir ayırıma gitmemiştir ancak Molla Arab mecmuası
Osmanlı devletinde müftüye ulaşılabilirlik meselesine iyi bir örnek olabilir. Osmanlı
237

Wael b. Hallaq, İslam Hukukuna Giriş, çev. Necmettin Kızılkaya, ed. Onur Atalay, İstanbul: Ufuk
Yayınları, 2014, s. 24.

78

Devleti’nde şeyhülislamlar fetva isteyen kimselerden herhangi bir ücret talep
etmemişlerdir. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren fetva isteyenlerden 7 – 8 akçe alınmıştır.
Bunun 2 akçesi fetva eminine verilirken geri kalan kısmı fetvahanede çalışan diğer
kimseler arasında paylaştırılmıştır. Şeyhülislam fetvaları için talep edilen ücret her
zaman düşük tutulsa da dönem içerisinde bu miktarlarda değişiklikler olmuştur. 238
Sadece bu örnekten hareketle Osmanlı devletinde müftüye her zaman çok kolay
ulaşıldığına dair çıkarım yapmak doğru olmasa da bu bilgilerden hareketle fetva isteme
halinde ücret talep edilmeme durumunun XV. yüzyılda kolaylaştırıcı bir unsur
olabileceği düşünülebilir. Fetva isterken ücret talep edilseydi belki de fetvayı soracak
kimse müftüye gitmek yerine problemine kendi çapında bir çözüm bulacaktı.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MECMUANIN ŞAHSİYETİ
Mecmuada geçen konu başlıkları, iktisat, hukuk, gündelik yaşam, sosyal hayat, aile
hayatı, ibadet ve muhtelif mes’eleler olmak üzere yedi üst başlık ve çok sayıda alt
başlıklarıyla üçüncü bölümde tablo halinde verilmiştir. Bu bölümde mecmuadaki
başlıkların içerisinden mecmuanın şahsiyetini okuyucuya gösteren çeşitli fetvalardan
örnekler sunulacaktır. Bunu yaparken padişah, kadı, zımmi, abd, câriye gibi tarihi
figürler; vakıf, arazi, bağ-bahçe, medrese, mescid, kilise gibi mekan kullanımı; elfâz-ı
küfür, cinayet, düğün ve çeşitli mes’elelerin bir araya toplandığı sosyal olaylar, neseb,
talak, zina, nikah gibi ailevî mes’eleler; ücret, teminat, diyet, ortaklık, alışveriş gibi
iktisadi ilişkiler göz önüne alınacaktır.
4.1. Tarihi Figürler
4.1.1. Padişah
Tarihi figür derken ne kastedilmektedir? Bölümün alt başlıkları tarihi figür derken
kimlerin kastedildiğini anlatıyor ancak neyin kastedildiğini burada bir cümleyle
özetlemek yerinde olacaktır. Mecmuadaki tarihi figürlerle XV. yüzyıl Osmanlı
dünyasının birçok alanında etkin rol oynayan ve fetvalarda da bu rolü bariz bir şekilde
görülen tarihi karakterler kastedilmektedir. Fetvalar içerisindeki tarihi figürler tespit
edilirken Osmanlı Devleti’nin hükümdarı olmasından ve etkin rolünden dolayı ilk
olarak padişah figürü ortaya konulmuştur. Bu figürün fetvalarda doğrudan ve dolaylı
olmak üzere iki türde var olduğu görülmektedir. Padişahın doğrudan tarihi bir figür
olarak görüldüğü fetvalarda padişahın emriyle verilen bir berat, yeni bir uygulama,
sürgüne gönderilen kimse, bir bölgenin fethedilmesi veya timar edilmesi söz konusu
olmuştur. Bu fetvalarda padişahın vermiş olduğu emir sonrasında yeni bir durum ortaya
çıkar ve bu durumun çözümü üzerine konuşulur. Padişah figürünün dolaylı olarak
görüldüğü fetvalarda ise padişahın bizzat kendisi değil, padişah kapısı ve padişah
meclisi zikredilmekte olup padişahın varlığı bu şekilde görünür olmaktadır. Sayılarının
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az olmasından dolayı öncelikle padişah figürünün dolaylı olarak görüldüğü fetvalar
incelenecektir.
Osmanlılarda ve genel olarak Türkler’de kapı “padişah ve sadrazam sarayı,
devlet ve hükümet dairesi” anlamında kullanılmıştır.239 Fetvada “padişah kapusu”
olarak kullanılan bu ifadeyle padişah sarayı, idarî işlevi olan bir mekan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fetvaya göre köy halkı işlerini halletmesi için Zeyd’in padişah kapısına
gitmesini talep eder ve bunun karşılığında Zeyd’e ücret vereceklerini söyler. Köy
halkının teklifini kabul eden Zeyd ise padişah kapısına vararak işi halledip padişahın bu
işi onayladığını gösteren belgeyi köy halkına getirir. Bu durumda Zeyd’e vaat edilen
ücretin verilip verilmeyeceği müftüye sorulur. Müftü ise Zeyd’in işi halletme süresi ve
bu süreyle ilgili köy halkıyla yaptığı anlaşmaya göre bir ücret alması gerektiğini söyler.
XV. yüzyılda bir işin nasıl halledildiğini gösteren bu fetva aynı zamanda süreçle
ilgili ayrıntıları da içermektedir. Padişah kapısına varmanın iş halletmede ilk akla gelen
yöntem olarak gösterilmesi ise bu kapının kolay ulaşılabilir bir kapı olduğunu
düşündürmektedir. Bunun yanı sıra fetvanın ihtimaller üzerinden ayrıntılı bir şekilde
cevaplandırılması da dikkat çekmektedir. Cevaptaki bu ihtimaller sorunun içerisinde
verilseydi ya da soru bu ihtimalleri ortadan kaldıracak şekilde sorulsaydı cevabın
alır/almaz gibi kısaca verilmesi mümkün olabilirdi. Bu da sonraki dönemde
görülmeyecek olan detaylı cevapların sorunun yeterince formüle edilmemesinden
kaynaklandığını göstermektedir.
Mes’ele: Padişah kapusuna varup maslahatımız tesviye ediver desek sana
bu kadar ücret verelüm deyip Zeyd bir karye halkı kapuya gönderseler,
Zeyd dahi kapuya varup ol emri tamam eyleyüverip hükm-i padişahı
getürürse şer‘an Zeyd ücret-i müsemmâya müstehak olur mu olmaz mı
beyân oluna?
El-Cevâb: Zeyd sultanın kapısına gitse ve işlerini bir iki günde halletse
bu bir süre içerisinde olmuş olur. Eğer ücret almayı vakitle
sınırlandırmışlarsa Zeyd ücretin tamamını alır. Eğer vakitle
sınırlandırmadılarsa Zeyd, karye halkının gücünün yettiği kadar verdiği
ücreti alır.240
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Padişah, başka bir idari mekan olan padişah meclisinde de dolaylı olarak görülmektedir.
Divân-ı Hümâyun olarak bilinen bu meclis, padişah adına karar vermekte ve bünyesinde
önemli işler gören kimseleri barındırmaktadır.241 Fetvada geçen “padişah meclisinde
mahbus olma” ifadesinde hem meclis kelimesinin kullanımı hem de bir kimsenin bu
mecliste hapsedilmesi bu ifadenin üzerine düşünmeyi gerekli kılmıştır. Feridun
Emecen’in belirttiği üzere bu ifadeyle o kimsenin sarayda görevli olma hali
kastedilmektedir.242 Hizmetli, musahib243 vb. görevler için sarayda uzun bir süre
bulunmak durumunda kalan bu kimse eşine nafakasını vermeyerek onu başka bir evde
oturtmuştur. Bu durumdan dolayı Şafii’nin boşamasıyla eşi Amr’dan ayrılmıştır ancak
bu boşama işleminin geçerli olup olmadığı öğrenilmek istenmektedir. Burada hükmü
sorgulanan Şafii’nin Şafii kadı olması muhtemeldir. Bu çıkarım kadı başlığı altında
verilen, kadının boşanmasının Şafii kadı tarafından yapılmasıyla ilgili fetva örneklerine
dayanılarak yapılmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılar için bu örneklere bakılabilir.
M. Amr yedi yıl padişah meclisinde mahbus olsa avratına nafaka
komayup berükü evinde oturtsa sonra Şafii boşasa hüküm nâfiz olur mu
şer‘an ilah?
El-Cevâb: Olur.244
Padişah figürünün doğrudan görüldüğü fetvalara ise padişah beratıyla ilgili fetvayla
başlanabilir. Bu fetvaya göre Zeyd, Amr’a emanet olarak bir padişah berâtı verir. Amr
bu belgenin kendisinin elinde olmadığını iddia etse de Zeyd bu belgeyi Amr’a verdiğini
isbat eder ancak belge ortada yoktur. Bu durumda Amr’dan beratın kıymeti kadar ücret
talep edilmektedir. Emanet olarak verilen bu beratın kaybolması sonrasında talep edilen
ücretle belgenin önemine vurgu yapılmıştır. Fetvada halledilmesi gerekli görülen asıl
problem ise belgenin sahibinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmaktır.
M. Zeyd, Amr’da bir padişah berâtın emanet kosa Amr inkar eylese
ba’dehû Zeyd isbât eylese emanet koduğun berât zâhir olmasa şer‘an
(mea?) Amr’a bu berâta harac alınan tazmin mi oluna nice ola?
El-Cevâb: Kıymeti kadar kefalet alınır. 245
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Diğer iki fetva padişahın bir halkı başka bir bölgeye sürmesi ve bir kimseyi sürgün
etmesiyle ilgilidir. Osmanlı Devleti’nde sürgün politikası çeşitli şekillerde ve birçok
sebeple yapılmaktadır.246 Bunlardan biri iskan için bir halkın bulundukları bölgeden
başka bir bölgeye gönderilmesidir. Bu noktada başka yere gönderilen bu halkın tapulu
yerlerinin durumunun ne olacağı meselesi ortaya çıkmaktadır. Fetvada padişah köy
halkını bir bölgeye sürer ancak belirli bir zaman sonra bunların eski yerlerine
dönmesine izin verilir. Başka bir bölgede iken tapulu yerleri satılan köy halkının
eskiden yaşadıkları yere döndüklerinde bu yerleri almak istemesi fetvadaki asıl sorudur.
M. Padişah bir karye halkını gayrı yere sürse ba‘dehû yedi aydan sonra
geru destûr verilse bunların tapulu yerlerini sipahi gayra satsa bunlar
gelüb yerlerin taleb etseler şer‘an alalar mı?
El-Cevâb: Eğer bu köyün halkı arazileriyle ilgili karar verme hakkına
sahipse arazilerini kimin elindeyse ondan satın alırlar. 247
Diğeri ise çeşitli suçlardan dolayı ceza olarak bir kimsenin bulunduğu yerden başka bir
bölgeye sürgün edilmesidir. Bu durumda sürgün edilen kimsenin arkasında bıraktığı
eşyaların durumu söz konusu olabilir. Fetvada Zeyd kendi yaptığı ve bir süre kullandığı
değirmeni Amr’a satar. Amr bu değirmeni bir süre kullandıktan sonra padişah Amr’ı
sürgün ettirir ve değirmeni de sattırmak üzere bir görevli gönderir. Burada değirmenin
satışının caiz olup olmadığı sorulmaktadır. Bu noktada soruda padişahın uygulamasının
sorgulanması dikkat çekse de cevapta vakıf olmadığı sürece satış izninin padişaha ait
olduğu söylenerek mülkün padişaha ait olduğu da vurgulanır. Böylece hem vakfın
dokunulmazlığı hem de padişah iradesinin gücü tek cevapla ortaya konmuştur. Padişah
kapısına varıp iş halletmekle ilgili fetvada olduğu gibi bu fetvanın cevabında da
ihtimaller tartışılmıştır. Bu mecmua içerisindeki bazı fetvaların cevabında görülen
ihtimallerin tartışılmasına fetvalarda az rastlanmaktadır.
Mes’ele: Zeyd resm-i tapuyla tasarruf ettiği yerde bir değirmen ihdâs
eylese ba’dehû Amr’a satsa nice zaman Amr tasarruf eylese ba‘dehû

245

S. vr. 103b.
Ayrıntılı bilgi için M. Çağatay Uluçay, "Sürgünler, Yeni ve Yakın Çağlarda Manisa’ya ve Manisa’dan
Sürülenler", Belleten XV, Sayı 60 (Ankara 1951): 507-591’e bakınız.
247
S. vr. 88b.
246

83

Amr’ı padişah sürgün eyleyüp kul gönderüp değirmeni sattırsa şer‘an
bey’ câiz ola mı?
El-Cevâb: Bu değirmen vakıfsa satılması câiz olmaz. Eğer Amr’ın
mülküyse padişahın yapacağı tercihe bağlıdır. Padişah isterse satılmasına
cevaz verir, isterse reddeder. Çünkü satış onun iznine tabidir.248
Fetvalardan biri de padişahın emriyle akın edilen vilayetteki kimselerin esir alınması
üzerinedir. Esir alınan bu kimseler arasından bir cariye defalarca satılır ancak bölgedeki
kafirlerden birisi bu cariyenin kendi kızı olduğunu iddia eder. Bu durumda kafirin bu
iddiasının dinlenip dinlenmeyeceği söz konusudur. Bu noktada soruda olduğu gibi
cevapta da padişahın emri vurgulanır. Cevapta vilayete yapılan akının padişah emriyle
olup olmaması dikkate alınsa da önce zımmilik akdine bakıldığı görülmektedir.
Bir vilayet padişah emriyle urulup istirkâk olunsa bir cariye nice defa
satılub sonra bu vilayet kâfirleri yine yerlerinde mukarrer kılınsa ba‘dehû
bu vilayet kâfirlerinden birisi cariyeyi satılan yerden benüm kızımdır,
hürretü’l-asl’dır deyû dâvâ eylese şer‘an dâvâsı mesmu‘ olur mu?
El-Cevâb: Bu vilayet ve beldenin halkı bir yerde toplanıp Müslüman
halkla mukatele etmeye niyet etseler, zımmilik akdi fesh olur. Daha önce
zımmilerse ve sultanın emriyle onlara saldırılmaları ve esir alınmaları
buyurulduysa zımmilerin sözü dinlenmez. Böyle olmazsa dinlenir. 249
II. Bayezid’in yeni akçe çıkarması sonrasında piyasada yaşananlarla ilgili de bir fetva
bulunmaktadır. Bu durumda eski akçe ve yeni akçe arasında değer farkı olmuştur.
Böylece eski akçeyi yeni akçe ile değiştirme sürecinde zarar edildiği görülmekte ve bu
duruma çözüm aranmaktadır. Padişahın uygulamasından etkilenen piyasada yaşanan bu
durum kişiler için problem oluştursa da fetvanın cevabına göre tüccarın davranışının
olağan karşılanması bu durumla ilk defa karşılaşılmadığını göstermektedir.
M. Zeyd Amr’a bir mikdar meblağ verse mudarebeye, ba‘dehû bu
meblağ Amr elinde iken padişah yeni çıkarsa Amr zaruri olub bu akçeyi
yeni akçeye bozsa dört yüz akçe keser gözükse şer‘an Amr’a zamân-ı
müteveccih ola mı?
El-Cevâb: Eğer tüccarsa böyle yapar. Amr’a kefalet gerekmez. 250
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Padişah başlığı altındaki son fetva ise Fatih tarafından timar edilen vakıf yerin II.
Bayezid döneminde tekrar vakıf haline getirilmesini ve bu süreçte yerin nasıl
kullanıldığını gösterir. Öncelikle bu fetvada padişah olarak Sultan Mehemmed’in
ismiyle zikredilmesi dikkat çekmektedir. Mecmuanın zamanını açıkça yansıtan bu fetva
haricinde padişahın ismi fetvalarda sultan ve padişah olarak geçmemektedir. II. Bayezid
dönemine ait bir kararın gösterildiği bu fetvada Fatih’in ismiyle anılması fetvada iki
padişahın aynı anda zikredilmesinden dolayıdır. Bu fetva Fatih dönemi uygulamasının
II. Bayezid dönemindeki değişimini gösterdiği içi önemlidir.
Fatih’in ölümünden sonra II. Bayezid tahta çıkmış ve Fatih döneminde yapılan
reformlar yumuşatılmıştır. Bunun sebebi Fatih’in impartorluğun oluşumu için yaptığı
siyasi, askeri ve mali uygulamaların askerler ve ulema haricinde halk kitleleri tarafından
da muhalefete yol açmasıdır. Kaynakların sonuna kadar kullanılması, yeni
vergilendirmeler, yaşanan ağır enflasyonun doğurduğu hoşnutsuzluk muhaliflerin
şehzade olarak Amasya’da bulunan II. Bayezid’in yanında toplanmalarına sebep
olmuştur. II. Bayezid tahta çıktığında da bu muhaliflerin isteklerine uygun hareket
etmiştir.251 Emecen, II. Bayezid dönemindeki bu tepkileri “devr-i sabık yaratmak”
tabiriyle açıklamıştır. Kendinden öncekinden hesap sormak gerektiği düşüncesiyle II.
Bayezid döneminde, Fatih dönemindeki reformların özüne dokunulmasa da bu
reformlardaki ağır mükellefiyetler yumuşatılmış, vergi sistemi gözden geçirilmiş ve örfi
vergiler yeniden düzenlenmiştir.252 İki dönem arasındaki değişimin örneklerinden
birinin görüldüğü bu fetvada padişahın emrinin etkinliğiyle birlikte vakfın
kullanımındaki hassasiyet üzerinde de durulmaktadır. Bu emir ve vakfın kullanımı söz
konusu olduğunda resmi yolla alınan tapulu yer de olsa sahibinin elinden çıkabilir.
M. Vakıf olan yerleri Sultan Mehemmed timar eyledikde Zeyd bir kıtasın
tapulaya ba‘dehû padişahımız vakf-ı mukarrer kılsa vakıf iken tasarruf
eden kimesne ile Zeyd niza‘ eylese tapulu yerimdir dese imtinâ et dese
vermese şer‘an hüküm ne ola?
El-Cevâb: Zeyd’in sözüne iltifat edilmez. 253
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Mecmua içerisindeki tarihi figürlerden biri olan padişahın görünür olduğu bu fetvalarda
padişahın otoritesi dikkat çekmektedir. Bu otorite, padişah kapısı ya da padişah meclisi
gibi kurumsal anlamda var olduğu gibi padişahın vermiş olduğu bir emir veyahut
değiştirdiği bir uygulama sonrasında bireysel anlamda kişilerin günlük hayatının seyrini
etkileyen bir unsur olarak da bulunmaktadır. Mecmua içerisinde padişahın görünür
olduğu fetvalar nicelik olarak az sayıda olsa da nitelik olarak padişah figürünü
yansıtacak derecededir. Padişahla ilgili fetvaların tamamına yakını bu başlık altında
incelenmiştir ancak farklı başlıklar altındaki birkaç fetvada daha padişah figürü ile
karşılaşılacaktır.
4.1.2. Kadı
İlmiye sınıfına mensup olan Osmanlı kadısı mülkî, beledî, malî, askerî ve adlî olmak
üzere birçok sahada görev yapan bir memurdur. Osmanlı Devleti’nde hukukçular
sınıfını temsil eden kadı fetvalarda hem kişiliği hem de adlî yönüyle görünür
olmaktadır.254 Kadının davranışları, verdiği hüküm, bu hükümleri kaydettiği sicili ve
kendisinin yardımcısı olan kadı naibiyle ilgili fetvalar mevcuttur. Bu fetvalarda Hanefi
kadının yanı sıra Şafii kadıya da başvurulduğu görülmektedir. Kadı bazı fetvalarda
otorite olarak kabul edilirken bazı fetvalarda ise kadının verdiği hüküm tartışılmaktadır.
Böylece fetvaların kadıyı tarihi bir figür olarak farklı yönleriyle okuyucuya sunduğu
söylenebilir.
Bu noktada öncelikle kadının otorite olarak görülmesi dikkat çekmektedir.
Çocuğu büyütme hakkının kimde olacağının sorulduğu bir fetvada kadının istediği gibi
hüküm verebilmesi bu otoritenin beraberinde getirdiği bir davranış olabilir. Bunun yanı
sıra sorulan soruyla alakalı kesin bir hüküm olmaması da kadının serbestliğini
sağlayabilir ancak her iki durumda da kadıya verilen yetki sonucunda kadının istediği
gibi hüküm verebilecek olması onun otoritesinin bir yansımasıdır. Aynı zamanda
kadının hukuki gücünü de ortaya koymaktadır.
Mes’ele: Veled-i sagîrin ümmü ve uhtü zevcde olsalar hakk-ı hıdânet-i
veled (çocuğu himaye hakkı (büyütme)) kimin ola beyân oluna?
254
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El-Cevâb: Kadı istediği gibi (kimin yanına isterse) yerleştirir. Böyle
fetva verdi. 255
Bazı fetvalarda ise iki kadının hükmü bulunmaktadır. Bu fetvalarda iki kadının verdiği
hükmün birbirinden farklı olması ve bu hükümlerden hangisinin caiz olduğu
sorulmaktadır. Burada kadılardan birinin hükmünü fesh etmek veya yanlış olduğunu
vurgulamak esas değildir. Çözülememiş bir kaza probleminin şeyhülislama yansıdığı bu
fetvada mes’eleye odaklanılır ve kadının hükmü bu mes’elenin durumuna göre
değerlendirilir. Fetvada sorulan mes’elenin farklı durumlarının olması da kadıların
birbirine zıt hükümler vermesine sebep olabilir.
Mes’ele: Zeyd Amr’ın binasından benim bahçeme zarar-ı fâhiş ile zarar
vardır deyû dava edüp ikamet-i beyyine eyleyüp kuzâttan birisi vardır
deyû hüküm eylese kadı âhar adem-i zarar-ı fâhişe hüküm eylese şer‘an
bu hükümlerin kangısı câizdir, beyan oluna?
El-Cevâb: Eğer şahitler zarar-ı fâhişe şahitlik etmiş ve hâkim de hüküm
vermişse kimse bunu bozamaz. Eğer zarar gayr-ı fâhiş ise ikinci hâkimin
sözü geçerli olur. Böyle fetva verdi. 256
İki kadının bulunduğu fetvaların bir kısmında da davalı mevcut kadıdan hoşnut değildir
ve başka bir kadı talebinde bulunur. Bu durumda mevcut kadının davasının bozulması
talep edilmektedir. Bu talebin gerçekleşmesi sultanın emriyle mümkün olmaktadır
ancak öncelikle kadının verdiği hükmün doğru ve yanlışlığı tespit edilmelidir. “Edebü’lkadı” başlığı altında verilen bu fetvayla davanın seyri takip edilebildiği gibi kadı
hükmünün değerlendirilme süreci de görülür. Böylece verilen doğru hüküm karşısında
Sultan’dan beklenen tavrın hükmü bozmamak olması kadı hükmünün önemini de ortaya
koymaktadır. Bu önemi vurgulayan bir ayrıntı da kadının yanlış hüküm verme ihtimali
bulunduğunda bu hükmün yok sayılmasından ziyade araştırılmasının talep edilmesidir.
Müddei’ kadıdan taassub eylese kadı âhar talep eylese kaziyyesin
istinâf257 edüb teftiş ettirmek şer‘an câiz olur mu?
El-Cevâb: Eğer kadı bir olayda haksız hüküm verirse sultan hükmün
bozulmasını emredebilir. Eğer kadı haklı hüküm verirse sultanın hükmün
bozulmasını emretmesi uygun olmaz. Eğer kadının hükmünde haksızlık
255
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olduğuna bir şüphe olursa kadının hükmü gerçek ortaya çıkana kadar
araştırılır. 258
Fetvalarda bulunan iki kadı bazen Hanefi ve Şafii olarak iki ayrı mezhebin kadılarıdır.
Mecmua içerisinde nakil olarak verilen kaynakların Hanefi mezhebi kaynakları olduğu
ve fetvaların Hanefi mezhebine göre verildiği ancak bazı fetvalarda İmam Şafii’nin
isminin zikredildiği bir önceki bölümde vurgulanmıştı. Genel olarak Hanefi mezhebine
göre verilen bu fetvalar Hanefi kadılar tarafından verilse de Hanefi kadının nikah ve
talak konularındaki bazı davaları Şafii kadıya veya Şafii mezhebinden naiblere havale
ettiği görülmektedir. Bunun sebebi kocanın kayıp olmasının boşanma sebebi sayılması
gibi nikah ve talakla ilgili bazı durumlara Hanefi mezhebinde cevaz verilmemesi
olabilir. 259 Bu dönemde Şafii fıkhı bir çözüm aracı olarak kullanılırken daha sonra
görünür olmayacaktır.
M. Zeyd yemin eylese küllemâ-i şer‘iyyenin260 mefhumu üzerime olsun
olmazsam dese ba‘dehû nikah mümkin olur mu?
El-Cevâb: Allahu âlem. Yeminini geçersiz kılmak için halini Şafii kadıya
sunar, sonra Hanefi kadıya da arz eder.261
M. Zeyd sagîra kızın Amr’a nikahlandırsa ba‘dehû Amr halvet-i sahîha
olmadan ilişkiye girmeden önce gâib olup hayatı memâtı malum olmasa
kız bâliga oldukdan sonra nefsini Şafii kadısına tefrik ettirse bu kız mevt
iddeti mi çeker yoksa talak iddeti mi çeker hüküm ne ola şer‘an?
El-Cevâb: Kıza iddet gerekmez.262
Kadıyla ilgili verilen diğer fetvalarda kadının sözü ve davranışları sorgulanmaktadır.
Bunu yaparken amaç kadının şahsi olarak davranışlarını belirlemekten ziyade bu söz ve
davranışların kadının verdiği hükmün geçerliliğini etkilemesidir. Bu açıdan kadının
sözü veya hüküm verme sürecinde takip ettiği yolun şer‘î olarak uygun olması önem arz
etmektedir. Bu noktada bir konuyla alakalı şer‘î olarak farklı görüşlerin olabileceğini de
zihinde tutmak gerekmektedir.
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Kadı bir kaziyyede hüküm etmedim dese ammâ hükme şâhidler olsa
kangısının kavli muteber ola.
El-Cevâb: Ebu Hanife ve Muhammed’e göre kadının sözüne itibar edilir,
İmâm-ı Sâni’ye göre ise şâhidlerin sözüne itibar edilir. 263
M. Yer davasında olsun ve gayrı davalarda olsun müddeâ aleyh hâzır
değil iken kadı müddeiye hüküm edüb eline hüccet264 vermek şer‘an câiz
olur mu?
El-Cevâb: Câiz değildir.265
Bazı bölgelerin büyüklüğü kadının bütün davaları tek başına görememesine sebep olur.
Bu sebepten kadının vekili olarak kadı naibleri bulunmaktadır. Naibler, kadının
görevlerini kendi bölgelerinde yerine getirirler. Bulundukları bölgenin iş yüküne bağlı
olarak da görevleri çeşitlenmektedir.266 Kadı gibi kadı naibinin söz ve davranışları da
davanın seyrini etkilemekte ve fetvalarda bu husus üzerinde durulmaktadır. Buna göre
kadının hükmüne kadı naibinin verdiği şahitliğin geçerliliği fetvada sorulmaktadır.
M. Kadı olan kendi hüccetinin mazmûnuna nâibi ile bile şehadet eylese
şer‘an makbûl olup bu hüccet ile amel oluna mı?
El-Cevâb: Olunur.267
M. Kadı nâibi olan kimesne nâib değilken kadı izni olmadan bir kaziyye
dinleyüp hüküm edüp hüccet verse şer‘an câiz ola mı olmaya mı beyan
oluna?
El-Cevâb: Olmaz. 268
Kadı ve kadı naibi tarafından tutulan mahkeme kayıtlarının bir araya getirilmesiyle kadı
sicilleri ortaya çıkmıştır. Osmanlı mahkeme kayıtlarını ve çeşitli birçok belgeyi
içerisinde barındıran bu defterler, kadı sicili haricinde kadı divânı, mahkeme kayıtları,
sicillât-ı şer‘iyye ve yaygın olarak da şer‘iyye sicilleri olarak bilinmektedir.269 Fetvada
kadı sicillerindeki hükümlerle davranmanın şer‘î olarak uygun olup olmadığı
sorulmuştur. Bu noktada kadı sicillinin hangi döneme ait olduğu önemsenmektedir.
Mücerred kadı sicillâtıyla şer‘an amel olunur mu ilah?
263
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El-Cevâb: Allahu âlem kadı-i sâbıkın defteriyle amel olunmaz. Eğer
kadı, kadı-i sabık defterinden bir şeyi kendi defterine yazarsa, Ebu
Hanife, İmam Muhammed ve Yusuf’a göre bununla amel edilir. 270
Fetvalardaki önemli tarihi figürlerden biri olan kadı ve vekili olan kadı naibi, söz ve
davranışları, verdikleri hükümler ve bu hükümlerin bir araya getirildiği kadı sicilleriyle
mecmua içerisinde görünür olmuştur. Burada verilen ve mecmua içerisinde var olan
diğer örnekler XV. yüzyıldaki kadı profiline dair önemli izler taşımaktadır. Kadının
hükmünün hangi durumlarda geçerli olduğu ve bu hükmün sorgulanması gibi hususlar
kadının görevini ve bu görevin sınırlarını tanımlamayı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra
Hanefi kadının bazı mes’eleleri Şafii kadıya havale etmesiyle Şafii kadının Hanefi
mezhebine göre kaleme alınan bir mecmuada görünür olması da üzerinde durulması
gereken hususlardan biridir.
4.1.3. Zımmi
Zımmi, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan gayr-i müslim halkı ifade etmek için
kullanılan bir terimdir. Osmanlı hukukuna göre zımmiler “ehl-ü dâri’l-islam” yani İslam
devletine mensup kimseler olarak görülür ve bu kimseler, Osmanlı Devleti’ne siyasi ve
hukuki anlamda bağlı olarak bu devlet içerisinde yaşarlar. Bu davranış, İslam
hukukunun ehl-i kitaba yaklaşımından kaynaklanmaktadır. 271 Fetvalarda zımmiler
bireysel problemleri, toplum içerisindeki varlıkları ve Müslümanlarla olan ilişkileriyle
karşımıza çıkmaktadır.
Zımmilerin toplum içerisindeki yaşamları zimmet hukuku çerçevesinde belirlenmiş
olsa da zımmilerin şahsi problemleriyle ilgili şer‘î anlamda fetva talep etmeleri dikkat
çekmektedir. Zımmilerle ilgili çeşitli konularda talep edilen fetvalar olmakla birlikte bu
konuda ilk olarak incelenecek fetva vefat eden bir zımminin kızının durumuyla ilgilidir.
Burada bir zımminin çocuğu için fetva talep edilmesinin yanı sıra ergenliğe ulaşmamış
bir kızın kadı aracılığıyla nikahlandırılmasının caiz olup olmadığı söz konusu edilmiştir.
Her iki açıdan bakıldığında da bu fetva ilginç bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.
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M. Bir zımmî-yi müteveffânın beş yaşında sagîra kızın ceddesi elinde
iken ve zevi’l-erhâmdan vâris varken kadı âhara nikahlandırmak şer‘an
câiz olur mu olmaz mı?
El-Cevâb: Olmaz. 272
Zımmilerle ilgili sıkça zikredilen konulardan birisi de Müslüman olmalarıdır. Hangi
durumlarda Müslüman oldukları, Müslüman olmaya zorlanmaları ve Müslüman olan bir
zımminin hukuki olarak muaf olduğu görevler fetvalarda rastlanılan mes’eleler
arasındadır. Bu noktada bir zımminin dinine müdahale etmek caiz görülmemiştir.
Bunun yanı sıra Müslüman olan bir zımmi fetvada da görüldüğü üzere hür sayılmış ve
vakıf hizmetinde bulunmak gibi bazı sorumluluklardan muaf tutulmuştur.
Mes’ele: Bir zımmî-yi Ermeni birkaç Müslümanlarla dava ve cenk eder
iken ben sizinle şeriatte beraberim dese şer‘an bu zımmî İslam’a cebr
alınmak lazım olur mu?
El-Cevâb: Olmaz. 273
M. Padişah-ı zamân bir nice zımmîleri bir vakıf yere getürse ba‘dehû bu
zımmîler Müslüman olsalar bu vakfın hıdmeti üzerlerine vâcib ola mı
ilah?
El-Cevâb: Vakfın hizmeti hür olanlara gerekmez.274
Zımmilerin Osmanlı coğrafyasında yaşama şartlarını belirleyen zimmet hukukunun
izleri birbirinden farklı birçok alanda kendini göstermekte ve fetvalara da bu haliyle
yansımaktadır. Dârü’l-harbte275 ere verilen bir zımmi kadının, bu er-i harbînin276
Müslümanlar tarafından vurulup da dârü’s-selâma çıkarılması sonrasında hür olduğuna
dair iddiası şer‘î olarak sorgulanmıştır. Diğer bir fetvada ise öldürülen bir zımminin
Müslüman kardeşinin kısas talebinde bulunmasının caiz olup olmadığı merak
edilmektedir.
Bir zımmiye dârü’l-harbte ere verseler, bu zımmiyenin dârü’l-harbde er-i
harbîden nice evladı olsa sonra ehl-i islam askeri ol harbîleri urub dârü’sselâma çıkarsalar ba‘dehû bu dârü’s-selamdan zımmî iken harbîlere ere
272
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verilmez ben hürretü’l-aslım deyû dava eylemek şer‘an câiz olur mu
olmaz mı beyan oluna?
El-Cevâb: Câiz olmaz. Kezâ eftâ sellemehû.277
M. Bir zımmî katl eyleseler amden. Mûcib-i kısâs oluna. Maktûlün
müslim karındaşı taleb edib kısâs eylemek şer‘an câiz olur mu?
El-Cevâb: Müslüman zımmîden miras almaz bu yüzden kısâs gerekmez.
Eğer vârisi varsa kısas gerekir. Yoksa Sultan onun vasîsidir. 278
Zımmilerle alakalı fetvalardaki bir başka husus Müslümanlar ve zımmiler arasındaki
ilişkilerdir. Zımmiler şahsi anlamda zimmet hukukuna göre hareket ettikleri gibi
Müslümanlarla olan ilişkilerinde de bazı kurallara uymaları gerekmektedir. Fetvada da
görüleceği üzere bunlardan biri zımmi bir kimsenin bir Müslümanın dinine
sövmesinden dolayı cezalandırılmasıdır. Zımmilerin Müslümanlarla olan ilişkilerinde
uyması gereken kurallar olduğu gibi Müslümanlar da zımmilerle olan ilişkilerine
istedikleri gibi yön veremezler. Mesela bir müslümanın ücret karşılığında bir zımmiye
hizmet etmesi caiz değildir. Bu gibi örnekler Müslüman ve zımmilerin aynı bölgede
hukuki bir çerçeve içerisinde yaşadığını göstermesi açısından önemlidir.
Mes’ele: Bir zımmî Zeyd-i müslimin dinine imanına ağzına cima‘
lafzıyla sövmek eylese şer‘an bu zımmîye ne lazım ola?
El-Cevâb: Şiddetli bir şekilde darb edilir veya uzun süre habsedilir. 279
Mes’ele: Zeyd-i müslim nefsin bir zımmîye icareye vermek hıdmet içün
câiz olur mu olmaz mı beyan oluna?
El-Cevâb: Olmaz. Bir Müslüman’ın kendisini bir Hristiyan’a hizmet
etmek için kiralaması caiz değildir ancak hizmet haricinde başka bir şey
için kiralaması caizdir. Kudûri’de ise bu mesele şöyle geçmektedir. Bir
zımmi bir müslümanı hizmet için kiralarsa bu câizdir ancak bir
müslümanın zımmiye hizmet etmesi mekruhtur.280
Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere fetvalardaki tarihi figürlerden biri de
zımmilerdir. Osmanlı Devleti içerisinde zimmet hukukuna bağlı olarak yaşayan bu
halkın bireysel problemlerinin yanı sıra Müslümanlarla olan ilişkileri de fetvalara
yansır. Bu bölüm içerisinde örnek olarak verilen fetvaların sayısı mecmuadaki diğer
fetvalarla çoğaltılabilir. Böylelikle mecmuaya bakıldığında XV. yüzyıl Osmanlı
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dünyasındaki zımmi profilini çizmek ve zimmet hukukunun ayrıntılarını fetvalarda
bulmak mümkündür.
4.1.4. Abd
Sözlükte “köle, esir, hizmetkar” olarak tanımlanan abd kelimesi yaygın olarak köle
anlamında kullanılmaktadır.281 Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında esirlik müessesi
işletilmemiş, fethedilen yerlerdeki gayr-i müslimler hür bırakılmıştır. İlk olarak I.
Murad döneminde alınmaya başlanan esirlerin sayısı fetihlerin yaygınlaşması ile birlikte
artmıştır. Kölelik kavramı zamanla savaş esirleri haricinde Afrika’dan, Kafkaslar’dan ve
Kuzey steplerinden getirilerek esir pazarlarında satılan kimseler için de kullanılmıştır.
Belli bir denetim ve kontrol içerisinde yürütülen esir ticareti zaman içerisinde kaldırılsa
da Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar az da olsa bu ticaretin devam ettiği
düşünülmektedir. 282
Fetihlerle birlikte artan köle sayısı toplum içerisinde köle kullanımını
yaygınlaştırmıştır. Bu durum ise Osmanlı toplumu içerisinde belirli hukuk kurallarıyla
yaşayan kölelerin karşılaştığı problemlerin fetvalara yansımasına sebep olmuştur.
Fetvalarda bu sorunlar kölenin şahsi hayatı ve efendisiyle ilişkisi olmak üzere iki
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Örneklere geçmeden önce köle kelimesinin fetvalar
içerisindeki kullanımını açıklamak gerekmektedir. Fetvalarda köle yani abd kelimesi
yan anlamı olan abd-i mükâteb ve âbık kelimeleri ile de kullanılmıştır. Abd-i mükâteb,
hürriyetine kavuşmak için bir bedel karşılığında efendisiyle anlaşma yapmış köledir.283
Âbık ise geçerli bir sebebi olmadan efendisinden kaçmış olan köle için kullanılan fıkhî
bir terimdir. 284
Bölüm içerisinde örnek verilecek olan fetvalarda kölenin şahsi hayatıyla ilgili
sorunlar kendisine yapılan hibenin caiz olup olmadığı, Müslüman olması ve bunun için
gerekli şartlar ve bir cinayet işlediği zaman sonrasında karşılaştığı durumlar üzerinedir.
Bu fetvalardan ilk olarak kölenin hibesi ve Müslüman olmasıyla ilgili fetvalar
incelenecektir. Bu fetvalara göre abd-i mükâtebin yapmış olduğu hibeye cevaz
281
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verilmemiştir. Kendisinden sonraya vâris bırakmadığı durumda ise azad olduktan sonra
vârisi efendisi olmaktadır. Din değiştirmesine gelince kafir olan bir abd-i mükâteb
Müslüman olduğunu söylediğinde İslam’a girmiş olur ancak bu noktada Ebu Hanife’nin
bazı şartları vardır.
Mes’ele: Abd-i mükâteb avratına ba‘zı a‘yan hibe eylese ba‘dehû abd-i
mükâteb fevt olsa şer‘an hibesi câiz olur mu vâris kim ola beyân oluna?
El-Cevâb: Mükâtebin hibesi câiz olmaz. Eğer bir vâris bırakmadıysa
âzad olduktan sonra vârisi mükâtib (efendisi) olur. 285
Mes’ele: Abd-i mükâteb-i kâfirü’l-mille eslemtü dese şer‘an İslam’ı
mu‘teber olur mu olmaz mı?
El-Cevâb: Müslüman olur. Ebu Hanife de böyle der. Muhît’de de
böyledir. Ebu Hanife’ye göre kişi batıl dinlerden uzaklaşmadıkça
Müslüman olmaz. Yani kişinin bilinçli bir şekilde Müslüman olması
gerekmektedir (…)286
Kölenin şahsi hayatıyla ilgili diğer fetvalar cinayet işlemesi ve cinayet sonrasındaki
süreçle ilgilidir. Bu cinayetler kölenin efendisini öldürmesi, bir kimsenin yanlışlıkla
ölümüne sebep olması ve bilinçli bir şekilde birini katletmesidir. Bu fetvalardan birinde
köle efendisini öldürdüğünü söyler ancak bu ölümden bir zımmi sorumlu tutulur ve bu
zımminin başına gelenler fetvada değerlendirilir. Diğerinde köle ağaç keserken bu ağaç
oradaki bir kimsenin üzerine düşer ve bu kişi ölür. Bu olay sonrasında köleye verilecek
ceza öğrenilmek istenmektedir. Sonuncusunda ise kölenin işlediği cinayet sonrasında
efendisinin ondan kurtulma talebi görülür.
M. Abd mevlasın katl eyledüğüne ikrâr eylese bu arada bir zımmîyi
işkencede sen katl etdin deyû helak eyleseler ikrâr etmemiş olsa şer‘an bu
zımmi içün diyet kimden taleb oluna?
El-Cevâb: Diyet zımmiye işkence edenden talep edilir. 287
Mes’ele: Bir mükâteb abd bir ağaç kesüb bir kimesnenin üzerine düşüb
helâk eylese şer‘an mükâtebe ne lazım ola?
El-Cevâb: Mükâtebe kıymetinden ve diyetten azı gerekir. Böyle fetva
verdi. 288
Mes’ele: Abd-i mükâteb cinayet eylese mevlâsı kulum değil işidesiz işide
ol eğer kulum ise âzaddır dese şer‘an âzad olur mu?
285
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El-Cevâb: Âzad olmaz. Böyle fetva verdi. Çünkü efendisinin kölesine
sen benim kulumsun ve sen hürsün demesiyle köle azad olmuş olmaz.
Müfti böyle fetva verdi. 289
Kölenin efendisiyle olan ilişkisi, satın alınması, satılması, hibe ve azat edilmesiyle
ilgilidir. Bu anlamda iktisadî ilişkiler ve hür bırakma üzerinden kurulan bu ilişkinin
belirli kuralları vardır. Efendi kölesini önce azat daha sonra vakıf eylediğinde bu
kölenin durumu ne olur? Bir kimse başka bir kimseyi zorlayarak onun kölesini azat
ettirebilir mi? Kişiler üzerinden yöneltilen bu soruların cevapları aynı zamanda köle
efendi ilişkisinin kurallarını da ortaya koymaktadır.
Mes’ele: Zeyd mülk-i abdin âzad eylese ba‘dehû vakf eylese şer‘an
kangısı muteber ola beyan oluna?
El-Cevâb: Âzad etme muteber olur. Böyle fetva verdi. 290
Mes’ele: Zeyd, Amr’a ikrâh edüp abdin âzad ettirse şer‘an hüküm ne ola?
El-Cevâb: Köle âzad olur. Kölenin kıymeti ikrah (zorlayan) edenindir. 291
Köleyle efendisi arasındaki iktisadî ilişkilerin görüldüğü fetvalarda birbirinden farklı üç
örnek burada verilmiştir. Bu örneklerden birisi kusuruna rağmen satışa razı olan köleyi
efendisinin satması ancak kadının bu satışı uygun görmemesiyle ilgilidir. İkincisi bir
kimsenin kendi kölesini başka birinin kölesiyle değiştirme sürecini gösterir. Üçüncüsü
ise kızına köle hibe eden Zeyd’in vefatından sonra bu köle ve kız arasındaki ilişkinin
nasıl olacağına dairdir.
Abd-i mükâteb bey‘a razı olub mevlâsı satsa amma kadı aczine hüküm
edüb satmış olmasa şer‘an bunda hüküm ne ola? Müşteri katında bu abd
ibâkat edüb illa girmedükde müşteri bâyi‘nden rücû‘ semen eder mi
etmez mi?
El-Cevab: Eğer mükâteb aczinden sebep satışa razıysa mevlâsının kadı
hükmü olmadan onu satması câiz olur. Köle kaçmışsa müşteri bâyi’den
ücreti almaz. Böyle fetva verdi. 292
M. Zeyd abdini Amr abdiyle istibdâl edüb yüz akçe üste verse ba‘dehû
Amr’ın abdi Zeyd elinde iken hürrü’l-aslım alduğu sabit olsa mezbûr
Zeyd kendinin abdini Amr’dan talep eyledükde birkaç kimesne satmış
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olsa amma ayniyle abd olan zahir olsa şer‘an Zeyd abdini kimden talep
ede hüküm ne ola?
El-Cevâb: Zeyd abdin kıymeti için Amr’a müracaat eder.293
Mes’ele: Zeyd masume bintine bir abd-i memlûkün hibe eylese ba‘dehû
Zeyd fevt olsa bu abd ba‘de’l-hibe Zeyd beni müdebbir etmişdir dese
isbat eylese kadı ıtakname294 verse ba‘dehû mezbûre kız bâliga oldukdan
sonra hibe olunduğun isbat eylese hibe tarihi esbak olsa şer‘an bu abd
kıza hüküm oluna mı nice ola?
El-Cevâb: Allahu âlem eğer hüküm verildiyse bu hüküm geçerli olur.295
Fetvalardaki önemli tarihi figürlerden biri olan köle Osmanlı toplumunda hukuki
kurallar içerisinde yaşayan bir kimsedir. Bu hukuki süreç kölenin şahsi hayatının ve
efendisiyle olan ilişkisinin fetvalara yansımasına sebep olmuştur. Fetvadaki sorularda
verilen ayrıntıların yanı sıra cevaplardaki açıklamalar da XV. yüzyıl Osmanlı
dünyasında köle hukukuyla ilgili ayrıntıları ortaya koymaktadır. Bu ayrıntıları ilgili
başlık altında verdiğimiz fetvaların yanı sıra bir sonraki başlık altında bulunan cariye
başlığından ve mecmuadaki diğer fetvalardan takip etmek mümkündür.

4.1.5. Cariye
Cariye, parayla satın alınan kız veya kadın köle, hizmetçi demektir. 296 Bu anlamda köle
başlığı altında verilebilecek bu maddenin ayrı bir başlık altında değerlendirilmesinin
sebebi tarihi bir figür olarak cariyeye vurgu yapılmak istenmesi ve kadın olmasından
dolayı farklı hükümlerin ortaya çıkmasıdır. Örnek verilecek fetvalar arasında satın
alınan bir cariyede kusur görülmesi, cariyenin hür olması mes’elesi ya da cariyenin sözü
ile amel edilmesi gibi mes’eleler köle başlığı altında ortak olarak işlenebilecek olsa da
hamile cariyenin durumu ve cariyenin nikahlandırılması gibi kadınla ilgili mes’elelere
bu başlık altında ayrıca vurgu yapmak isabetli olacaktır.
Bu anlamda dikkat çeken fetvalardan birisi çocuğun düşürülmesiyle ilgilidir.
Fetvada hamile cariyenin üç buçuk aylık çocuğunu düşürmesi veya bu cariyenin azl
edilmesi üzerine konuşulmuştur. Fetâvâ’ya göre Zeyd, zamanın kötülüğünden dolayı
293
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çocuğun kötü olacağından korkarsa cariye ile olan ilişkini kesebilir. Bu noktada
çocuğun yaratılışının belli olması durumu vardır ki bu süre 120 gün olarak verilmiştir.
Bu süre içerisinde gerçekleşen iskât için Zeyd günahkar sayılmaz. Sadrüşşerîa’ya göre
Zeyd’in cariye ile olan ilişkisini kesmesi çocuğun ortaya çıkışını engeller çünkü çocuk
efendinin mülküdür. Hidaye’den aktarıldığı üzere Ebu Yusuf ve İmam Muhammed,
Zeyd’in hakkı olduğu için cariye ile olan ilişkisine izin vermiştir. 297 Çocuğun
düşürülmesi ve cariyeyle olan ilişkinin kesilmesine zamanın kötülüğü ve bu kötülüğün
ortaya çıkaracağı durumların sebep olarak verilmesi günümüz dünyasından bakınca
şaşırtıcı görülmektedir. XV. yüzyıl dünyasında bir kimseyi zamanın kötülüğü üzerine
düşünmeye yönelten sebepler nedir?
İslam geleneğinde Hz. Muhammed’in vefatından itibaren Kuran ve sünnet’e
bağlılıkta zayıflama olduğu görüşü vardır. Bu görüşe göre ilk bozulma ticaret ve devlet
yönetiminde başlamış ve zaman içerisinde toplumun her alanına yayılmıştır. Fakihler ve
İslam âlimlerinin üzerinde sıkça durduğu fesâd-ı zaman yani zamanın kötüye gidişi
meselesi Osmanlı âlimlerinin fıkhî yaklaşımlarına da yansımıştır. Molla Hüsrev’in tavla
ve satranç oynayan kimsenin şahitliğinin kabul edilmediğine dair görüşü, İslam’a aykırı
bir şey olan düğün davetlerine icabet edilmemesini uygun görmesi vb. görüşleri bu
yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda Molla Hüsrev, bazı ticari ve adlî
hususlarda fesâd-ı zaman anlayışının görüldüğünü, kadılarının ahlakının bozulduğunu
söyleyerek de bu yaklaşım hakkındaki görüşlerini ortaya koymuştur. Tüm bu örnekler
XV. yüzyıl dünyasında da zamanın kötülüğü üzerine ciddi anlamda düşünüldüğünü ve
bu düşünme biçiminin fıkhi yaklaşım ve uygulamalara da etki ettiğini göstermektedir. 298
Cariyenin hamileliği mes’elesi farklı problemleri beraberinde getirebilmektedir.
Savaştan alınan ve hamile bırakılan bir cariyenin efendisinin vefatından sonraki durumu
bunlardan birisidir. Bu noktada devreye giren vârislerin cariyeyi başka birisine
nikahlandırmaları üzerine istenen fetvada doğan çocuğun efendiye ait olup olmaması
belirleyici gözükmektedir. Haricinde cariye alımı ve onunla olan ilişkiyi gösteren
ayrıntıları içermesi bakımından da bu fetva önem arz etmektedir.
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M. Zeyd dârü’l-harbden bir cariye çıkarub istilâd299 edüb hamile etdükde
Zeyd vefat eylese sonra bir kız doğsa Zeyd’ün varisleri bu cariye uğurluk
alub ahara nikahlandırsalar ba‘dehû varisler cariye mülkdür deyû dava
eyleseler şer‘an davaları mesmu‘ olur mu?
El-Cevâb: Zeyd veya varisleri hamlin ondan olduğunu ikrar ederse
davaları dinlenmez.300
Cariyeyle ilgili fetvalara yansıyan hususlardan biri de cariyenin nikahlandırılması
mes’elesidir. Bir önceki fetvada görüldüğü üzere cariyenin mülk olması ancak çocuk
doğuran cariyenin efendisinin vefatından sonra hür olması onun nikahlandırılmasını
mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra cariyenin nikahlandırılmasının câiz olması için
nesebinin belli olması gereken durumlar da vardır. Bu konudaki bir başka fetva ise
Zeyd’in Amr’a nikahlandırdığı cariyesinin Amr’ın kaybolması sonrasında efendisiyle
olmasının şer‘an uygun olup olmadığı üzerinedir.
Hind cariyesine kızımdır dese ba‘dehû sulbî oğluna nikahlandırmak câiz
ola mı?
El-Cevâb: Allahu âlem. Eğer cariyenin nesebi belli ise nikah câiz olur
değilse câiz olmaz. 301
M. Zeyd ümm-i veled cariyesini Amr’a nikahlandırsa ba‘dehû Amr gâib
olsa bu cariye zarûrî olub mevlâsıyla bile olmak bu yerde şer‘an câiz ola
mı ilah?
El-Cevâb: Olur.302
Cariyenin hamileliği ve nikahlandırılması mes’elesi haricinde cariyeyle ilgili fetvaların
köle başlığı altında ortak değerlendirilebilecek konular üzerine olduğu görülmektedir.
Bu fetvalar satın alındıktan sonra kendisinde kusur görülen cariyenin satışının iptali ve
yine satış işlemi tamamlandıktan sonra hür olduğunu iddia eden cariyenin bu sözünün
geçerli olup olmaması üzerinedir.
Müşteri bir cariye satun alsa ba‘dehû ayb görse cariyede bâyi‘
mahzarında “kad ebtalü’l-bey’”dese bey‘i bâyi‘ kabul eylemez sözün
şer‘an müntakız olmak olur mu olmaz mı beyan oluna?
El-Cevâb: Eğer satış işlemi tamamlanmadan önce olursa satış bozulur.
299
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Mes’ele: Zeyd bir cariye satun alsa cariye ben hürretü’l-aslım dese cariye
kavliyle bâyi‘ine red olunur mu şer‘an olunmaz mı beyan oluna?
El-Cevâb: Olunmaz. Böyle fetva verdi. Bir kimse bir cariye satın alsa ve
cariye hür olduğunu söylese cariyenin bu sözüne itibar edilmez çünkü
cariyenin hürlüğü sözü ile değil delil ile sabit olur. Ancak bu kimse
cariyesi ve karısı olması için bu kadınla tedbir amaçlı evlenir. 303
Erkek köle gibi kadın köle yani cariyenin de Osmanlı Devleti içerisinde belirli kurallar
çerçevesinde yaşadığını gösteren fetvalar cariye başlığı altında örnek olarak verilmiştir.
Bu kurallar cariyenin şahsi hayatını belirlediği gibi efendisiyle olan ilişkisini de
düzenlemektedir. Efendisiyle olan ilişkisindeki düzenlemenin sadece cariye açısından
değil efendisinin cariyeye yaklaşımıyla ilgili olması da ayrıca vurgulanması gereken bir
husustur. Cariyeyle ilgili fetvaların bir kısmı köle başlığı altında ortak bir zeminde
incelenebilecek olsa da cariyenin kadın olmasının getirdiği hamilelik, nikahlandırılma
gibi bazı hususlar ve cariyenin önemli bir tarihi figür olması ayrı bir başlık altında
incelenmesine sebep olmuştur. Burada az sayıda verilen bu örnekleri mecmuadaki diğer
fetvalarla arttırmak ve farklı konu başlıkları altında da cariyeyle ilgili fetvalar bulmak
mümkündür.
4.2. Mekan Kullanımı
4.2.1. Vakıf
Osmanlı Devleti’nde dinî alanın yanı sıra devletin faaliyet alanında da kendini gösteren
vakıf müessesesi toplumun ihtiyacı olan birçok hizmetin karşılandığı bir müessese
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sultan başta olmak üzere Sultan’ın ailesi, torunları ve
birçok devlet adamı ibadet mekanı, medrese, kütüphane, han, hamam, kervansaray,
sebil, şifahane, köprü ve yol gibi çok sayıda vakıf müessesesi kurmuştur.304 Genel
itibariyle bu tanım gibi siyasi güç ve toplumsal mekan üzerinden anlatılan Osmanlı
vakıf müessesesi, bu yönünün yanı sıra günlük hayatın bir parçası olarak da fetvalara
yansımaktadır. Güç ve mekan unsuru fetvalarda sabit kalmakla birlikte bu gücün vakıf
sahibinin elinde olan bir güç ve mekanın da vakıf için kullanılan yer veya eşya olarak
303
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fetvalara yansıması vakıf tanımını genişletmektedir. Bu anlamda somut örnekler olan
fetvalarda hangi yerlerin vakıf olduğu, bir yerin nasıl vakfedildiği, vakfın kullanılması,
kaydedilmesi ve bu kayıta göre hareket edilmesi gibi ayrıntılar bulunmaktadır. Bölüm
içerisinde bu ayrıntıları gösteren fetvalardan örnekler verilecektir.
Hangi yerin ve eşyanın vakıf olarak kullanıldığını vakıfla ilgili her türlü fetvada
bulmak mümkündür. Bazı fetvalarda ise nelerin vakıf olabileceği doğrudan
sorulmaktadır. Kendisinden öşür alınan yerlerin, Sultan arazisinin, hububâtın veya
ağaçların vakıf olarak kullanılmasının caiz olup olmaması buna örnek olarak verilebilir.
Bu fetvalarda cevap tek kelimeyle verildiği gibi farklı durumlar sunularak ayrıntılı
olarak da verilir.
M. Öşür yerlerin arz-ı Sultânî’nin ve hububâtın vakfiyeti şer‘an câiz ola
mı?
El-Cevâb: Olmaz. 305
Eşcâr biduni’l-arz vakf olunmak câiz olur mu helal olur mu?
El-Cevâb: Ağaçların arz olmadan vakf olunması câiz değildir. Eğer arza
bağlı olarak vakfedilirse câiz olur. Böyle fetva verdi. 306
Vakfı oluşturan üç temel unsur vardır. vâkıf (vakfeden), mevkûf (vakfedilen şey),
mevkûfunaleyh (vakfın menfaatleri kendilerine tahsis olunanlar). Fetvalarda da görülen
bu üç unsuru vakıf aynı anda bünyesinde bulundurmak zorundadır. 307 Fetvalarda bir
vakfın vakfedilme süreci de anlatıldığı gibi bu süreç içerisinde belirlenen şartların
vakfın geçerliliğini etkilediği de vurgulanmaktadır. Bu noktada cevaplarda verilen
ayrıntılar vakfın hangi durumda caiz olup olmadığını da açıklar niteliktedir. Böylece tek
bir fetvada birden çok sorunun cevabı verilmektedir.
Aşağıdaki fetvalardan birinin cevabında “vakf-ı derâhim” yani nakit paranın
âlimlerin birçoğuna göre caiz olmadığı söylenmiştir. Bu fetvanın cevabını Hanefi
mezheb imamlarının menkul malın vakfedilmesini caiz görmemesi belirlemiştir.
Osmanlı dünyasında ise para vakıfları308 üzerinden tartışmaya konu olacak menkul
malların vakfıyla ilgili özellikle XVI. yüzyıldan itibaren farklı görüşler ortaya
konulmuştur. Para vakıflarıyla ilgili ilk risaleyi yazan İbn Kemal (ö.1534), bu
305
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risalesinde menkul malların vakfı ve menkul mal olarak parayla ilgili Hanefi
mezhebindeki görüşleri değerlendirmiş ve para vakıflarının caizliği konusunda hüküm
vermiştir.309 Para vakıflarıyla ilgili diğer risale ise Ebussuûd (ö. 1574)’a aittir. Bu
risalesinde para vakıflarının caiz olduğunu söyleyen Ebussûd bu konuyu ayrıntılı bir
şekilde işlemiştir. İbn Kemal ve Ebussuûd haricinde şeyhülislamlık ve kadılık yapan
birçok âlim bizzat para vakfetmiş ya da başkaları tarafından kurulan para vakıflarını
onaylamıştır.310 Özelikle XVI. yüzyıldan itibaren caiz görülen nakit paranın vakfına bu
fetvada cevaz verilmemesi dönemler arası geçişliliği gösteren örneklerden biridir.
Cevabın son kısmında Ensari’den aktarılan rivayetle kadının iznine bağlı olarak nakit
paranın caiz olabileceğinin söylenmesi ise nakit paranın vakfıyla ilgili uygulamanın
XV. yüzyılda yavaş yavaş başladığını göstermektedir.
Zeyd maraz-ı mevtinde evim şehrün imamlarına vakf olsun dese mevkûf
aleyhimleri malumda eylemese şer‘an bihâza’l-vech olan vakıf vakf-ı
şer‘î olmuş olur mu?
El-Cevâb: Şehrin bütün imamlarına vakf olmuş olur. Sonra onların
paylarına düşmezse hayatta ve öldükten sonra câiz olur. Eğer paylarına
düşerse öldükten sonra vasiyet olarak câiz olur. 311
M. Zeyd mescide bir mikdar meblağ vakf eylese imam içün ve ahar içün
abd-i mutakını vasî nasb eylese ba‘dehû Zeyd’ün oğlu vasî elinden almak
istese mezbûr meblağı şer‘an ala mı?
El-cevâb: Ulemanın çoğuna göre vakf-ı derâhim câiz değildir. Ensârî’nin
Züfrân’ından rivayet ettiğine göre eğer kadı vakfiyesine hüküm ederse
olur. Muttefekun aleyh. 312
Bir yer veya eşyanın vakfedilmesinden sonra vakfın hangi amaçla kullanılacağı gelir.
Hangi yerin vakfedileceği, vakfedilme süreci ve vakfın kullanımı bazı şartlara göre
gerçekleşmektedir. Zaman içerisinde vakfın kullanımında değişiklikler olabileceği gibi
vakfın satılmasına karar verme ya da mülk olarak kullanılan bir yerin vakıf olduğunu
iddia etme gibi durumlar da olabilir. Bu noktada vakıf arazisinde bulunan bir mülkün
satımına izin verilse de vakıf arazisinin satılmasına izin verilmemektedir. Uzun bir süre
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mülk olarak kullanılan bir yerin vakıf olduğunu iddia eden kimsenin sözüne itibar
edilmemektedir.
Zeyd arz-ı vakf üzerine mütevelli izniyle bina ve gars-i eşcâr-ı müsmire
eylese mülk olsun deyû ba‘dehû bu binayı ve magrûs olan eşcârı Zeyd
satmak câiz olur mu şer‘an?
El-Cevâb: Eğer vakıf arazisinde bina ve fidan mülk olarak bulunuyorsa
satılması câiz olur ancak vakıf arazisinin satılması câiz değildir. Böyle
fetva verdi. 313
M. Zeyd emlâkını yüz yıl mikdarı mülkiyet üzere tasarruf ede gelse
ba‘dehû Halid bu yer seksen yıl mikdarı vardır vakf-ı evlâddır deyû
ihtilaf eylese kadı mülkiyetine hüküm eylese bundan sonra Halid’in bu
hususta davası şer‘an mesmu‘ ola mı?
El-Cevâb: Olmaz. 314
Vakfın kullanımı ve geçerliliği o vakfın kaydedilme sürecine bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Bu noktada vakıf beyannamesinde vakfın nasıl kaydedildiği ve vakfın
sahih olup olmaması vakıf kullanımını doğrudan etkilemektedir. Bir kimse sahih olan
ve vakıf beyannamesi üzere kullanılan bir vakfın kendine ait olduğunu savunsa ve bu
savunusunu güçlendirmek için şahit bulsa da bu durumda bu kimsenin sözü dinlenmez
ve vakıf beyannamesine göre hareket edilmeye devam edilir.
M. Zeyd mülk yerin cemi‘ hududuyla hukukuyla bir mikdar meblağa
meclis-i şer‘de Amr’a satsa Amr ol meclisde bu satun alduğu yeri vakf-ı
evlâdım olsun dese kadı vakf-ı evladlığına hüküm edüb beyannamede
derc eylese amma vakf-ı müeyyed kayd olunmasa ve defter-i sultânîde
vakf-ı evlâd kayd olunsa şer‘an bu tarîk-i mezkûrla vakf-ı evlâd olan
vakf-ı müseccel olmuş olur mu?
El-Cevâb: Eğer vakfiyeye dava olunmadan şehadet ve ikrar ile hüküm
olunursa İmâm-ı Sâni’ye göre sahih olur, teyid gerekmez ve vakf-ı
müseccel olur. 315
M. Bir vakıf yer vakfiyet üzere tasarruf oluna gelse bunun üzere şahidler
olsa sipahi gelüb bu yer benüm raiyyetlik yerimdendir dese şahidler bulsa
şer‘an kangısı şahidler ile amel oluna?
El-Cevâb: Vakıf beyyinesi ile amel olunur.316
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Vakıf kullanımında karşılaşılan durumlardan biri de vakfın, vâkıf vefat ettikten sonraki
kullanımı üzerinedir. Bu noktada vâkıfın kendisinden sonra hayatta olan çocuğu ve
vârisi süreci yöneten kimse olarak ortaya çıkmaktadır. Vakfın kullanımı veya vakıfla
ilgili iktisadi işlerde etkin olan bu kimselerin süreci yönetmesi vâkıfın vefat etmeden
önce belirlediği şartlara da bağlıdır. Bu fetvalarda da cevap birkaç farklı durum ortaya
konularak verilmiştir.
M. Zeyd bir zâviye yapsa ana bir mülk karyesin vakf eylese Zeyd fevt
oldukdan sonra evladından birisi şeyh olsa sâir ol karye-i mezkûrda bu
yeri çiftlik yere tasarruf etseler bu yerin öşrünü vere gelmeseler şeyh olan
öşür taleb eylese şer‘an alur mu ilah?
El-Cevâb: Eğer vakıf Zeyd’in evladları üzerine ise gelir onların
arasındadır. Çiftçilere ise şeyh öşrün kalanını verir. Eğer zaviye vakf-ı
âm ise (halka açık bir yer ise) şeyh onlardan öşür talep eder. 317
M. Bir değirmen mescide vakf olsa imam olan kimesne bu değirmeni
Halid’e icâreye verse ba‘dehû bu değirmen harâb oldukça Halid fevt olup
bu değirmenin binası vârisine hâkimü'l-vakt olan hüküm eylese hüküm
nâfiz ola mı ilah?
El-Cevâb: Eğer onu bina etmişse ve binanın onun olduğunu görürsek
veya umuma tayin edilmişse bina terekesi olduğu için kadının hükmü
uygulanır.318
Osmanlı Devleti’nde birçok alanda kendini gösteren vakıflar mecmuada da nicelik
olarak önemli bir yer edinmektedir. Bu sebeple mecmuadaki mekan kullanımı öncelikle
vakıflar üzerinden gösterilmiştir. Bu noktada vakıf olabilecek yerler, bu yerlerin
vakfedilme şekli, vakıf olarak kaydedilmesi ve vakfın kullanımıyla ilgili ayrıntılar
fetvalarda mevcuttur. Bunun yanı sıra vakfın kaydedildiği vakıf beyannamesinin
fetvalarda geçmesi vakıfla ilgili resmi belgeyi görmemizi de sağlar. Vakfın kaydedilme
sürecinden başlayarak kullanılma sürecine hatta vâkıfın vefat etmesinden sonra vakfın
durumunun ne olacağına dair verilen bilgiler Osmanlı Devleti’nin XV. yüzyıldaki vakıf
müessesini tanımak için de önemlidir. Vakıfla ilgili fetvalardaki soruların yanı sıra
cevaplarda da ayrıntılı bilgi olması ve tek soruda birden çok cevap verilmesi bu
tanımayı kolaylaştıran en önemli unsurlar arasında sayılabilir.
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4.2.2. Arazi
Arazi kelimesi, “yer, toprak, bölge, alan, saha” anlamına gelen arz kelimesinin
çoğuludur.319 Çeşitli toplumlarda, İslam hukukunda ve Osmanlı uygulamasında arazi
farklı şekillerde kullanılmıştır. Osmanlı Devleti arazi kullanımında İslam hukukunun
arazi rejimini ve Hanefi mezhebinin kurallarını esas almıştır. Dönemin şartlarını göz
önünde bulundurarak bu kuralları ihtiyaçlara göre uyarlamış ve tatbik etmiştir. 320 Bu
bölümde amaç Osmanlı Devleti’nde kullanılan arazilerin bir mekan olarak fetvalarda
nasıl göründüğünü tartışmaktır. Fetvalarda kişisel mülk veya Sultan’ın toprağı olarak
görülen bu arazilerin kullanımına dair ayrıntılar bulunmaktadır.
Zeyd ile Amr’ın ortak bir şekilde kullandığı arazinin bir kısmını Zeyd’in ziraate
açması ve bu açılan yerde Amr’ın ortaklık talebinde bulunması arazi mes’elesiyle ilgili
karşımıza çıkan fetvalardan biridir. Bu noktada mülkün kime ait olduğu belirleyicidir.
Fetvanın cevabında geçen arz-ı Sultâni kelimesiyle Sultan’a ait toprak yani mîrî arazi
kastedilmektedir. Cevaptan da anlaşılacağı üzere mülkiyeti Sultan’a ait olan bu toprağın
tasarruf hakkı kullanan kimseye aittir.
M. Zeyd Amr ile bir yerde müşterek olsalar ba‘dehû Zeyd bu yerün bazı
ormanlığın açub ziraat eylemek istese Amr dahi bu açılan yerde dahi
iştirak davasın eylese şer‘an davası mesmu‘ ola mı?
El-Cevâb: Eğer bu yer arz-ı Sultâni ise ziraat için uygun hale getirilen bir
parçası Zeyd’indir. Eğer ikisinin mülküyse aralarında paylaştırılır. 321
Vakfiye, mülkname ve tahrir defterlerindeki kayıtlara göre ilk dönemlerde Anadolu ve
Rumeli’de fethedilen toprakların bir kısmı mîrî arazi olarak kullanılmış, bir kısmı mülk
olarak askerlere dağıtılmış, bir kısmı da eski sahiplerine bırakılmıştır. İlk dönemlerde
mülk olarak kullanılan topraklar çoğunluğu oluştururken zamanla toprağın askerî
amaçla dağıtılması etkili olmuştur. Fatih devrinde bununla ilgili yeni düzenlemeler
yapılmış ve kanunnameler çıkartılarak toprak kullanımıyla ilgili hususlar belirlenmiştir.
Çıplak mülkiyeti devlete ait olan, belli şartlara göre halka kullanım için verilen mîrî
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arazinin kendi içerisinde birçok türü bulunmaktadır. 322 Askerî ve idarî amaçlarla
kullanılan ve mîrî arazinin çeşitlerinden olan timar toprakları bunlardan birisidir.
İşlevsel olarak has, zeamet ve timar olarak üç kategoriye ayrılan timarlar fetvalarda da
görülmektedir.323
Müsellemlik324 yer olsun yaya yeri olsun arz-ı Sultânî olsun doğancı
çiftliği325 olsun mutasarrıfları birbirisiyle istibdâl326 eyleseler ormanlığın
açsalar şer‘an istibdâl eylemek bunlarun gibi yeri câiz olur mu ilah?
El-Cevâb: Eğer ikame toprak değilse, her biri bir başkasına aitse caiz
değildir yoksa caizdir. 327
Osmanlı mâli sisteminde vergi anlamında kullanılan resm kelimesinin resm-i çift, resmi ganem, resm-i zemîn gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Fetvalarda resm-i tapu olarak
karşımıza çıkan bu tabir ile kastedilen şey üzerine bina yapılan veya harman yeri olarak
kullanılan ve böylece ziraî faaliyetin dışında bırakılan mîrî topraklardan maktû olarak
alınan vergidir.328 Resm-i tapu verilerek kullanılan ve sipahiden alınan yerle ilgili olan
bu fetvalarda resm-i tapunun vurgulanması arazinin türünü anlamayı sağlamaktadır.
Fetvada görülen bir başka şey ise bu arazi türünün mekan olarak nasıl kullanıldığıdır.
M. Zeyd bir hâlî yeri (yerdi) sipahiden resm-i tapu verüb alsa anda
binalar ve gars-i eşcâr-ı müsmiresin eylese on dört yıl tasarruf eylese
ba‘dehû civarında olan köy halkı davarımız mer‘asıdır deyû dava
eyleseler şer‘an davaları mesmu‘ olur mu?
El-Cevâb: Eğer sultan bu yeri onlara mer’a olarak tayin ettiyse ve onun
izniyle bir müddet burayı kullandılarsa kimse bu yeri onların elinden
alamaz yoksa onların elinden alması câizdir. 329
M. Resm-i tapuyla tasarruf olunan yeri Zeyd Amr’a emaneten kosa
ba‘dehû Amr bir nice yıl bu yere mutasarrıf olsa Zeyd bu yeri Amr’dan
gerü taleb eylese şer‘an câiz ola mı ilah?
El-Cevâb: Olur.330
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M. Zeyd tapu yerinde bağ dikse ba‘dehû bağ harâb olsa ba‘dehû bu yeri
sipahi tasarruf eylese yigirm elinde olsa sonra vefat oldukda Halid resm-i
tapu verib alsa ba‘dehû Zeyd vârisleri bağ yeridir deyû taleb eyleseler
şer‘an talebleri mesmu‘ olur mu?
El-Cevâb: Olmaz.331
Arazi kullanımıyla ilgili fetvalardan birinde sorunun kendisinden ziyade soruda arazi
geçişinde izin gerekmesinin söylenmesi dikkat çekmektedir. Buna göre ekinler arasına
kavmiyle uğrayan mecnûne bir kıza ekin sahipleri, kadı tarafından verilen belgeyi
göstererek geçiş izninin olmadığını söyler. İzin mes’elesinin yanı sıra bu iznin kadı
hücceti ile kanıtlandığı da fetvada gösterilir. Arazide iznin hangi durumlarda gerekli
olduğu ya da kadının hangi sebep üzerine bu hücceti ekin sahiplerine verdiği üzerine
düşünüldüğünde kızın mecnûne olması ve bu toprağın da ekili toprak olması ilk akla
gelen sebeplerdendir. Ancak Feridun Emecen’in belirttiği üzere buradaki önlem kızın
mecnûne olmasıyla ilgili değil arazi sahibinin kendi arazisiyle ilgili inisiyatifidir. Kişi
isterse kendi arazisindeki geçişi bu şekilde kontrol edebilir. 332
Mes’ele: Bir mecnûne kız yalakdan gelürken ekinler arasına uğrasa
kavmiyle ekin sahibleri hüccet-i kadı vardır murûr eylemen deyû cenk
eyleseler bu esnada kız merkebden düşüp helâk olsa velileri ekin
sahibleri zararlarından helak oldu deyû dava eyleseler mesmu‘ ola mı?
El-Cevâb: Deseler ki onlar eşeği dövdüler, eşek bundan sebep hareket
etti. Böylece kız eşekten düştü ve öldü. Delil getirirlerse davaları
dinlenir, yoksa dinlenmez. Böyle fetva verdi. 333
Genellikle arazinin kullanımıyla ilgili olan bu fetvalarda arazi çeşitleri ve araziden
alınan vergilerden resm-i tapuyla ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu ayrıntılar
Osmanlı’da arazinin belirli şartlara göre kullanıldığını da gösterir. Bu bölümde
mecmuadaki mekan kullanımını arazi üzerinden gösterecek fetvaların bir kısmı
verilmiştir. Mecmuadaki mekan kullanımına ve Osmanlı toprak sistemine dair izler
taşıyan bu fetvaları mecmuadaki diğer fetvalarla çeşitlendirmek mümkündür.
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4.2.3. Bağ / Bahçe
Mecmuadaki mekan kullanımından biri de bağ ve bahçe kullanımıdır. Vakıf ve arazi
kullanımıyla doğrudan ilgili olan bağ ve bahçe kullanımı fetvalarda çeşitli şekillerde
görülmektedir. Bu da bağ ve bahçenin Osmanlı Devleti’nde özel ve kamusal alanda
önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Vakıf ve arazi kullanımında olduğu gibi bağ ve
bahçe kullanımıyla ilgili fetvalarda da Osmanlı toprak sistemine ait ayrıntılar
bulunmaktadır. Bunlardan biri Zeyd’in mütevelliden334 ücret karşılığında aldığı ve
ziraat eylemek üzere olduğu toprağı başka mütevellinin talep etmesiyle ilgili olan
fetvadır. Bu fetvada vakfedilen tarlanın ücret karşılığında tutulması ve kullanımıyla
ilgili ayrıntılar görülür.
Zeyd mütevelliden vakf-ı mezra‘a ücer-i misline tutub ziraat eyler iken
mütevelli âhar gelüb bu mezra‘ayı Zeyd’in elinden alub kendü tasarruf
etmek istese şer‘an câiz ola mı?
El-Cevâb: Eğer icare sahihse câiz olur. 335
Başka bir fetvada ise zaviyeye vakfedilen bağın durumu ve bu bağın kullanımı ayrıntılı
bir şekilde görülmektedir. Bu bağdan alınan mahsulün geliri bir müddet zaviye için
harcanmış ancak bir süre sonra bağ harap olmuştur. Fetvadaki soru zaviyenin şeyhinin
bu bağı Amr’a satmasıyla ve bu satış sonrasında Amr’ın bu yere yeni bir bağ
dikmesiyle başlamakta ve zaviyeye gelen başka bir şeyhin buradan mukataa336 talep
etmesiyle sona erer. Bu fetvada da arazinin Sultan arazisi olup olmaması belirleyicidir.
M. Zeyd bağını bir zaviyeye vakf eylese bir nice zaman gallesi zaviyeye
sarf olunsa sonra bağ harâb olub tahminen on yıl harâb yatsa ba‘dehû
zaviyenin şeyhi Amr’a bu yeri bey‘ eylese Amr dahi yeni bağ dikse ve
hem evvelden yerün haracın beylikden alsalar bu zaviyeye sonra şeyh
âhar gelüb mezkûr yerden mukataa alurum dese şer‘an alur mu yoksa
beyliğe harac verilmesiyle mukataa alınmaz?
El-Cevâb: Eğer bu yer arz-ı Sultâni ise şeyhin sözü dikkate alınmaz. 337
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Bağ ve bahçenin kullanımıyla ilgili diğer fetvalar toprak sahibinin farklı sebepler için
toprağını başka birine vermesine dairdir. Bunlardan biri Zeyd’in resm-i tapulu yerinde
olan ormanlığı ihya etmesi için Amr’a vermesi, bu ormanlık içindeki ağaçların
işlenmesi sonrasında kendisine ortaklık teklif etmesi ve bu ortaklığın beraberinde
getirdiği şartlarla ilgilidir. Diğeri ise benzer bir şekilde Zeyd’in yerini Amr’a ziraat
etmesi için vermesi, bunu şarta bağlaması ancak bu şarta uygun davranmamasıyla
ilgilidir. Her iki fetvada da toprak verilirken belirlenen şartlara vurgu yapılmaktadır.
Zeyd resm-i tapulu yerinde olan ormanlığı ihya eylese deyû Amr’a emr
eylese ve içinde olan eşcârın işle seninle müşterek olalm dese ba‘dehû
Amr ve dahi bu yeri ihya eylese açsa yemiş ağaçların işlese yemiş verür
olsa ba‘dehû Zeyd yine yemiş ağaçların Amr’a vermezim dese nice ola?
El-Cevâb: Eğer Zeyd benim toprağıma ağaçlar dik veya ağaçların bir
kısmını keserek bir kısmını da meyve verecek şekilde ıslah et dese Amr
da bu şekilde ıslah etse ve ağaçlar meyve verse Zeyd’in dediği gibi olur.
Böyle fetva verdi. 338
Zeyd yerini Amr’a ziraat eylemeğe verse şol şart üzerine ki bakar (inek)
ve nısf-ı bezer (tohum) Amr’un ola ve nısf-ı bezer ve arz Zeyd’ün ola.
Ba‘de’d-diyâs339 taksim edeler ba‘dehû Zeyd ben bezeri ihrac edüb
bâkisin taksim ederüz dese şer‘an Zeyd sözü mesmu‘ olur mu olmaz mı
beyân oluna?
El-Cevâb: Zeyd’in sözü dinlenmez. Tohumlarının miktarına göre
aralarında çıkartılır ve toprağın sahibi için toprak ücreti ikiye bölünür. 340
Bir önceki fetvalarda da görüldüğü üzere bağ ve bahçenin kullanımı aynı zamanda
tohum ve ağacın kullanımıyla da ilgilidir. Bu fetva da Zeyd’in sağlıklı iken Amr’a
verdiği meyveli ağaçları Amr’ın tasarruf etmesi ve Zeyd’in vefatından bir süre sonra
vârisinin bu ağaçlardan gelir talep etmesi görülür. Burada cevap Zeyd’in ağaçları Amr’a
hangi şartla verdiği ve Amr’ın bu ağaçları nasıl kullandığına göre belirlenir. Bunun yanı
sıra Zeyd’in vârisinin bu ücreti ne zaman talep ettiği de önemlidir.
M. Zeyd hâlühü sıhhatinde mülk-i eşcâr-ı müsmiresin verse bana hatme
oku dese Amr dahi okusa bu eşcâra sağlığında on yıl mikdarı tasarruf
eylese ba‘dehû Zeyd vefat etse o yıl dahi Amr gerü tasarruf etse Zeyd’ün
vârisi ol hînde dava etmese elân dava eylese ki bu eşcâr atam sana fevt
338
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oluncaya dek tasarruf et deyû verdi. Ba‘dehû tasarruf etdüğün eyyamın
gallesin ver dese şer‘an vârisin davası mesmu‘ ola mı?
El-Cevâb: Amr bu şekilde tasadduk etmişse vârisin davası dinlenmez.
Eğer ona ücret ödediyse dinlenir.341
Arazi kısmında mîrî arazinin türlerinden olan timar arazisi hakkında bir fetva örneği
verilmiştir. O fetvada timar arazileri müsellemlik yer ve yaya yeri gibi türleriyle
görülmüştür. Bu fetvada ise timar kelimesiyle herhangi bir arazi türü değil arazinin
kullanımı kastedilmektedir. Bu fetvada timar, bakım yapmak manasında kullanılmıştır.
Fetvada bağını Amr’a timar etmeğe veren Zeyd’in bu bağı bir süre sonra Halid’e
satması ve bu satış sonrasında Amr’ın talebi değerlendirilmiştir.
M. Zeyd Amr’a bir bağını timar etmeğe verse hâsılın yaruya ba‘dehû
Amr timar edüb hâsıl surete geldüğü hînde mezbûr Zeyd bu bağı Halid’e
satsa kaybetse hâsılın nısfın Amr Halid’den almak istese şer‘an ala mı?
El-Cevâb: Kazancın yarısı onundur.342
Bu bölüm içerisinde incelenecek fetvalardan biri de bir tarlanın yol olarak kullanılmak
istenmesidir. Bu fetvaya göre Zeyd’in tarlası bir köyün yakınındadır ve bu köy halkı
davarlarının geçmesi için yol talep etmiştir. Kendi isteğiyle bu yolu köy halkının
kullanımına açan Zeyd’in daha sonra bu yolda ziraat yapmak istemesi üzerine sorulan
bu fetvada belirleyici olan yolun ihtiyaç olup olmamasıdır.
M. Zeyd’ün mezra‘ası bir karye kurbunda (evleri) olsa bu karye halkı
davarlarına murûr etmeğe yol taleb eylese Zeyd dahi hüsn-i rızasıyla
verse ba‘dehû birkaç yıldan sonra bu yolu tutub ziraat etmek istese şer‘an
elinden gelür mü ilah?
El-Cevâb: Eğer yol ihtiyaç (zaruri) ise Zeyd’in sözü dinlenmez.343
Bağ ve bahçe kullanımının vakıf ve arazi kullanımıyla doğrudan ilgili olması bağ ve
bahçenin kendisinin arazi olmasıdır. Bu anlamda arazi başlığı altında incelenebilecek bu
fetvaların ayrı bir başlık altında işlenmesinin sebebi, fetvalarda bağ ve bahçenin önemli
ölçüde görünür olması ve mekan kullanımı açısından vurgulanmak istenilmesidir.
Fetvalarda çoğunlukla kullanım süreci ile karşımıza çıkan ve bu bölümde de kendisine
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mekan olarak vurgu yapılan bağ ve bahçenin XV. yüzyıl Osmanlı Devleti toprak sistemi
içerisindeki konumu da bu fetvalardan yola çıkarak takip edilebilir.

4.2.4. Medrese
Fetvalarda medresenin kullanımı genellikle inşa süreci üzerinden ilerlemektedir. Bunun
yanı sıra medreseyle ilgili fetvalarda vakıf, vâkıf ve vakıfname unsurları da etkin rol
oynamaktadır. Mekan kullanımıyla ilgili diğer başlıklarda da vurgulandığı üzere
Osmanlı’da mekan kullanımı söz konusu olduğunda vakıf sistemiyle karşılaşmak
doğaldır ve fetvalarda da bu açıkça görülmektedir. Bu bölümde incelenecek olan
fetvalardan biri medresede eğitim için tahsis edilen görevliye verilen ücretin vâkıfın
rızası olmadan arttırılmasıyla ilgilidir.
M. Zeyd bir medrese bina eylese cihet-i tedris on akçe tayin eylese
müderris olan vâkıfın rızası olmadan on akçe üzerine alsa şer‘an helal ola
mı ilah?
El-Cevâb: Olmaz. 344
Başka bir fetvada ise süreç medresenin inşa edilmesinden önce başlamaktadır. Fetva,
Zeyd’in medreseyi inşa etmeden bir vakıfname yazdırması ve medreseyi inşa ettikten
sonra değişiklik yapma hakkını kendi elinde bulundurmayı şart koşarak bir vakıfname
daha yazdırmasıyla ilgilidir. Zeyd’in ve müderrisin farklı vakıfnameye göre hareket
etme talebi fetvadaki asıl sorudur. Bu noktada medresenin kullanımıyla ilgili
vakıfnamedeki kayıtlara göre hareket edilir. Fetvada hangi hususta vakıfnameye göre
hareket edileceği ise belirtilmemiştir.
M. Zeyd bir medrese bina etmeden altı yıl evvelde bir vakıfnâme
yazdırsa ba‘dehû bina ettiği vakitde bir dahi yazdırsa bir sonra (ay?)
vakıfnâmede tebdîl-i tagyîr elinde ola deyû şart eylese mezbûr Zeyd kîlü
hayatda iken müderris olan kimesne evvelki vakıfnâme mucebince amel
ederin dese Zeyd dahi sâni vakıfnâme ile amel ederim dese şer‘an
kangısının sözü mu‘teber ola?
El-Cevâb: Eğer kitapta şer’i bir şekilde kayıtlı ise birinci (vakıfnâme) ile
amel edilir yoksa ikinci (vakıfnâme) ile amel edilir. 345
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Vakfın işleyişiyle ilgili vakıfnamede belirlenen şartların vakfın kullanımını doğrudan
etkilediği bir önceki fetvada görüldüğü gibi bu fetvada da görülmektedir. Buna göre
Zeyd inşa ettiği medresenin işlerinin ve bu işlere dair yapılacak değişikliklerin ölene
kadar kendi elinde olmasını talep eder ve vakıfnamede bunu şart koşar. Bu durumda
Zeyd’in isteği üzerine davranmasının caiz olup olmadığının sorulduğu bu fetvada esas
olan vakıfnamede şartların nasıl belirlendiğidir.

M. Zeyd bir medrese bina eylese cihet-i tevliyet ben fevt olunca elimde
olsun dese tebdîl ve tagyîr ziyade ve noksan elimde olsun deyû
vakıfnâme böyle şart eylese ba‘dehû mezbûr Zeyd tebdîl ve tagyîr etmek
istese câiz ola mı?
El-Cevâb: Olur.346
Medresenin vakıf müessesesiyle bağlantılı olarak görüldüğü bu fetva medresenin
kendisi üzerinden değil medresenin vakıf değirmeni üzerinden ilerlemektedir. Bu
değirmenden alınan ücret değirmen harap olup da tamir edildikten sonra dört katına
çıkmıştır. Ücrette yapılan bu değişiklik mevcut müderrisin izniyle yapılmasına rağmen
medreseye gelen başka bir müderrisin değirmeni almak istemesi fetvadaki asıl sorudur.
Belirli bir miktarda ücret ile medrese yararına kullanılan bu değirmenin alınma talebi
fetvada değerlendirilir.
M. Bir medresenin vakıf değirmeni olsa bu değirmenden yevmî iki akçe
hâsıl olsa medreseye ba‘dehû değirmen harab olsa Halid müderris izniyle
bu değirmeni tamir edüp yevmî sekiz akçe hâsıl gösterse medreseye
ba‘dehû müderris ahar gelüb bu değirmeni Halid’den almak istese bu
kadar nef‘ varken şer‘an câiz ola mı ilah?
El-Cevâb: Ondan alamaz. Eğer bu şekilde işletme olarak kullanılıyorsa
vakıf için daha yararlı olur. 347
Mecmuada hakkında az sayıda fetva olan medrese kullanımı genelde vakıf olması ve
vakıfnamedeki şartları üzerinden incelenmiştir. Bu anlamda inşa sürecinin öncesi veya
sonrasında medresenin kullanımıyla ilgili vakıfnamede belirlenen şartlar sonraki süreci
doğrudan belirlemektedir. Süreç içerisinde medresenin işleyişi veya medreseyle ilgili
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herhangi bir hususta değişiklik yapılması vâkıfın bu değişiklik talebini vakıfnamede şart
koşmasıyla mümkün olmaktadır.

4.2.5. Mescit / Kilise
Mecmuanın şahsiyetinde belirleyici olan mekan kullanımlarından biri de fetvalardaki
mescit ve kilise kullanımıdır. Bu fetvalar az sayıda olsa da fetvadaki ayrıntılar fazla
olduğu için az sayıda örnek üzerinden mescidin mekan olarak kullanımını görmek
mümkündür. Mescit ve kilise kullanımı üç fetvada birlikte geçmektedir. Bu fetvalarda
ön plana çıkan mesele kilisenin mescide çevrilmesi ve sonrasındaki durumuyla ilgilidir.
Diğer iki fetva ise sadece mescitle alakalı olup bu fetvalarda bir evin mescide
vakfedilmesi ve mescit olarak kullanılan bir yerin eve dönüştürülmesi söz konusudur.
İlk fetvada süreç padişahın hükmüyle teftiş olunan kilisenin kadı hükmüyle
mescit yapılmasının onaylanmasıyla başlamaktadır. Mescit olarak kullanılan bu yerde
namaz kılan Müslümanların sancakbeyi tarafından engellenmesi ve bu kiliseyi tekrar
zımmilere vermesi fetvanın en önemli noktasıdır. Fetvadaki asıl soru ise bunu yapan
sancakbeyi ve zımmilere ne yapılması gerektiğidir. Fetvada dikkat çeken başka noktalar
da bulunmaktadır. Bunlardan biri kilise olarak kullanılan bir yerin mescide çevrilme
süreçlerinden birinin fetvadan takip edilmesidir. Diğeri ise sancakbeyinin padişah
hükmüyle teftiş olunan ve kadı hükmü ile mescit olunmasına karar verilen bir mekanı
bu hükümlerin aksi bir şekilde kullanması, bu mekanda bulunan Müslümanları
cezalandırması ve mekanın kullanımını değiştirmesidir. Sancakbeyinin bu davranışı
neticesinde alacağı cezadan çok bu şekilde davranmaya cesaret edebilmesi dikkat
çekmektedir.
M. Bir kenîse hükm-i padişahla teftiş olunup mescid olunmasına bir kadı
hükm eylese ol gün içinde evkât-ı hamse ikâmet olunsa ba‘dehû sancak
beyi olan kimesne namaz kılan Müslümanları men‘ eylese bu kenise
içine namaz kılman dese ve bazı Müslümanları habs ve darb eylese ve
tamga bassa ve bu kenîseyi yine zımmîlere verse içinde fısk-ı fücûr ve
âyinlerin ve erkânların işleseler şer‘an bu hususta sancak beyine ne lazım
ola ve zımmilere dahî ne lazım ola ilah?
El-Cevâb: Kilise kafirlerin elinden alınır ve mescid olarak kullanılır.
Müslümanların burada namaz kılmasına engel olan kimse büyük günah
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işlemiş olur. Hakim mescidde yaptıkları kötü davranıştan dolayı kafirleri
cezalandırır. 348
Kilisenin mescit olmasıyla ilgili diğer fetvada ise bu yer bir keşiş tarafından mülk olarak
görülür ve içerisinde içki içilip ayin yapılır. Halbuki bu yer padişahın emriyle teftiş
olunmuş ve mülkü kimseye ait görülmemiştir. Bir önceki fetvada olduğu gibi bu fetvada
da kilise padişah emri ve kadı hükmüyle mescit olunmuştur. Bu durumda bu yerin kendi
mülkü olduğunu iddia eden ve içerisinde İslam’a uygun olmayan davranışlarda bulunan
keşişin cezasının ne olacağı fetvada sorulmaktadır.
Bir kenise mescid olunsa, içinde nice gün beş vakit kılınsa sonra bir keşiş
mülküdür deyû içinde şürb-i hamr eylese ve keferenin âyinin erkânın
eylese halbuki padişah emriyle teftiş olub kimesnenin mülk idüğü sabit
olmayub mescid olmasına padişah emriyle kadı hükmiyle ola şer‘an
beyan oluna. Keşişe ne lazım ola?
El-Cevâb: Bu yer keşişin elinden alınır ve mescid yapılır. Hakim bu keşiş
adamı cezalandırır.349
Aşağıdaki fetvada ise kilise Müslümanlar tarafından yıkılır ve yıkılan yere mescit inşa
edilir. Müslümanlar tarafından ibadet mekanlarının yıkılmasına tepki gösteren zımmiler
“biz de sizin mescidinizi bu şekilde yıkarız” sözleriyle Müslümanları tehdit eder.
Zımmilerin Müslümanlara karşı tehditkar bir şekilde davranabilmeleri bu dönemde
zımmilere karşı henüz esnek davranıldığını gösterir mi? Bu sözlerinden dolayı
zımmilerin hangi cezaya tâbi tutulacağı fetvada sorulsa da bu fetvanın cevabı
mecmuada bulunmamaktadır. Fetvanın cevabı olsaydı muhtemelen yukarıdaki sorunun
cevabı da verilebilirdi.
Mecmuanın son sayfalarında bulunan bu fetvadaki cevabın eksikliği mecmuanın
bu sayfalarındaki düzensizlikle açıklanabilir. Bunun yanı sıra fetvadaki bitiş cümlesinin
“Bu mes’ele beyanında eimme-i Hanefî’den cevap ne buyurdular?” olması dikkat
çekmektedir. Bu bitiş cümlesi orijinal fetva formunda görülen bir cümle olduğu için bu
cümleyle başlayan bir fetvanın mecmua içerisine bulunması ilginçtir. Bu fetvanın tek
örnekle mecmuanın son sayfalarında düzensiz bir şekilde olması istisnai olduğunu da
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açıklamaktadır. Cevabı olmasa da sorudaki ayrıntılar ve bitiş cümlesinin bu şekilde
olmasından dolayı bu fetva burada örnek olarak verilmiştir.
Mes’ele: Zımmîlerin kiliselerin Müslümanlar hedm edüb mescid bina
ederler iken zımmîler biz de sizin mescidinizi, minarelerinizi şöyle
yıkarız deseler şer‘an zımmîlere bu sözden nesne lazım gelür mü?
Katilden, darbden, habisden, tazirden, cürmden. Bu mes’ele beyanında
eimme-i Hanefi’den cevap ne buyurdular?350
Buraya kadar verilen fetvalarda mescit ve kilise aynı fetva içerisinde geçmiştir. Bu
fetvalar ise sadece mescit kullanımı üzerinedir. Fetvalardan biri mülk olarak kullanılan
evin bir kimseye vakfedilmesi ve bu vakfın bir süre sonra da mescide vakıf olunmasıyla
alakalıdır. Diğeri ise mescit olarak inşa edilen bir yerin bir süre sonra eve
dönüştürülmesiyle ilgilidir. Her iki örnekte de asıl soru imam, cemaat ve Müslümanların
bu konudaki itirazlarının geçerli olup olmamasıdır.
M. Zeyd bir mülk evin Amr’a vakf eylese ve evlâdı münkarız oldukdan
sonra mescide vakf olsun dese ba‘dehû Amr bu evi satmak istese
mescidin imamı ve cemaati olanlar niza‘ edüb (ya?) sen içinde otur ve
mescidün vakfıdır deseler şer‘an bunların sözleri mu‘teber ola mı?
El-Cevâb: Olur.351
M. Zeyd bir mescid bina eylese içinde namaz kılınsa bir nice yıl ba‘dehû
Zeyd bu mescidi Amr’a verse ev edin dese Amr dahi mihrabın yıkub
ocak eylese ba‘dehû müslimin niza‘ eyleseler mescid etmek isteseler
taleb eyleseler şer‘an ellerinden gelür mü?
El-Cevâb: Gelmez.352
Fetvalarda mescit ve kilisenin kullanımı çoğunlukla kilisenin mescide çevrilmesi ve bu
sürecin getirdiği sonuçlarla ilgilidir. Fetvaların bir kısmında padişahın emri ve kadının
hükmü de vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra sancakbeyi, keşiş ve zımmilerin kilisenin
mescide çevrilmesi konusundaki itirazları, bu itirazlarla birlikte söyledikleri sözler ve
yaptıkları davranışlar fetvalardaki soruların sebebidir. XV. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde
önemli iki mekan olan mescit ve kilisenin fetvalardaki görünümü bu bölüm içerisinde
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incelenmiştir. Hakkında az sayıda fetva olan bu iki mekanla ilgili fetvaların soru ve
cevaplarının ayrıntılı olması kullanım sürecini görmemizi sağlar.

4.3. Sosyal Olaylar
4.3.1. Elfâz-ı Küfür
Fetvalardaki sosyal olayların bu bölüm içerisinde elfâz-ı küfür, cinayet, düğün gibi bir
başlık altında toplanarak verilmiştir. Bunun yanı sıra sosyal olaylarla ilgili bir başlık
altında toplanamayacak birbirinden farklı fetvalar da vardır. Bu fetvalar ise çeşitli
olaylar başlığı altında toplanıp incelenmiştir. Bu konulardan elfâz-ı küfürle ilgili
fetvalar meselenin önemi ve diğer konulara göre hakkında daha fazla örnek olmasından
dolayı ilk önce incelenecektir. Bu noktada elfâz-ı küfür başlığının sosyal olaylar başlığı
altında incelenme sebebini açıklamak faydalı olacaktır. Elfâz-ı küfür dinden çıkaran
sözler anlamına gelse de bu sözlerin en az iki veya daha çok kişi arasında birbirlerine
karşı telaffuz edilen sözler olması ve kişiler arasındaki ilişki biçimini göstermesi bu
konunun sosyal olaylar başlığı altında incelenmesini mümkün kılmaktadır. Mecmua
içerisinde tasavvufla alakalı sadece iki fetva bulunmaktadır ve bu fetvalar da elfâz-ı
küfür başlığı altında verilmiştir. Bu hususta örnek verilecek ilk fetva bir vaizin vaazında
Halvetiler aleyhinde sözler sarf etmesi üzerinedir. Vaiz Hz. Peygamber’in onlar gibi
giyinmediğini söyleyerek Halvetiler aleyhinde söylediği sözlerin doğruluğunu Hz.
Peygamber’in davranışıyla delillendirmiştir. Benzeri bir fetva da sûfilerle alakalıdır. Bu
fetvada Zeyd, sûfilerin başlarına taktıkları sarıktan aşağıya doğru sarkan parçayı hınzır
kuyruğuna benzeterek sûfileri aşağılar.
Bir vâiz vaazında Halvetiler deccaldır şeytanlardır ve şeytânîlerdir ve
tacları dahi bidattir mekrûhdur belki haramdır dese ve hem Sultân-ı
Enbiyâ tac giymedi kara sarınmadı ve giymedi dese şer‘an bu akvâli
diyene ne lazım ola?
El-Cevâb: Dinden çıkar ve eşinden boşanır. 353
Mes’ele: Zeyd sûfilerin irsâl-i zenebi ‘imâme etdükleri hınzır kuyruğudur
dese ve çalgı helaldir dese şer‘an Zeyd’e ne lazım ola?
El-Cevâb: Dinden çıkar ve eşinden boşanır. 354
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Küfrü “peygamber” kelimesiyle güçlendirmek başka fetvalarda da görülmektedir. Buna
göre aleyhine şahitlik eden kimsenin şahitliğini peygamber olsa dahi kabul
etmeyeceğini söyleyen Zeyd’in kendi çıkarı için peygamber figürünü basite alması
elfâz-ı küfürden sayılmıştır. Buna ek olarak “peygamber” kelimesi bir kimsenin İslam
diniyle alakası olmadığını iddia etmek için “Ne Tanrı bilürsün, ne peygamberin
bilürsün” şeklinde karşıdaki kişiyi aşağılamak için de kullanılmıştır.
Mes’ele: Zeyd’ün aleyhisine Amr şehadet eyledükde Zeyd Amr içün
etse kim peygamber olursan dahi şehadetin tutmazım dese şer‘an
Zeyd’e ne lazım ola?
El-Cevâb: İstiğfar ve tevbe etmesi gerekir.355
Zeyd Amr-ı müezzine ne Tanrın bilürsün ne peygamberin bilürsün dese
kadı meclisinde Amr’a bu sözden âr vâki olsa halbuki Amr ehl-i
kelamullah olsa şer‘an Zeyd’e ne lazım ola?
El-Cevâb: Azarlanır.
İlk fetvada olduğu gibi bu fetvada da Hz. Peygamber’e atıfla yapılan bir elfâz-ı küfür
örneği görülmektedir. Kadı naibinin sözüyle ortaya çıkan bu fetvada kadı naibi bazı
şer‘î meseleleri Hz. Peygamberin de bilmediğini iddia etmiştir. Bu iddianın
kullanılmasının sebebi fetvada açıklanmasa da bu konuyla ilgili fikir yürütüldüğünde
kadı naibinin şer‘î bir konuda eksik bilgiye sahip olmasından dolayı bu sözleri kendini
savunma amaçlı kullanma ihtimali olabilir. Fetvanın cevabını belirleyen şey kadı
naibinin bu iddiayı hangi niyetle kullandığı ve aslında nasıl düşündüğüdür.
Kadı nâibi nice şer‘i mes’ele vardır ki anı Hazret-i Resûl de bilmez dese
şer‘an bu nâib kafir olur mu ve hükmü bâtıl olur mu olmaz mı?
El-Cevâb: Eğer bu sözü rasûlullahın liyakati için söylediyse dinden çıkar,
eşinden boşanır, bundan sonra hükmü bâtıl olur, imanını ve nikahını
tazelemesi gerekir, istiğfar ve tevbe etmesi lazım olur, Allah yolunda
malını bağışlaması icab eder. Eğer o her şeyde Allah’a itaatkarsa ve
peygamberinin şeriatinden başka bir şey bilmiyorsa dinden çıkmaz. 356
Kadı İyaz’ın eş-Şifâ’sından nakledildiğine göre Hz. Peygamber’in Ehl-i beytine,
eşlerine ve ashabına sövmek haram olarak görülmüş ve bunu yapan kimsenin
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lanetlendiğine hükmedilmiştir. İslam âlimleri bu hükümleri Hz. Peygamber’in bu
husustaki sözlerine dayanarak söylemiştir. Buhari’de geçen hadislerin birinde Hz.
Peygamber “Benim ashabıma sövmeyiniz. Kim onlara söverse, Allah’ın, meleklerin ve
bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun tevbesini ve ibadetini kabul
etmez.” buyurmuştur.357 Hz. Peygamber’in bu hadisini cevap olarak destekleyen fetvada
bir kimse Hulefâ-yı Râşidînden Ebu Bekir, Ömer ve Osman’a lanet etmiştir. Burada
ilginç olan bu üç ismin zikredilip Ali’nin isminin zikredilmemiş olmasıdır. Bu bir
tesadüf müdür yoksa Ali’nin ismi bilinçli bir şekilde mi anılmamıştır sorusu aklımıza
gelse de fetvadaki “bu mecmua alayına” ifadesiyle Ali de kastedilmiş olabilir. Ancak
durum böyle de olsa dört isimden üçünün zikredilip Ali’nin zikredilmemesi bunun
bilinçli bir tavır olma ihtimalini arttırmaktadır.
Mes’ele: Bir kimesne Ebu Bekir ve Ömer ve Osman rıdvanellahu
aleyhim ecmaîn bu mecmuâ alayına lanet eylese şer‘an ne lazım ola?
El-Cevâb: Dinden çıkar ve eşinden boşanır. 358
Elfâz-ı küfürde söylenen söz söyleyen kişinin akıbetini belirlemektedir ancak söylenen
söz gibi önemli olan bir şey de bu sözün hangi niyetle söylendiğidir. Bu yüzden
soruların

bir

kısmı

niyetin

ne

olduğu

sorgulanarak

birkaç

duruma

göre

cevaplandırılmaktadır. Aşağıdaki fetvanın cevabı niyetin sorgulanmasına iyi bir
örnektir. Fetvanın sorusu ise ümmî olan Amr’ın Müslüman olan Zeyd’e Yahudi ve
Ermeni şeklinde sövmesiyle ilgilidir. Sorunun Zeyd ve Amr için ehl-i kelâmullah ve
ümmî sıfatlarının kullanılarak sorulması bu sıfatların Amr’ın akıbetinde etkili olmasıyla
alakalıdır.
M. Zeyd ehl-i kelamullah olsa Amr ümmî olub mezbûr Zeyd’e bire
cühûd ve Ermeni deyû şetm eylese şer‘an Amr’a ne lazım ola?
El-Cevâb: Eğer kasdı Zeyd’e sövmek ise azarlanır. Eğer itikadını
kastederek onun kafir olduğu söylerse dinden çıkar.359
Mecmuada elfâz-ı küfürle ilgili örneklerin bazıları fetva formunda soru ve cevap
şeklinde değil hüküm şeklinde verilmiştir. Bu şekildeki hükümlerin sayısı mecmuadaki
357

Selim Özarslan, “Hz.Peygamber’e Yönelik Saygısızlıklar”, Kelam Araştırmaları 5: 2 (2007): 81.
S. vr. 50b-a.
359
S. vr. 107a.
358

117

diğer hükümlerle arttırılabilir. İlim ehline ve eşe sövmek üzerine olan bu fetva,
mecmuada geçtiği şekilde şöyledir; “Kim ilim ehline veya eşine cima’ 360 lafzıyla
söverse İmam Muhammed’e ve bütün fıkıh ehline göre dinden çıkar ve eşinden boşanır.
Kevâşî’den nakledilmiştir. 361 Bu hükümde ilim ehlinin ve eşin aynı kategoride
değerlendirilmesi eşin de ilim ehli kadar değerli görüldüğünü gösterir ve bu açıdan
önemlidir. Bunun yanı sıra hüküm sonunda verilen nakil de dikkat çekmektedir.
İki veya daha fazla kişi arasındaki ilişkiyi veya bir kimsenin başka bir kimseye
ve topluluğa bakış açısını gösteren elfâz-ı küfürle ilgili fetvalar bu özelliği dolayısıyla
sosyal olaylar başlığı altında incelenmiştir. Bölüm içerisinde mecmuadaki fetvaların
sadece bir kısmı kullanılmıştır. Bu fetvalarda söverken kullanılan ifadeler veya
benzetmeler bireysel ve toplumsal anlamda hoş görülmeyen kimseleri, grupları ya da
şeyleri görmek açısından önemlidir. Halvetilerle ilgili fetvada olduğu gibi bu fetvalar
aynı zamanda bireysel ve toplumsal algıyı da göstermektedir. Çeşitli sebeplerle
kullanılan elfâz-ı küfürün bazı fetvalarda kişinin aleyhine yapılan bir şeyde o kişinin
kendi çıkarını göz etmek için karşısındakine karşı kullandığı da görülür. Fetvalarda
görüldüğü üzere elfâz-ı küfürle ilgili cezalandırmalar şer‘î olarak kesin hükümle verilse
de bu cezalandırmaların bir kısmından önce kişinin kullandığı sözcükleri hangi niyetle
söylediği sorgulanır ve cezalandırma bu niyete göre yapılır.
4.3.2. Cinayet
Cinayetle ilgili fetvalar iki türlü kurguyla karşımıza çıkmaktadır. Bu fetvaların bir
kısmında katil bellidir ve katile işlediği cinayetten dolayı verilecek ceza fetvada
sorulmaktadır. Bir kısmında ise fâil-i meçhûl cinayetler olup ölünün bulunduğu yerin
halkına diyet gerekip gerekmediği sorulmaktadır. Mecmuada çoğunlukla “bâbü’l-katl
ve’l-cinâye” başlığı altından verilen bu fetvaların farklı başlıklar altında tekil olarak
verildiği yerler de vardır. Cinayetle ilgili fetvalarda birinin öldürülme sebebi, nasıl
öldürüldüğü, ölü bulunduğu yer ve öldükten sonra hayatta olan yakınlarının talepleri
gibi ayrıntılar bulunmaktadır.
Zeyd’in öldürülme şeklinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı fetvada Zeyd’in
ölümü sırasında küçük olan çocuğunun bâliğ olduktan sonra maktülden diyet talep
360
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etmesi sorulmaktadır. Fetvanın cevabında öldürülen kişiyle ilgili delil olması belirleyici
olmuştur. Bir sonraki fetvada ise vakıf hamamının kapısında yaralı bir şekilde ölü
bulunan Zeyd’in durumu söz konusudur. Katili belli olmayan bu kişinin ölümü için
diyetin kimden talep edileceği fetvanın asıl sorusudur.
M. Zeyd’i ata basdurub ve ağaç ile darb edüb helak eyleseler Zeyd’ün
sagîri oğlu olsa vasî olan bunlarınla inkardan beş yüz akçe sulh eylese
ba‘dehû bu sagîr oğlan bâliğ olub tamam-ı diyet taleb eylese şer‘an ala
mı?
El-Cevâb: Eğer öldürülen kişi üzerine delil varsa veya kadı biliyorsa
oğlanın onlardan diyet talep etmesi gerekir. 362
M. Zeyd mecrûhen bir camiin vakıf hamamının kapusunda maktûl
bulunsa katil malum olmasa bu camii mahallesinin halkına mı diyet
lazım ola yoksa camiden vazife-horlara mı lazım ola?
El-Cevâb: Eğer maktulün velisi mesela katil Zeyd’dir gibi bir iddiada
bulunmuyorsa diyet beytü’l-mâlin363 üzerine olur.364
Fetvalardaki cinayetlerden biri de köle cinayetleridir. Köle cinayetleri kölenin bir yerde
ölü bulunması, kölenin bir kimse tarafından öldürülmesi ve kölenin efendisi tarafından
öldürülmesi olarak üç şekilde fetvalara yansımaktadır. Bu fetvaların asıl soruları birinin
bağında ölü bulunan köle için bağ sahibinin bedel ödemesinin gerekli olup olmadığı,
öldürülen kölenin çocuklarına verilecek olan bedelin kullanılması ve efendisinin erkek
çocuğuyla cinsi münasebette bulunan kölenin efendisi ve eşi tarafından dövülerek
öldürülmesidir.
Mes’ele: Abd-i mükâteb Amr’ın mülk-i bağında mecrûhen maktûl
bulunsa Amr’a şer‘an kıymet-i abd-i mükâteb lazım olur mu olmaz mı?
El-Cevâb: Mülk sahibine abd-i mükâtebin kıymeti (bedeli) gerekir. 365
M. Zeyd bir abdi katl eylese ve Zeyd’in sagîrleri de olsa sonra
sagîrlerinin birisi de fevt olsa şer‘an Zeyd avratına abd-i kâtil
kıymetinden ve sagîr hissesinden değer mi değmez mi?
El-Cevâb: Değer.366
M. Zeyd abd-i memlükünü Zeyd’in sagîr oğluna livâta etdi deyû iki
kimesne dese Zeyd’in avratı bu abdi taş ile başına urub beynisi taşra
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gelse Zeyd dahi ağaç ile gövdesinde darb eylese şer‘an Zeyd dahi katilü
olmuş ola mı?
El-Cevâb: Eğer kadın şiddetli darbeyle dövdüyse katil sadece kadın olur
yoksa ikisi de katil olur ancak onlara kısas gerekmez. 367
Fetvalardaki cinayetlerin bir kısmında katil belli olup bir kısmında ise katil belli
değildir. Katili belli olan fetvalarda maktülün öldürülme şekli ve maktül öldükten sonra
çocuklarına verilecek olan bedeller üzerine konuşulmaktadır. Katili belli olmayan
cinayetlerde ise maktülün bir yerde ölü bulunması söz konusudur. Bu hususta katil için
verilmesi gereken bedelin ölü bulunduğu mekanın sahibinden talep edilip edilmeyeceği
fetvanın

asıl

sorusunu

oluşturmaktadır.

Cinayetin

yapılma

sebebi

dönemin

problemlerini yansıtırken yapılma şekli ise dönemin şartlarını ortaya koymaktadır.
4.3.3. Düğün
Sosyal olaylar başlığı altında incelenecek diğer fetvalar düğün, düğünde verilen ziyafet,
düğün öncesi hazırlanan çeyiz ve gönderilen armağanlarla ilgilidir. İlk fetvada düğünün
çalgılı ve çalgısız olması fetvanın ana temasıdır. Buna göre çalgılı ve çalgısız düğünde
yenilen yemeğin helal olup olmaması, çalgının yemeğin üzerinde çalınıp çalınmaması
gibi sorular dönemin yaşama ve düşünme biçimini göstermesi açısından önemlidir.
Bunun yanı sıra çalgıcıların günahkar olduğu varsayılarak onlara çalgı çaldıkları için
verilen ücretin helal görülmemesi de aynı şekilde önemlidir. Mecmuada ziyafet başlığı
altında verilen bu fetvalar serisinin son kısmındaki nakil bu mes’elenin başka
kaynaklarda da tartışıldığını açıkça göstermektedir.
Zeyd çalgısız düğün eylese amma sâbûn ile adamlar davet eylese bunlar
dahi saçuyla gelüb Zeyd’ün ta’âmın yeseler şer‘an bu ta‘âm helal ola mı?
El-Cevâb: Allahu âlem. Yemekleri helalse helal olur.
Ve çalgulu düğün olsa amma ta‘âm üzerinde çalınmasa şer‘an bu düğün
ta‘âmı helal ola mı?
El-Cevâb: Olur.
Ve ta‘âm üzerinde çalgu çalınsa ol ta‘âm helal ola mı?
El-Cevâb: Olmaz.
Çalıcılara ücret helal olur mu olmaz mı?

367
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El-Cevâb: Günahkara ücret câiz değildir. Eğer ona yaptığı işin bedeli
haricinde bir şey verirse helal olur. İhtiyar’dan nakledildi. 368
Fetvalardaki bir başka konu ise kızlara verilen çeyiz ve armağanla ilgilidir. Fetvaların
ilkinde Zeyd’in kızına insanların ortasında verdiği çeyizi bir müddet sonra annesinden
kalan miras olarak verdiğini iddia etmesi ve bu iddiasının dinlenip dinlenmemesi söz
konusu edilmiştir. Çeyizin hangi maldan verildiğinin bilinmesi babanın iddiasının
akıbetini belirlemektedir. Diğer fetvada ise Amr’ın kızını seven Zeyd’in bu kıza ve
kızın kardeşine gönderdiği armağan ve uğurluğu ayrıldıklarında talep etmesinin
mümkün olup olmayacağı sorulmuştur. Bu noktada aralarında nikah olup olmaması
belirleyicidir. XV. yüzyıla ait bir metinde görülen bu uygulamanın günümüzde bazı
aileler tarafından devam ettirilmesi İslam hukukunun bu husustaki görüşüyle ilgilidir.
M. Zeyd kızına beyne’n-nâs cehâzın verse ba‘dehû birkaç aydan sonra
mezbûr Zeyd kızına eytse kim anandan irsle muntakil olan mirasun içün
verdim dese niza‘ eylese şer‘an davası mesmu‘ ola mı?
El-Cevâb: Eğer o beldede babanın çeyizi kendi malından verdiği
biliniyorsa babanın sözüne itibar edilmez. 369
M. Zeyd Amr’ın kızına yavuk olub armağan gönderse kızın karındaşına
uğurluk verse ba‘dehû ayrılsalar nikah olunmasa Zeyd bunları taleb
eylese şer‘an ala mı?
El-Cevâb: Alur.370
Yukarıda verilen fetvalarda düğünün yapılma şeklini ve bununla ilgili görüşleri içeren
fetvaların yanı sıra ebeveynlerin kız çocuklarına verdiği çeyiz veya bir kimsenin
sevdiğine gönderdiği armağanla ilgili fetvalar da vardır. Bu fetvalardaki kültürel
öğelerin İslam hukukuyla bağlantılı olduğu görülmektedir. Düğünün çalgılı olup
olmamasını ya da sevdiğine gönderilen armağanın nikah öncesinde talep edilebilir
olması İslam hukukunun bu konudaki görüşlerini yansıtmakta ve kişilerin sosyal
faaliyetlerini de bu görüşlere bağlı olarak gerçekleştirdiğini göstermektedir. XV. yüzyıl
Osmanlı dünyasına ait izler taşıyan bu fetvalar mecmuada az sayıdadır ancak İslam
hukukunun bu konudaki görüşü ve fetvanın sonunda nakil verilmesi bu konunun üzerine
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düşünüldüğünü ve konuyla alakalı fetva örneklerinin çoğaltılabileceğini ortaya
koymaktadır.
4.3.4. Çeşitli Olaylar
Fetvalarda “serika” kelimesiyle geçen hırsızlık, bu olaylardan birine örnektir. Bu
fetvalarda hırsızlığın yapılmasıyla başlayan süreç mal sahibinin hırsızlık yapan kişi
veya kişileri tespit etmesiyle devam eder. Mal sahibinin hırsız olarak yanlış kişiyi
hapsettirmesi ise fetvalardaki asıl meseledir. Bu fetvalarda çoğunlukla yanlış tespit
sonrasında kefaletin gerekli olup olmadığı sorulmaktadır. Günlük hayatın yansımasını
olağan bir şekilde gösteren bu fetvalardan birinde mal sahibinin hırsızı ehl-i örfe371
hapsettirdiğini vurgulaması fetvalarda dikkat çeken tek unsur olarak verilebilir. Örfün
uygulayıcısı olan bu kimseler birkaç fetvada daha görülmektedir.372
M. Zeyd akçem serika olundu deyû karye halkını habs etdirse sârik zâhir
olsa bu karye halkına tazmin etdirmek istese şer‘an câiz ola mı?
El-Cevâb: Olmaz. 373
M. Zeyd’in atı serika olunsa Amr ben buldum dese bu ikrarla şer‘an
Amr’a zamân müteveccih ola mı?
El-Cevâb: Eğer hırsızın elinden aldığı ikrar olunursa kefalet gerekir. 374
Zeyd Amr’ı atım serika eyledi deyû ehl-i örfe habs ettirse iki bin akçesin
alub habiste Amr fevt olsa sonra atı aynıyla âhar elinde bulunub Zeyd
alsa şer‘an Zeyd’e zamân sâî olur deyû kadı hem aynın ve hem diyet
hükmederse hükmü nâfiz olur mu olmaz mı?
El-Cevâb: Bu mesele üzerine ictihad edilmiştir. Eğer kadı Zeyd’in diyet
ödemesine hüküm verdiyse hükmü geçerli olur ve aynısı Zeyd’den alınır.
Böyle fetva verdi. 375
Bu başlık altında verilecek fetvalar arasında hastalıkla ilgili fetvalar da vardır. Bu
fetvalardan biri cüzzam olan bir kimsenin köyünden çıkartılması ve aradan geçen zaman
içerisinde eşinin kadıya varıp boşanma talebinde bulunmasını söz konusu eder. Diğeri
ise hapiste hastalanan bir borçlunun kefil gösterilerek evine çıkartılmasıyla alakalıdır.
Bu fetvanın cevabında hapisteki kişinin durumu izah edilerek eve çıkartılmasının uygun
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olduğu bir kez daha vurgulanmış ve bu kimsenin hapiste bulunmasının sebebi
hatırlatılmıştır. Fetvanın sonunda verilen iki nakil de bu konudaki hükmün geçerliliğini
destekler niteliktedir.
M. Zeyd cüzzam olsa karyeden ihrac eyleseler bunun üzerine birkaç yıl
geçse mezkûrun avratı kadıya varub avrat talebiyle kadı tefrikine hüküm
eylese şer‘an nafiz ola mı?
El-Cevâb: Allahu âlem kadının hükmü uygulanır.376
Medyûn-i mahbus mahbesde hasta olsa katı za‘if olsa hizmet edicek
kimesne dahi olmasa kefil alınub çıkarılmak evine varmak şer‘an câiz
olur mu olmaz mı ilah?
El-Cevâb: Olur. Böyle fetva verdi. Hapiste olan borçlu bir kimse
hapishanede onu zayıf düşürecek şekilde hastalansa ve yanında kendisine
hizmet edecek kimse yoksa kefil ile oradan çıkartılır. Çünkü kendi
kendine bırakıldığında ölecektir. Bu kişinin hapsedilmesindeki maksat
onu zorlamaktır, telef etmek değil. El-Fetâvâ’l-Müntehab ve El-Fetâvâ’sSugrâ’dan. 377
Sosyal olaylarla ilgili fetvalarda konusu itibariyle ilgi çeken bir fetva vardır ki o da bir
Müslümanın kafir bir kardeşinin cenazesine katılmasına dairdir. Buna göre Zeyd’in
kilisede gerçekleşen defin merasiminden sonra kiliseye girip kardeşinin üzerinde
ağlamasının hükmünün sorulduğu bu fetvada dikkat çeken birkaç nokta vardır.
Bunlardan biri kardeş anlamında kullanılan karındaş kelimesidir. Buna göre Müslüman
olan Zeyd’in Müslüman olmayan bir kardeşi vardır. Başka bir nokta ise bu fetvayı
kimin sorduğudur. Fetvada Zeyd’in davranışları biri tarafından gözlemlenmiş ve olay
anlatılarak fetva talep edilmiş gibi durmaktadır. Zeyd’in bu davranışı anlatıldıktan sonra
hüküm olarak ilk önce Zeyd’in kafir olup olmadığını sorulması da ilginçtir. Yakınını
kaybeden bir kimse cenazenin başında üzülmeden önce ölen kişinin kafir olup
olmadığını mı düşünmelidir? Fetvanın cevabı Zeyd’in kafir olmadığı şeklinde verilse de
sorudaki ifadeler bu konudaki algıyı yansıtmaktadır.
Mes’ele: Zeyd-i müslimin kâfirü’l-mille bir karındaşı fevt olsa kenîsede
defn eyleseler ba‘dehû Zeyd-i müslim gelse acısından kenîseye girse
karındaşı üzerinde ağlasa şer‘an Zeyd kâfir olub avrat-ı Zeyd’in bâyin-i
talak boş olur mu olmaz mı?
376
377
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El-Cevâb: Allahu âlem olmaz. 378
Bu fetva ise birkaç kişinin sohbet ortamındayken afyon kullanmasıyla ilgilidir. Bu
fetvayı okurken akla gelen ilk soru afyon kullanımının caizliği üzerine olsa da fetvada
sorulan soru bununla ilgili değildir. Sohbet ortamında bulunan kimselerden birinin
afyon kullandıktan sonra ölmesi neticesinde oradaki kişilerden birine diyet gerekip
gerekmediği fetvadaki asıl sorudur. Fetvadaki cevabı belirleyen şey ise bu kimselerin
afyonu kendi istekleriyle kullanmasıdır.
M. Birkaç kimesneler sohbet ederler iken içlerinden biri afyon çıkarsa
ihtiyarlarıyla bu afyondan yeseler bu yiyenlerin birisi afyondan helak
olsa şer‘an Bekir’e diyet lazım ola mı?
El-Cevâb: Olmaz. 379
Bu başlık altında son olarak bahsedilecek fetvada Zeyd’in dükkanını deri tabaklamak
için kullanması söz konusudur. Dükkandan gelen kokudan Zeyd’in komşularının
rahatsız olmasıyla başlayan süreç komşuların Zeyd’i engellemek istemesiyle sona erer.
Komşuların Zeyd’i engelleme haklarının olup olmadığının sorulduğu bu fetvanın
cevabı, İslam’a göre bir kimsenin başka birini rahatsız edecek bir davranışta
bulunmasının hoş karşılanmaması üzerinden verilmiş ve sonrasında bu konuyla ilgili
açıklama eklenmiştir.
Mes’ele: Zeyd dükkanın debbağhane eylese amma cirânı rîhından
müteezzi olsalar Zeyd’i men‘ ederler mi şer‘an etmezler mi?
El-Cevâb: Men ederler eğer dâim olursa. Böyle fetva verdi. Bir ev veya
bostan satın aldıysa ve orada deri tabaklamak istiyorsa, komşuları bu
adama engel olmak istiyorsa, deri tabaklama işi komşularını rahatsız
ediyorsa Resulullahın “ İslamda zarar vermek ve zarara zararla karşılık
vermek yoktur” sözü ile onun bu işi yapmasına engel olurlar. Müntehab-ı
Fetâvâ-yı Sugrâ’dan. 380
Sosyal olaylarla ilgili verilen bu fetvaların içerisinde mecmuanın şahsiyetini yansıtan
aayrıntılar bulunmaktadır. Bu fetvaların sosyal olaylar başlığı altında toplanmasının
sebebi fetvaların iki ya da daha çok kimse arasında geçen sosyal ilişkiler üzerine
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olmasıdır. Elfâz-ı küfür, düğün, cinayet gibi özel başlık altında verilen fetvaların yanı
sıra hırsızlık, hastalık, müslümanın kafir cenazesi başında ağlaması, afyon
kullanımından helak olma ve bir dükkanı deri tabaklamak için kullanma gibi çeşitli
olaylar başlığı altında verilen bu fetvaların dikkat çeken noktaları üzerinde bölüm
içerisinde durulmuştur. Sosyal olaylar gibi geniş bir başlığın altına fetva seçmenin kolay
olmadığını ve mecmuadaki birçok fetvanın bu başlık altında incelenebileceğini de
belirtmek gerekir.
4.4. Ailevî Mes’eleler

4.4.1. Nesep
Mecmuadaki ailevî mes’elelerden biri nesep mes’elesidir. Eşin uzun süre seferde
bulunması, cariyenin hamileliği ve eşlerin birbirinden boşanması gibi süreçlerden sonra
doğan çocukların nesebiyle ilgili şüpheler nesep mes’elesiyle ilgili fetvaların ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Bu fetvalarda ebeveynlerin nesebe dair iddialarının
birbirinden farklı olması temel sorunlardan biridir. Haricinde araya farklı ilişkilerin
girmesinden dolayı ebeveynlerin doğan çocuğun nesebinden emin olmadığı durumlar da
bulunmaktadır. Neseple ilgili çoğunlukta bu tarzda verilen fetvalara geçmeden önce bu
konuda diğerlerinden farklı olan bir fetvayı vurgulamak yerinde olacaktır. Bu fetva
nesebin kime ait olduğuyla ilgili değil bir kimsenin yüksek ve alçak nesepten olmasıyla
ilgilidir. Cevabı verilmeyen bu fetvanın sorusu mecmuada geçtiği şekilde şöyledir;
“Hind’in nesebi âla olsa Zeyd ednâ olsa ba’de Hind Zeyd nikahlansa şer‘an câiz ola mı
ilah?381” Yüksek ve alçak nesepten olan kimselerin birbiriyle yaptıkları nikahların caiz
olup olmamasının sorulduğu bu fetva sadece soru itibariyle bile dikkat çekmektedir.
Fetvanın cevabı olsaydı belki de dikkat çekici farklı ayrıntılar ortaya çıkacaktı. Yüksek
ve alçak nesepten olan kimselerin birbiriyle evlenmesinin caizliği ve bir nesebin
diğerinden üstün olması şer‘î olarak karşılığı olmayan bir konu olsa da bu konunun
fetvaya yansıması kültürel ya da şahsi anlamda yüksek ve alçak nesep arasındaki
evliliğin problemli bir durum olabildiğini göstermektedir.
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Dönemin şartları nesebin kimden olduğunun belli olmaması gibi sonuçlar
doğurmaktadır. Bunlardan biri uzun bir süre seferde bulunan adamın eşinin bu süre
içerisinde doğum yapmasıdır. Bu noktada çocuğun adam sefere gittikten ne kadar
zaman sonra doğduğu problemi çözmekte yardımcı olsa da problemin adam seferden
döndükten sonra çözülemediği anlar da bulunmaktadır. Doğan çocuğun kendisinden
değil başkasından olduğunun iddia edildiği bu durumlarda kadının bu süre içerisinde
başka biriyle birlikte olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.
M. Zeyd seferde iki yıl mikdar eğlenüb gelse Zeyd’ün avratı bir veled
getürse Zeyd benden değildir deyû nagy eylese avrat dahi bana Amr zina
etdi andandır dese ba‘dehû Zeyd fevt olsa mezbûr oğlan Zeyd’in şer‘an
miras yer mi? Halbuki Zeyd dahi boşayub red eylese nice ola?
El-Cevâb: Allahu âlem. Kadın çocuğun filan kişiden zina ile olduğunu
söyler, adam da benden değildir filan kişiden zina ile olmuştur diyerek
kadının söylediğini tasdik ederse nesebin adamdan olduğu ispatlanır.
Muhtasaru’l-Muhît’de böyledir.382
Neseple ilgili fetvalara yansıyan mes’elelerden birinin de cariyenin hamile kalmasından
sonra ortaya çıktığı söylenebilir. Buna göre hamile kalan cariyesine çocuğun
kendisinden değil kafirin birinden olduğunu iddia eden efendi cariyesini satar.
Doğumdan sonra çocuk ölür ancak efendi bundan sonra çocuğun kendisinden olduğunu
iddia eden bir davet gönderir ve anlaşma yapmak ister. Fetvadaki asıl soru ise bu
davetin ve sulhun geçerli olup olmadığıdır.
Zeyd hamile cariyesin benden değildir hamli kâfirden bile getürdü deyû
satsa ba‘dehû haml doğub fevt olsa ba‘dehû Zeyd bendendir deyû davet
eylese sulh oluna şer‘an davet ve sulhu nice ola?
El-Cevâb: Çocuk öldükten sonra davet sahih olmaz.383
Neseple ilgili sık görülen problemlerden biri de eşlerin birbirinden boşanmasından
sonra ortaya çıkar. Eşinden boşanan kadının iddet süresinin dolduğunu söyleyerek başka
biriyle nikahlanmasından yedi buçuk ay sonra doğum yapması bu çocuğun kime ait
olduğu sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu durumda kadının nikahının geçerliliği
çocuğun nesebini belirlemektedir.
382
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M. Zeyd avratına talak verse ba‘dehû üçüncü gün mezbûre avrat üç hayız
gördüm deyüb Amr’a nikâhlansa feba‘de hâzâ bu avrat yedi buçuk ayda
veled doğursa şer‘an bu veled Zeyd’e mi hüküm oluna yoksa Amr’a
hüküm oluna ilah?
El-Cevâb: Çocuğun nesebi nikâh-ı fâsidle384 ispatlanmış olur ve Zeyd’e
mensub olur.385
Birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan nesep mes’elesiyle ilgili fetvalar şöyle
özetlenebilir. Üç şekilde karşımıza çıkan fetvalardan biri eşin uzun süre seferde
bulunduğu esnada doğan çocuğun kime ait olduğuyla ilgilidir. Diğeri cariyenin
hamileliği söz konusu olduğunda bu çocuğun efendisinden değil de başka birinden
olduğunun iddia edilmesine dayanır. Son olarak diğer ikisine göre daha sık görülen
kadının eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra başka biriyle nikahlanması ve hamilelik
süresinden daha kısa bir süre içerisinde doğum yapması üzerinedir. Bu fetvalar
haricinde neseple ilgili bir fetva daha vardır ki o da yüksek nesepten olan biriyle alçak
nesepten olan birinin nikahlanmasının caiz olup olmadığının sorulduğu fetvadır. Cevabı
olmayan bu fetva soru itibariyle dikkat çekmektedir. Şer‘î olarak nikah için böyle bir
ayrım problem olarak görülmemesine rağmen bu sorunun sorulma sebebi zihinlerde
böyle bir ayrıma dair algı olduğunu göstermektedir.

4.4.2. Talak
Ailevî mes’elelerinden biri olan talak yani boşanmayla ilgili fetvaların sayısı mecmuada
çoktur. Vakıfla ilgili fetvalardan sonra hakkında en çok fetva olan talak mes’elesi bu
bölüm içerisinde insanların sosyal ve kişisel hayatının özelliklerini yansıtması
bakımından incelenecektir. Bunun sebebi talakla ilgili fetvalarda talak sebebi olarak
kullanılan ifadelerin ilgi çekmesidir. Fetvalardaki bu ifadelerden önce diğerlerinden
farklı olarak incelenecek olan bir talak fetvası vardır. Mecmuada geçtiği üzere fetva
şöyledir; “M. Bir kâfir zevcesi kâfireye üç talak ile talak verse hüküm ne ola ilah? ElCevâb: Eğer hâkim-i müslimin arz etse talak vâki’ olur.”386 Bu fetvada ilgi çeken şey
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bir kafirin eşinden İslam hukukuna göre boşanması ve bu boşanmanın hakimin kabul
etmesi sonucu geçerli olmasıdır.
Talakla ilgili diğer fetvalarda talak sebebi olarak kullanılan ifadeler birbirinden
ilginçtir. Bu anlamda fetvaya verilen cevaplardan ziyade soru içerisinde kullanılan
ifadelere odaklanılacaktır. İlk olarak verilecek fetvada İznik’in Bursa’dan daha değerli
olduğunu söyleyen Zeyd, eğer böyle değilse avratının üç talakla kendisinden boş
olmasını talep eder. Cevapta bu iki şehrin değeri Mekke’ye yakınlıkları üzerinden
biçilmiştir. İznik ve Bursa’nın değerinin talak sebebi olarak kullanılmasının yanı sıra bu
iki şehrin değerinin tartışılması kültür tarihinin malzemesi olarak da önemlidir. Bunun
yanı sıra cevapta kullanılan “Şemsü’l-fetâvâ” lakabı da dikkat çekmektedir. Asım
Cüneyd Köksal, bu lakabın Molla Fenari için kullanıldığı kanaatindedir. Bunun sebebini
de hem isminin Şemsettin olması hem de ilk Osmanlı otoritesi olmasıyla açıklar. 387
Mes’ele: Zeyd eğer İznik Bursa’dan yeğ değil ise avratım üç talak boş
olsun dese şer‘an hüküm ne ola?
El-Cevâb: Zeyd’in karısı boş olmaz. Çünkü İznik (Allah onu
şereflendirsin) Mekke’ye Bursa’dan daha yakındır. Şemsü’l-fetâvâ (Allah
ona rahmet etsin) böyle fetva verdi. Ona her yakın olan uzak olandan
daha şerefli ve faziletlidir. 388
Başka bir fetvada bahar geldiğinde filan köye gitmezse eşinden üç talakla boş olmayı
vadeden Zeyd’in bahar olduğunda bu köye gidememesiyle başlayan süreç şahitlerin
devreye girip kadıya gitmesiyle devam eder. Şahitlerin şehadeti ve kadının şartına
rağmen bu köye gidemeden ölen Zeyd’in mirasından eşinin faydalanmasının caizliği ise
fetvadaki asıl sorudur. Zeyd’in talak sebebi olarak kullandığı ifadenin yanı sıra talak
şartını yerine getirmemesini şahitlerin takip etmesi ve bu şartı kadıya götürmeleri de ilgi
çekmektedir. Bu noktadan sonra ise hukuki süreç başlamaktadır.
M. Zeyd yevm-i şitâda eytse kim bahar olduğu gibi falan karyeye göçüp
gitmezsem avratım üç talak boş olsun dese ba‘dehû bahar olsa göçüp
gitmese şahitler bu şartı kadıya varıb şehadet etseler kadı dahi şart
ettüğün karyeye var dese Zeyd ol karyeye varmadan fevt olsa avratı
şer‘an Zeyd’den miras yer mi yemez mi?
387
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El-Cevâb: Eğer kadın kendini boşarsa gerektiği şekilde miras alır.
Muhtasaru’l-Muhît’de de böyledir.389
Diğer üç fetvadaki ifadeler ise “kardeşimin eşiğine basacak olursam”, “veresiye iki yüz
akçelik kumaş alırsam” ve “eşimin izni olmadan cariye alırsam” şeklindedir. Bu
ifadelere bakıldığında boşanmaya karar veren bir kimsenin yemin formatında olan bu
ifadeleri de kullandığı görülmektedir. Fetvalarda talak çeşitleriyle ilgili ayrıntılar da
vardır. Kefaretsiz boş olma, üç talakla boş olma, ric’i talak 390 ve bâin-i talakla391 boş
olma gibi talak çeşitlerini gösteren bu ayrıntılar boşanmanın nasıl gerçekleştiğini, geri
dönülebilir ya da dönülemez olduğunu göstermektedir.
Zeyd karındaşı Amr’ın eşiğine basmayım basacak olursam kefaretsiz boş
olsun dese ba‘dehû bassa Zeyd’in avratı ric‘i talak mı boş ola yoksa
bâyin mi ola?
El-Cevâb: Talak-ı bâyin olur. Kadın razı olursa nikah tazelemek
gerekir.392
M. Zeyd eyitse kim veresiye eğer iki yüz akçelik kumaş alırsam avratım
üç talak boş olsun dese ba‘dehû üç yüzlük alsa şer‘an talak-ı sülüse vâki‘
ola mı ilah?
El-Cevâb: Olur.393
M. Zeyd avratına etse kim eğer ben senin icâzetinsiz cariye alur isem
bâyin-i talak olsun dese ba‘dehû Amr-ı mezbûr Zeyd’e bir cariye hibe
eylese Zeyd kabul eylese şer‘an avrat Zeyd’de bâyin-i talak boş ola mı?
El-Cevâb: Olmaz. 394
Talak sebebi olarak şart koşulan ifadelere bakıldığında bu ifadelerin keyfi olarak
söylendiği açık bir şekilde görülmektedir. Mecmuada talakla ilgili çok sayıda fetva
olmasına rağmen bu fetvaların örnek olarak seçilmesinin sebebi içerisinde geçen bu
ifadelerdir. Talakla ilgili fetvalara İslam hukuku alanında uzman biri baksa muhtemelen
birçok farklı örneği burada verirdi ancak bu çalışmada mecmuaya tarihi bir metin olarak
bakıldığı için fetvalarda geçen ifadeler ve bu ifadelerin kullanım şekli dikkate
alınmıştır.
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4.4.3. Zina
Zinayla ilgili fetvalarda kastedilen zina, evlilik öncesi ilişki değildir. Bu fetvalarda zina
evli bir adamın başka bir kadınla birlikte olması yani eşini aldatması anlamında
kullanılır. Bu sebepten zinayla ilgili fetvalar ailevî mes’eleler başlığı altında verilmiştir.
Zina yapıldığını gören kimse tarafından sorulan bu fetvalarda asıl soru Zeyd’in Amr’ı,
karısı veya cariyesiyle zina yaparken görmesinden sonra Amr’ı katletmesi üzerinedir.
Bu fetvalarda zina sebebiyle işlenen cinayetin caiz olup olmadığı, cinayet karşılığında
Zeyd’den talep edilen diyet ve Amr’ın vârisleriyle olan ilişkisi sorulmuştur. Fetvalardan
birinde de Amr’ın ecnebî olduğu belirtilmektedir. Vârislerle olan ilişkiyi gösteren
fetvada ise vârislerin Zeyd için “kanlumuzsun” ifadesi kullanması dikkat çekmektedir.
Günümüzde hala kullanılan bu ifadenin XV. yüzyıl metninde geçmesi kullanılan dilin
ortaklığını ve canlılığını göstermesi açısından önemlidir.
Zeyd Amr’ı imraesiyle ve cariyesiyle görüb katl serbest olur mu?
El-Cevâb: Eğer adamı zina yaparken görürse, o adam evli değilse, onu
azarlamaz ve öldürürse, katil serbest bırakılmaz ve ona kısas gerekir.
Eğer adam evli ise onu azarladıysa, o da kaçmadıysa ve zinaya devam
ettiyse katil serbest bırakılır ve kısas gerekmez. Böyle fetva verdi. 395
M. Zeyd geceyle Amr’ı ecnebiyi evinde avratıyla bulub Amr’ı boğub
helak eylese varub tarlasına bıraksa ba‘dehû ben helak etdim deyû ikrâr
eylese avratın hamli olmağın avratı helak eylese şer‘an demi heder olur
mu yoksa Zeyd’e diyet lazım ola mı?
El-Cevâb: Kanı heder olur.396
M. Zeyd Amr’ı avratıyla bulub katl eylese kendünün evinde ba‘dehû
Amr’ın vârisleri sulh ediverin ikrahla bir mikdar meblağın alsalar
kanlumuzsun deseler şer‘an bu meblağı Zeyd taleb eylese Amr’ın
vârislerinden ala mı?
El-Cevâb: Alur.397
Mecmuanın şahsiyetini ortaya koymak ve mecmua içerisindeki fetvaları anlama çabası
içerisinde

olmak

mecmuaya

ve

fetvalara

bugünden

baktığımız

gerçeğini

değiştirmemektedir. Durum böyle olunca günümüz ailevî meselelerinden biri olan
evlilik sonrası zina yapma yani eşini aldatma gibi bir problem XV. yüzyıl metninde

395

S. vr. 72a.
S. vr. 98a.
397
S. vr. 104a.
396

130

görüldüğünde, o dönemde de benzer problemlerin olduğunu fark etmek ve bu
problemlere karşı gösterilen refleksin katletmek gibi geri dönüşü olmayan ancak söz
konusu zina olduğunda o dönemde de akla gelen tepkilerden biri olması az sayıda olsa
da zinayla ilgili fetvalar için ayrı bir başlık açma ihtiyacını doğurmaktadır. Fetvalardaki
asıl soru ise bir adamı eşi veya cariyesiyle zina yaparken gören ve bunun üzerine o
adamı öldüren kimsenin akıbetidir.

4.4.4. Nikah
Bu başlığa kadar örnek olarak verilen fetvaların hepsi nikah mes’elesiyle doğrudan
bağlantılıdır. Neseple ilgili fetvalarda nikah sonrasında doğan çocuğun soyunun kime
ait olduğu, talakla ilgili fetvalarda nikah akdinin sonlandırılması ve zinayla ilgili
fetvalarda da birbiriyle nikahlı olan kimselerden birisinin diğerini aldatması söz konusu
olmuştur. Nikahla ilgili bu başlık altında incelenecek fetvalarda ise nikahın geçerliliği
üzerinde durulacaktır. Bu fetvalardan ilki klasik fetva formundaki olduğu gibi soru
cevap şeklinde değil hüküm şeklinde Kadıhan’dan nakledilmiştir. Bu fetvada nikahın
nasıl yapıldığı anlatılmış ve hangi durumda geçerli olacağı söylenmiştir.
Mes’ele: Bir kadın evinde, eşi ve şahitler evin dışında olarak evlendi. Eşi
şahitlere evin içerisindeki bu kadınla evlendiğime şahitlik edin dedi.
Kadın kabul ettiğini söyledi ve şahitler bunu duydu ancak kadını
görmediler. Bu konuda denildi ki eğer evin içerisinde iki kadın varsa bu
nikâh câiz olmaz. Eğer tek bir kadın varsa nikâh câiz olur. Kadıhan’ın
Câmiu’s-sagîr şerhinden.398
Tarihi figürlerden kadı bölümünde Şafii kadı üzerinden vurgulanan boşanma ve nikahın
devam etme meselesiyle ilgili bir örnek de bu fetva içerisinde verilecektir. Bu fetva
kocası kayıp olan kadının, Şafii’ye boşanmadan başka biriyle yaptığı nikahın kocası
geldikten sonra geçersiz olması ve bu kadının kocasıyla olan nikahının devam
edebileceği üzerinedir. Fetvadaki boşanmanın Şafii aracılığıyla gerçekleştirilmesi Şafii
mezhebinde kocanın kayıp olmasının boşanma sebebi sayılmasıdır. Hanefi mezhebinde
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ise buna cevaz verilmemektedir.399 Eğer kadın Şafii’nin hükmüyle boşansaydı bu
boşanma câiz olacaktı. Bu durumda kadının başkasıyla yaptığı nikah geçerli olacağı gibi
kayıp kocasıyla olan nikahı da geçersiz sayılacaktı.
M. Zeyd birkaç yıl gâib oldukda avratı Şâfiiyye boşanmadan Amr’a
nikâhlansa ba‘dehû Zeyd gelse avrat-ı şer‘an Zeyd’e hüküm oluna mı
ilah?
El-Cevâb: Olunur.400
Nikahla ilgili fetvaların birinde Zeyd boşadığı eşiyle tekrar nikahlanabilmek için eski
eşini ergenliğe ermemiş olan oğluyla nikahlamak istemektedir. Çünkü İslam hukukuna
göre eşini üç talakla boşayan kimse başka biriyle nikahlanıp ondan boşanmadıkça ilk
kocasıyla tekrar nikahlanamaz. Ancak ikinci kocası kendi rızasıyla bu kadını boşarsa ve
bu kadınla ilk kocası evlilik hukukuna göre davranacaklarına inanırlarsa tekrar
nikahlanabilirler.401 İslam hukukunun boşanma konusunda caydırıcı olarak verdiği bu
uygulamanın örneği bu fetvada somut olarak verilmiştir. Nikahın geçerliliğinde ise
çocuğun ergenliğe ulaşması belirleyicidir.
M. Zeyd avratın üç talak boşasa ba‘dehû on yaşında gayr-ı bâliğ oğluna
nikâh etdürün oğlan geri talak verse Zeyd bu avrata nikahlanmak şer‘an
câiz ola mı ilah?
El-Cevâb: Çocuk ergenliğe ulaşmamışsa sahih olmaz.402
Bu bölümde verilecek son fetvada ise boşandıktan sonra eşiyle tekrar nikahlanmak
isteyen Zeyd’in önceki fetvadan farklı bir yönteme başvurduğu görülmektedir. Buna
göre Zeyd’in karısının kardeşinin eşi olan Amr devreye girer ve Zeyd’den alacağı
uğurluk karşısında bu kadını Zeyd’e tekrar nikahlandırabileceğini vaat eder. Fetvada
konu nikah üzerinden ilerlese de asıl soru Zeyd’in uğurluk olarak verdiği ineklerle
alakalıdır.
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M. Zeyd avratına talak verse ba‘dehû nikâhlanmak istedükde bu avratın
karındaşının zevci Amr etse kim bana iki bakarını uğurluk verirsen avratı
sana nikâhlandırırım dese Zeyd dahi iki bakarları alub Halid’e satsa
Halid’den Zeyd satun alsa ba‘de’n-nikâh Zeyd uğurluk deyû verdim
bakarlarum benümdür dese dava eylese şer‘an bu maddede hüküm ne
ola?
El-Cevâb: Davası dinlenir.403
Mecmuanın şahsiyetini ortaya koyacak ailevi mes’elelerden neseb, talak, zina ve nikah
başlıkları aileyle ilgili fetvaların arasından seçilerek bu bölümde incelenmiştir. Bu
başlıkların haricinde miras, nafaka, mehr, vesayet gibi hakkında mecmuada birçok
başlık bulunan ailevî mes’elelerle alakalı tüm başlıkları bu bölüm içerisinde incelemek
mümkün olmamakla birlikte bu çalışmanın konusu da değildir. Mecmuadaki aile
hayatının ortaya konacağı başka bir çalışmada tüm bu fetvalar incelenebilir ancak bu
bölümde amaç mevcut konu başlıklarından fetvalarıyla dikkat çeken birkaç başlığı
seçmek ve bu başlıklara uygun fetva örnekleri vermektir.
4. 5. İktisadî İlişkiler
4.5.1. Ücret
Arapça’da ( “ )اجلemeğinin karşılığını vermek, mükafatlandırmak”404 fiilinden türeyen
“ücret” kelimesi fetvalarda bu anlamının yanı sıra vakıf yerinin kullanılması
karşılığında talep edilen mukataa için de kullanılmıştır. Ücret kelimesinin soru ve
cevaplarda kullanıldığı fetvalar iktisadî başlıklar bölümü içerisindeki teminat ve
alışveriş başlıkları altında da karşımıza çıkmaktadır. Bu başlık altında incelenecek olan
fetvalar ise Kur’an okutulması karşılığında ücret alınması veya talep edilmesine dairdir.
Bu fetvalardan biri soru ve cevap olarak değil doğrudan Kur’an okuma ücretiyle ilgili
uygulamanın nasıl olduğunu anlatan bir hüküm şeklinde Arapça olarak verilmiştir. Buna
göre Hz. Muhammed ve ashabı döneminde bu ücretin ne kadar olduğu söylenmiş ve
ücretin alınmasının uygun olup olmadığı ayetle desteklenerek açıklanmıştır. Hz.
Muhammed dönemindeki ücretin 4 dinar ve yarım dinar on dirhem şeklinde
403
404
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bildirilmesinden sonra “bizim zamanımızda 45 dirhemdir.” ifadesi geçmiştir. Fetvada
belirtildiği üzere bu hükmün Kevâşî’den nakledildiği göz önünde bulundurulduğunda
bu zamanın Kevâşî’nin yaşadığı dönem yani XII. yüzyıl sonu XII. yüzyıl başı olduğu
anlaşılmaktadır. Kevâşi’den nakledilen bu hükmün mütekaddimûn ve müteahhirûn405
âlimleri tarafından da kabul edildiği vurgulanarak fetvada geçen hükümle ilgili herhangi
bir açık kapı bırakılmamıştır.
Mes’ele: Abdullah bin Mesud ve Enes bin Malik (r.a)’dan rivayet
edildiğine göre Rasulullah ve ashabı döneminde Kur’an ücreti 4 dinar ve
yarım dinar on dirhem idi. Bizim zamanımızda 45 dirhemdir. Ancak
Kur’anı bu şekilde ücret karşılığında okuyan kimseye sevap yoktur.
Allahu Teala “Velâ teşterû biâyâtî semenen kalîlen” 406 – “Ayetlerimi az
bir bedel karşılığında satmayın” demiştir. Mütekaddimûn ve müteahhirûn
Kevâşî’den nakledilen bu hükümde ittifak etmişlerdir. 407
Kuran’ı okuma karşılığında ücret talep edilmesi hoş karşılanmasa da Kur’an’ı öğreten
kimseye ücret verilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Çünkü burada Kur’an’ı doğrudan
okuma değil Kur’anı öğretme yani eğitim süreci kastedilmiştir. Buna göre belirli bir
süre devam eden bu eğitim süresi için muallime hak ettiği ücretin verilmesi uygun
görülmüştür. Fetvada ise muallimin Kur’an eğitimi verdiği çocuğun ölümünden sonra
bu çocuğun velisinden ücret talep edip edemeyeceği sorulur.
Zeyd-i muallim Amr oğluna kelamullahdan bir cüz Kur’an talim eylese
ba‘dehû sabî-yi müteallim fevt olsa muallim sabînin atası Amr’dan ecr-i
misl lazım olur mu?
El-Cevâb: Muallime (verdiği eğitim karşılığında) ücret verilmesi
gerekir.408

405
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kastedilen devirler kelimeleri kullananlara ve kullanıldığı ilim dalına göre değişiklik gösterir.
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Sahip olunan vakıf yerin kullanılması karşılığında da ücret talep edilmektedir. Bu
fetvaya göre harap olan ve bir süre işe yaramaz bir şekilde duran vakf-ı evlâd
değirmenini Amr tamir eder ve kullanır. Bu süreçten sonra ortaya çıkan vâkıfın çocuğu,
Amr ile vakıf yeri hususunda tartışır ve kullandığı bu değirmen yeri için Amr’dan ücret
talep eder. Bu ücret talebinin caiz olup olmadığıysa fetvanın asıl sorusudur.
M. Vakf-ı evlâd olan değirmen harâb olub bir nice yıl mu‘attal kaldukda
hariçten Amr tamir eyleyüb tasarruf eylese ba‘dehû vâkıfın evladı Amr
ile niza‘ eylese bu değirmen yeri için mukataa taleb eylese tasarruf
etdüğü eyyâm içün şer‘an câiz ola mı?
El-Cevâb: Amr’dan ücret talep etmesi câiz olur.409
Çoğunlukla Kur’an okuma ve eğitimi üzerinden verilen fetvalar ve fetva sonlarındaki
açıklamalar, Kur’an okuyana ücret verilse de verilen bu ücretin hoş karşılanmaması
üzerinedir. Eğitim söz konusu olunca fetvaların cevabı değişmekte ve muallimin hak
ettiği ücretin kendisine verilmesi uygun görülmektedir. Bu konudaki diğer fetvalar ise
sahip olunan bir mekanın kullanılması karşılığında talep edilen ücretle alakalıdır. Bu
bölüm içerisinde vakıf örneği üzerinden talep edilen bu tür fetvaların sayısını arttırmak
mümkündür.

4.5.2. Teminat
Sözlükte “olabilecek bir zararı giderebilecek karşılık, güvence, garanti” 410 anlamına
gelen teminat başlığı altında incelenecek fetvaların bir kısmının ücret başlığıyla
bağlantılı olduğunu öncelikle söylemek gerekmektedir. Ücret karşılığında ziraat için
inek talep edilmesi ve cariyenin müzik aleti çalmayı öğretmek için ücretle birine
verilmesi fetvaların ücretle bağlantılı olduğunu gösteren ayrıntılardır. Bu fetvaların
başlangıç noktası ve süreci etkileyen unsuru da aslında bu ücretle verilme mes’elesidir.
Fetvaların asıl soruları ise emanet olarak verilen malı, alan kişinin helak etmesi sonrası
bu kişiden teminat talep edilmesi ve cariyenin ücretle verildiği yerde hastalanması ve
ölmesinden dolayı söz konusu olan teminattır. Bu başlık altındaki diğer fetva ise ücretle
bağlantılı olmayıp sadece teminatla alakalıdır. Fetvada kendisine yapılan işkenceden
409
410
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dolayı kolu kullanılamaz hale gelen bir kimsenin işkence yapan kimseden teminat alıp
almayacağı sorulur.
Ücretle bağlantılı olan fetvaların birinde Zeyd ziraat etmek için ücretle Amr’dan
bir inek ister. Amr, Zeyd’e meradaki ineğini alabileceğini söyler. Üç gün boyunca bu
inekten faydalanan Zeyd ineği meraya geri bırakır. İnek üç ay sonra ölür ve Amr,
Zeyd’den ineği kendisine vermediği, merada bıraktığı için teminat ister. Bu teminatın
caiz olup olmadığının sorulduğu fetvada belirleyici unsur Amr ile Zeyd’in yani ineği
ödünç verenle ödünç alanın arasındaki antlaşmadır.
M. Zeyd Amr’dan bir bakar istese ziraat etmeğe ücret ile Amr dahi
mer‘ada yürüyen bakarını var al dese Zeyd dahi üç gün bu bakarı
hıdmetlenüb gerü ol mer‘ada koyuverse feba‘de hâzâ üç aydan sonra bu
bakar helak olsa Amr bu bakarı benüm elime vermedün deyû Zeyd’e
tazmin etdirmek şer‘an câiz ola mı?
El-Cevâb: Eğer ödünç alan, ödünç verenin adeti olduğu üzere ineği
mer’ada bir başına bırakmasından razı olacağını bilirse teminat
gerekmez, durum böyle değilse teminat gerekir. 411
Ücretle bağlantılı olan fetvaların ikincisi ise Zeyd’in cariyesini çeng adı verilen müzik
aletini çalmayı öğretmesi için ücretle Amr’a vermesi üzerinedir. Amr’ın yanındayken
hastalanan cariyeyi Amr, efendisinin izni ve hakimin bilgisi olmadan bir Yahudi’nin
evine bakım ve hizmette bulunmak için götürür. Hasta olan cariyenin bu evdeyken
ölmesi sonrasında bu cariye için efendisinin teminat ve talim ücretini geri talep etmesi
ise fetvadaki asıl sorudur. Cariyenin efendisinden habersiz başka bir eve götürülmesi ve
orada ölmesiyle birlikte başlangıçta yapılan antlaşmanın bozulması teminat mes’elesini
beraberinde getirmektedir. Teminatın kimden alınacağı ise efendinin tercihine
bırakılmıştır.
Zeyd mülk cariyesin Amr’a çeng 412 talim eylemeğe ücret ile verse
ba‘dehû cariye mariza olsa Amr mevlası izni olmadan ve hâkimü’l-vakt
marifeti olmadan bir Yahudi evine timar etdürmeğe alıdub kosa cariye bu
Yahudi evinde bu marazdan halâs olmayub helak olsa şer‘an Zeyd Amr’a
ta‘addî eyledün deyû tazmin etdürmek ve sâbıkan verdüğü ücreti yine
taleb eylemek câiz olur mu olmaz mı?
411
412
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El-Cevâb: Tercih sahibinin elindedir. Teminatı isterse Amr’dan isterse
Yahudi’den alır. Sonra Yahudi mülkün başkasına ait olduğunu bilmezse
Amr’a döner.413
Sadece teminatla alakalı olup da bu başlık altında son olarak verilecek fetvada Zeyd’in
yavuklusu olan kızın başka birine verilmesi sonrasında Zeyd kızı ikna edip kaçırır. Bu
olaydan dolayı kızın babası Halid, Zeyd’in annesine işkence ettirir ve bu işkenceden
sebep kadının kolu kullanılamaz hale gelir. Bu durumda Halid’in teminat vermekle
yükümlü olup olmadığı fetvada sorulmaktadır. Teminatın gerekliliğine sebep olabilecek
durumlardan birine örnek olan bu fetva aynı zamanda XV. yüzyılda kız kaçırmanın
örneklerinden birini gösterdiği için de önemlidir. Eşiyle birini zina yaparken gören
kimsenin zina yapan adamı öldürmek isteme refleksi gibi sevdiği kızı başka birine
verdiklerinde adamın sevdiği kızı kaçırmak isteme refleksi de aradan yüzyıllar
geçmesine rağmen hala görülen bir olgudur.
M. Zeyd’in yavuklusu kızı gayra yavuklu eylediklerinde Zeyd bu kızı
ayardub alub kaçsa ba‘dehû kızın atası Halid Zeyd’i bul kandalığın veya
eyit deyû Zeyd’in anasına işkence etdirse işkenceden bir kolu amelden
kalsa şer‘an Halid’e ne lazım ola?
El-Cevâb: Bir rivayete göre teminat gerekmez başka bir rivayete göre ise
teminat gerekir.414
İnsanlar arasındaki ilişkileri gösteren ve içerisinde kültürel malzemeler içeren bu
fetvalar teminat başlığı altında incelenmiştir. Bu fetvalara göre en az iki kişi arasında
gerçekleşen bu ilişkilerde taraflardan birinin diğerine verdiği bir emanet, eşya vs.
şeylerde herhangi bir zarar oluşması durumunda bu zararı karşılayacak teminatın zararı
veren kişiden alınması uygun görülmüştür. Bir kısmı ücretle bağlantılı olarak da verilen
bu fetvaların cevabında hangi durumda teminat gerekeceği veya teminatla ilgili
uygulamanın nasıl olacağı gibi ayrıntılar da bulunmaktadır.
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4.5.3. Diyet
Teminatla diyetin ortak noktası zarara karşı talep edilen bedeldir ancak diyetin anlamı
ve uygulaması teminattan farklıdır. Bu sebepten diyetle ilgili fetvadaki uygulamalara
geçmeden önce diyetin kelime anlamını vermek faydalı olacaktır. Sözlükte “yaralamada
yaralanan uzva karşılık, öldürmede ölen için suçlunun ödemesi gereken şer‘î bedel, kan
bahası”415 anlamına gelen diyetin uygulamasına dair örnekler fetvalarda geçtiği üzere
şöyledir. Zeyd’in atı ve katırı ahırdan kaçıp ovaya doğru giderken Zeyd’in oğlu, eşi ve
kölesi bu at ve katırı köye tekrar getirse ancak bu at veya katır köyde Amr’ın oğlunu
öldürse bu durumda diyetin kimden alınacağının sorulduğu fetvada cevap at veya katırın
çocuğa ne zaman ve hangi durumda zarar verdiğine göre belirlenmiştir.
Mes’ele: Zeyd’ün atı katırı merbatından416 boşanup sahraya kaçub
giderken Zeyd’ün oğlu ve avrat ve abdi atı katırı yine köye dönderseler
köy içinde Amr’un masum oğlun basub helâk eylese şer‘an bunda hüküm
ne ola?
El-Cevâb: Eğer katır veya at dolaştıktan hemen sonra masuma zarar
verdiyse diyet dolaştıran kişiyedir. Eğer durduysa ve sonra zarar verdiyse
kimseye diyet gerekmez. Eğer sağa sola yöneldiyse ancak yol bir taneyse
diyet yine onu dolaştıran kişiyedir. Eğer yol birden çoksa kimseye diyet
gerekmez. 417
Diyetle ilgili fetvalarda birisinin dikkatsizliğinden dolayı başka birisinin başına bir şey
gelmesi ya da yanlışlıkla birisine zarar vermek gibi nedenler diyet sebebi olarak
gözükmektedir. Velisinin izni olmadan su kenarına götürülen çocuğun suda boğulması,
dağda ağaç keserken bu ağacın altından geçen kimsenin üzerine ağacın düşmesi ve bu
kimsenin ölmesi, oyun oynarken çocuklardan birinin gözünün çıkması gibi olaylar, bu
olaylar neticesinde diyet talep edilip edilmemesi durumu ve diyetin kimden talep
edileceği fetvalarda sorulmuştur. Fetvalara göre zararı veren kişi belli ise diyeti o öder.
Zararı veren kişi çocuk ise diyet ailelerinden talep edilebilir. Olayın nasıl, nerede ve kim
tarafından gerçekleştiği ise bu fetvalardaki cevabı belirler.
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Mes’ele: Zeyd bir bâliğ olmaduk oğlanı velisi izni olmadan alub atına
bindürüb bir suya uğra deyû emn eylese ba‘dehû bu suda gark olsa şer‘an
bu hususda Zeyd’e diyet lazım olur mu?
El-Cevâb: Olur.418
Mes’ele: Zeyd bir ağaç keserken dağda Amr ağaç altından geçüb
giderken bu ağaç düşüb Amr helak olsa şer‘an Zeyd’e diyet lazım ola
mı?
El- Cevâb: Olur. 419
M. Yedi masum oğlancıklar la‘b ederken birinin aralarında gözü çıksa
kangısı çıkarduğu malum olmasa şer‘an âkilelerine diyet lazım ola mı?
El-Cevâb: Çocuklar eğer bir dükkanda oynuyorlarsa diyet ondan sorumlu
olan kimselere (aile, akraba vb.) eğer mahallede veya köyde oynuyorlarsa
bölge halkına lazım olur.420
Bir kimseyi yaralama veya öldürme sonrasında o kimseyi yaralayan veya öldüren
kimseden talep edilen diyetle ilgili fetvalarda görüldüğü üzere diyetin gerekli olup
olmaması ve kimden talep edileceği olayın gerçekleşme şekline ve kim tarafından
gerçekleştirildiğine göre belli olmaktadır. Fetvalarda hayvanın kontrolden çıkması,
insanların dikkatsizliği ve hatasıyla meydana gelen olaylarda diyet talep edilmesi diyet
için gerekli olan durumlarda kasıtlı bir davranış olmadığını da göstermektedir. İki veya
daha fazla kimse arasında gerçekleşen bu olaylar iktisadî ilişkileri yansıtmasının yanı
sıra insani ilişkileri göstermesi açısından da önemlidir.
4.5.4. Ortaklık
Mecmuada toplu olarak “bâbü’l-iştirâk” ve “bâbü’ş-şirket” başlığı altında toplanan
ortaklıkla ilgili fetvalardan üç tanesi bu başlık altında örnek olarak verilecektir. İki veya
daha fazla kişi arasında bir yer, mal veya eşya üzerine yapılan bu ortaklıkta ortakların
hepsinin etkin rolü vardır. Fetvalara göre ortak olunan yer, mal veya eşyayla ilgili
ortaklardan birinin dahi kabul etmediği bir değişiklik, birbirinden habersiz bir şekilde
gerçekleşen satış işlemi veya kullanım şer‘î olarak kabul edilmemektedir. Bu anlamda
eylemin geçerliliğinin ortaklar tarafından bilinmesine ve kabul edilmesine bağlı olduğu
açıktır. Fetvalardaki uygulamalardan yapılan bu çıkarımları farklı fetva örnekleriyle
çoğaltmak da mümkündür.
418

S. vr. 95b.
S. vr. 95a-96b.
420
S. vr. 98a.
419

139

M. Üç müsellem iştirak üzerine yerleri olub tasarruf eyler iken bunların
birisi haricden Halid’e bu müşterek yerden yer verse bu iki müsellem
işidüb kabul eylemeseler şer‘an ellerinden gelür mü?
El-Cevâb: Gelür.421
M. Zeyd Amr ile kardaşlar olub malları iştirak üzere tasarruf olunur iken
mezbûr Zeyd bu mal ile bazı nesne satun alsa şer‘an bu alınan dahi iştirak
üzere tasarruf oluna mı?
El-Cevâb: Olunur.422
M. Zeyd ile Amr’ın müşterek bir sefineleri olsa ba‘dehû Zeyd bu sefineyi
satsa akçesin metaa verse fâide eylese Amr bu bey‘i işidüb etse kim bu
fâideden bana dahi hıssa verirsen bey‘i kabul ederim dese vermezsen
kabul etmezim dese şer‘an Amr’ın sözü mesmu‘ ola mı?
El-Cevâb: Olur.423
Ortalıkla ilgili fetvalarda görüldüğü gibi bir mala ortak olmak sadece mala birkaç
kişinin sahip olması anlamına gelmemektedir. Ortaklık gerçekleştikten sonra malın
kullanımında birlikte hareket edilmesi ve mal üzerinde ortakların hepsinin söz sahibi
olması da sürece dahildir. Diyetle ilgili fetvalarda olduğu gibi ortaklıkla ilgili fetvalarda
da iki veya daha fazla kişinin iktisadî ilişkilerinin yanı sıra insanî ilişkileri de
görülmektedir. Mecmuada “bâbü’l-iştirâk” ve “bâbü’ş-şirket” başlıkları altında verilen
bu fetvalar diğer başlıklara göre mecmua içerisinde düzenli bir şekilde bulunmaktadır.
Bu demek oluyor ki başlığın nerede olduğunu bulursanız ortaklıkla ilgili fetvaları bir
arada görebilirsiniz. Diğer konular genelde mecmuanın tümüne yayıldığı için bu yöntem
onlarda pek işe yaramamaktadır.
4.5.5. Alışveriş
Teminat başlığında görüldüğü üzere bu başlık altındaki bazı fetvalar da ücretle
bağlantılı olarak incelenmiştir. Buna göre başka birisine gemi yaptıran kimsenin gemiyi
yapana vereceği karşılık ve ücretle kiralanan bir dükkanın kiracının elinden alınması
gibi ücretle ilgili ayrıntılara dikkat çekilmiştir. Bunun yanı sıra bir malın değerinden
fazla bir ücretle satılması, satışı tamamlanan veyahut uzun süredir kullanılan bir evin
kiralanması ya da talep edilmesi gibi durumlarla ilgili fetvalar da bu başlığın altında
verilmiştir.
421
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Bu fetvalardan biri on akçe değerinde olan değerli bir mendilin dört yüz elli
akçeye satılmasının caiz olup olmadığı üzerinedir. Bu fetvada belirleyici olan bir şeyin
değerinden fazla bir miktara satılmasına dair görüşlerdir. Daha sonra reddedilecek olan
gabn-i fahiş hakkında bu fetvada ihitlaflı görüşlerin olduğunun söylenmesi muhtemelen
Hanefilere göre gabn-i fahişin tek başına yapılan akde bir etkisinin olmaması görüşüdür.
İbn Kemal’e göre ise gabn-i fahiş akdi yapanın rızasına te’sir eder ve bu şekilde yapılan
akdi bozar.424 Aşağıdaki fetvada bu konunun reddedilmeyip ihtilaflı bir şekilde
bırakılması bu dönemin hukukunun sonraki döneme göre henüz esnek olduğunu
gösterebilir.
M. On akçe kıymetlü dest-i mâli425 dört yüz elli akçe satmak şer‘an câiz
olur mu?
El-Cevâb: Burada gabn-i fâhiş426 vardır. Bir şeyin gabn-i fâhiş ile
satılmasının câiz olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır. Bunun câiz
olduğuna da câiz olmadığına da fetva verenler vardır. Burada görüş
hâkimindir.427
Ücretle bağlantılı olan fetvaların ilkinde, Zeyd, Amr’a gemi yapması için bir miktar
para verir ve gemiyi yapması karşılığında geminin dörtte birinin Amr’ın olacağını
söyler. Geminin yapımını tamamlayan Amr’ın geminin dörtte birini mi alacağı yoksa
yaptığı iş karşılığında kendisine ücret mi verileceği fetvanın asıl sorusudur. İkincisinde
ise Zeyd mütevelliden ücret karşılığında bir dükkanı kiralar ve her ay dükkanın kirasını
verir. Mütevellinin bu dükkanı Zeyd’in elinden alıp başka birine vermesinin caiz olup
olmadığı hususunda ise farklı görüşler bulunmaktadır.
M. Zeyd Amr’a nice meblağ verse bir sefine bina eyle rub‘u senin olsun
dese ba‘dehû Amr bina eylese şer‘an bu maddede hüküm ne ola rub‘u
Amr’ın mı ola yoksa Zeyd’e ecr-i misil mi ola?
El-Cevâb: Geminin tamamı Zeyd’indir. Amr’a ücret gerekir. 428
Zeyd bir dükkanı mütevelliden ecr-i misline tutub her ayda icâresin verse
Amr dahi bile bu dükkanda Zeyd ile şirket üzerine sakin olsa ba‘dehû
424

Ahmet İnanır, “İbn-i Kemal’in Fetvaları Işığında Osmanlı’da İslam Hukuku” (Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008), s. 181.
425
Dest-i mâl: El ve yüz silmeye yarayan mendil, peşkir, yağlık vb. şeyler.
426
Gabn-i fâhiş: Bir alışverişte veya ticari anlaşmada taraflardan birisinin oransız şekilde fazla aldanması.
427
S. vr. 84b.
428
S. vr. 42b.
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mütevelli bu dükkanı mahlûldur deyû alub gayra vermek bunlarun esbâbı
içinde iken icârelerin ver velâkin şer‘an câiz ola mı ilah?
El-Cevâb: Allahu âlem eğer kiralama işlemi ücret karşılığında yapıldıysa
câiz olmaz. Bazılarına göre dükkan ellerinden alınır. Bazıları ise kiralama
akdinden sonra ücret arttırıldıya fesh edilmesi câiz olur yoksa olmaz
derler.429
Alışverişle ilgili fetvaların bir kısmı da satışla ilgilidir. Bunlara örnek olarak verilecek
fetvalardaki ortak nokta satışı yapılan bir evin üzerine işlem yapılma talebidir. Buna
göre fetvaların birinde, satılan bir evin içerisinde satan kişinin eşyaları dururken evin
kiraya verilmesi durumunda bu kiranın geçerli olup olmadığı sorulmuştur. Diğer fetva
ise uzun bir süre kullanılan bir evin, evi satan kimsenin çocuğu tarafından talep
edilmesinin caiz olup olmadığı üzerinedir.
M. Zeyd Amr’a mülk evini bey‘-i vefâ430 ile bey‘ eylese henüz bâyi‘in
evde bazı terekesi varken mezbûr Amr Zeyd’e bu evi icâreye verse icâre
sahîh olur mu?
El-Cevâb: Olmaz. 431
Bir dârı evi kırk beş yıl geçdikden sonra müşterinin tasarrufun bilen sâkit
olan oğlan taleb eylemek câiz olur mu ilah? Halbuki ibnin ümmi satmış
olsa?
El-Cevâb: Anne bu evi sattıysa, çocuk bu satışı duyduysa ve üzerinden
zaman geçtiyse çocuğun davası bundan sonra dinlenmez. Böyle fetva
verdi. 432
Mecmuadaki konu başlıklarının incelendiği üçüncü bölümde de görüldüğü üzere
iktisatla ilgili fetvalar çok sayıda ve çeşitli örneklerle mecmuada bulunmaktadır. Fetva
sayısının fazlalığı bu bölümde kullanılacak fetvaları seçmeyi zorlaştırmıştır. Bu başlık
özelinden ilerlersek bir kimsenin herhangi bir şeyi alım ve satım sürecini gösteren
alışverişle ilgili fetvaları bey’, icâre, kâr gibi birçok alt başlıklar üzerinden incelemek de
mümkündür. Genelde iktisadî ilişkiler, özelde alt başlığı olan ücret, teminat, diyet,
ortaklık ve alışveriş başlıklarındaki fetvaları vermekten amaç İslam hukukundaki
teminat vb. mes’eleleri ya da Osmanlı Devleti’nin iktisadî ilişkilerini göstermek değil
mecmuanın şahsiyetini yansıtan iktisadî ilişkilerin bir kısmına vurgu yapmaktır.
429

S. vr. 59b-a.
Bey’ bi’l-vefâ: Bedeli iade edildiğinde geri alınmak üzere bir malın satılmasını ele alan satış
antlaşması.
431
S. vr. 59a.
432
S. vr. 74a.
430
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SONUÇ
Şeyhülislam ve sair müftülerin vermiş olduğu fetvaların derlenmesiyle ortaya çıkan
fetva mecmuaları hukuk ve tarih araştırmalarının kullandığı kaynaklar arasındadır. Bu
araştırmalarda

mecmuanın

kendisinden

ziyade

içerisindeki

fetvaların

verdiği

malzemeler esas alınmıştır. Hukukçular bu malzemeyi kullanırken aile hukuku, nikah,
talak vb. konu başlıkları belirlemiş ve fetvalarda bu konu başlıklarının nasıl geçtiğini
tespit etmiştir. Tarihçiler de bu malzemeyle ya Osmanlı’nın iktisadi, sosyal ya da
günlük hayatını anlamaya ya da Osmanlı’da esnaf, gayr-i müslim gibi toplum
içerisindeki bir unsuru göstermeye çalışmıştır.
Bu çalışmada Molla Arab mecmuası tarihi bir metin olarak incelenmiştir.
Mecmuanın tarihi bir metin olarak incelenmesi mecmuanın kendisine odaklanmak
demektir. Bu da Molla Arab fetvalarındaki ayrıntıları Osmanlı fetva bürokrasisinde ne
anlama geldiğini söyleyerek ve mecmuanın fetva mecmuaları arasında nerede
durduğunu göstererek incelemek anlamına gelir. Böyle olunca fetvalarda kullanılan
tabirler, ismi geçen alimler, nakil olarak verilen kitaplar gibi her ayrıntı bu çalışmanın
konusu olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde fetva mecmualarının derlenmesine XVI. yüzyıl itibariyle
başlanmıştır. XVI. yüzyılda Ebussuûd’un fetvalarının derlenmesiyle başlayan bu süreç
XVII ve XVIII. yüzyılda Minkârizade Yahya Efendi, Çatalcalı Ali Efendi, Yenişehirli
Abdullah Efendi gibi birçok şeyhülislamın fetvalarının derlenmesiyle devam etmiştir.
Molla Arab mecmuası günümüzde tespit edilen mecmualar arasında en erken tarihli
mecmua olma özelliğine sahiptir. XV. yüzyılda fetvaya ait bilginin azlığından dolayı
mecmuanın anlaşılmasında bazen zorluk yaşanmıştır. Fetva mecmuaları XVI. yüzyıldan
itibaren derlenen mecmualara göre tanımlanmıştır. Aynı zamanda mecmuadaki
fetvaların özellikleri de yine bu dönem ve sonrasına göre belirlenmiştir. Bu da Molla
Arab mecmuasındaki fetvanın dili, unsurları vb. özellikleri XVI. yüzyıldan bakarak
açıklamayı gerektirmiştir. Ancak mecmuadaki her ayrıntı tarihsel bir sürecin
yansımasıdır ve bilgi azlığı da olsa bu mecmuaya kendi döneminden bakmak
gerekmektedir. Bu yüzden XVI. yüzyıl ve sonraki dönemdeki mecmualardan fetvanın
dili, unsurları vb. özellikleriyle ayrılan bu mecmuadaki fetvalar Osmanlı fetva
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bürokrasisinin başlangıç dönemini yansıttığı için önemlidir. Bu özelliğiyle Molla Arab
mecmuası bir geçiş dönemi eseri olarak da nitelendirilebilir.
Molla Arab mecmuası bu çalışma içerisinde dört ana başlık altında incelenmiştir.
Molla Arab’ın hayatının incelendiği birinci bölüme Molla Arab’ın kaynaklarda geçen
isimlerini tespit ederek başlanmıştır. Hem Alâeddin isminin kullanımının fazla olması
hem de Molla Arab’tan 37 sene sonra vefat eden Arap Vâiz olarak tanınan Molla Arap
(ö. 938) adında bir Osmanlı âliminin daha olması isimle ilgili karışıklıklara sebep
olabilmektedir. Bu sebepten birincil kaynakların tümü taranmış ve Molla Arab’ın
kaynaklardaki isimleri tablo olarak bu bölümde verilmiştir.
Molla Arab’ın kişisel özellikleri, ilmi faaliyetleri, tasavvufa olan ilgisi ve
Osmanlı tarihinde görünür olması bu bölümün ana başlıklarını oluşturmuştur. Molla
Arab’ın Osmanlı topraklarına geldikten sonra Bursa, Edirne, Manisa ve İstanbul gibi
Osmanlı Devleti’nin önemli ilmi merkezlerinde bulunması, Molla Gürânî, Fahreddin
Acemî ve Hızır Bey gibi hocaların yanında muid olması, medreselerde müderrislik
yapması, talebe yetiştirmesi ve son olarak müfti’l-enamlık makamına getirilmesi, hem
kendisinin ilmi faaliyetlerinin niteliğini hem de dönemin ilmi ortamının canlılığını
ortaya koymaktadır. Aynı zamanda padişahın düzenlediği ilmi toplantılara katılması,
Fatih ve II. Bayezid’le olan yakınlığı ve dönemin vezirleriyle olan ilişkileri de Molla
Arab’ın Osmanlı tarihindeki görünürlülüğünü gösteren önemli olaylardır. Aklî ve şer‘î
ilimlerin yanı sıra birçok alanda kendini yetiştiren, tasavvufa olan ilgisiyle dikkat çeken
Molla Arab bu çalışmada fıkıh alanındaki bilgisiyle karşımızda durmaktadır.
Şeyhülislamlık yaparken verdiği fetvaların derlenmesiyle ortaya çıkan fetva
mecmuasının yanı sıra Şerhu’l-Akâid ve el-Mukaddimâtü’l-Erbaa gibi iki önemli esere
haşiye yazması da akaid ve fıkıh alanındaki yetkinliğini göstermektedir. Sadru’şşeria’nın Tenkîhul’-Usûl adlı eserine yazdığı et-Tavzih adlı şerhin içerisindeki hüsünkubuh ve irade hürriyetiyle ilgili meselelerin ele alındığı el-Mukaddimâtü’l-Erbaa adlı
esere Osmanlı dünyasında ilk haşiye yazan da Molla Arab’tır. Nitekim Carullah Efendi
bu haşiyenin kendi kütüphanesinde bulunan nüshasına bu bilgiyi kenar not olarak
düşmüştür. Molla Arab’ın fıkıh alanındaki yetkinliğinin bir başka yansıması da Hanefi
fıkıh usûlünün muteber kitaplarından et-Telvih’i ezbere bilmesi ve talebelerine günlük
olarak okutmasıyla karşımıza çıkmaktadır. Tenkîhu’l-Usûl’e Teftâzâni tarafından haşiye
olarak yazılan et-Telvih’in Molla Arab tarafından tabiri caizse başucu kitabı olarak
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görülmesi hem Molla Arab’ın Teftâzâni’yle olan ilişkisini hem de dönemin ilim dünyası
içerisinde aktif olarak bulunduğunu göstermektedir. Çünkü bu eseri anlamak ve
müzakere etmek Osmanlı dünyasında âlimlerin nitelikli olup olmadığını tespit etmede
bir ölçüt olmuştur.
İkinci bölüm mecmuanın biçimsel özelliklerinin incelendiği bölümdür. Bu
bölümde mecmuanın nüshaları incelenmiş, mecmuanın fetva mecmuaları arasındaki
türü, unsurları ve dili gibi temel özellikleri ortaya konulmuştur. Süleymaniye ve Milli
kütüphane nüshası bulunan mecmuanın bu çalışmada Süleymaniye nüshası esas
alınmıştır. Molla Arab’ın verdiği fetvaların işitilerek derlendiği bu nüshaların içerisinde
Zenbilli ve Abdülkerim el-Kâdirî’ye ait fetvaların bulunması bu nüshaların 1504-1544
tarihleri arasında istinsah edildiğini göstermektedir.
Molla Arab mecmuasında fetvalar “bâb” ve “mes’ele” başlıkları altında
verilmiştir. Mecmua içerisine düzensiz bir şekilde yerleştirilen konu başlıkları herhangi
bir konuya dair fetva örneğini pratik bir şekilde bulmayı zorlaştırmıştır. XVI. yüzyıldan
itibaren mecmuaların derlenmesinde görülen sistematiğin Molla Arab mecmuasında
görülmemesi bu dönemde henüz kurumsal bir metodun takip edilmediğini gösterdiği
için mühimdir. Fetvaların okunmasını, bulunmasını ya da konu başlıklarının bir arada
görülmesini zorlaştıran bu düzensizlik birçok açıdan dezavantaj gibi gözükse de bu
durumun avantaj sağladığı şeyler de olabilir. Böylece çeşitli konularla alakalı tek örnek
olarak verilen fetvalar bu mecmuada yer almıştır. Bu mecmua sistemli bir şekilde
hazırlansaydı tek ve farklı olan fetvalar mecmuaya alınmayabilirdi.
Mecmuadaki cevapların uzun olması ve mecmuanın dilinin Osmanlıca - Arapça
olması bu mecmuanın diğer fetva mecmualarından farklı olduğu önemli iki özelliktir.
Cevapların uzun ve ayrıntılı olması üç şekilde açıklanabilir. Mecmuadaki düzensizlik
Molla Arab’ın hareket alanını genişletmiştir. Fetvadaki problemin çözümü haricinde
benzeri problemlere karşı da çözüm sunulmuştur. Uzun cevaplar aynı zamanda ihtilaflı
konuları da okuyucuya göstermektedir. Üzerine birden çok ihtimal olan bu ihtilaflı
konuların cevapta verilmesi farklı âlimlerin fetvaların içerisinde zikredilmesini de
beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra fetvaların birikmiş olmaması da az sayıda
sorulan fetvaya rahat bir şekilde cevap verilmesini sağlamıştır.
Mecmuanın dilindeki ikilik ise soruların Osmanlıca, cevapların Arapça olarak
verilmesi şeklinde görülmektedir. Bu ikilik mecmuanın tamamında geçerli olmuştur.
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Sadece bazı fetvaların Osmanlıca olan soruları Arapça olarak da verilmiştir. Metinde iki
dilin

bulunması

metni

okurken

zihinsel

anlamda

sürekli

geçiş

yapmayı

gerektirmektedir. Molla Arab’ın Halep’li olmasından dolayı Arapça’ya yatkınlığıyla
açıklanabilecek olan bu ikilik aynı zamanda fetvayı alan kimselerin de Arapça cevapları
anladığını göstermektedir.
Osmanlı fetvasının ne anlama geldiği ve hangi süreçlerden geçtiğine dair
örneklerin var olduğu bu mecmuanın özellikleri üçüncü bölümde fetvaların içeriği
incelenerek açıklanmıştır. Bu inceleme fetvanın içerisindeki sözcük, kavram, ifade ve
isimlerin tespit edilmesi ve anlaşılmasıyla yapılmıştır. Bunu yaparken Osmanlı fetva
bürokrasisinin özellikleri göz önünde bulundurulmuş ve yapılan tespitlerin bu
bürokraside nereye oturduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu bürokrasi tanımının
öncesindeki bir örneği göstermek XVI. yüzyıl Osmanlı fetvasının hazırlık sürecini
görmeyi de sağlamıştır.
Bölümde öncelikle mecmuanın yazılma şekli, yazılma amacı ve bu süreçte
kâtibin nasıl bir rol oynadığına odaklanılmıştır. Buna göre mecmuanın da girişinde
belirtildiği üzere fetvaların günden güne olaylar gerçekleştikçe işitilerek yazılması
özellikle vurgulanmalıdır. Yine bu kısımda mecmudaki düzensizlik yazılma şekline
bağlı olarak açıklanmıştır. Pratikte fetvaların her gün sorulduğunu söyleyemesek de bu
yazım şekli bir sürecin var olduğuna işaret eder ve bu süreçte kâtib şahit olarak aktif bir
rol oynamıştır. Molla Arab ve kâtibi arasındaki bu düzenli ve sistemli ilişkiden
hareketle bu dönemde fetva eminliğine doğru giden bir hazırlık sürecinin söz konusu
olduğu söylenebilir.
Molla Arab mecmuasının derlenmesindeki amaç

mecmuanın girişinde

belirtildiği üzere fetva talebinde bulunan kimselerin istifade etmesi ve mecmuayı
okuyan kimselerin Molla Arab ve kâtibini hayırla yad etmesidir. Kişilerin ferdi ve
toplumsal hayattaki problemlerini çözmek için kullanılan fetvaların derlenmesiyle
ortaya çıkan fetva mecmuaları aynı zamanda benzeri hadiselerle karşılaşan müftü ve
hakimlerin başvuru kaynağı da olmuştur. Bunun haricinde hukukun oluşmasını sağlayan
fetvaların bir araya toplanmasıyla hukuk literatürü de ortaya çıkmıştır. Bu da fetva
mecmualarının çeşitli

sebeplerle

derlendiğini

gösterir.

Bu sebepler

arasında

zikredilmeyen ve Molla Arab mecmuasında da belirtilmeyen fetvaların derlemesindeki
başka bir amaç ise şeyhülislamların ilmi birikimini ortaya koyması olabilir.
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Günden güne toplanan fetvaların bir araya getirilmesiyle hazırlanan ve toplumun
istifadesine sunulan bu mecmuanın içerisinde iktisat, hukuk, gündelik yaşam, sosyal
hayat, aile hayatı, ibadet ve muhtelif mes’elerle alakalı 931 fetva bulunmaktadır. Bu
fetvalardan vakıf, talak, nikah, katl, hibe, kölelik ve kaziyye gibi konular, hakkında en
çok fetva olan konulardır. Bunu mâl, bey‘, elfâz-ı küfr, ikrâr, vesâyet, icâre, iştirâk ve
kefâlet gibi başlıklar takip etmektedir. Sayıları itibariyle aile hayatı, iktisadi ve hukuki
meselelerle ilgili fetvaların mecmuada çoğunluğu oluşturduğu söylenebilir. Sosyal hayat
ve gündelik yaşamla ilgili fetvalar da mecmuada azımsanmayacak derecededir. Diğer
mecmualarla kıyaslandığında ise ibadetle ilgili fetvalar bu mecmuada azdır.
Molla Arab fetvalarında sahabe ve tâbiînden, mezheb kurucuları ve ileri
gelenlerinden ve Osmanlı âlimlerinden birçok kişinin ismi geçmektedir. Fetvaların
Osmanlı dünyasında verilmesi, içerisinde geçen âlimlerin çoğunun Hanefi mezhebi
âlimlerinden olmasına sebep olsa da bazı fetvalarda İmam Şafii’nin isminin geçtiği de
görülmektedir. Bu fetvalarda âlimler arasında bir tercih yapılmasıyla ilgili herhangi bir
görüş belirtilmemiştir. Esas olan şey fetvadaki problemin çözülmesidir ve bu problemin
çözümüyle ilgili farklı görüşlerin verilmesi sakıncalı görülmemiştir.
Eser isimlerinde bu durum biraz daha farklıdır. Âlim isimlerindeki çeşitlilik
burada daha fazla görülmektedir ancak nakil olarak verilen tüm eserler Hanefi mezhebi
literatüründen seçilmiştir. Şeyhülislamların nakil verme zorunluluğun olmaması ve bu
mecmuanın işitilerek günden güne yazılması nakillerin sonradan çıkartıldığını
düşündürmektedir. Kâtib ya da müstensihler tarafından çıkartılma ihtimali yüksek olan
bu nakillerde Hanefi mezhebinin esas alınması nakillerin yazıldığı dönemde sadece
Hanefi mezhebine göre hüküm vermenin başladığını göstermektedir. Nitekim
Ebussuûd’dan itibaren de bu yöntem takip edilecektir. Molla Arab’ın bu konuda esnek
davranması ise hem kendi tercihlerinin sınırlı olmadığını hem de bu dönemde henüz
böyle bir sınırlama yapılmadığını göstermektedir. Bu esneklik boşanma ve nikah
mes’eleleriyle ilgili birkaç fetvada Şafii kadıdan hüküm istenilirken de görülmektedir.
Hanefi ve Şafii mezhebinin ayrıldığı hükümlerde karşımıza çıkan Şafii kadı sonraki
fetvalarda bu şekilde görülmeyecektir. Demek ki bu dönemde ulaşılabilir bir Şafii kadı
vardı ve problem çözümünde bu kadıya başvurmak mümkündü. XV. yüzyıldaki sosyal
ve hukuki gerçekliği gösteren bu ayrıntılar aynı zamanda XVI. yüzyıldan itibaren
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sadece Hanefi mezhebine göre hüküm verilmesinin sebeplerini de açıklayabilir. Nakiller
ve âlim isimlerinin referans olarak verilmesi hem Molla Arab’ın hem de kâtib ve
müstensihlerin kendinden önceki ilmi geleneğin farkında olduğunu göstermektedir.
Bunun yanı sıra Molla Arab, Mevlana Hüsrev, Mevlana Güranî, Mevlana Hocazade,
Abdülkerim el-Kadırî, Kadı Fahreddin gibi Osmanlı âlimlerine referans vererek
kendisinden önceki Osmanlı ilmi geleneğine vurgu yapmıştır. Bu durum aynı zamanda
Osmanlı hukuk sistemindeki devamlılığı da yansıtmaktadır.
Ferdi veya toplumsal anlamda günlük hayatta karşılaşılan bir problemin çözümü
için verilen fetvalar hem problemin çözümünün ne olduğu hem de problem çözme
sürecini okuyucuya göstermektedir. Bu da mecmuadaki problemli meselelerin
mecmuanın yazımına etki ettiğini göstermektedir. Cevapların uzun olması ve tek bir
fetvada birden çok âlimin isminin verilmesi buna örnek olarak verilebilir. Nakiller de
meseleye farklı eserlerden bakılabileceğini ve fetvada görülmeyen ayrıntıların verilen
nakillerden bulunabileceğini söyler. Aynı zamanda nakil kullanımı okuyucu gözünde
fetvanın itibarını da arttırabilir.
Çalışmanın dördüncü bölümünde mecmuadaki fetvalar çeşitli konu başlıkları
altında verilmiştir. Mecmuanın şahsiyetinin ortaya konulduğu bu bölümde mecmudaki
bütün fetvaların incelenmesi mümkün olmayacağı için mevcut konu başlıklarını
yansıtan üst başlıkları belirlemek kaçınılmaz olmuştur. Mecmuada konu başlıklarının
düzensiz olarak verilmesi de bölüm içerisinde böyle bir yöntem belirlenmesini
desteklemiştir. Tarihi figürler, mekan kullanımı, sosyal olaylar, ailevi mes’eleler ve
iktisadi ilişkiler göz önüne alınarak hazırlanan bu bölümde 140 fetva kullanılmıştır.
II. Bayezid döneminde verilen bu fetvaların birçoğunda XV. yüzyıl Osmanlı
dünyasının birçok alanında etkin olan padişah, kadı, zımmî, abd, cariye gibi tarihi
figürler görülmektedir. Günlük hayata dair problemlerin aktarıldığı fetvalardaki bu
figürlerle mecmua dönemin canlılığını da yansıtmaktadır. Aynı zamanda Fatih ve II.
Bayezid döneminde vakıf arazisinin kullanımıyla ilgili olan fetvada olduğu gibi bazı
fetvalar, farklı dönemlerdeki uygulamalarda yaşanan değişimi de göstermektedir.
Ebussuûd döneminden itibaren caiz olarak görülecek vakf-ı derâhimin bu dönemde
ulemanın çoğuna göre caiz olmadığının belirtilmesi, bir ürünün gabn-i fahişle satılması
hususunda farklı ihtilaflar olduğunun söylenmesi de bu değişimlerin fetvalardaki
örnekleridir. Aynı problemin iki dönemde farklı bir şekilde çözüldüğünü gösteren bu üç

148

fetva aynı zamanda Fatih-II. Bayezid ya da II. Bayezid ve sonraki dönem arasındaki
geçişliliği de göstermektedir.
Osmanlı Devleti’nde belirli bir hukuka göre yaşayan zımmilerin hür olmak gibi
şahsi problemleri de fetvalarda görülür. Aynı zamanda bir zımminin bir müslümanın
dinine sövmesi sonrasında şiddetli bir şekilde cezalandırılması örneğinde olduğu gibi
fetvalar hem zımmilerin Müslümanlarla olan ilişkilerini hem de Osmanlı dünyasında
hangi kurallara göre yaşaması gerektiğini ortaya koyar. Köleler de zımmiler gibi bu
toplum içerisinde belirli kurallara göre yaşayan kimselerdir. Kurallara bağlı olarak
yaşamak kölelerin şahsi hayatı ve efendisiyle olan ilişkisinin de fetvalara yansımasına
sebep olmuştur.
Molla Arab mecmuası, XV. yüzyıl Osmanlı dünyasındaki mekan kullanımını da
okuyucuya göstermektedir. Vakıf, arazi, bağ-bahçe, medrese, mescid ve kilise olarak
karşımıza çıkan bu mekanların yer olarak alım-satımı, kullanım sürecinde dikkat edilen
hususlar ve süreç içerisinde kullanımının değişmesi fetvalardan takip edilebilir. Vakıf
üzerinden örneklendirmek gerekirse kaynaklarda çoğunlukla siyasi güç ve toplumsal
mekan üzerinden tanımlanan bu mekanın günlük hayatın birçok alanında da kullanılan
bir mekan olduğunu görmek fetvaların sunduğu malzemenin önemini ortaya
koymaktadır.
Sosyal ve hukuki anlamdaki gerçekliğe örnek verilebilecek bir diğer husus da
mescid kullanımıyla ilgili fetvalardan birinde karşımıza çıkmaktadır. Bu fetvada
mescidin mekan olarak kullanımı kiliseden çevrilme süreciyle başlar. Müslümanlar
tarafından ibadet mekanlarının yıkılmasına tepki gösteren zımmiler “biz de sizin
mescidinizi bu şekilde yıkarız” sözleriyle Müslümanları tehdit eder. Zımmilerin
kendilerinde bu gücü görmesi kendilerini tam anlamıyla tabi olarak görmedikleri
anlamına gelebilir. Aynı zamanda zımmilerin bu söz karşısında ceza almayacaklarını
bilmesi de bu şekilde rahat davranmalarına sebep olabilir.
Elfâz-ı küfür, cinayet, düğün ve çeşitli mes’elelerin bir araya getirildiği sosyal
olaylar başlığı altında toplanan fetvaların ortak özelliği bu fetvaların iki ya daha fazla
kişi arasındaki sosyal ilişkileri göstermesidir. Bu başlık altında verilen fetvaların
sayısını mecmuadaki farklı fetvalarla çoğaltmak mümkündür. Ailevi mes’elelerle ilgili
fetvalarda da aynı durum söz konusudur. Neseb, talak, zina, nikah gibi konu başlıkları
altında verilen bu fetvalar haricinde mecmuada aileyle ilgili çeşitli fetvalar vardır. Son
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olarak ele alınan mes’ele ise mecmuadaki iktisadi ilişkilerdir. Ücret, teminat, diyet,
ortaklık ve alışveriş başlıkları altında verilen bu fetvalarda herhangi bir şeyin alım satım
süreci ve iki taraf arasındaki ilişkiler dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada örnek olarak verilen fetvalar, içerisindeki malzemeyle ilgi çeken
fetvalardır. Mesela talakla ilgili fetvalarda talak sebebi olarak sunulan sebepler son
derece ilginçtir. Fetvada “Zeyd, eğer İznik Bursa’dan yeğ değil ise avratım üç talak boş
olsun dese” ifadesi hem günlük hayatın pratikleri içerisindeki kültürel ögeleri hem de
XV. yüzyıl Osmanlı dünyasındaki bir kimsenin kişisel hayatındaki önemli noktaları
görmeyi sağlar. Başka bir fetvada Müslüman olan Zeyd’in kafir olan kardeşinin
kilisedeki cenazesine katılması ve cenazenin başında üzüntüyle ağlamasının Zeyd’in
kafir olmasına sebep olup olmayacağının sorulması da bu minvalde değerlendirilebilir.
Sosyal ve kişisel hayatla ilgili bu ilginç ayrıntılar mecmuanın şahsiyetini inşa
etmektedir.
Buraya kadar bu çalışmanın sebebi, çalışma boyunca takip edilen yöntem
anlatılmış ve Molla Arab mecmuası tarif edilmiştir. Sonuç kısmını tamamlarken bu
çalışmanın alana sağladığı katkılara değinmek faydalı olacaktır. Bu noktada ilk olarak
yapılan şey Molla Arab’ın hayatıyla ilgili bilgimizi derinleştirmek ve eksik parçaların
tamamlanmasını sağlamak olmuştur. Kaynaklarda tekrar eden bilgilerin derlenmesi
haricinde Tire’deki Molla Arab Camii ve Külliyesinin tespit edilmesi, Molla Arab’a ait
yeni eserlerin bulunması gibi mevcut kaynaklarda zikredilmeyen bazı bilgiler bu
çalışmaya konulmuştur.
Mecmuanın doğrudan kendisiyle ilgili olan bir sonraki bölümlerin alana
sağladığı katkılar şöyle sıralanabilir. İkinci bölümde mecmuanın özellikleri ayrıntılı bir
şekilde ortaya konularak Osmanlı fetva bürokrasisinin başlangıç dönemine dair
çıkarımlar yapılmıştır. Üçüncü bölümde fetvaların içeriğindeki her bir ayrıntının
Osmanlı fetva bürokrasisinde ne anlama gelebileceği üzerine düşünülmüştür. Dördüncü
bölümde mecmuanın daha önce çevrilmeyen fetvaların bir kısmı çevrilerek verilmiştir.
Bu noktada Türkçe literatüre kazandırılan fetvaların değerlendirilmeleri de yapılmıştır.
Bu bölümün ortaya çıkmasında mecmuanın şahsiyetini anlama fikrinden yola
çıkılmıştır. Bunun için mecmuanın içerisinde düzensiz olarak bulunan konu başlıklarını
sistemli bir şekilde sunabilmek adına kapsamlı üst ve alt başlıklar oluşturulmuştur.
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Son olarak bu çalışmadan hareketle yapılabilecek yeni araştırmalara değinmek
faydalı olacaktır. Mecmuanın konularının düzensiz olmasının avantajlarından biri bu
çalışmanın dördüncü bölümünde yapıldığı gibi yeni üst ve alt

başlıkların

oluşturulmasına izin vermesidir. Bizim bu çalışmada mecmuanın şahsiyeti fikrinden
yola çıkarak oluşturduğumuz bu başlıkların farklı bir fikirle hareket edilerek
çeşitlendirilmesi mümkündür. Aynı zamanda bu başlıklar çeşitli fetva mecmualarına
uyarlanarak da işlenebilir. Vakıf, cariye, köle, gibi Osmanlı tarihinde kurumsal
tanımlarıyla görmeye alıştığımız konu başlıklarının fetvalarda günlük hayatın bir
parçası olarak gösterilmesi XV. yüzyıl Osmanlı dünyasının pratiklerini göstermesi
açısından önemli olduğu gibi mevcut tanımlara da katkı sağlayabilir. Fetva-şeyhülislam
ilişkisi ya da Osmanlı’da fetva bürokrasisinin de incelenebileceği bu metin aynı
zamanda Osmanlı fetva müessesesinin oluşum sürecini de gösterir. Bunun yanı sıra
Hanefi hukukunun yansımaları ve takibi de bu mecmuadan hareketle açıklanabilecek
konular arasındadır. Aynı zamanda belli bir konu başlığı belirlenerek bu konunun
fetvalardan takibi sağlanabileceği gibi mecmuadan XV. yüzyıl Osmanlı dünyasına dair
sosyal-hukuki-iktisadi-idari uygulamalar ve günlük hayatın pratikleri de çıkartılabilir.
Çeşitli alanlarda çok sayıda konu üzerinden okunmaya müsait olan bu mecmuanın her
iki nüshası da araştırmacıların ilgisini beklemektedir.
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