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ÖZET 

 

ERKAN, Mehmet Emin, İlaveli Mecmua-ı Cedide‟de Feraiz İle İlgili Fetvaların 

Tahlili, (Yüksek Lisans Tezi), Çorum, 2019. 

Bu tez, Osmanlı‟nın son döneminde Yakovalı Ali Mürteza tarafından derlenen 

Ġlaveli Mecmua‟-i Cedide isimli eserin feraiz bölümünü konu edinmektedir. Ġlgili 

bölümdeki Osmanlıca fetvalar transkripsiyon edilerek  içerdiği fetvaların tahlili 

yapılmıĢtır. Tezde miri arazinin çıkarılan kanunlarla intikal hakkı sahiplerinin 

geniĢletildiği gözlemlenmiĢtir. Ayrıca incelediğimiz kitap ve yazıldığı dönemle alakalı 

bazı bilgilere ulaĢmayı hedeflemektedir. 

ÇalıĢma, GiriĢ ve iki ana bölümden müteĢekkildir. 

GiriĢ‟te, fetvanın ve fetva kitaplarının öneminden bahsedilmiĢ ve faydalanılan 

kaynaklara  değinilmiĢtir. 

Birinci Bölüm‟de, fetva olgusu ve Osmanlı‟da fetva olgusu tartıĢılmıĢ ve 

fetvaları veren Ģeyhulislamların hayatı özetlenmĢtir. Ayrıca nakillerde kullanılan 

kitaplar tanıtılmıĢtır. 

Ġkinci Bölüm‟de ise, feraiz alakalı fefetvaların transkripsiyonu verilmiĢ, 

akabinde ilgili fetvaların değerlendirmelerine yer verilmiĢtir. Son olarak, ilgili bölümle 

alakalı genel bir değerlendirme  kaleme alınmıĢtır. 

Anahtar Kavramlar: Ġslâm Miras Hukuku, Osmanlı Toprak Hukuku, ferâiz, 

miriarazi.
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ABSTRACT 

ERKAN, Mehmet Emin, The Investigation of Fatawa related with Farâiz in İla-

veli Mecmua-ı Cedide, (MA Thesis), Corum, 2019.  

This thesis is about the ferâiz (science of islamic inheritance) section of the arti-

fact named Ġlaveli Mecmua-i Cedide compiled by Yakovalı Ali Mürteza in the last pe-

riod of the Ottoman Empire. In this section, the transcripts of the Ottoman fatwas were 

transcribed and their fatwas were analyzed. In thesis, miri aims to reach some informa-

tion about the shape and period of land acquried by laws issued. 

The study consist of an Introdiction and Two Sections. 

In the Ġntroduction, the importance of the fatwa and the fatwa boks were explai-

ned and also the referances of the thesis were mentioned. 

In the first chapter, the phenomenon of fatwa and phenomenon fatwa in the Ot-

toman Empire were discussed and the life of the Ģeyhülislam (shaykh al-islams) who 

gave the fatwas were summarized. In addition, boks used in footnotes were introduced. 

In the second part, the transcription, analysis and evaluation of the fatwas were 

included.  

Keywords: Islamic Heritage Law, Ottoman Land Law, (ferâiz) science of Islamic in-

heritance, fatwa, miri land.
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ÖN SÖZ 

Ġctimai hayatın devamı, hukuki kuralların tatbiki ile mümkündür. Müslüman top-

lumlar açısından ictimai hayatın devamı (dünyevi saâdet)  konusunda baĢlıca etmen 

dinin kazaâî kurallarına uyulmasıdır. Müeyyidesi dünyevi olan kazaâî hükümlere uyul-

ması durumunda, Ġslâm Dîni hem dünyevi hem uhrevi saâdet vaad eder. Hayatı dakik 

kuralları ile kuĢatan fıkıh, müslüman toplumların dini ve sosyal yaĢantılarında karĢılaĢ-

tıkları sorunlara cevap verememesi düĢünülemez. Bu ihtiyacın giderilmesi hususunda 

fakihler fetva vermiĢler, fetva ehliyetine haiz olmayanlar ise haleflerinden intikal eden 

ilmi birikim ve -kanun gibi iĢlevsellik üstlenen- fetva kitaplarına müracaat etmiĢlerdir. 

Osmanlı‟da devletin her türlü iĢleyiĢi, dönemin dini-ictimai hadiselerin Ģekillenmesinde, 

Ģeyhülislâmlar‟ın verdikleri fetvaların yadsınamaz bir rolü vardır. Hukuki düzlemde 

önemli bir yere sahip olan fetvalar, birçok kez iki kapak arasına toplanmıĢ ve Ģer-i dava-

ların görülmesinde de yön tayin eden önemli bir görev üstlenmiĢtir. Ġslam Hukuku ala-

nında önemli bir birikim olarak zikredilmesinin yanı sıra, fetâva mecmuası kültürünün 

oluĢmasına da katkı sağlamıĢtır. Osmanlı Devletin‟de Behçetü‟l Fetâvâ, Neticetü‟l 

Fetâvâ, Fetâvâ-i Ali Efendi ve Fetâvâ-i Feyziyye gibi muteber fetva mecmuaları mah-

kemelerde kadıların ilk müracat ettikleri baĢucu kitapları olmuĢlardır. Belki de bu ha-

cimde vücuda getirilmiĢ son eser olan Ġlaveli Mecmua‟-i Cedide dikkat çekmektedir. 

Yakovalı Ali Mürteza tarafından derlenenen eser, son dönem Ģeyhülislamlarının verdik-

leri fetvaları mezkûr eserde derleyip, ġeyhulislam Musa Kazım Efendi‟nin izniyle neĢ-

retmiĢtir. Halefleri kadar özgün bir eser olmasa da, birçok ġeyhulislâm‟ın fetvasını 

içermesi, fetvaların içeriği ve verildiği dönemle alakalı bazı bilgiler taĢıması bakımın-

dan önemlidir. Mesela arazi bahsinde geçtiği kadarı ile intikal hakkı sahiplerinin geniĢ-

letilmesi kısa zamanda kadıların verdikleri fetvalara da yansımıĢ verilen fetvalar bu 

doğrultuda değiĢtirilmiĢtir. Bu sebeplerden dolayı mezkûr eserin feraiz ve arazi bahsinin 

transkripsiyonunu ve nakillerin tercümesini yaptık. Ġçerdiği fetvaların herbirine ilgili 

kaynaklardan yararlanmak suretiyle değerlendirmelerde bulunmak suretiyle nacizane 

incelemeye çalıĢtık. Bize bu sade çalıĢmamızda danıĢmanlık eden ve tıkandığımız nok-

talarda ufuk açıcı tavsiyeleri ile yardımcı olan, Prof. Dr. KâĢif Hamdi OKUR hocama 

teĢekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalıĢmamız süresince Ģahsıma gösterdikleri sabır, 
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metanet ve verdikleri manevi destekten dolayı eĢim Hatice Hanım ve kızım Huri Bey-

za‟ya hassaten müteĢekkirim. 

Hz. Peygamber (sav): “Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar” hadisinin 

tecelli ettiği tarihi Ģahsiyetlerden ġeyhulislâm Ebussuûd Efendi‟nin miri arazi konusun-

da gösterdiği fıkhi gayret, erbabının malumu olduğu üzere, takdire Ģayan kabul edilmiĢ-

tir. Ġncelediğimiz fetvaların yarısına yakını miri arazi ve mera‟ ile alakalıdır. Bu sebeple 

verdiği fetvaların baĢına yazdığı manzum duası ile çalıĢmamıza baĢlamayı, Ebussuûd 

Efendi‟nin aziz hatırasına bir saygı olarak telakki ediyoruz.   

و التىفيق متالعصاللهم يب ولي   

الً سىاء الطريق تالهدايوبسبلك 
1

 

 

                                                             
1
 “Yanılmazlığı ve baĢarıyı elinde tutan Allah‟ım! , Senden doğru yola ulaĢabilmeyi diliyoruz.” Bkz. 

İlmiye Salnamesi (Ġstanbul: Matbaa-i Amire, 1334), 378  
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GĠRĠġ 

A. KONUNUN ÖNEMĠ 

Ġslam Hukuku‟nun sınırlı nas‟lar ile sınırsız vakıalara çözüm sunma yöntemi, iç-

tihat teorisidir.
2
 Fetva‟nın tanımlarından birisi “içtihat yolu ile sorulan soruya cevap 

vermektir”.
3
 ġer-i ameli sorulara cevap vermek olarak ta tanımlanan fetva verme iĢi, 

esasen bir içtihat gayretidir.
4
 Genel bir kanı olarak Moğol istilasından Mecelle‟ye kadar 

olan dönem, fıkhi açıdan “duraklama dönemi” kabul edilir.
5
 Fakat bu süreçte hukuki 

dinamizm olarak fetva mecmuaları özel bir yere sahiptir.  

Osmanlı devletinin kuruluĢundan tanzimata kadar uzanan süreçte, davalar/ hu-

kuki anlaĢmazlıklar Ģeri mahkemelerce çözüme kavuĢturulmuĢ ve verilen kararlar Hane-

fi Mezhebi görüĢleri çerçevesinde Ġslam Hukuku normlarından çıkartılmıĢtır. Hanefi 

âlimlerce oluĢturulan fıkıh literatürünün geniĢliği dikkate alındığında, hüküm çıkarmak 

için, alana ve literatüre hâkim, esas anlamda fakih/müftilere ihtiyaç duyulmaktadır. Me-

Ģihate geçen her Ģeyhülislâmın ilmi birikimi ve zamanı okuması aynı dercede mükem-

mel değildi. Bununla birlikte diğer mahkemelerde görev alan kadılar ile taĢrada görev 

yapan kadı ve müftülerin ilmi birikimi, hüküm verebilecek seviyelerde değildi. Bu ek-

sikliği gidermek, Osmanlıda ortak bir hukuk dili oluĢturmak ve meselelere ulaĢmada 

kolaylık olması bakımından fetva mecmuaları büyük önem arzetmekteydi.
6
 Aynı za-

manda fetva kitaplarının Ġslam Hukuk Literatürüne kattığı farklılık ve geniĢlik yadsına-

maz. Bununla birlikte Osmanlı Tarihi araĢtırmacıları için birer kaynak eser olması, fetva 

mecmualarını bir kat daha önemli hale getirmektedir.
7
 Bu sebeple son dönem Osmanlı-

sında derlenen fetva mecmualarından Ġlaveli Mecmuâ-i Cedide‟nin incelenmesi, yukarı-

da belirtilen hususlar açısından isabetli olacağı kanaatindeyiz.  

                                                             
2
Sava PaĢa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüt, çev: Baha Arıkan, (Ankara: DĠR. Yayınları, 

1955), 2: 33; Hayrettin Karaman, İslam Hukukunda İctihat, (Ankara: DĠB. Yay., 1975),  231; Bilal Esen, 

Hanefi Usülcülerinde İctihat Teorisi, (Ankara: TDV. Yay., 2012), 136. 
3
Osman ġahin, Fetvâ Âdâbı, (Samsun: Ceylan Ofset, 2009),  34-35. 

4
Ahmet Yaman, “Fetvada Kaynak ve Yöntem Sorunu Üzerine”, SÜİFD.  sy. 28 (2009): 8. 

5
Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, (Ankara: DĠB Yay., 2003), 179; Hayrettin Karaman, 

İslam Hukuk Tarihi, (Ġstanbul: Ġrfan Yayınevi, 1978),  245. 
6
ġükrü Özen, “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3, sy. 5, 

(2005): 253. 
7
Seda Örsten, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları”, Türk Hukuk Tarihi Araştırma-

ları, sy. 4, (2007): 29-32. 
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B. KONUNUN SUNULMASI VE SINIRLANDIRILMASI  

Eserin, fıkhın bütün bablarını kapsayacak Ģekilde geniĢ olması bizi feraiz bahsi 

ile alakadar olmaya sevketti. Zira kitabın tamamını, aĢağıda anlatılacağı üzere değerlen-

dirmeye tabi tutulması ve kısa zananda sonuca kavuĢturulması, kabil-i tatbik bir durum 

değildir.  

ÇalıĢmamız iki bölümden müteĢekkildir.  

Birinci bölümde: Fetva olgusu, Osmanlıda fetva olgusu ve fetvaları veren ġey-

hulislamların hayatları ve eserleri ile alakalı bilgileri özetleyip ġeyhulislamların verdik-

leri fetvaların dört ana baĢlık altındaki dağılımını gösteren istatistik bilgilere de yer ver-

dik. Bununla birlikte fetvaların altındaki nakillerde kullanılan kitapları tanıtıp sonunda 

kaç defa ve hangi fetvada kullanıldığını gösteren bir tablo ekledik.  

Ġkinci bölümde:  Osmanlıca kaleme alınmıĢ eserdeki fetvaları transkribe ettik ve 

daha sonra verilen fetvaların tahlillerine yer verdik. Sonuç olarak fetvalar ile alakalı 

genel değerlendirmelerde bulunduk. 

C. METOT VE KAYNAKLAR 

ÇalıĢmamız ana hatları ile: Yakovalı Ali el-Mürteza‟nın derlediği Ġlaveli Mec-

muâ-i Cedîde‟nin ferâiz ve arazi bahislerinde ki 274 fetvadan müteĢekkildir. Ġlgili bö-

lüm dört ana baĢlık altında (Babu‟l-Ferâiz, Fi‟l-Haml, Fi‟l-Arazi ve Babu‟l-Mera‟) top-

lanmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda izlediğimiz metod ise kısaca Ģöyledir: Fetvalardaki garip kelime-

leri kısaca izah edip, terim haline gelmiĢ olanları ilgili kaynaklardan bulup açıklamaya 

gayret ettik. Bazı fetvaların altındaki arapça nakilleri tercüme edip, nakillerde verilen 

metni, matbu halde olan kitaplardaki yerlerini bulup dipnotta belirttik. Buradaki fetvala-

rın herbirine kaynak kitaplardan yararlanmak suretiyle tahlil ve değerlendirmelerde bu-

lunduk. Hatalar var ise onları kaynak kitaplardan faydalanmak suretiyle düzelttik. Fet-

vaların konusuna göre tasnifini gösteren ve Ģeyhulislâmlar hangi konuda kaç fetva ver-

diğini gösteren birer Ģema ile belirttik. Bu ve benzeri konularla alakalı, istatistik bilgileri 

Ģablonlar halinde ilgili bölümlere ekledik. AĢağıda isimlerini zikrettiğimiz kitaplardan, 

çalıĢmamız süresince ziyadesi ile faydalandık.  

Feraiz bahsinde kaynak olarak kullandığımız kitaplar:  
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 el-Cürcani, Şerhu‟s-siraciyye 

 el-Mevsılî, el-İhtiyâr li-Ta‟li‟l Muhtar( ferâiz bahsi) 

 Ġbrahim el-Halebi, Mecmeu‟l Enhur Şerh-u Mülteka‟l Ebhur ( ferâiz bah-

si) 

 Ġbn-i Âbidîn, Reddü‟l Muhtâr ( ferâiz bahsi) 

 SeydiĢehri, Delilleri ile İslam Miras Hukuku 

 Ali Himmet Berki, İslam Hukukunda Feraiz ve İntikal 

 Ali Haydar Efendi, Teshilü‟l Feraiz 

 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu ( 

ferâiz bahsi)  

 Hamza Aktan, İslam Miras Hukuku 

 DİA‟da ilgili maddeler 

 ġemseddin Sami, Kâmusu‟t Türkî 

Arazi bahsinde baĢvurduğumuz kitaplar:  

 Ali Himmet Berki, Miras ve Tatbikat 

 Halil Cin, Miri Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü 

 Halil Cin, Osmanlı Toprak Hukuku  

 Ali ġafak, İslam Arazi Hukuku  

 M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi  

 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu 

 DİA‟da ilgili maddeler 

 Büyük Türkçe Sözlük (sadeleĢtirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ Kâmûs-ı Türkî) 

Bu eserler çalıĢmamız boyunca baĢucu kitaplarımız olmuĢtur. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 TARĠHĠ VE TEORĠK ARKA PLAN 

1.1. TARĠHĠ ARKA PLAN 

1.1.1. Fetva Olgusu 

Kuran‟ı Kerimde kelale mirasçılığı ile alakalı ( َيَْستَْفتُىوَك) “Senden fetva isterler”
8
 

diye baĢlayan ayette de zikredilen fetva kelimesinin sözlük anlamı “yiğit, delikanlı” 

anlamındadır. Sözlükte ise “ bir vakıanın hükmünü beyan eden kavi cevap” manasına 

gelmektedir.
9
 Fıkhi bir terim olarak fetva: Fakih bir zatın kendine sorulan dini (fıkhi) bir 

soruya verdiği cevaptır.
10

 Fetva kelimesi ve türevleri Kuran-ı Kerim‟de dokuz yerde 

geçmekte olup kastedilen mana sözlük manasıyla aynılık göstermektedir. Bununla bir-

likte onbeĢ ayette geçen “senden soruyorlar” ifadesi, kastedilen mana bakımından fetva 

kelimesinine benzerlik teĢkil etmektedir.
11

 Peygamber (sav) sağlığında fetvalar verdiği 

hatta bu fetvaların kayıt altına alındığı bilinmektedir.
12

 Hz. Peygamber'in (sav)   hadisle-

rinde ve Ġslamiyet'in ilk dönemlerinde fetva kelimesi yerine daha çok fütya kelimesi 

göze çarpar. Ancak fetva kelimesinin literatürde ki Ģekliyle terim anlamını kazanması 

daha sonraki dönemlerde gerçekleĢmiĢtir.
13

 Fetva, Ġslâm‟ın baĢlangıcıyla birlikte ve 

Peygamber (SAV) ile Ģekillenen, zamanla toplumsal bir ihtiyacı karĢılayan önemli bir 

yapı haline gelmiĢtir. Fetvanın zikredilen bu iĢlevselliği Hz. Peygamber‟in kadı ve müftî 

sıfatıyla hüküm vermesi ve bazı fakih sahabelerin müftî olarak bu ihtiyaca cevap ver-

mesi,
14

 fıkhın sistematik bir hale dönüĢtüğü müçtehit imamlar dönemine Ġmam Azam 

Ebu Hanife (ö. 150/ 767),  kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. 

Hulefâ-i RaĢidin, dönemlerinde yaĢayan fakih sahabelerin fetvalarına büyük 

önem verdikleri gibi Emevi ve Abbasi halifeleri de müftülerden görüĢ almadıkça büyük 

                                                             
8
Nisa 4/176. 

9
Ġbn Manzûr Muhammed b. Mükerrem, Lisânü‟l-Arab (Beyrut: Darus‟s Sadr, t.y.), 15:147-148; Fahrettin 

Atar, “Fetva”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1995), 486-487; Hamdi Döndü-

ren, “Fetva” , ŞİA., c. 2 (Ġstanbul: ġamil Yay., 1999), 351-352; ġahin, age., 30-31. 
10

Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (Ġstanbul: Ensar NeĢriyat, 2010), “fetva md.”, 142; 

Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük (Ankara: Vadi Yay.,2005), “Fetva” md., 427. 
11

Atar, agmd., 486-487. 
12

KâĢif Hamdi Okur, Fetvada Dil ve Üslup, (Ankara: Ay Yayınları, 2018), 11; Atar, agmd., 486-487. 
13

Atar, agmd., 486-487. 
14

Muharrem Kılıç, “Osmanlı Fetva Literatüründe Gayrimüslimlere Tanınan Din ve Ibadet Özgürlüğü” 

Islam Hukuku Arastırmaları Dergisi, sy. 13, (2009): 63-82; Atar, agmd., 489. 
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icraatlara baĢlamazlardı. Harun ReĢid zamanında Ebu Yusuf „un (ö. 182/798) kadıl-

kudâtlık görevine getirilmesi, Abbasi halifelerinin hukuki meselelerde fakihlerin görüĢ-

lerini dikkate aldıklarının göstergesi olarak zikredebiliriz. Tebeu‟t-tabiin döneminde 

islamın yaĢandığı her yerde Ebu Hanife(ö. 150/ 767), Malik b. Enes (ö. 179 / 795)  gibi 

mezhep sahibi büyük müctehidler yetiĢmiĢ, akaid ve fıkıhla alakalı meseleler hakkında 

fetva vermiĢlerdir. Bu devirde kadılar ve müftüler genellikle ictihad edebilecek vukufi-

yette olup belli bir kiĢi veya mezhebe bağlı kalmamıĢlardır. Ġctihadi yeterliliği bulun-

mayanlar diledikleri müfülerden fetva istemiĢlerdir.
15

 Sahabe, tabiin ve tebeu't-tabiin 

dönemleri için müftülük resmi bir hüviyeti yoktu. Fetva yeterliliğine haiz olan
16

 herkes 

fetva veriyor, ictihad mertebesinde olmayanlara halifeler tarafından bu izin verilmiyor-

du.
 17

   Mezheplerin teĢekkülünden sonra fıkıhta taklit ve duraklama dönemine girilmiĢ-

tir. Bu dönemde ictihadi yeterliliğe haiz yüzlerce fakih/âlim yetiĢmiĢse de bunların ka-

hir ekserisi kendilerini müstakil müctehid olarak görmemiĢler, müntesibi oldukları 

mezhep imamına tabi olmayı tercih etmiĢlerdir.
18 

 

KiĢinin doğumundan ölümüne kadar devam eden zaman dilimi içerisinde yerine 

getirmekle mükellef olduğu dini hüküm ve kurallar Allah (cc) tarafından peygamberler 

vasıtasıyla gönderilen ilahi kitaplarda belirtilmiĢtir. Müslümanın günlük yaĢantısında 

yerine getirmesi gerekli dini hükümlerin, dinin asıl membağından yani Kur'an ve Sün-

net'ten öğrenmesi, insanoğlunun hayatı anlamlandırma süreci içerisinde kendine ve çev-

resine yönelttiği sayısız sorular fetva olgusunun ilk sürecidir. Ehline (fetva verme ehli-

yetine haiz kimse)
19

 yöneltilmiĢ dini bir soru fetva sürecinin ikinci basamağını teĢkil 

eder. Fetva sürecinin son basamağı ise: “… Nereden? , nerede? , nereye? Sorularına 

cevap verebilene Allah rahmet etsin.”
20

 Hz. Ali‟ye (ö. 40/660) izafe edilen bu söz, ha-

yattaki binlerce sorunun dini hüviyetli olanlarını ifade etmektedir. Fakih‟in kendisine 

                                                             
15

Fahrettin Atar, “Fetva” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 ( Ġstanbul: TDV Yayınları,1995), 486-487. 
16

“Ġftâ usulü konusunda anahatlarıyla 4 mezhebin yaklaĢımı Ģu Ģekildedir. 1- Müfti içtihat ehliyetine haziz 

olmalı ve bunların dıĢındakilerin fetva vermeleri caiz değildir. 2- Fetvayı veren âlim iyi ahlak sahibi ol-

malı. 3- Mukallitlerin fetva vermeleri caiz olmamakla birlikte, müftilerin fetvalarını naklatmelerinde 

sakınca yoktur. 4- Fetvanın naklinde, a- Nakle esas kitabın meĢhur ve anlaĢılır olmalıdır.  b- Kitapta bu-

lunan görüĢlerin hangisi mezheb imamının, hangisi mezhepte müçtehit ve muharriçlerin iyi ayırt edilme-

lidir. c- Aynı meselede birbirine muhalif birden fazla görüĢ varsa, tercih erbabı varsa usülüne uygun ter-

cih yapar, yok ise haleflerinin tercihlerine dayandırır.” Bkz. Hayrettin Karaman, İslam‟ın Işığında Günün 

Meseleleri, 3 cilt bir arada, (Ġstanbul: Ġz Yay. 2009), 592-593.  
17

Atar, agmd.,486-487. 
18

KâĢif Hamdi Okur, Fetvada Dil ve Üslup, Ankara: Ay Yayınları, 2018), 15; Atar, agmd.,  486-487. 
19

Osman ġahin, Fetva Adabı, (Samsun: Ceylan Ofset, 2009),  100-106. 
20

Okur, age., 5.  
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gelen dini soruyu cevaplaması ile birlikte „fetva‟ sürecini tamamlamıĢ dini bir olgu ola-

rak karĢımıza çıkmaktadır.   

1.1.2. Osmanlılarda Fetva Uygulaması 

Molla Gürani zaman zaman Fatih‟e hitaben “Yediğin, giydiğin haram, ihtiyatı 

elden bırakma” dermiĢ.
21

 Celalli olması ile tanınanYavuz‟un karĢısında Zenbilli Ali 

Efendi‟nin “şeriate muğayır davranır isen hall‟ine fetva vermekten çekinmem”
22

 diye-

bilecek cesareti kendinde bulurmuĢ. Bu anlatılanlar gösteriyor ki, Osmanlı PadiĢahları 

dört büyük halifeler gibi Ġslam‟a ve hukuka deruni bir saygı duyarlardı. Onların bu tavır 

ve davranıĢları büyük takdir toplamıĢtı.  

Devlet-i Âliye‟nin kuruluĢ yıllarında fetva verme iĢi, daha çok alanında uzman-

laĢmıĢ ve devlet reisine yakınlığı ile bilinen kimseler tarafından icra ediliyordu. ġeyh 

Edebali ve Dursun Fakih‟in yürüttükleri kaza ve fetva iĢlerini bu minvalde zikredebili-

riz.
23

 Devletin hem toprak hemde nüfus olarak büyümesi ile birlikte fetvaya olan ihtiyaç 

artmıĢ ve bu alanda bir kurum ve makama ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu itibarla Molla Fena-

rinin Bursa Müftüsü olarak tayin edilmesi XIV. yy.‟ın ilk çeyreğine tekabül eden bu 

tarih ġeyhulislamlık makamının baĢlangıcı olarak telakki edilmiĢtir.
24

 Evvel emirde ilk 

iĢi fetva vermek olan Ģeyhülislamlar savaĢ, barıĢ, ıslahat, halifenin hal'i, eĢkıyalık ya-

panların öldürülmesi, bazı önemli hadiselerde  -para vakıfları
25

 ve miri arazi rejimi
26

 

gibi- örfi kanunnamelerde de kendilerinden fetva istenmiĢtir.
27

 

Bu arada yukarıdaki satırlardada zikredildiği üzere Ģeyhülislamların verdiği fet-

valar ile padiĢahların çıkardığı kanunnameler, Osmanlı hukukunda örfi ve Ģer‟i hukuk 

ayrımını gündeme taĢımıĢtır.  Günümüz bazı Osmanlı tarihi ve hukuku araĢtırmacıları 

tarafından da dile getirilen örfi /Ģer‟i hukuk ayrımı konusunda Ģu satırlar aydınlatıcı ola-

caktır. 

                                                             
21

Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, (Ġstanbul: Ġrfan Yayınevi, 1978), 168. 
22

Halil Cin, “Türk Tarihi ve Hukuk”, DÜHFD, sy. 2 (1984), 3-16. 
23

Sadık Eraslan, Meşihat-i İslamiyye ve Ceride-i İlmiyye Osmanlılarda Fetva Makamı ve Yayın organı, 

(Ankara: DĠB Yayınları, 2009), 19. 
24

Eraslan, age., 19. 
25

KâĢif Hamdi Okur, “Para Vakıfları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düzeni ve Ebussuud Efendinin Hukuk 

AnlayıĢı Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Gazi Ün. Çorum İlahiyat F. Dergisi, c. 4, sy. 7-8  (2005), 41-

44. 
26

M. Macit Kenanoğlu, “Miri Arazi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 30 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2005), 

158. 
27

Mehmet ĠpĢirli, “ġeyhülislâm”,  TDV İslam Ansiklopedisi, c.39 (Ġstanbul: TDV Yayınları,2010), 91-96. 
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“Klasik Osmanlı hukuku, Hanefî fıkhına dayalı şer„î hukuk ile hükümdarın 

iradesiyle hukuki karakter kazanan kurallardan oluşan örfî hukuk olmak 

üzere iki ana unsura dayanmaktaydı. Şer„î hukuk-örfî hukuk ilişkisi örfî hu-

kukun şer„î hukukun alternatifi değil tamamlayıcısı olarak değerlendirildiği 

söylenebilir. Şer„î hukuk alanında “taklîd” anlayışı çerçevesinde Hanefî 

fıkhına sıkı bir bağlılık söz konusuydu. Bu anlayışla bağdaşmayan yaklaşım-

lar ciddi tepki almaktaydı. Klasik dönemde Osmanlı âlimlerinin fıkhî faali-

yetleri, Hanefî mezhebinin usulü çerçevesinde cereyan etmiştir. Fetva işle-

minde Hanefî mezhebinin görüşleri esas alınmış, zaman zaman bir konudaki 

birkaç kavilden birisi tercih edilerek fetva o görüş doğrultusunda verilmiş-

tir.”
28

  

TaĢrada fetva verme iĢi ise meĢihate bağlı müftüler tarafından karĢılanmaktaydı. 

Ġlmiye teĢkilatının tayin ve denetlenmesi, ruus imtihanı gibi bazı görevler tevdi edilen 

Ģeyhülislamların görev yükü giderek artmıĢtır.
29

 Zaman zaman Ģeyhülislamların bir 

günde verdikleri fetvaların binli rakamları bulması
30

 ve 16. yy.‟dan itibaren Ģeyhülis-

lamlara artarak farklı görevler tevdi edilmesi gibi saikler meĢihate bağlı fetvahânenin 

doğmasına/kurulmasına zemin hazırlamıĢtır.
31

      

 Fetvahânenin kuruluĢu ve iĢleyiĢi hakkında, -ilk dönemleri için- detaylı bilgi 

mevcut değildir. Ġlerleyen dönemlerde özellikle de 17-18. yy.„dan itibaren detaylı ma-

lumatlara ulaĢabiliyoruz. Fetva, pusula ve ilamat odası olmak üzere üç ana kısımdan 

müteĢekkil fetvahane de, fetva emini, i‟lâmat müdürü ve baĢmüsevvid gibi farklı me-

murlar görev almaktaydı. Sözlü olarak fetva soranlara cevaplar sözlü olarak verilir ve 

dilekçe ile fetva isteyenlere bir hafta sonra sualinin cevabı dilekçenin üzerine yazılı hal-

de verilirdi.
32

 Fetvahâneye gelen yazılı sualler fetva emini kontrolünde olmak kaydıyla
33

 

müsevvitlerce fetva Ģekli verilir, mübeyyizlerce temize çekildikten sonra Ģeyhülislama 

sunulurdu. ġeyhulislam el yazısı ile “olur-olmaz” “caizdir- caiz değildir” gibi el yazısı 

                                                             
28

KâĢif Hamdi Okur, “Son Dönem Osmanlı DüĢüncesinde Fıkıh Alanındaki TartıĢma ve YaklaĢımlar”, 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 12, sy. 23 (2014): 9-10. 
29

Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi (Ġstanbul: ĠFAV. Yayınları, 2009), 243-244. 
30

Ferhat Koca, “Fetvahane”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1995), 49. 
31

Koca, agmd., 496-497. 
32

KâĢif Hamdi Okur, Fetvada Dil ve Üslup (Ankara: Ay Yayınları, 2018), 48. 
33

Talip Ayar, Osmanlı Devletinde Fetva Eminliği (Ankara: DĠB. Yayınları, 2014), 85. 
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ile cevap yazar ve imza ederdi.
34

 Fetva nüshası daha sonra müvezzi tarafından deftere 

kaydedilir ve ilgili Ģahsa (cüzi bir ücret karĢılığında)
35

 verilirdi.  

“Fetvalar Ģekil olarak, dokuz parmak uzunluğunda ve dört parmak eninde, küçük 

ve talik kırması bir yazı ile yazılırdı. Farklı dua kalıpları
36

 ile baĢlar, “Hanefi mezhebine 

göre cevabı nasıldır” diyerek soru baĢı oluĢturulurdu. Daha sonra fetvanın konusunu 

teĢkil eden soru cümlesi ve cevap için rica
37

 ile devam edilir. Bunun akabinde cevap, 

fetvayı verenin ismi ve imzası bulunurdu. Genelde tevazu ifadesi “el-fakir” ve af dileği 

“ufiye anh” yazılır ve son olarak var ise nakil verilirek fetva formu bitirilirdi. Müftüle-

rin me‟haz gösterme mecburiyeti varken Ģeyhulislamlar‟ın böyle bir mecburiyeti yok-

tu.”
38

  

  17. yy.‟dan sonra fetvahâne de verilen fetvalar kütüklere kaydedilmiĢ ve 

bu fetvaların bazıları Ceride-i Ġlmiyye Mecmuasın‟da (28 Mayıs 1914- 23 Eylül 1922) 

tarihleri arasında –aylık olarak- dokuz yıl boyunca 79 sayı olarak neĢredilmiĢtir.
39

  

1.1.3. Ġlaveli Mecmûa-i Cedide’nin Telif Süreci 

Yakovalı Hacı Ali el-Murtaza b. Zübeyr; mecmuanın oluĢum safhalarını, Meh-

med Nuri Efendi‟nin Mecmûa-i Cedîde‟nin önsönündeki bilgileri de ekleyerek eserin 

yeni baskısının önsözünde tafsilatıyla anlatmıĢtır. Buna göre, her zaman olduğu gibi 

güncel hadiseler hakkında fetvahaneye sorular gelirdi. Bu sualler Türkçe kaleme alınmıĢ 

fetva kitaplarından cevaplanırdı. ġayet soruya muvafık fetva bulunamaz ise muteber 

Arapça eserlerden sualin cevabı bulunur ve fetva formuna sokulurdu. Fetva standart 

prosodür gereği Ģeyhülislamlık makamına arzedilir ve Ģeyhulislâm imza ettikten sonra 

fetvahaneye iade edililerek müsevvitler gerekli iĢlemleri gördükten sonra fetava kaydına 

yani Mecmua-i Cedide adlı mecmuaya kaydolunurdu. Bu iĢlem eskiden beri süregelen 

bir durumdu. Bu sebeple o zamana kadar birçok fetva birikmiĢ ve hacimli bir kitap bo-

yutuna ulaĢmıĢtı. Lakin bu fetvaların birçoğunun nakilleri mevcut değildi. Fetvanın 

                                                             
34

Ferhat Koca, “Fetvahane”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1995), 497. 
35

Önceleri böyle bir ücret istenmezken, 17. yy.‟dan itibaren alınmaya baĢlanmıĢtır. Bkz. Ayar, age.,  181. 
36

Allâhu hüve‟l-Hâdî, minhu‟t-tevfîk, gibi bkz. fetva nüshası örnekleri, İlmiye Salnamesi. 
37

Beyan buyrula, Beyan buyrulup müsâb oluna, gibi bkz. fetva nüshası örnekleri, İlmiye Salnamesi. 
38

Uriel Heyd, Türk Kültür ve Hukuk Tarihi Tarihi Üzerine Makaleler. Çev. Fethi Gedikli, (Ankara: Akara 

Okulu Yayınları, 2014),  77-90; KâĢif Hamdi Okur, Fetvada Dil ve Üslup, Ankara: Ay Yayınları, 2018), 

49-50. 
39

Sadık Eraslan, Meşihat-i İslamiyye ve Ceride-i İlmiyye Osmanlılarda Fetva Makamı ve Yayın organı, 

(Ankara: DĠB Yayınları, 2009), 113. 



  

  9 

 

kaynağı ile verildiğinde daha faydalı olacağı düĢüncesiyle, fıkıh ilminde ihtisas sahibi 

5-6 kiĢilik ilmi kurul oluĢturulmuĢtu. ġeyhülislam Üryanizade Ahmed Esad Efendi tara-

fından fetva eminliği görevi tevdi edilen Mehmed Nuri Efendi'ye emir verilmiĢ ve çok 

kısa bir süre içerisinde nakiller bulunup Mecmua-i Cedide ismiyle basılarak 1299 

(1882)  halkın istifadesine sunulmuĢtur. Eser çok beğenilmiĢ ve kısa bir sürede basımı 

tükenmiĢtir. Bu tarihten itibaren geçen 29 sene müddetince eskisine nazaran üç katı fet-

va birikmiĢ ve bunlarında birçoğunun nakilleri yoktu.  Musa Kazım Efendi'nin müsaa-

desiyle Yakovalı tarafından her fetvaya ugun nakilleri, ilgili fıkıh kitaplarından elde 

edip, fetvahanenin de müsaadesini de alarak fetvaların altına eklenmiĢti. Bu çalıĢmaya 

Ġlaveli Mecmûa-i Cedîde adı verilmiĢtir.
 40

  

Eserde geçen fetvaların kahir ekserisi Türkçe olmakla birlikte Arapça fetvalara 

da rastlanmaktadır.
41

 Mecmua‟da KemalpaĢazade, Ebussuud Efendi ve Çatalcalı Ali 

Efendi gibi klasik dönem bazı Ģeyhülislamların fetvalarına da yer verilmiĢtir. Ġlaveli 

Mecmûa-i Cedîde de fetvaların yekünü 1745-1918 seneleri arasında meĢihat görevi üst-

lenmiĢ 25 kadar Ģeyhülislamın verdiği fetvalar yer almaktadır.
42

 Eserin müellifi ile ala-

kalı bu zikredilen bilgilerden baĢka bir bilgi elde edemedik.
 
 

1.1.4. Ġncelenen Fetvaları Veren ġeyhülislamlar
43

  

1.1.4.1. (14)-Mehmet Ebüssuûd Efendi (ö. m./1574) 

Esasen incelediğimiz bölümde Ebüssuûd Efendi‟nin herhangi bir fetvası mevcut 

değildir. Lakin üzerinde çalıĢtığımız fetvaların yarısına yakını arazi hukukuyla alakalı-

dır. Devlet-i Âliye‟nin kuruluĢundan itibaren miri arazi, mali ve askeri hayatın temelini 

teĢkil etmiĢtir. Kanûnî‟nin isteği üzerine Ebüssuûd Efendi miri araziyi sistemleĢtirip 

“fetvâ-yı Ģerîfe” haline getirmesi, miri arazi düzenin kurucusu olarak onu ön plana çı-

                                                             
40

Fahrettin Atar, “Fetva” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 ( Ġstanbul: TDV Yayınları,1995), 495; ġükrü 

Özen, “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3, sy. 5 (2005):  

279-280. 
41

Yakovalı Hacı Ali el-Murtaza b. Zübeyr, İlaveli Mecmûa-i Cedîde (Ġstanbul: Matbaa-i Hayriyye, 

1329/1913),  201-235-254. 
42

Özen, agmk., 279-280. 
43

Mevzu ettiğimiz Ģeyhülislamların baĢındaki parantez içindeki numaralar, meĢihat makamına geçme 

sıralamalarıdır. Genel olarak miladi tarihleri kullandık. Bazı Ģeyhülislamların isimlerinin baĢına “hacı” 

mahlasını ekledik. Bunun sebebi ise, eserde Ģeyhülislamlardan bazıları “El-Hacc” mahlası ile karĢımıza 

çıktı. Hayatları ile alakalı okumalardan sonra hacc farizasını eda ettikleri özellikle belirtilmiĢ olduğunu 

gördük. Bu ekleme bize, aynı ismi taĢıyan Ģeyhulislâmlar‟ın ayırt edilmesi noktasında yardımcı olmuĢtur.    

Bkz. Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhulislâmları (Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1972), III-VI. 
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karmıĢ ve bütün hukuki düzenlemelerde bu fetvalar esas alınmıĢtır. Bu sebeple Ebüs-

suûd Efendiyi de zikretmeyi uygun gördük. 

Aslen Çorum‟un Ġskilip kazasından olan Ebüssuûd Efendi, Ġstanbulda sıkı bir 

eğitim sürecinden sonra müderris olmuĢtur. Ġslam hukukuna olan hâkimiyeti onu kısa 

sürede yükseltmiĢ, Rumeli Kazaskeri iken ġeyhulislamlığa getirilmiĢtir. Ömrünün so-

nuna kadar bu görevde kalmıĢtır. ĠrĢadü'l-Akli's-Selim ila Mezaya'l-Kurani'l-Azîm isim-

li Arapça kaleme aldığı bir tefsiri bulunan Ebüssuûd Efendi‟nin hayatı boyunca verdiği 

fetvaları biriktirdiği Fetâvâ-yı Ebüssuûd ve Ma‟ruzat isimli meĢhur bir eseriyle birlikte 

Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınmıĢ onlarca risalesi mevcuttur.
44

   

Miri arazi: Rakabesi beytülmâle, tasarruf hakkı ahaliye ait olan arazi olarak ta-

nımlanır. Bütün mezhepler usulen kabul etsede de asıl uygulamasını Osmanlı Devle-

ti‟nde bulan mîrî arazi uygulaması bunun en güzel örneğidir. Osmanlı Devleti‟nin top-

raklarının büyük bölümü mîrî araziden müteĢekkildi.  Osmanlı Devleti‟nde toprakların 

hukukî statüsünün Ģer„î hukuka uygunluğu, Ebüssuûd Efendi‟nin birtakım Ģer„î açıkla-

malarıyla önemli ölçüde açıklığa kavuĢturulmuĢtu. Hanefî ulemanın dıĢındaki Ġslam 

Hukukçularının fetih yoluyla elde edilen araziler için “müslümanlara vakıf”, yani çıplak 

mülkiyeti devletin ve tasarruf hakkı da bazı malî mükellefiyetler karĢılığında reâyâya 

devredilen arazi görüĢü ile Ebüssuûd Efendi mîrî arazi ve tımar sistemini temellendir-

miĢtir.  Bu görüĢ neticesinde fethedilen beldelerdeki ev, dükkân, bağ ve bahçeler belde 

sakinlerinin mülkleri olup diledikleri gibi tasarruf hakkına sahiptirler. Ancak zirai top-

raklar eski sahiplerine bırakılıp çıplak mülkiyeti devlete verilmiĢ, yalnızca tasarruf hak-

kı devredilmiĢtir. Çiftçilerin ödedikleri çeĢitli vergiler, Ġslam Hukuk doktrininde haraç 

vergisi olarak bilinen verginin değiĢik varyasyonlarından ibarettir. Osmanlı sultanları 

Ģeriatin kendilerine tanıdığı bu tercih hakkını kullanmıĢlar ve Anadolu topraklarını bu 

statüye bağlamıĢlardır. 
45

 Bu Ģekilde çıkarılan kanunnameler fetvaya esas teĢkil etmiĢtir. 

Ġlk dönemler için geçerli olmak kaydıyla arazi mutasarrıfı öldüğünde, tasarruf hakkı 

                                                             
44

Altunsu, Osmanlı Şeyhulislâmları (Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1972), 28-34.  
45

Ahmet Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, TDV Ġslam Ansiklopedisi, c. 5 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1995), 

365-371; Pehlul Düzenli, “ġeyhülislâm Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, sy. 5 (2005): 441-475; Pehlül Düzenli, “Osmanlı Hukukçusu ġeyhu-

lislâm Ebussuud Efendi ve Fetvâları”, (Doktora tezi, Selçuklu Üniversitesi, 2007), 95-100 
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bedelsiz olarak erkek çocuğuna geçmekteydi. Daha sonradan çıkarılan bazı kanunname-

ler ile tasarruf hakkı sahipleri geniĢletilmiĢtir.
46

   

1.1.4.2.  (43)-Çatalcalı Ali Efendi (ö. m./1692) 

 Çatalca‟da doğan (Hacı) Ali Efendi NakĢibendî ġeyhi Antalyalı Mehmed 

Efendi‟nin oğludur. Ġlköğrenimini babasının yanında yaptı, sonra mülâzım olarak Ģey-

hülislâm Hoca Abdürrahim Efendi yanına kabul etti. Yahyâ Efendi‟nin Mısır ve Ġstan-

bul kadılıkları dönemi ile Abdürrahimzâde Mehmed Efendi‟nin Mısır kadılığı esnasında 

Bab Mahkemesi nâibliği yapmıĢtı. Daha otuzlu yaĢlarda bile olmamasına rağmen “Nâib 

Çelebi” namıyla meĢhur oldu. “Bunun sebebi olarak iĢi membağından ve uygulamalı 

olarak öğrenmesidir diyebiliriz. Daha sonra Ali Efendi,  Mesih PaĢa, Hâfız PaĢa ve Ga-

zanfer Ağa medreselerinde müderrislik yaptı. Uyvar seferi ile Girit seferine ordu kadısı 

olarak iĢtirak etti. Selânik kadılığı da yapan Ali Efendiye Rumeli kazaskerliği, azlinde 

ise Ayıntab kazası arpalık olarak verildi. 21 ġubat 1674‟te henüz kırk üç yaĢında iken 

Ģeyhülislâm oldu. Ali Efendi, devlet iĢlerini ihmal edip avdan baĢka bir Ģey düĢünme-

mekle suçlanan IV. Mehmed‟i ikaz etmemek ve meĢihat görevini gerektiği gibi yapma-

dığı gerekçesi ile uğradığı hakaretlerden çok etkilenmiĢti. Bu sebeple padiĢahın Bu-

din‟in düĢmesi üzerine durumu istiĢare etmek için çağırdığı toplantıya katılmamıĢtı. 

Bunun üzerine IV. Mehmed 26 Eylül 1686‟da, “dimağının fesada uğradığı” gerekçe-

siyle azlederek Bursa‟ya sürülmesini emretti. Sürgünden ancak 1690‟da Ġstanbul‟a dö-

nebildi. Ali Efendi‟nin -dönemin padiĢahı‟nın hürmet ve iltifatları ile- ikinci Ģeyhü-

lislâmlığı yalnız kırk gün sürdü. 19 Nisan 1692 Edirne‟de vefat ettikten sonra Edirne‟de 

Zehrimâr Camii hazîresine defnedildi. Ġlmi derinliği ve sufi meĢrep olması sebebiyle 

“mecmau‟l-bahreyn” sıfatıyla anılan Çatalcalı Ali Efendi asıl Ģöhretini, [Osmanlıda en 

muteber dört fetva kitabından birisi olan] on iki yılı aĢan Ģeyhülislâmlığı döneminde 

verdiği fetvalardan müteĢekkil Fetâvâ-yı Ali Efendi adıyla bilinen kitabına boçludur.
47

  

                                                             
46

Ali Himmet Berki, İslam Hukukunda Feraiz ve İntikal, sad. Ġrfan Yücel (Ankara: DĠB Yayınları, 1986), 

164-182. 
47

Altunsu, Osmanlı Şeyhulislâmları  (Ankara: Ayyıldız Maṭbaası, 1972), 94-95; Mehmet ĠpĢirli, “Halil 

Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 8 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1997),  94-95. 
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1.1.4.3. (87)- Dürrizade Mehmet Arif Efendi (1740-1800) 

1740‟da Ġstanbul‟da doğan M. Arif Efendi ġeyhülislâm Dürrîzâde Mustafa 

Efendi‟nin oğludur. Küçük yaĢlarda babasından ve çevresindeki âlimlerden ilim tahsil 

etti. Hâriç derecesiyle icâzet aldı. Sonra sırasıyla müderrislik, YeniĢehir ve Mekke kadı-

lığı pâyesi, Bursa ve Ġstanbul kadılığı yaptıktan sonra 1782‟de nakîbüleĢraf oldu. Sonra-

sında Anadolu ve Rumeli kazaskerliğine getirildi. ġeyhülislâm Arapzâde Atâullah 

Efendi‟nin vefatı üzerine 23 Ağustos 1785 tarihinde Ģeyhülislâm oldu. BeĢ buçuk ay 

meĢihatte kaldıktan sonra 10 ġubat 1786‟da bila sebep azledildi. Azli sonrası arpalığı 

olan Kütahya, Ankara ve KeĢan‟a gönderildi. Bu süre zarfında hacc için Hicaz‟a giden 

Ârif Efendi, Tâif‟te oturmaya mecbur edildiyse de daha sonra Kütahya‟ya dönmesine 

izin verildi. 12 Temmuz 1792‟de III. Selim tarafından ikinci defa Ģeyhülislâmlığa getiri-

len Dürrîzâde, altı yıldan fazla meĢihatte kaldıktan sonra [bazı siyasi sebeplerden ötürü] 

30 Ağustos 1798‟de azledildi. Bir süre Bursa ikameti sonrası, Ġstanbul‟a dönmesine izin 

verildi ve 9 Ekim 1800 de vefat etti. Naif, hayırsever, halkın çok sevdiği ve yenilikçi 

birisi olarak tanınan Dürrîzâde Mehmet Ârif Efendi‟nin Netîcetü‟l-fetâvâ adlı meĢhur 

bir eseri mevcuttur.
48

  

1.1.4.4. (98)- Dürrîzâde Seyit Abdullah Efendi- (ö. m. 1828) 

1769-70 Ġstanbul‟da doğan Abdullah Efendi ġeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed 

Ârif Efendi‟nin oğludur. Babasından ve devrin tanınmıĢ âlimlerinden ilim tahsil etti. 

Ġzmir ve Galata kadılıkları, nakibüleĢraflık ve Anadolu kazaskerliği görevlerini yürüttü. 

Son görevi sırasında Eyüp Camii‟nde II. Mahmud‟a kılıç kuĢandırdı. Mekke kadılığı, 

Ġstanbul kadılığı, Anadolu kazaskerliği,  Rumeli kazaskerliği pâyeleri verildi. 21 Kasım 

1808‟de Ģeyhülislâmlığa getirilen Abdullah Efendi bir yıl on ay kadar bu makamda kal-

dıktan sonra 22 Eylül 1810‟da azledildi. Haziran 1812‟de ikinci defa Ģeyhülislâm oldu. 

Üç yıla yakın bir süre görevde kaldı. 22 Mart 1815 azlinden sonra arpalığı olan Mani-

sa‟ya gönderildi. Abdülmecid‟in doğumu üzerine affa uğradı ve Ġstanbul‟a döndü. 1 

Aralık 1828‟de vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı‟na defnedildi. Yeniçeri Ocağı‟nın 

                                                             
48

ġ. Sami, Kâmûsu‟l A‟lâm, Ed. Mihran, (Ġstanbul: Mihran Matbaası, 1891), 3: 2139; Mehmet Süreyya, 

Sicill-i Osmânî, c. 3 (Ġstanbul: Matbaa-i Âmire, 1308/1892), 267; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müel-

lifleri, c. 2 (Ġstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333/1917), 62; İlmiye Salnamesi, (Ġstanbul: Matbaa-i Amire, 

1334), 553-554;  Altunsu, age., 156; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, (Ankara: TDV. Yayınları, 

2013), 352; Mehmet ĠpĢirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10 (Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 1994), 37. 
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lağvedilmesi için hazırlanan mazbataya imza atan Abdullah Efendi, II. Mahmud‟un 

Kubbealtı toplantılarına katılan en önemli Ģahsiyetlerden birisidir. Devrinin hadiselerin-

de etkinliği olan, itibarına ve ihtiĢama düĢkün, gösteriĢi seven birisi olarak tanınırdı. 
49

 

Altunsu‟nun eserinde doğum tarihi belirtilmemekle birlikte, vefatı 1822 olarak verilmiĢ-

tir.
50

 

1.1.4.5. (100) - Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi - (ö. m./1846) 

Ġstanbul‟da doğan Âsım Efendi ġeyhülislâm Mekkî Mehmed Efendi‟nin oğlu-

dur. Özel olarak ilim tahsilini tamamlayıp ilmiye sınıfına ayakbastı. Galata Ġstanbul 

kadılığı ve Rumeli kazaskerliği yaptı. Üç defa meĢihate getirilen Âsım Efendi, II. Mah-

mud ve Sultan Abdülmecid zamanlarındaki Ģeyhülislâmlığı toplam 17 yıl 6 ay kadardır.  

Ġlk olarak 27 Ocak 1818‟de Ģeyhülislâm oldu Halet Efendi karĢısında pasifliği sebep 

gösterilerek 3 Eylül 1819‟da azledildi. 25 Eylül 1823‟te ikinci defa Ģeyhülislâmlığa ge-

tirildi. Fakat Yeniçeri Ocağı‟nı kaldırılması hadisesinde meĢihatte daha sert birisine 

ihtiyaç duyulması sebebiyle 26 Kasım 1825‟te azledildi. Sekiz yıllık bir aradan sonra 8 

ġubat 1833‟te üçüncü defa Ģeyhülislâmlığı 19 Kasım 1846 tarihinde vefatına kadar de-

vam etti. Kabri Fatih‟te babasının yanındadır. Ġleri görüĢlü ve siyasî olayları yakından 

takip eden Âsım Efendi, Sultan Abdülmecid tarafından çıkarılan fermanda onun ahlâk 

ve iffet sahibi Ģahsiyetinden takdirle bahsetmiĢtir. Tutumluluğu ile bilinen Âsım Efendi 

geride bıraktığı hatrı sayılır servetini evlâdı olmadığından vasiyeti üzerine Ayasofya 

Camii‟nin tamiratına harcanmıĢtır.
51

  

1.1.4.6. (101) -El-Hacc Halil Efendi- (ö.m./1821) 

III. Mustafa‟nın kızı Hibetullah Sultan‟ın sütannesinin oğludur. Annesinin iste-

ğiyle Çerkez diyarından getirtilerek henüz küçük yaĢta iken Hareme alındı ve ġehzade 

Selim ile birlikte büyüdü. 1789‟da III. Selim‟in tahta çıkıĢının hemen ardından hazine 

kethüdâlığına getirildi. Galata mevleviyetiyle saraydan çıkması ile birlikte kısa sürede 

                                                             
49

Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmânî, (Ġstanbul: Maṭbaa-i Âmire, 1308/1892), 2: 296;  İlmiye Salnamesi, 

(Ġstanbul: Matbaa-i Amire, 1334), 574-577; Altunsu, Osmanlı Şeyhulislâmları, (Ankara: Ayyıldız Matba-

ası, 1972), 175-176; Mehmet ĠpĢirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10 (Ġs-

tanbul: TDV Yayınları, 1994),  36. 
50

Altunsu, age.,  175. 
51

Mehmet Süreyya, age.,  3: 283;  İlmiyye Salnâmesi,  580-582;  Altunsu, age., 179-180; Mehmet ĠpĢirli, 

“Mekkîzâde Âsım Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 3 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1991), 478. 
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ilerleyerek Mekke pâyesi taltifi ile haccını eda etti. Daha sonra Ġstanbul kadılığı, Anado-

lu kazaskerliği, Rumeli kazaskerliği pâyeleri verildi ve Rumeli kazaskeri oldu. Bu gö-

revden alındıktan sekiz gün sonra 3 Eylül 1819 Ģeyhülislâm oldu. Bir yıl yedi ay kadar 

meĢihatte kalan Halil Efendi, II. Mahmud‟un üzerinde etkili bir nüfusu bulunan Hâlet 

Efendi ile araları bozuldu. Çok geçmeden 28 Mart 1821‟de azledilerek Beylerbe-

yi‟ndeki yalısında ikamete mecbur tutuldu; sonra eĢi ile Bursa‟ya, ardından Afyon‟a 

sürüldü.  EĢi Zîbâ Hanımı feci Ģekilde öldürülme hadisesini duyan Halil Efendi hastala-

narak felç olmuĢ, kısa bir zaman sonra 2/12 Ağustos 1821 Afyon‟da vefat etmiĢtir.  Me-

zarı Afyon Gedik Ahmed PaĢa Camii hazîresindedir. Hayırsever, açık sözlü, gılzet-i 

mizac olan Halil Efendi tefsir, hadis ve diğer bazı dinî ilimlerde derin vukufiyetinin 

olduğu bilinir ve Sahaflar ġeyhizâde Mehmed Esad Efendinin de aralarında bulunduğu 

birçok talebe yetiĢtirdiği vakidir.
52

  

1.1.4.7. 102-Seyyit Abdülvehhab Efendi- (m. 1758-1833) 

Seyyid Osman Efendi‟nin oğlu olan Abdülvehhâb Efendi, dedesi Seyyid Musta-

fa Efendi‟nin Ayasofyada “yâsînhan” olması sebebiyle daha çok Yâsincizâde lakabıyla 

tanındı. Gençlik döneminde Enderûn-ı Hümâyun‟a intisap ederek Gelenbevî Ġsmâil 

Efendi‟den aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Bayezid ve Yenicami medreselerinde müder-

rislik yaptıktan sonra kadılığa geçti. Önce Selânik sonra bilâd-ı erbaa kadılığı pâyesini 

elde etti. Ġran elçiliği görevi sonrası Mekke ve Ġstanbul kadılığı pâyesi verildi. Kısa bir 

süre Anadolu kazaskerliği ve nakîbüleĢraflık yaptıktan sonra Rumeli kazaskerliği pâye-

sini aldı. 28 Mart 1821‟de Çerkez Halil Efendi‟nin yerine Ģeyhülislâm oldu. Bir buçuk 

yıldan fazla meĢihatta kaldıktan sonra 10 Kasım 1822‟de azledilerek dokuz ay kadar 

Ġzmit‟te ikamete mecbur edildi. 6 Mart 1828‟de, Mehmed Tâhir Efendi‟nin yerine ikinci 

defa Ģeyhülislâmlığa getirildi. BeĢ yıla yakın meĢihat görevinden sonra yaĢlılığı sebe-

biyle 8 ġubat 1833‟te görevinden ayrıldı. Aynı yılın ramazan ayında Kadir gecesi vefat 

etti; Topkapı dıĢında babasının yanına defnedildi. Müderrisliği döneminde birçok talebe 

yetiĢtiren Abdülvehhâb Efendi, Ģeyhülislâmlığı sırasında ilim erbabının ve devletin 

menfaatlerini gözeten birisi olarak bilinirdi. Hadisle alakalı “Hulâsatü‟l-burhân fî itâa-
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ti‟s-sultân” isimli bir risâle ile birlikte hadis usulü ve kelâm ilmine dair bazı çalıĢmaları 

mevcuttur.
53

 

1.1.4.8. (104) - Kadızâde Mehmed Tahir Efendi- (m. 1747-1838) 

 Tokat‟ta doğan Tahir Efendi, Kadı Ömer Efendi‟nin oğludur. Ġlk eğitimi-

ni babasından aldı sonra Ġstanbulda devrin tanınmıĢ âlimlerinden ilim tahsil ederek ve 

müderris oldu. Ardından kadılık görevine geçti, Anadolu ve Rumeli‟nin birçok yerinde 

kadılık yaptı. YeniĢehr-i Fenâr kadılığı görevinden sonra Mekke pâyesini elde etti, daha 

sonra Ġstanbul kadılığına getirildi ve son olarak Anadolu kazaskeri oldu. 26 Kasım 

1825‟te Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi‟den boĢalan Ģeyhülislâmlık makamına tayin 

edildi. Bu makama getirilmesinde II. Mahmud‟un Yeniçeri Ocağı‟nı kaldırma düĢüncesi 

etkili olmuĢtu. Kadızâde, iki buçuk yıla yakın meihat görevinden sonra, 6 Mayıs 1828 

tarihinde yaĢlılığı sebebiyle görevden ayrıldı. Vefat edince Eyüpsultan‟da Bostan Ġske-

lesi yakınında yaptırdığı mezara defnedildi. Kadızâde‟nin meĢihatı müddetince adalet-

ten ayrılmadığı, inandığı yeniliklerde padiĢahı desteklemekle birlikte bazen muhalefet 

ettiğide bilinmektedir. Kadızâde Mehmed Efendi bazı eserler de kaleme almıĢtır. Ta-

savvufun çeĢitli konularını ele aldığı Nûriye adlı Türkçe kitabı ile Risâle fî Tahkīk-i Laf-

zı Türkî adlı bir eseri daha vardır. Bazı kaynaklarda Kadızâde‟nin Şerhu Kelimeti‟t-

Tevhîd, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs ve Talâk Hakkında Bir Risâle gibi eserleri bulunduğundan 

bahsedilmekle birlikte bunların nüshalarına henüz rastlanılmamıĢtır.
54

 

1.1.4.9. (105) - Ġsmetbeyzade Ârif Hikmet Bey Efendi - (m. 1786-1859) 

 Seyyid olan Ârif Hikmet Bey Ġstanbul‟da doğdu. Babası III. Selim dev-

rinde kazasker ve nakibüleĢraflık yapan Ġbrâhim Ġsmet Bey‟dir. 1796‟da müderris oldu. 

1814‟te haccını ifa etti. Sonra sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarından sonra 

nüfus tahrir iĢleri nezâreti için Rumeli‟ye görevli gitti. Daha sonra NakîbüleĢraf, Anado-

lu kazaskeri ve Rumeli kazaskeri oldu. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye âzalığı, Ru-

meli müfettiĢliği yaptıktan sonra Meclis-i Maârif-i Muvakkata üye seçildi. Halefi Mus-

tafa Âsım Efendi‟nin vefatı üzerine 11 Aralık 1846‟da Ģeyhülislâm oldu. MeĢihatte yedi 
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buçuk yıl civarı kaldıktan sonra 24 Mart 1854‟te bazı sebeplerden [Softalar Vak„ası] 

dolayı azledildi. 22 Mart 1859‟da Ġstanbul‟da vefat eden Ârif Hikmet Bey, kabri Üskü-

dar Nuh Kuyusu‟nda Kartalbaba Camii karĢısındaki hazîrededir.  

Ahmed Cevdet PaĢa‟nın, çok istifade ettiğini belirterek, baĢka hiçbir yerde bu-

lunmayan nâdir kitaplardan meydana geldiğini söylediği Ârif Hikmet Bey‟in 12.000 

ciltlik bir kütüphaneye sahipti. Bu kitaplar‟dan 5000 kadarını Medine de kendi adını 

taĢıyan kütüphaneye vakfetmiĢtir. Cevdet PaĢa, Ziyâ PaĢa ve Nâmık Kemal gibi kıymet-

li zevatın övgüyle bahsettiği Ârif Hikmet Bey, Ġbn Âbidîn‟den de icazet alan
55

, kadılık 

yaparken mahkeme harcı almayan, tarz-ı kadîm Ģiirler yazan, cömertliği yanında geniĢ 

bilgisi, okumaya ve kitaba düĢkünlüğü ile tanınan son devrin önemli ilim adamlarından 

birisi olmuĢtur. Edebiyat, fıkıh ve biyografiye dair eserlerini Ģöyle zikredebiliriz: 

“Mecmûa-i Eş„âr” “Tezkire-i Şuarâ” , “Mecmûatü‟t-terâcim”, “Hulâsatü‟l-makalât fî 

mecâlisi‟l-mükâlemât”. “el-Ahkâmü‟l-mer‟iyye fi‟l-arâzi‟l-emîriyye” bunlarla birlikte 

bazı el yazması eserleride mevcuttur.
56

 

1.1.4.10. (107) - Mehmed Sadeddin Efendi - (m. 1798-1866) 

Ġstanbul‟da doğdu. ġeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi‟nin soyundan gelen Mü-

derris Abdülhamid Efendi‟nin oğludur. Ġlim tahsili sonrası kadı olup, Aydın kadılığı, 

Manisa nâibliği, Güzelhisâr-ı Aydın muhassıllığı gibi Anadolu‟nun birçok kazasında 

görevler üstlendi. Ġstanbul‟a döndükten sonra maliye hazinesinde mîrî kitabetiyle birlik-

te Meclis-i Zirâat üyesi oldu. 1846 Doğu Karadeniz‟de Çürüksu sahilinde sınır tayin vb. 

iĢlerin halli, akabinde Evkāf-ı Hümâyun müfettiĢliğiyle Trabzon‟daki teftiĢ görevini 

tamamlayıp Ġstanbul‟a döndüğünde Mekke pâyesiyle taltif edildi. Sekiz yıl titizlikle 

sürdürdüğü müfettiĢlik görevi sayesinde Ġstanbul pâyesi ve Meclis-i Muhâsebe-i Mâliy-

ye üyeliği verildi. 1856‟da Anadolu kazaskerliği pâyesine ulaĢtı, 1858‟de Meclis-i Vâlâ 

üyeliğine tayin edildi. MeĢrepzâde Ârif Efendi‟nin vefatı üzerine 27 Aralık 1858‟de 

Ģeyhülislâmlık makamına getirildi. BeĢ yıla yakın bir süre kaldığı Ģeyhülislâmlığı 23 

Kasım 1863‟te azli ile son buldu.  6 Ağustos 1866‟da vefat eden Mehmed Sadeddin 

Efendi‟nin kabri Karacaahmet Mezarlığındadır.  
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Tok sözlülüğü, sağlam karakteri,  liyakat ve dirayet sahibi olması sebebiyle Sul-

tan Abdülmecid‟in takdirini kazanan Sâdeddin Efendi, Cevdet PaĢa‟ya göre “ilim erbabı 

olmayan, câhil-i cesûr, ilim ve maarifin kadrini bilmez, rüsûm-perest bir kimse” dir. 

Buna karĢılık Vak„anüvis Lutfi Efendi onun iĢ bilen, tecrübeli, makamını dolduran bir 

zat olarak tanımlar. MeĢihat görevi sırasında kabine üyesi sıfatıyla hükümette pek çok 

idarî ve siyasî sorumluluk üstlendi. Bazı hayrî hizmetlere vesile olan Sâdeddin Efen-

di‟nin  “Defter-i Pâk-i Erbâb-ı DâniĢ” adında bir eseri bulunmaktadır.
57

  

1.1.4.11. (109) - (Hacı) Mehmet Refik Efendi -(m. 1814-1871) 

Bosna‟da Çelebi pazarında doğan Mehmet Refik Efendi Haci abdiç ailesine 

mensup olup babası Ali Efendi‟dir. Ġlköğrenimini Çelebi pazarında tamamladıktan son-

ra Travnikte ve KurĢunluca Medresesin‟de tahsil hayatı 1832 yılına kadar devam etti. 

Bir yıl Saraybosna Mahkemesi kâtipliği yaptıktan sonra Ġstanbula geldi ve Aksakallı 

Müzellef Ahmed Efendi‟den icâzet aldı. Fahrî olarak Evkaf TeftiĢi Kalemi‟nde ve fet-

vahânede çalıĢan Mehmet Refik Efendi sonrasında sırasıyla Ġstanbul‟daki Eyüp Mah-

keme-i ġer„iyyesi kadılığı, Varna kadılığı, yüksek fetva makamında kalem kâtipliği, 

fetva eminliği, Evkāf-ı Hümâyun müfettiĢliği, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği müste-

Ģarlığı, Anadolu kazaskerliği, Meclis-i Ġntihâb-ı Hükkâmü‟Ģ-Ģer„ baĢkanlığı ve Meclis-i 

Ahkâm-ı Adliyye üyeliği gibi önemli görevler üstlendi. Aynı zamanda Bosna mollası 

unvanını, Ġzmir, Edirne, Haremeyn-i muhteremeyn, Rumeli pâyesi ve Ġstanbul pâyeleri 

sahibiydi. Mehmed Refik Efendi bir yıl dokuz ay dokuz gün kaldığı meĢihatte 9 Ağus-

tos 1866‟da geçti ve 30 Nisan 1868‟de azledildi. Bu sırada Meclis-i Âlî üyeliği de yap-

mıĢtır. 19 Nisan 1871‟de vefat etti. Kabri Fâtih Sultan Mehmed Han‟ın türbesi yakının-

dadır.  

Doğum yeri olan Çelebi pazarın‟da bir cami ve bir sıbyan mektebi inĢa ettirmiĢ-

tir. Osmânî ve Mecîdî niĢanları ile ödüllendirilmiĢ, ilmî Ģahsiyeti takdir edilen Refik 

Efendi sufî meĢrep olmakla birlikte asıl alakası fıkıh ilmi idi. Fakat Fetâvâ-yı Feyziyye-
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deki fetvaların nakillerini derlediği “Nukūlü‟l-Fetâva‟l-Feyziyye” adlı bir çalıĢması 

dıĢında baĢka eseri yoktur.
58

  

1.1.4.12. (110) -Hasan Fehmi Efendi - (ö. m. 1881) 

 1795-96 AkĢehir‟de doğdu. Ilgınlı Osman Efendi‟nin oğludur. Ġlim tahsi-

line AkĢehirde baĢladı, Konya‟da devam ettirdi. Daha sonra Ġstanbulda Vidinli Mustafa 

Efendi‟nin derslerine devam ederken açılan ruûs sınavını kazanarak Ayasofya‟da ders 

vermeye baĢladı. ġehzade Abdülaziz‟in kavâid ve arap edebiyatı hocalığını yaptı. Ġb-

tidâ-i hâric derecesiyle müderrislik ve mûsıle-i Sahn‟a ulaĢan Hasan Fehmi, Abdüla-

ziz‟in tahta çıkmasıyla birlikte muallim-i sultânî unvanını alarak sırasıyla Mekke pâyesi, 

Muğla kazası arpalığı, Anadolu kazaskerliği, Muğla kazası bedeli, Alâiye kazası niyâbe-

ti, Isparta kazası bedeli ve Rumeli kazaskerliği pâyeleri verildi. Nihayet 30 Nisan 

1868‟de, Hacı Mehmed Refik Efendi‟nin Meclis-i Âlî üyeliğine seçilmesiyle boĢalan 

Ģeyhülislâmlık makamına tayin edildi. 17 Eylül 1871‟de görevden alındı. 19 Temmuz 

1874 Hasan Fehmi Efendi, bir yıl on ay kadar süren bu ikinci meĢihatı 11 Mayıs 

1876‟da son buldu. Bir yıl sonra Medine‟ye gönderildi ve orada vefat etti. Hoca Sâded-

din ve Seyyid Feyzullah Efendi gibi hem sultan hocası hem de Ģeyhülislâm olduğu için 

“câmiu‟r-riyâseteyn” ünvanı taĢıyan üçüncü ve son Ģeyhülislam oldu.  

Arapça ve Farsça‟ya vâkıf, fıkıh, kelâm, Arap edebiyatı ve mantık gibi alanlarda 

vukufiyeti olan Hasan Fehmi Efendi‟nin baĢlıca eserleri Ģunlardır: Mantıkta: 1. el-

Ḳaṣîdetü‟l-ʿAzîziyye. 2. Risâle fi‟l-manṭıḳ. 3. Ḥâşiye ʿalâ ems ileti‟d-Dürri‟n-nâcî. Arap 

Dilinde:1. İrşâdü‟l-mübtedî ʿale‟l-Birgivî 2. er-Ravżâtü‟l-ḫâḳāniyye 3. en-Netâyicü‟s-

sulṭâniyye 4. Taʿliḳa ʿalâ Şerḥi‟l-ʿİṣâm ʿale‟r-Risâleti‟l-vażʿiyye li‟l-Îcî 5. Risâle-i “fe-

liẕâlik”. Ruûs Ġmtihanı Risâleleri: 1. Risâletü‟l-imtiḥân li‟r-ruʾûs 2. Mirʾâtü efkâri‟r-

ricâl li-yetemeyyeze erbâbü‟l-kemâl. Kelâmda: 1. Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi‟l-ʿAḳāʾid. 2. 

Taʿliḳa. Abdülhakîm es-Siyâlkûtî‟nin Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi‟l-ʿAḳāʾid 3. er-Risâle fî keyfiy-

yeti îmâni Firʿavn. Bunlarla birlikte basılmamıĢ risale, divançe münâcât tahmisi bulun-

maktadır.
59
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1.1.4.13. (111) -Ahmet Muhtar Beyefendi (Molla Bey) - (m. 1807-1882) 

10 Ağustos 1807‟de Ġstanbul‟da doğan Ahmet Muhtar Beyefendi Ulemâdan 

Mahmud Bey‟in oğlu ve eski sadrazamlardan Koca Yûsuf PaĢa‟nın torunudur. Ġcâzetini 

Hâfız Ahmed Efendi‟den aldı. Devrin ünlü âlimlerinden Tefsir, Hadis, Farsça dersleri 

aldı. Selânik kadılığı, bir süre Meclis-i Tedkîkat âzalığı ve Evkaf-ı Hümâyun nâzırlığı 

yapan Ahmet Muhtar Beyefendi, Haremeyn, Ġstanbul,  Anadolu kazaskerliği pâyeleri 

sahibiydi. 17 Eylül 1871‟de Ģeyhülislâm oldu ve 5 Kasım 1872‟de kendi isteğiyle gö-

revden ayrıldı. II. Abdülhamid‟in saltanatının ilk yıllarında 18 Nisan 1878‟de ikinci 

defa meĢihate geçen Ahmed Muhtar Beyefendi, sekiz ay kadar kaldığı bu görevden 4 

Aralık 1878‟de ayrıldı. ġeyhülislâmlığı bir yıl dokuz ay kadardır. 22 Aralık 1882‟de 

vefat etti. Üsküdar‟da ki Ġnâdiye Tekkesi hazîresine defnedildi. Osmânî ve Birinci 

Mecîdî niĢanlarına (Murassa) sahibi, hoĢ sohbeti, Ģiir ve edebiyat alakadarlığı ile tanı-

nan Ahmed Muhtar Beyefendi PaĢa torunu olduğu için “beyefendi” sıfatıyla anılmıĢ-

tır.
60

  

1.1.4.14. (113) - Ġmâm-ı Sultânî (Hafız) Hasan Hayrullah Efendi-(ö.m. 

1898) 

 1834 yılında Ġstanbul‟da doğan Hayrullah Efendi, Hacı Hâfız Ahmed ve 

Eğinli Mehmed Kasım efendilerden ders aldı. Tecvid ve kıraat ilmindeki vukufiyeti ve 

sesinin güzelliği sarayın dikkatini çekti ve Sultan Abdülmecid devrinde dokuz yıl kadar 

ikinci imam olarak sarayda görev yaptı. Birinci imâm-ı sultânî Hacı Mehmed ġükrü 

Efendi‟nin azledilmesi ile bu makama kendisi tayin edildi. Abdülaziz‟in Bursa ve Av-

rupa seyahatlerinde yanında bulundu. Gemlik, Molava Kazaları, Mihaliç Kazası, ġarköy 

Kazası, Üsküdar Kazası Arpalığı, Ġstanbul, Anadolu Kazaskerliği, Rumeli Kazaskerliği 

Pâyeleri, Bayramiç Kazası bedelini aldı. Anadolu Kazaskeri, Tersane Müftülüğü gibi 

bazı görevler yürüttü. Hayrullah Efendi, 11 Haziran 1874‟te meĢihat makamına tayin 

edildi. Ancak ilk meĢihatı sadece bir ay sekiz gün sürdü ve 19 Temmuz 1874‟te azledil-

di. Ġkinci Ģeyhülislâmlığı 12 Mayıs 1876‟da baĢladı II. Abdülhamid‟in tahta geçmesin-

den bir müddet sonra 26 Temmuz 1877‟de azledildi.  
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Osmânî ve Mecîdî niĢanları sahibi Hayrullah Efendi‟nin bir yıl iki aydan biraz 

fazla sürmüĢtür. 1880‟de azli sonrası Tâif‟te sürgün edildi ve orada öldü. Davûdî sesi ile 

meĢhur olmuĢ Hayrullah Efendi ilmî açıdan kifayetsiz kalmıĢ, devlet erkânı üzerinde 

güven telkin ede memiĢ hatta II. Abdülhamid‟in de güvenmediği söylenir.
61

 

1.1.4.15. (114) -Kara (Hacı) Halil Efendi- (m. 1804-1880) 

Çorum/Mecitözü‟nde doğan Kara Halil Efendi Babası aynı ilçenin Varay beldesi 

Kürt Köyü‟nden Mustafa Efendidir. Bir süre Amasya‟da eğitim gördükten sonra Kon-

ya‟da ġeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi ile arkadaĢ olup aynı medresede rahle-i tedris 

etti. Konya‟dan icâzet alarak arkadaĢı ile birlikte Ġstanbul‟a geldi ve Ġstanbul‟da Vidinli 

Hoca Mustafa Efendi‟den ve Dersiâm Abdurrahman Efendi‟den icâzet aldı. Ruûs imti-

hanını kazanarak müderris oldu. Daha sonra sırasıyla: müsevvid, Ġstanbul Kadılığı Bab 

Nâibliği, Fetva Emaneti BaĢmüsevvidliği, Kassâm-ı Askerîlik görevi, Fetva Emini,  

Evkāf-ı Hümâyun MüfettiĢliği, Meclis-i Tetkîkāt-ı ġer„iyye ve ardından Mecelle-i 

Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti Üyelikleri gibi çok önemli görevler ifa etmiĢ, ölünceye ka-

dar, Hey‟et-i A„yân Üyeliğini devam ettirmiĢtir. YeniĢehir, Edirne mevleviyetiyle Ha-

remeyn, Ġstanbul Anadolu Kazaskerliği Pâyelerine ulaĢtı. 26 Temmuz 1877 Ģeyhü-

lislâmlık makamına getirildi. YaklaĢık dokuz ay bu makamda kaldıktan sonra 4 Aralık 

1878‟de azledildi.  

II. Abdülhamid‟in cülûsuna karar veren özel meclisin fetva eminiydi. Kıbrıs me-

selesiyle ilgili olarak “Rumeli ve Anadolu‟da mahiyeti belli olmayan bazı kazançlar 

karşılığında Kıbrıs gibi çok önemli bir toprağın terki asla doğru olmaz” demiĢtir.  30 

Aralık 1880‟de vefat eden Halil Efendi, Fâtih Camii hazîresine defnedildi.
62

 Cevdet 

PaĢa‟nın ilminden faydalandığı ve kızı Fatma Aliye Hanım‟ın dediğine göre hoca olarak 

telakki ettiği Halil Efendi dini konularda ba husus fıkhî konularda derunî bilgiye sahipti. 

Fakat bu bilgisini siyasi ve bürokratik hadiselerde kullanamadığı zikredilir. Mesela, azil 

sebebi olarak Abdülaziz‟in hal„ fetvasını -daha müsevvit iken- kaleme almasından dola-

yı II. Abdülhamid‟in kendisine güvenmemesi gösterilir.
63

 

                                                             
61
İlmiyye Salnâmesi, 605-607; Altunsu, age., 206-208; ĠpĢirli, “Ġmâm-ı Sultânî Hayrullah”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, c. 17 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1998), 75-76. 
62

M. Süreyya, Sicill-i Osmânî, 2: 305; İlmiyye Salnâmesi,  608-609; Altunsu, age., 209-211; ĠpĢirli, “Kara 

Halil Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 24 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2001), 361-362. 
63

Ebul‟ulâ Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, (Ankara: TDV. Yayınları, 2009), 20-

21; Altunsu, age., 210. 



  

  21 

 

1.1.4.16. (115) - Uryanizade Ahmet Esad Efendi - (m. 1814-1889) 

Ġstanbul‟da doğdu. Mehmed Said Efendi‟nin oğludur. Uryânîzâde lakabıyla bi-

linmesinin sebebi, Kilisli meĢhur âlim Osman el-Uryânî‟nin soyundan geldiği içindir. 

Devrin önde gelen âlimlerinden dinî, edebî ve aklî ilimleri tahsil eden, ayrıca hat dersle-

ri de alan Ahmed Esad Efendi  Fetvahâne yazıcısı oldu. Serez, Halep, Kastamonu, Ma-

nastır ve ġam Kadı Nâibliği, daha sonra Üsküdar, Eyüp, Edirne, Medine, Ġstanbul Kadı-

lığı, Harem-i Ģerif Tamirat Müdürlüğü, Meclis-i Tedkîkāt-ı ġer„iyye Üyeliği, Kassâm-ı 

Askerî ve Sadreyn MüsteĢarlığı, Bursa MüfettiĢ Hükkâmlığı, Meclis-i Ġntihâb-ı 

Hükkâmi‟Ģ-Ģer„ BaĢkanlığı ve Âyan Meclisi Üyeliği gibi birçok önemli görevde bulun-

du. Aynı zamanda Bilâd-ı Hamse, Ġstanbul ve  Anadolu Kazaskerliği pâyelerine sahipti. 

4 Aralık 1878‟de Ģeyhülislâm olan Uryanizade Ahmet Esad, 17 Ocak 1889‟da bu gö-

revde iken vefat etti ve kabri Ebüssuûd Efendi hazîresi karĢısındaki özel kabristandadır.  

Osmânî ve Mecîdî niĢanları sahibi olan Esad Efendi, çalıĢkan ve bulunduğu ma-

kamda beklentileri karĢılayan birisiydi. Harem-i Ģerif‟in onarımı sırasındaki özverili 

çalıĢmaları teveccühe mazhar olmuĢtur. MeĢihati süresince saltanat ve hilâfet savunucu-

luğu yapan Esad Efendi heyet-i vûkelâ da kahir ekseriyet susar, konuĢursa da sözünü 

dinletirdi.
64

  

1.1.4.17. (116) - (Hacı) Ömer Lütfi Efendi- (m. 1818-1897) 

Bodrum kazasında Saravolos nahiyesinin Sandîme köyünde doğdu. Bodrumlu 

Hacı Ömer Efendi‟nin torunu, Hacı Mehmed Efendi‟nin oğludur. Ġlk tahsilini memleke-

tinde yaptı. Ardından Ġstanbul‟da AkĢehirli Ömer Efendi‟den icâzet aldı. Fâtih Medre-

sesi‟nde müderrisliğe baĢladı. Müderrisliği süresince ve Sultan Abdülaziz‟in oğlu Ģeh-

zade Yûsuf Ġzzeddin Efendi‟nin de aralarında bulunduğu çok sayıda talebe yetiĢtirdi ve 

icâzet verdi. Tophane Müftülüğü, Tophane Azalığı, Dâr-ı ġûrâ-yı Askerî Müftülüğü, 

Meclis-i Ġntihâb-ı Hükkâmi‟Ģ-Ģer„ Azalığı, Meclis-i Ġmtihân-ı Kur„a Azalığı, Meclis-i 

Tedkikat-ı ġer„iyye Azalığı, Üsküdar Bidâyet Mahkemesi BaĢkanlığı, Temyîz-i Hukuk 

Daire Reisliği, Ġstanbul Kadılığı, Anadolu Kazaskerliği gibi birçok önemli görevde bu-

lundu. Ayrıca Bilâd-ı hamse Mevleviyeti, Haremeyn, Ġstanbul ve Anadolu Kazaskerliği 
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pâyesini elde etmiĢti. 18 Ocak 1889‟da Uryânîzâde Esad Efendi‟nin yerine Ģeyhü-

lislâmlığa getirilen Ömer Lutfi Efendi iki yıldan fazla meĢihatte kalmıĢ ve 4 Eylül 

1891‟de azledilmiĢtir. 20 Nisan 1897 vefat etmiĢ ve Küçük Çamlıca‟da yaptırdığı Bod-

rumî Camii‟nin hazîresine defnedilmiĢtir.1851‟den itibaren huzur katılmıĢ,  mukarrirli-

ğe kadar yükselmiĢtir. Birçok niĢanla taltif edilen Ömer Lutfi Efendi‟nin fazilet sahibi, 

hayırsever bir kiĢi olduğu, iyi derecede Arapça ve Farsça bildiği nakledilir. Eserleri; 1. 

Münehhevâtü HâĢiyeti‟l-Hayâlî ʿalâ ġerḥi‟l-ʿAkaʾid. 2. Risâle fî duhûli benâti‟l-ibn fi‟l-

vakf.
65

 

1.1.4.18. (117) - Hâlidefendizâde Mehmed Cemâleddin Efendi - (m. 

1848-1919) 

Ġstanbul‟da doğan Cemâleddin Efendi babası ve özel hocalardan tedrisatını ta-

mamladı.   Bâb-ı Fetvâ Mektûbî Kalemi‟nde vazifesi, Anadolu kazaskerliği mektupçu-

luğu ve Adliye Nezâreti ceza dairesinde çeĢitli görevler yaptı. MeĢihat mektupçusu iken 

bazı malumatı saraya ileten özel mektuplar göndermek suretiyle II. Abdülhamid‟in dik-

katini çekti. 1867-1891 yılları arasında kendisine Ġbtidâ-i Hâric, Ġstanbul Müderrisliği, 

Hareket-i Hâric, Ġbtidâ-i Dâhil, Mûsıle-i Sahn, Sahn-ı Semân, Mûsıle-i Süleymâniyye, 

Mahreç, Bilâd-i Hamse, Haremeyn, Ġstanbul Kadılığı, Anadolu Kazaskerliği ve Rumeli 

Kazaskerliği pâyeleri verildi. 4 Eylül 1891‟de Ģeyhülislâm oldu. 

 Cemâleddin Efendi bulunduğu görevler sırasında birçok niĢan ve madalya ile 

taltif edilmiĢtir. II. Abdülhamid‟i iyi bilmesi sebebiyle, on yedi yıl altı ay gibi uzun bir 

süre bu meĢihatte kalmıĢtır. 14 ġubat 1909‟da Ģeyhülislâmlıktan istifa etti. 22 Temmuz 

1912‟de tekrar Ģeyhülislâmlığa getirildi. Altı ay kadar bu görevde kaldı. 1913 Bâbıâli 

Baskını‟ndan sonra siyasî ve idarî hayattan tamamen çekildi. Ġttihatçılar marifetiyle bir 

süre Fransada kaldı. Daha sonra Mısır‟a yerleĢen Cemâleddin Efendi 4 Nisan 1919‟da 

vefat etti. Vasiyeti üzerine naaĢı Ġstanbul‟a getirilerek Fatih Otlukçu YokuĢu‟nda aile 

mezarlığına defnedildi. Mezarı daha sonra Edirnekapı ġehitliği‟ne taĢınmıĢtır.
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1.1.4.19. (118) - Mehmed Ziyâeddin Efendi - (1847-1918) 

Mehmed Ziyâeddin Efendi, Ağustos 1847 Ġstanbul‟da doğdu. Fetvahâne BaĢmü-

sevvidi Ezineli Osman Nûri Efendi‟nin oğludur. Eyüp Ġbtidâî Mektebi ardından ġehzade 

RüĢdiyesini bitirdi.  Fetvâ Emini ġehrî Mehmed Nûri Efendi‟den icâzet aldı. Ġlk görevi-

ne Fetvâhâne-i Âlî‟nin pusula odasında baĢladı ve fetva odasına tayin edildi. Daha sonra 

Fetva Musahhihliği, müsevvidlikle birlikte i„lâmât-ı Ģer„iyye odasında mübeyyizliği, 

Mekke Ģehri bâb niyâbeti, mûsıle-i Süleymaniyye, Urfa sancağı niyâbet-i Ģer„iyyesi, 

Fetvâhâne-i Ġ„lâmât-ı ġer„iyye mümeyyizliği muavinliği, kassâm-ı askerî memuriyeti, 

Mekke kadılığı, Fetvâhâne-i Âlî Ġ„lâmât-ı ġer„iyye mümeyyizliği Sadreyn-i Muhtere-

meyn müsteĢarlığı ve Ġstanbul Kadılığı gibi biçok görevde bulundu. Mûsıle-i Süleyma-

niyye, hâmise-i Süleymaniyye, Trabzon mevleviyeti, Anadolu kazaskerliği, bilâd-ı 

hamse, Ġstanbul payeleri ve Ġstanbul ruûsuna nâil oldu. 9 ġubat 1909 tarihinde Rumeli 

kazaskerliğine tayin edilen Ziyâeddin Efendi, dört gün Ģeyhülislâmlığa getirildi. 14 Ni-

san 1909‟da görevi bıraktıysa da ikinci defa tayin edildiği Ģeyhülislâmlık görevinde 

sadece yirmi bir gün kalabildi ve 5 Mayıs 1909‟da görevden ayrıldı. Toplam meĢihat 

süresi iki ay yirmi bir gündür.  

Ziyâeddin Efendi, Meclis-i Meb„ûsan üyesi olan Elmalılı M. Hamdi (Yazır) tara-

fından müsveddesi yazılan, II. Abdülhamid‟in hal„ fetvasını Talat PaĢa‟nın tehdit ve 

zorlamasıyla imzalamak zorunda bırakıldı. Fetvayı imzalamadığı takdirde II. Abdülha-

mid‟in öldürüleceği yolundaki telkinin de Ziyâeddin Efendi üzerinde etkili olduğu belir-

tilir. Ziyâeddin Efendi Ģeyhülislâmlıktan ayrıldıktan sonra Meclis-i A„yân üyesi oldu, 

vefatına kadar bu görevde kaldı. 31 Mart Vak„ası esnasında Ģeyhülislâm sıfatıyla 

Ziyâeddin Efendi halkın ve askerin yatıĢtırılmasında önemli rol üstlendi. Arapça‟ya 

hâkim olduğu kaydedilir. Vefat tarihi hakkında kaynaklarda 1914, … 1920 gibi farklı 

bilgiler vardır. Mehmed Ziyâeddin Efendi vasiyeti üzerine Eyüp‟te bulunan aile mezar-

lığına defnedildi. Halen mezarının Eyüp‟te Küçük Hüseyin Efendi hazîresinde olduğu 

belirtilir.
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1.1.4.20. (119) -Pirîzade Mehmed Sahib Efendi- (1838-1910) 

 Nisan 1838 Ġstanbul‟da doğdu. ġeyhülislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib 

Efendi‟nin torununun torunudur. Babası Kazasker Ġbrâhim Ġsmet Efendi‟dir. Devrin 

gözde âlim ve hocalarından arapça, fıkıh, dini ilimlerin yanında iyi derecede hat meĢki 

de vardı.  Mevlevî tarikatına intisap etti. Anadolu kazaskerliği tezkireciliği, MeĢihat 

Dairesi mektupçuluğu muavinliği, Eyüp kadısı, Ġzmir niyâbeti, Evkāf-ı Hümâyun 

Nezâreti‟nde oluĢturulan Mahkeme-i TeftîĢ üyeliği, Dîvân-ı Muhâsebât Muhâkemât 

Dairesi Mesâlih-i Umûmiyye kısmı üyeliği, Dîvân-ı Muhâkemât-ı Mâliyye ve ġûrâ-yı 

Devlet üyeliği, Edirne müfettiĢ-i hükkâmlığı, Dîvân-ı Temyîz baĢkanlığı ile birlikte 

Edirne vilâyeti niyâbeti, Meclis-i Ġntihâb-ı Hükkâm-ı ġer„ üyeliği, Asâkir-i Muâvene 

Teçhiz Cemiyeti üyeliği, ġûrâ-yı Devlet Muhâkemât Dairesi ikinci reisliği, ġûrâ-yı 

Devlet Temyiz Mahkemesi baĢkanlığı, ġûrâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi üyeliği, Hey‟et-i 

A„yân üyeliği gibi birçok görevde bulundu. Aynı zamanda Mekke, Ġstanbul, Anadolu 

kazaskerliği pâyesi aldı. Adranos kazası, Karabiga, Nevrekop ve Ġslimye kazaları ile 

Balıkesir kazası arpalıkları verildi. 6 Mayıs 1909‟da Ģeyhülislâm oldu. 12 Ocak 1910‟da 

Ģeyhülislâmlık‟tan ayrıldı. 6 Temmuz 1910‟da Ġstanbul‟da vefat etti. Cenazesi Üsküdar-

da Karacaahmet Mezarlığı‟nın sekizinci adasındaki aile kabristanlığına defnedildi. 

Mehmed Sâhib Efendi siyasî tartıĢmalarda taraf olmaktan ve gerektiğinde görüĢlerini 

beyan etmekten çekinmeyen, cömert, zühd ve takvâ sahibi, doğruluğu ile meĢhur, ve-

fakâr ve hukuka riayet eden bir kiĢi olarak zikredilir.
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1.1.4.21. (120) - Çelebizâde Hüseyin Hüsnü Efendi - (1849-1912) 

Ġstanbul‟da doğan Hüseyin Hüsnü Efendi Diyarbakırlı Molla Çelebi torunların-

dan olup, Erzurumlu Ġbrâhim RüĢdü Efendi‟nin oğludur. Dâvud PaĢa RüĢdiyesi ve Ge-

libolu RüĢdiyesi‟nde eğitim gördü. Ġstanbul‟da Mehmed ġevki Efendi‟den hat meĢketti. 

Fâtih dersiâmlarından Ahıskalı Mehmed Efendi‟ den ve Mehmed Sâbit Efendi‟den (fe-

raiz) icâzet aldı. Ġstanbul Bab Mahkemesi vekāyi„ kâtibi muavinliği, sadreyn müsteĢar 

muavinliği, Vergi Emaneti Ġdare Meclisi âzalığı, Bursa kadılığı, Bağdat, Basra ve Musul 

vilâyetleri arazi ve emlâk müfettiĢliği, Defter-i Hâkānî Senedât Ġdaresi Umûr-i ġer„iyye 
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memuriyeti, Meclis-i Eytâm âzalığı Evkāf-ı Hümâyun Beytülmâl kassâmlığı, Mahke-

me-i TeftîĢ-i Evkāf müsteĢarlığı, Evkāf-ı Mülûkâne memuriyeti, Yemen Bölgesi Islah 

Komisyonu üyeliği gibi birçok görev üstlenmiĢtir. Ġbtidâ-i hâric, hareket-i hâric, mûsıle-

i Sahn, hareket-i altmıĢlı derecele ile Haremeyn, Anadolu kazaskerliği pâyelerine nâil 

oldu. 12 Ocak 1910‟da Ģeyhülislâm olan Hüsnü Efendi (bazı siyasi sebeplerden) 11 

Temmuz 1910‟da istifaya mecbur edilmiĢtir. Fâtih dersiâmlarınan olup, Hukuk Mekte-

bi‟nde evkaf, arazi kanunnâmesi ve tapu nizamnâmesi dersleri, Ġslâm hukukunun bazı 

konularına havi ve Mülkiye Mektebi‟nde ahkâm-ı evkāf dersleri verdi. Birinci Mecidî 

ve Birinci Osmânî niĢanlarına sahip olan Hüsnü Efendi, 8 Haziran 1912‟de vefat ederek 

CerrahpaĢa Camii hazîresine defnedilmiĢtir. Eserleri olarak zikredeceğimiz; İhsâf fî 

ahkâmi‟l-evkāf ve Arazi Kanunnâmesi Şerhi adlarıyla basılmıĢ olan kitaplar, Hukuk 

Mektebi‟nde verdiği derslerden müteĢekkildir.
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1.1.4.22. (121) - Mûsâ Kâzım Efendi-(1858-1920) 

Doğum yeri Erzurum‟un Tortum ilçesidir. Ġlköğrenimine burada baĢladı. Sonra 

Balıkesir‟de dedesinin himayesinde baĢta Selâhaddin Ali ġuûrî Efendi gibi hocalardan 

ders aldı. Ġstanbul‟da Kazasker EĢref Efendi ve Hoca ġâkir Efendi‟den icâzet aldı. Mü-

derrisliği kazandıktan sonra Fâtih Camii‟nde baĢladı. Muallim Nâci ile Ahmed Midhat 

Efendi gibi zevat talebeleri arasındaydı. Ġstanbul ruûsunun ardından Mekteb-i Hukuk 

Mecelle muallimliği, Mekteb-i Sultânî akaid muallimliği, Dârülfünun ve Dârülmual-

limîn hocalıklarına tayin edilen Mûsâ Kâzım Efendi mahreç pâyesine yükseltilmesi, 

Halep mevleviyeti sahibiydi.  Bâb-ı MeĢîhat Tedkîk-i Müellefât Meclisi baĢkâtipliği ve 

daha sonra üyeliği, Meclis-i Kebîr-i Ġlmî‟ye ve Meclis-i A„yân üyeliği‟nin ardından 

Ocak 1910‟da Sadrazam Ġbrâhim Hakkı PaĢa, 30 Eylül 1911‟de Sadrazam Said PaĢa, 8 

Mayıs 1916‟da Sadrazam Said Halim PaĢa ve 4 ġubat 1917‟de Talat PaĢa kabinelerinde 

Ģeyhülislâm olarak görev aldı. Dört defa geldiği meĢihat makamında toplam beĢ yıl bir 

ay dört gün kalmıĢtır. Mûsâ Kâzım Efendi, I. Dünya SavaĢı‟nın ardından kurulan Da-

mad Ferid PaĢa hükümeti tarafından Ġttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinin tutuklan-

ması üzerine Bekirağa Bölüğü‟nde hapsedildi. Dîvân-ı Harb-i Örfî‟de yargılanarak tari-

hinde on beĢ yıl kürek cezası verildi; ancak Sultan Vahdeddin cezasını üç yıl sürgüne 
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çevirdi ve sürgünde bulunduğu 10 Ocak 1920‟de vefat etti. Kabri Edirne Murâdiye Ca-

mii‟nin hazîresindedir.  

Ağır baĢlı, olgun ve faziletli bir kiĢiliğe sahip olan Mûsâ Kâzım Efendi küçük 

yaĢlarda intisap ettiği NakĢibendî tarikatı ile bağını hayatının sonuna kadar devam et-

tirmiĢtir. MeĢihat‟ten ayrı bulunduğu dönemlerde Medresetülkudât ve Medresetül-

vâizîn‟de muallimlik yapmıĢtır. Ġttihat ve Terakkî Cemiyeti‟ne üye olduğu bilinen 

Kâzım Efendi, bu süreçte Manastırlı, Mustafa Âsım, Ġsmâil Hakkı, Elmalılı ve Mustafa 

Sabri Efendi gibi zevatla birlikte, MeĢrutiyet‟in fayda ve Ġslâm‟a uygunluğunu konu 

edinen yazılar yazmıĢlardır.  

Eserleri olarak: 1. İslâm‟da Usûl-i Meşveret ve Hürriyet. 2. İslâm‟da Cihad. 3. 

Sûre-i İhlâs ve Alak Tefsirleri. 4. Safvetü‟l-beyân fî tefsîri‟l-Kur‟ân. 5. Zevrâ ve Havrâ 

6. Külliyyât-ı Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım. 7. el-Fetâvâ el-Kâzımiyye fî ıslâhi‟l-fetâvâ et-

Türkiyye 8. Tercüme-i Vâridât 9. Tahkîk-i Vahdet-i Vücûda Dâir Bir Risâlenin Tercü-

mesi‟ni zikredebiliriz.  Bunlarla birlikte Mûsâ Kâzım‟ın “Ġstibdat, Hürriyet, Hâkimiyet-i 

Milliyye” adlı bir makalesi yanında Akdü‟l-hakāyık  (Mekteb-i Sultânî‟de verdiği ders-

lerle ilgili) isimli bir akaid risâlesi ile Sırât-ı Müstakîm‟de de birçok makalesi bulun-

maktadır.
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Tablo 1.1. ġeyhulislamların MeĢihatta Kalma Süreleri. 71 

 

No 

MeĢihat 

Sırası 

ġeyhulislam 

Ġsimler 
Gün Ay Yıl 

1 43 Çatalcalı Ali Efendi 13 8 12 

2 87 Dürrizade Mehmet Arif Efendi 7 7 6 

3 98 Dürrîzâde Seyit Abdullah Efendi 10 7 4 

4 100 Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi 18 6 17 

5 101 El-Hacc Halil Efendi 25 6 1 

6 102 Seyyit Abdülvehhab Efendi 16 4 6 

7 104 Kadızâde Mehmed Tahir Efendi 10 5 2 

8 105 Ġsmetbeyzade Ârif Hikmet Bey --- 4 7 

9 107 Mehmed Sadeddin Efendi 27 10 4 

10 109 (Hacı) Mehmet Refik Efendi 22 8 1 

11 110 Hasan Fehmi Efendi 10 2 5 

12 111 Ahmet Muhtar Beyefendi (Molla Bey) 4 9 1 

13 113 Ġmâm-ı Sultânî (Hafız) Hasan Hayrullah Efendi 13 3 1 

14 114 Kara (Hacı) Halil Efendi 23 8 --- 

15 115 Uryanizade Ahmet Esad Efendi 14 1 10 

16 116 (Hacı) Ömer Lütfi Efendi 17 7 2 

17 117 Hâlidefendizâde Mehmed Cemâleddin 13 11 17 
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Ferhat Koca, Külliyat, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2002), 13-40. 
71

Eraslan, age, 200-210. 



  

  27 

 

18 118 Mehmed Ziyâeddin Efendi 18 2 --- 

19 119 Pirîzade Mehmed Sahib Efendi 24 7 --- 

20 120 Çelebizâde Hüseyin Hüsnü Efendi 1 6 --- 

21 121 Mûsâ Kâzım Efendi 4 1 5 

 

Tablo 1.2. Fetvasına Nakil Yazan ġeyhulislamlar Ġle Nakillerde Kullandıkları Kitaplar Ve Nakil Kullandıkları Fetvaların 

Konuları.72 

 

No 

Nakil Veren 

ġeyhulislamlar 

Kitabu’l 

Ferâiz 

fi’l 

Haml 

Nakillerde Kullanılan 

Kaynaklar 

Fetvaların 

Konusu 
Toplam 

1 
Mekkîzâde Musta-

fa Âsım Efendi 
1. 3. X 

Ferâizi‟l-Ġmâdiyye, 

Gurerü‟l-ahkâm 
Mevle‟l ataka 2 

2 
Mehmed Sadeddin 

Efendi 
8. X Mülteka‟l-ebhur   Mevle‟l ataka 1 

3 
Hasan Fehmi 

Efendi 
10. 11. X 

ed-Dürru‟l-muhtâr- 

Hulâsatü‟l-evcibe, 

Mülteka‟l-ebhur   

Mevaniu‟l irs 

Mevle‟l ataka 
2 

4 

Ġmâm-ı Sultânî 

(Hafız) Hasan 

Hayrullah Efendi 

X 2. ġerḥu‟s-Sirâciyye Haml 1 

5 
Kara (Hacı) Halil 

Efendi 
X 1. 

el-Âlemgîriyye (el-

Fetâva‟l-Hindiyye) 
Haml 1 

6 
Uryanizade Ahmet 

Esad Efendi 

13. 14. 

30. 33. 
X 

el-Ġhtiyâr li-taʿlîli‟l-

Muhtâr, el-Fetâva‟t-

Tatarhâniyye- ġerḥu‟s-

Sirâciyye, ġerḥu‟s-

Sirâciyye,  ed-Dürru‟l-

muhtâr 

Mevaniu‟l irs 

Ġhtilaf-ı dar 

Asabe 

4 

7 

Hâlidefendizâde 

Mehmed Cemâled-

din 

67. 7. 

el-Fetâva‟l-Bezzâziyye, 

ed-Dürru‟l-muhtâr- 

Bedâiu‟sanâi‟ fi tertîbi‟Ģ-

Ģerâi- el-Cevheretü‟n-

neyyire- Reddü‟l-muhtâr 

ale‟d-Dürri‟l-muhtâr 

Hacb/ Iskat 

Haml 
2 

1.1.5. Fetvaların Fıkıh Literatüründeki Kaynakları 

1.1.5.1. Bedâiu’sanâi’ fi tertîbi’Ģ-Ģerâi  

Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes„ûd b. Ahmed el-Kâsânî (ö. 587/1191) hocası Alâed-

din es-Semerkandî‟nin Tuhfetü‟l-fukahâ‟sında ki metoda benzer bir medotla kaleme 

aldığı Bedâiu‟sanâi‟ fi tertîbi‟Ģ-Ģerâi adlı eseri klasik Hanefi kitapları arasında önemli 

bir yer tutar. Eserde konu ilk olarak sunumu planlanır ve o plana sadık kalınır. Sonra 
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Fetvaları transkıribe ederken her bir fetvaya numara verdik. Verdiğimiz rakamlar, ilgili fetvanın numa-

rasıdır. ÇalıĢmamızın 2. Bölümünde mevcuttur. 
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deliller verilir ve tahlilleri dakik bir Ģekilde iĢlenir. Ġmam-ı ġafiî‟nin görüĢlerine sık sık 

baĢvurulur zaman zaman diğer mezheplerin görüĢleri de serdedilir. Önce kuvvetli görüĢ 

sonra diğerlerini verir. Ancak delilleri verirken en son görüĢten baĢlar. Bu yönüyle 

Merğînânî‟nin el-Hidâye‟sinde ki metoda benzer. Fakat sonraki devirlerde el-Hidâye 

kadar etkili olmamıĢtır.
73

 

1.1.5.2. ġerḥu’s-Sirâciyye 

Hanefî fakihi Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî‟nin (ö. m. 1200‟den son-

ra) el-Muhtaṣar ve el-Ferâʾizü‟s-Secâvendiyye veya el-Ferâizü‟s-Sirâciyye adlarıyla 

bilinen eser ferâiz ilminde en çok baĢvurulan kaynaklardan biridir. Müellif Hanefî mez-

hebini esas almakla birlikte azda olsa ihtilâflı meselelerde diğer Mezheplerin görüĢleri-

ne de yer vermesi sebebiyle genel bir kabül görmüĢ ve bu sebeple üzerine birçok Ģerh ve 

hâĢiye kaleme alınmıĢtır. Bu Ģerhlerin en önemlilerinden birisi de Seyyid ġerif el-

Cürcânî‟ye ait ġerḥu‟l-Ferâizi‟s-Sirâciyye olup medreselerde ders kitabı olarak okutul-

muĢtur.
74

 

1.1.5.3. el-Ġhtiyâr li-taʿlîli’l-Muhtâr 

el-Mevsılî (ö. 683/1284) gençlik döneminde Ebu Hanife, Ġmameyn ve Ġmam ġa-

fii‟nin görüĢlerini tercih ederek telif ettiği el-Muhtâr‟ın yine el-Mevsılî tarafından Ģer-

hettiği el-Ġhtiyâr li-taʿlîli‟l-Muhtâr, Hanefî fıkhının orta hacimdeki muteber kaynakla-

rından birisi olup, mütûn-i erbaa‟dandır. Kitabın baĢlıca özellikleri Ģunlardır: Meselele-

rin illetlerini ve delillerini aktararak diğer mezheplerin görüĢlerine kısaca yer vermĢ, 

bunların yanında umûmü‟l-belvâ haline gelmiĢ meseleler ile ilgili fetvalara yer verip 

ihtilâflı konularda esas alınan ictihadlara iĢaret etmiĢtir.
75
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Özel, age., 84-85; Halit Ünal, “Bedâiu‟sanâi” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 5 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 

1992), 294. 
74

Özel, age., 91-92; Ferhat Koca, “el-Ferâʾizü‟s-Sirâciyye” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 (Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 1995), 367-368. 
75

Özel, age., 113; Davut Yaylalı, “Mevsılî” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 29 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 

2004), 487-488. 
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1.1.5.4. Fusûlü’l-ihkâm fî usûli’l-ahkâm 

Fusûlü‟l-Ġmâdiyye (Fusûlü‟l-Ġmâdî): El-Hidaye müellifi el-Merginânî‟nin torunu 

Zeynüddin el-Merginânî‟nin (ö. 670/1271) farklı hükümleri içeren fıkhi eseridir.
 76

  Ġbn 

Kâdî Simavne‟nin, el-ÜsrûĢenî‟nin el-Fusûl‟ü ile Zeynüddin el-Merginânî‟nin Fusûlü‟l-

ihkâm fî usûli‟l-ahkâm, adlı eserinin bir araya getirmesi ile Câmiʿu‟l-fusûleyn adlı eseri 

kaleme almıĢtır.
 77

  

1.1.5.5. Ferâizi’l-Ġmâdiyye  

Zeynüddin el-Merginânî‟nin Fusûlü‟l-Ġmâdî adlı eserinin ferâiz bahsidir. Bu 

yazma halindedir.
78

 Ġbn Kâdî Simavne Merginânî‟nin Fusûlü‟l-Ġhkâm‟ındaki “Ferâiz” 

bölümünü eserine almamıĢtır.
79

  

1.1.5.6. Hulâsatü’l-evcibe  

ÇeĢmizade Halis Efendi‟nin 15 yıllık bir çalıĢma sonucunda 1289‟da bitirdiği 

eseridir. ÇeĢmizade bu eserinde, Osmanlıda muteber 4 fetva kitabı olan ( Behçe, Netice, 

Feyziyye ve Fetevâ-i Ali Efendi) ile birlikte Fetevâ-i Abdürrahim ve Fetevâ-i Ġbn Nü-

ceyn‟deki fetvaların mükerrerlerini çıkartarak, sütunlar halinde kaleme almıĢtır.  

“Halis Efendi şer„î meselelerin cevabına ulaşmada kolaylık sağlamak üze-

re muteber saydığı altı kitabı özetleyip hazırladığı ve sütunlar halinde kay-

dettiği eserinde ilk sütunu Netîcetü‟l-fetâvâ‟ya ayırmıştır. Diğer eserler, 

Zeynüddin İbn Nüceym, Çatalcalı Ali Efendi, Seyyid Feyzullah Efendi ve 

Menteşzâde Abdürrahim Efendi‟nin el-Fetâvâ‟ları ile Yenişehirli Abdullah 

Efendi‟nin Behcetü‟l-fetâvâ‟sıdır”
80

 

1.1.5.7. el-Fetâva’t-Tatarhâniyye  

Ferîdüddin Âlim b. Alâ el-Enderpetî‟nin kaleme aldığı el-Fetâva‟t-Tatarhâniyye, 

(1375-76) yılında kaleme alınarak Tatar Han‟a takdim edilmiĢtir. Ġlmin fazileti babıyla 
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Özel, age., 112. 
77

Özel, age., 169-170; Ali Bardakoğlu, “Câmiʿu‟l-fusûleyn” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 7 (Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 1993), 108-109. 
78

Özel, age., 112. 
79

Bardakoğlu, adgm., TDV İslam Ansiklopedisi, c. 7 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1993), 108-109. 
80

Karaman, İslam‟ın Işığında Günün Meseleleri, 619; Özel, age., 255-256; ġükrü Özen, “Osmanlı Döne-

minde Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3, sy. 5, (2005): 276-279. 
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baĢlayıp, el-Hidâye örnek alınarak tahâretten ferâize kadar fürûun bütün konuları ele 

alınmıĢtır. Eserin telifinde, döneminde meĢhur bütün Hanefi ulemanın kitapları kulla-

nılmıĢ ve mezhebin dıĢında görüĢlere yer verilmezken hükümlerin delilleri tartıĢılmadan 

olduğu gibi verilmiĢtir.
81

 

1.1.5.8. el-Cevheretü’n-neyyire  

Hanefî mezhebinde en güvenilir temel metinlerden birisi olan Kudûrî‟nin (ö. 

428/1037) fıkha dair el-Muhtasar adlı eserinin Ebû Bekir el-Haddâd (ö. 800/1397) tara-

fından yapılan Ģerhidir. el-Haddâd‟ın diğer Muhtasar Ģerhi es-Sirâcü‟l-vehhâc için, Bir-

givî‟nin muteber sayılmayan zayıf kitaplardan birisi olarak gördüğü eseri bizzat Haddâd 

el-Cevheretü‟n-neyyire adıyla kısaltmıĢtır.
82

 

1.1.5.9.  el-Fetâva’l-Bezzâziyye (el-Câmiʿu’l-vecîz / Fetâva’l-Kerderî) 

Hâfızüddîn Muhammed b. Muhammed b. ġihâb el-Kerderî el-Hârizmî el-

Bezzâzî (ö. 1424), eserini (1409-10) yılında Anadolu‟ya gitmeden bitirmiĢtir. Ġlk ve 

sonraki Hanefi imamların görüĢleri kaynak belirtilmeden muteber kitaplardan özetlenip 

ve bir değerlendirmeye tabi tutarak tercihte bulunması, ilmi vukufiyetinin de gösterge-

sidir. Hatta “Ebüssuûd Efendi‟ye, niçin önemli meseleleri toplayan bir kitap telif etme-

diği sorulduğunda, “el-Bezzâziyye varken böyle bir şey yapmaktan hayâ ederim” ceva-

bını vermiĢtir.”
83

  

Bezzâzî kendine ve diğer fakihlere sorulan bazı fetvalarıda eserine kaydetmesi 

eserin ayırt edici özelliklerinden birisidir.
 84

 

1.1.5.10. Gurerü’l-ahkâm 

Hanefî fıkıh kitaplarını esas alarak hazırlamıĢtır. Eser, kısa ve veciz olması se-

bebiyle maddeler haline getirilmemiĢ kanun metni gibi kullanılmıĢtır. Molla Hüsrev‟in 

kendi eseri olan Gurer‟i Ģerheder ve Dürerü‟l-hükkâm ortaya çıkar. Osmanlı medresele-
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Koca, “el-Fetâva‟t-Tatarhâniyye” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1995), 

446-447. 
82

Özel, age., 162; Koca, “el-Muhtasar” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 31 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1993), 

64-66. 
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Pehlul Düzenli, “ġeyhülislâm Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırma-

ları Literatür Dergisi, c. 3, sy. 5 (2005): 447. 
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Ahmet Özel, “Bezzâzi” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 6 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1992), 113-114. 



  

  31 

 

rinde uzun yıllar okutulan bu eserin eĢ-ġürünbülâlî‟nin kaleme aldığı Gunyetü zevi‟l-

ahkâm fî buğyeti Düreri‟l-hükkâm adlı bir haĢiyesi de mevcuttur.
85

 

1.1.5.11. Mülteka’l-ebhur   

Osmanlı coğrafyasının en yaygın fıkıh kitaplarından birisi olan, Ġbrâhim b. Mu-

hammed el-Halebî‟nin (ö. 956/1549) “mütûn-i erbaa” olarak bilinen Hanefî fıkhına dair 

muhtasar tarzı yazılmıĢ, 11 Ağustos 1517 tamamlanmıĢ, en kıymetli dört eserden biri-

dir. el-Kudûrî‟nin el-Muhtasar‟ını esas almıĢ, bulamadığı konularda ise Ġbnü‟s-Sââtî‟nin 

Mecmaʿu‟l-bahreyn ile el-Merginânî‟nin el-Hidâye‟sinden faydalanmıĢtır. Kitab, bab ve 

fasıl baĢlıkları bakımından en-Nesefî‟nin Kenzü‟d-dekâʾik‟ini örnek aldığı, ancak met-

nin muhtevası bakımından muhtasarlardan çok daha sistematik olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bu bağlamda kitabın en belirgin özelliği olarak, kaynakların bileĢimi tarzında değil ilmi 

birikimini yansıttığı, fetva ve kazâda bilgi ve delil kaynağı olacak görüĢlerdeki isabetini 

gösterebiliriz.
86

 

1.1.5.12. el-Âlemgîriyye (el-Fetâva’l-Hindiyye) 

Hindistan dıĢında daha çok el-Fetâva‟l-Hindiyye olarak bilinir. Türk-Babür Dev-

letinin Sultanlarından Evrengzîb Âlemgîr‟in emriyle telif edilmiĢtir. Saltanatı esnasında 

Ġslâm esaslarını uygulamaya ve sünneti ihyaya çalıĢan Evrengzîb, fıkıh kitaplarında 

dağınık halde bulunan kuvvetli görüĢlerin kazâ ve fetvaya esas olacak Ģekilde tasnif 

edilerek düzenlenmesini emretmiĢ ve ġeyh Nizâm‟ın baĢkanlık ettiği âlimler heyetinin 

ortak çalıĢmasıyla 1664-1672 yılları arasında el-Fetâva‟l-ʿÂlemgîriyye yazılmıĢtır. Eser 

tamamlandıktan sonra sultanın emriyle devletin resmî makamlarınca uygulamaya ko-

nulmuĢtur. el-Fetâva‟l-ʿÂlemgîriyye‟nin telifinde Hanefîlerin muteber kaynaklarından 

faydalanılmıĢ ve tertibinde ise el-Hidâye temel alınmıĢtır. Eser her ne kadar “Fetâvâ” 

adı verilmiĢ olsada Osmanlı fetva kitapları tarzında değil fıkhî hükümleri hâvidir. el-

Âlemgîriyye, kanunlaĢtırma çalıĢmaları ve Ġslâm hukuku araĢtırmalarında temel baĢvuru 

kitabı olmuĢtur.
87
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Akgündüz, “Dürerü‟l-hükkâm” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1994), 27-

28. 
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1.1.5.13. ed-Dürru’l-muhtâr 

Muhammed b. Abdullah et- TimurtaĢî‟nin (ö. 1004/1596) Hanefî fıkhına dair 

Tenvîrü‟l-ebsâr adlı eserine Alâeddin el-Haskefî‟nin (1616-1677) ed-Dürrü‟l-muhtâr 

adıyla yaptığı Ģerhtir. Aslen Hasankeyfli olan Haskefîi doğup yetiĢtiği topraklarda farklı 

hizmetler vermiĢ ve yaĢadığı dönemin en önde gelen Hanefi fukahası arasında gösteri-

lir.
88

 

1.1.5.14. Fetâvâ-yı Ali Efendi 

Çatalcalı Ali Efendi‟nin hayatta iken derlendiği, 4412 fetvadan ve elli üç bölüm-

den müteĢekkil, kendi adını taĢıyan fetva kitabı, Fetvahâne‟nin en muteber gördüğü dört 

fetva kitabından biridir. Klasik fıkıh kitaplarında olduğu gibi “olur” ya da “olmaz” Ģek-

linde kısa cevaplar vermiĢ, temizlik bahsi ile baĢlamıĢ ve feraiz ölümü ile bitmiĢtir.  

Fetvaların yekünü muamelat ile ilgili bölümde olup, ibadetler ile ilgili bölüm kısa tu-

tulmuĢtur. Para vakıfları ve viĢnab denen içkinin tüketilmesi ile ilgili fetvaları bize Ali 

Efendi‟nin güncel hadiseleri dikate aldığını gösterir.
89

 

1.1.5.15. Reddü’l-muhtâr 

Reddü‟l-muhtâr ale‟d-Dürri‟l-muhtâr: et-TimurtaĢî‟nin Tenvîrü‟l-ebsâr adlı ese-

rine Haskefî‟nin ed-Dürrü‟l-muhtâr adıyla yazdığı Ģerh üzerine Ġbn Âbidîn‟in (ö. 

1252/1836) kaleme aldığı hâĢiyedir. Reddü‟l-muhtâr aslında Ģerhtir. Ancak, veciz bir 

üsluba sahip olması, meselelerin derin bir ilmi vukufiyetle açıklanması,  zor meselerin 

vuzuha kavuĢturulması, eserin yazımında bütün Hanefi metinlerininden faydalanılması 

hatta bu eserdeki hataların düzeltilmesi gibi birçok özellik onu son derece özel kılmıĢtır. 

Cevdet PaĢa, Ġbn Âbidîn‟in bu eserin‟nin kenarına el yazısı ile aldığı notları oğlu ve 

mecelle komisyonu üyesi Ġbn Âbidînzâde‟den istemiĢ ve Mecelle‟nin tedvini esnasında 

faydalanmıĢtır.
90
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Özel, age., 315-317. 
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Özel, age., 325; Cengiz Kallek, “Fetâvâ-yı Ali Efendi” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 12 (Ġstanbul: TDV 
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1.1.5.16. Fetevâ-i Ayniyye 

 Kâtib Çelebi‟nin (ö. 1067/1657) Keşfü‟z-zunûn
91

, Bursalı Mehmet Ta-

hir‟in Osmanlı Müellifleri ve ġükrü Özen‟in Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü
92

  isimli 

eserlerlerde Fetevâ-i Ayniyye ile alakalı herhangi bir malumata rastlayamadık.  

Tablo 1.3. Arapça Nakillerde Kullanılan Kitapların Dört Ana BaĢlık Altında Hangi Fetvalarda Kaç Defa Kullanıldığını 

Gösterir 

 Mezhebi Eser ismi 
Kitabu‟l 

Ferâiz 
fi‟l Haml 

fi‟l 

Arâzi 

Babu‟l 

Mera 
Toplam 

1 Hanefi Bedâiu‟sanâi‟ fi tertîbi‟Ģ-Ģerâi X 7. X X 1 

2 Hanefi ġerḥu‟s-Sirâciyye 14. , 30. 2. X X 3 

3 Hanefi el-Ġhtiyâr li-taʿlîli‟l-Muhtâr 13. X X X 1 

4 Hanefi Fusûlü‟l-ihkâm fî usûli‟l-ahkâm 67. X X X 1 

5 Hanefi Ferâizi‟l-Ġmâdiyye 1. X X X 1 

6 Hanefi Hulâsatü‟l-evcibe 10. X X X 1 

7 Hanefi el-Fetâva‟t-Tatarhâniyye 14. X X X 1 

8 Hanefi el-Cevheretü‟n-neyyire X 7. X X 1 

9 Hanefi el-Fetâva‟l-Bezzâziyye  67. X X X 1 

10 Hanefi Gurerü‟l-ahkâm 3. X X X 1 

11 Hanefi Mülteka‟l-ebhur   8. , 11. X X X 2 

12 Hanefi el-Âlemgîriyye (el-Fetâva‟l-Hindiyye) X 1. X X 1 

13 Hanefi ed-Dürru‟l-muhtâr 10. , 33. 7. X X 3 

14 Hanefi Fetâvâ-yı Ali Efendi X X 51. X 1 

15 Hanefi Reddü‟l-muhtâr ale‟d-Dürri‟l-muhtâr X 1 X X 1 

16 Hanefi Fetevâ-i Ayniyye X X 1.  X 1 

17 -------- Mim-mâ merra (daha önce geçtiği üzere) 
7. ,9. ,12. 

,16. 
4. X  5 

 

 

 

 

                                                             
91

Kâtib Çelebi, Keşfü‟z-zunûn ʿan esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn, (Ġstanbul: Dersaadet, 1310), 164-177. 
92

ġükrü Özen, Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü, Türkiye AraĢtırmaları Literatür Dergisi, 3, sayı 5, 

yıl 2005, 249-378. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠLAVELĠ MECMUA-Ġ CEDĠDE’DE FERAĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ FETVA-

LARIN TRANSKRĠBE, NAKĠLLERĠN TERCÜMESĠ VE FETVA-

LARIN TAHLĠLĠ 

2.1.  ĠLAVELĠ MECMUA-Ġ CEDĠDE’DE FERAĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ FET-

VALARIN TAHLĠLĠ 

2.1.1.  Fetvaların Kaynakları ve Metinleri 

2.1.1.1. Kaynaklar 

Yakovalı Hacı Ali el-Murtaza b. Zübeyr, Ġlaveli Mecmuâ-i Cedîde, 675 sayfadan 

müeĢekkildir.  

Mecmuâ-i Cedîde 240 sahifeden müteĢekkildir.  Hicri 1299 yılında basılmıĢtır. 

Bu eserde ferâiz bahsi kısa tutulmuĢ 7 sayfada ferâiz de 19, haml bölümünde 4 olmak 

suretiyle toplam 23 fetva mevcuttur.
93

 

2.1.1.2. Metin 

2.1.1.2.1. Kitâbu’l-ferâiz 

Mesele 1:
94

 

Hind-i mu‟teka fevt olup li-ebeveyn kız karındaĢı olup Zeydi‟n ümmü veledi 

olan Zeynep‟i ve Zeyd‟in Zeynep‟ten olan ancak kızı Hatice‟yi terk eylese Zeynep raki-

ka (köle) olmakla mirastan mahrumiyeti Hatice‟ye sirayet etmeyip ol vech ile Hatice 

terike-i Hindi ihraza kadire olur mu?  El-cevap: Olur (Ketebehu‟l Fakir Mekkizade 

Mustafa Asım ufiye anhüma.) 

Me‟haz: Mirastan mahrum olan baĢka bir mirasçıyı mahrum etmez. Bu; öldürme 

yolu, kölelik sebebiyle, din farkı sebebiyle olsun, ne hacbe‟l hirman‟a
95

 ne de hacbe‟l 

noksan‟a
96

 sebep olur. (Ferâizi‟l-Ġmâdiyye‟den alınmıĢtır.) 

                                                             
93

Mehmed Nuri Efendi, Mecmuâ-i Cedîde, (Ġstanbul: Esat Efendi Matbaası, 1299), 231-237. 
94

Yakovalı Hacı Ali el-Murtaza b. Zübeyr, Ġlaveli Mecmûa-i Cedîde, Ġstanbul: Matbaâ-i Hayriyye, 

1329/1911), 590. 
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Mesele 2:
97

 

Validesi aslında asla rıkk (kölelik) tari olmamak manasında hurretü‟l asl olan 

Hint fevt olup anası Zeyneb‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Hatice‟yi ve li-ümm karındaĢı 

Zeyd‟i terk ettikte terike-i Hind‟in beĢ sehminden birer sehmi Zeynep‟e ve Zeyd‟e üç 

sehmi Hatice‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur (Ketebehu‟l Fakir Mekkizade 

Mustafa Asım ufiye anhüma)  

Mesele 3:
98

 

 Bu surette Hind‟in babasını i‟tak eden Rukiye dahi velâ cihetinden varise olur 

mu? El-cevap: Olmaz (Ketebehu‟l fakir Mekkizade Mustafa Asım ufiye anhüma) 

Me‟haz: Anne -soyunda kölelik olmaması anlamında- asıl itibariyle hür olduğu 

takdirde, çocuğuna velâ hakkı yoktur. (Gurer‟in Velâ bölümünden alınmıĢtır.)
99

 

Mesele 4:
100

 

Zeyd fevt olup, zevcesi Hind‟i ve kızı Zeynep‟i ve li-ebeveyn er garındaĢı Amr‟ı 

terk ettikte, terike-i Zeyd‟in sekiz sehminden bir sehmi Hint‟e dört sehmi Zeynep‟e üç 

sehmi Amr‟a verilmek lazım iken kable‟l kısme Zeynep terike-i Zeyd ‟den bir arsayı 

teğalluben (zorla) müstekılleten (tek baĢına) zapt eylese Hind ve Amr ol arsadan hisse-

lerini Zeyd‟den almaya kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Mehmet 

Arif ufiye anh) 

Mesele 5:
101

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve oğlu Amr ile kızları Zeynep, Hatice, Rukiye ve 

AyĢe‟yi terk ettikte terike-i Zeyd‟in kırk sekiz sehminden altı sehmi Hint‟e on dört 

sehmi Amr‟a ve yediĢer sehmi Zeynep, Hatice, Rukiye ve AyĢe‟ye verilmek lazım iken, 

Hind kable‟l kısme terike-i Zeyd‟den bir menzili teğalluben müstekılleten kabz ve fuzu-

len Bekr‟e bey‟ ve teslim eylese sair verese bey‟-i mücizler olmayıp menzilden hissele-

rini Bekir‟den almaya kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar (Ketebehu‟l fakir Mehmet 

Arif ufiye anh) 

Mesele 6:
102

 

                                                                                                                                                                                   
95

Bir varisi mirastan tamamen mahrum bırakmaktır. Bkz. Mehmet Edoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri 

Sözlüğü (Ġstanbul: Ensar NeĢriyat, 2010), “Hacb” md., 164. 
96

Bir varisi mirastan kısmen mahrum bırakmak, hissesini azaltmak. Bkz. Erdoğan, age., “Hacb” md., 164. 
97

Mürteza, age., 591. 
98

Mürteza, age., 591. 
99

Molla Hüsrev, Dürerü‟l-Hükkâm fî Şerhi Gurerü‟l-Ahkâm (Ġstanbul: Fazilet NeĢriyat, t.y.), 2: 35. 
100

Mürteza, age., 591. 
101

Mürteza, age., 591-592. 
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Zeyd fevt olup li-ebeveyn er karındaĢı kızları Hind ve Zeynep‟i terk ettikte, teri-

ke Zeyd Hind ve Zeynep‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur.  

Mesele 7:
103

 

Bu surette emin-i beytü‟l mal olan Amr terike-i Zeyd‟e müdahaleye kadir olur 

mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Arif ufiye anh) 

Me‟haz: Bu mevzu daha önce geçtiği üzere bilinebilir. 

Mesele 8:
104

 

Zeyd-i mu‟teka aslında asla rik tari olmamak manasına, hürretü‟l asl olan Hint‟i 

tezvic edip Hint‟ten Zeynep tevellüt ettikten sonra Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve kızı 

Zeynep‟i ve kendisini azat eden Amr‟ı terk edip kable‟l kısme Zeynep dahi fevt olup 

anası Hind‟i ve li-üm garındaĢı Bekr‟i terk ettikte, terike-i Zeyd‟in yirmi dört sehmin-

den on bir sehmi Hint‟e ve dokuz sehmi Amr‟a ve dört sehmi Bekr‟e verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Muhammed Sadettin ufiye anh)   

Me‟haz: Ölünün terekesinin (dağıtımına) israfa ve cimriliğe kaçmaksızın teçhiz 

ve defin iĢleri ile baĢlanır. Sonra borçları ödenir. Kalanının üçte biriyle vasiyeti yerine 

getirilir. Sonra geriye kalan mallar veresesi arasında taksim edilir. Ġrs‟e (mirastan fayda-

lanmak için yakınlık)  müstehak olmak nesep, nikâh ve vela ile gerçekleĢir. Ve terikenin 

taksimine ashabu‟l feraiz ile baĢlanır, (sırası ile) sonra, asabe-i nesebiyye, velaü‟l ateka 

(azat eden efendiye) , asabe, zevi‟l erham, mevle‟l muvalat, nesebi ikrar “sabit olmadığı 

halde” ,  üçte birden fazla vasiyet edilen musa leh ve beytü‟l mal‟e (taksimatı gerçekleĢ-

tirilir). (Mülteka‟nın feraiz bölümünden alınmıĢtır.)
105

     

Mesele 9:
106

 

Hind fevt olup zevci Zeyd‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟in oğlu Amr‟ın 

oğulları Bekr, BiĢr ve Halid‟i ve Amr‟ın kızları Hatice, Rukiye, AyĢe ve Zeynep‟in kızı 

Fatıma‟nın oğlu Velid‟i ve Zeyneb‟in kızı Züleyha‟nın kızı Zarifeyi ve Musa leh 

bis‟sülüs HurĢid‟i terk ettikte Terike-i Hind‟in atmıĢ üç sehminden yirmi bir sehmi
107

 

Zeyd ve HurĢid‟e, dörder sehmi Bekr, BiĢr ve Halid‟e ikiĢer sehmi Hatice, Rukıyye, 

                                                                                                                                                                                   
102

Mürteza, age., 593. 
103

Mürteza, age., 592. 
104

Mürteza, age., 592-593. 
105

Ġbrahim el-Halebi, Mecmeu‟l Enhur Şerh-u Mülteka‟l Ebhur (Ġstanbul: Asitane Yayınevi, t.y.), 2: 930. 
106

Mürteza, age., 593. 
107

Eserde “  ًسهيم“ yazılmıĢtır. “ًسهم” olmalıdır. Bkz. Mürteza, age., hata savâb cetveli, 11. 
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AyĢe ve Velid‟e, bir sehmi Zarife‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l 

fakir Hasan Fehmi ufiye anh)  

Me‟haz: Mesele daha önce geçmiĢtir. 

Mesele 10:
108

 

Hind oğlum Zeyd‟i red ettim fevtimden sonra terikemden nesne verilmesin de-

dikten sonra, Zeyd fevt olup Hind‟i ve sair veresesini terk eylese, Hind Terike-i Zeyd‟en 

hissesini almak istedikte, sair veresesi mücerret sen Zeyd‟i red etmekle Zeyd‟e varis 

olmazsın deyip Hind‟i mena‟ kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir 

Hasan Fehmi ufiye anh) 

Me‟haz: Çünkü neseb sabit olduktan sonra reddi kabul etmez. ( ed-Dürrü‟l Muh-

tar fi da„ve‟n-neseb)
109

  Çünkü miras Ģeriat yönünden mirasçıya tanınmıĢ bir haktır. 

(Hulasa fi‟r-Râbi min ed-da„vâ)
110

 

Mesele 11:
111

    

Zeyd fevt olup anası Hind-i mu‟tekayı vesair veresesini terk ettikte Hind terike-i 

Zeyd‟den hissesini almak istedikte, sair verese sen mu‟teka olup hurretü‟l asl olmamak-

la Zeyd‟e varis olamazsın diye Hind‟i mena kadir olurlar mı? El-cevap: olmazlar (Kete-

behu‟l fakir Hüsnü Fehmi ufiye anh) 

Me‟haz: Mirastan mahrumiyet kölelik, katillik, hakikaten veya hükmen ülke ve 

uyruk farklılığı ile olur. (Mülteka‟nın feraiz bölümünden)
112

 

Mesele 12:
113

 

Hind-i müteveffa‟nın hasran varisleri oğlu Zeyd ile kızları Zeynep ve Hatice te-

rike-i Hint‟den irsen malik oldukları cariyeleri Rukiye‟yi itak ettiklerinden sonra Ru-

kıyye fevt olup Zevci Amr‟ı ve kendini itak eden mezburları terk ettikte terike-i Rukıy-

ye‟nin sekiz sehminden dört sehmi Amr‟a iki sehmi Zeyd‟e birer sehmi Zeyneb ve Ha-

tice‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Ahmed Muhtar ufiye 

anh)   

Me‟haz: Daha önce geçtiği üzere (bu hüküm) bilinebilir. 

Mesele 13:
114

 

                                                             
108

Mürteza, age., 593-594. 
109

Alauddin el Haskefî, Eddürru„l Muhtâr (Lübnan: Dâru‟l Kutubu‟l Ġlmiyye, 2002),  523. 
110

ÇeĢmizâde Halis Efendi, Hulâsatü‟l-evcibe, (Ġstanbul: Hacı Muharrem Efendi Matbaası, t.y.), 145. 
111

Mürteza, age., 594. 
112

Halebi, age., 930-931. 
113

Mürteza, age., 594-595. 
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Zeyd zevcesi Hind ile bir sefine içinde ol sefine ğark (batmak) olmakla Zeyd ve 

Hind dahi ğarigan fevt olup hangisi mukaddem fevt olduğu malum olmasa mezburlar-

dan her biri ahara varis olmayıp her birinin malı verese-i ehyasına (yaĢayan) verilmek 

lazım olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh)   

Me‟haz:  Birlikte boğulan ve enkaz altında ölenlerden kimin daha evvel öldüğü 

bilinmezse, her ölünün malı mirasçılarından sağ kalanlara verilir: Katliam, yangın vb. 

sebeplerle topluca ölüp, kimin daha evvel öldüğünün bilinmediği durumlarda da hüküm 

böyledir. Bu ashabın ve âlimlerin ekseriyetinin kavlidir. ( Ġhtiyarın ferâiz bölümünden 

alınmıĢtı.)
115

 

Mesele 14:
116

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye„den gayr-ı müslim olan Zeyd fevt olduğun-

da Zeyd‟in tebeâ-i ecnebiyye‟den li-ebeveyn er garındaĢı oğulları Amr, Bekr ve BiĢr 

gayr-ı müslimler Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Urya-

nizade Ahmed Esad ufiye anh)   

Me‟haz: Allah onlardan razı olsun “Hanefi” fukahamız arasında harbi
117

 olan 

kâfirin zimmi
118

 olan kâfire mirasçı olamayacağı konusunda ihtilaf yoktur. Harbi, bel-

demizde oturan veya dar-ı harbde oturan olsun bu konu aynıdır. Fakat zimmiler birbirle-

rine mirasçı olabilirler. ( Feraiz-u Tatarhaniyye‟nin irse mani bölümü, Seyyid ġerif‟in 

Siraciyyesi‟nin irse mani bölümünden “alıntıdır” ve aynı Ģekilde Ģerhlerin aynı bölümü-

ne bakabilirsin).
119

 

Mesele 15:
120

 

Zeyd fevt olup ancak li-ebeveyn er garındaĢı kızı Hind‟i terk ettikte Hind terike-i 

Zeyd‟i ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 16:
121

 

Bu surette emin-i beytü‟l mal terike-i Zeyd‟e müdahaleye kadir olur mu? El-

cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh)  

                                                                                                                                                                                   
114

Mürteza, age., 595. 
115

Ebü‟l-Fazl Mecdüddîn Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılî, el-İhtiyâr li-Ta‟li‟l Muhtar,  (Lüb-

nan: Daru‟l Erkam, 1417), 5, 578. 
116

Mürteza, age., 595-596. 
117

Müslümanlarla aralarında mütareke ve müsaleha bulunmayan ülke ahalisinden her biri. Bkz. Erdoğan, 

age., “Harbi” md. , 179. 
118

Ġslam yurdunda eman altında yaĢayan gayr-i müslim. Bkz. Erdoğan, age., “Zimmi” md. , 621. 
119

Cürcânî, Şerhu‟s-Sirâciyye fi‟l Ferâiz ve‟l Mevâris, (Mekke: Mektebet-u Nezâre‟l Bâzz, 2012), 47. 
120

Mürteza, age., 596. 
121

Mürteza, age., 596. 
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Me‟haz: mesele daha önce geçmiĢtir. 

Mesele 17:
122

  

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den gayr-ı müzlim olan Zeyd fevt olup her 

biri tebeâ-i müĢarun ileyha‟dan gayr-ı müslimler olan li-ebeveyn er garındaĢı Amr ile li-

ebeveyn kız garındaĢları Hind Zeyneb ve Hatice‟yi terk ettikte terike-i Zeyd‟in beĢ 

sehminden iki sehmi Amr ve birer sehmi Hind, Zeyneb ve Hatice‟ye verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 18:
123

 

Bu surette tebeâ-i ecnebiyye‟den gayr-ı müslim olan kızı dahi Zeyd‟e varis olur 

mu? El-cevap: Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 19:
124

 

Zeyd fevt olup ancak zevcesi Hid‟i terk ettikte, terike-i Zeyd‟in dört sehminden 

bir sehmi Hint‟e verilip, üç sehmi beytü‟l mâle vaz olunmak lazım olur mu? El-cevap: 

Olur. (Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 20:
125

 

Zeyd fevt olup zevceleri Hind ve Zenep‟i ve li-ebeveyn emmioğlu Amr‟ı musa 

leh bis‟sülüs Bekr‟i terk ettikte terike-i Zeyd‟in on iki sehminden birer sehmi Hind ve 

Zeyneb‟e altı sehmi Amr‟a dört sehmi Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

(Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 21:
126

 

Hind fevt olup zevci Zeyd‟i ve li-ebeveyn kız garındaĢı Zeyneb‟i terk ettikte, te-

rike-i Hind mezburlara birebir verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur.  

Mesele 22:
127

 

Bu surette Hindin li-eb er garındaĢları dahi Hind‟in terikesinden nesne ahz (al-

maya) etmeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ah-

med Esad ufiye anh) 

Mesele 23:
128

  

                                                             
122

Mürteza, age., 596. 
123

Mürteza, age., 596. 
124

Mürteza, age., 597. 
125

Mürteza, age., 597. 
126

Mürteza, age., 597. 
127

Mürteza, age., 597. 
128

Mürteza, age., 597-598. 
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Hind fevt olup li-ebeveyn kız garındaĢı Zeyneb‟in oğlu Zeyd‟i ve Zeyneb‟in kız-

ları Hatice ve Rukıyye‟yi terk ettikte Hind‟in cariye-i memlükesi AyĢe, verese-i mezbu-

reye intikal edip badehu Zeyd, Hatice ve Rukıyye‟den her biri ol cariyeden irsen intikal 

eden hisselerini itak edip badehu Zeyd ve Hatice fevt olup Hatice oğulları Amr ve 

Bekr‟i terk edip badehu AyĢe fevt olup zevci BiĢr‟i ve Mevlalarından Rukıyye, Amr ve 

Bekr‟i terk ettikte terike-i AyĢe‟nin on altı sehminden sekiz sehmi BiĢr‟e iki sehmi Ru-

kıyye‟ye birer sehmi Amr ve Bekr‟e verilip, baki dört sehmi beytü‟l male vaz olunmak 

lazım olur mu? El-cevap: Olur.   (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 24:
129

 

Bu surette Zeyd‟in kızı Fatıma dahi AyĢeye vela cihetinden varis olur mu? El-

cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 25:
130

 

Hind-i muteka fevt olup ancak kendisini azat eden Zeynep‟i azat eden Hatice‟nin 

oğlu Zeyd‟i terk ettikte Zeyd terike-i Hind‟i ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ke-

tebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 26:
131

 

Zeyd fevt olup kızları Hind, Hatice ve Zeyneb‟i terk ettikte Zeyd‟in cariye-i 

memlükesi Rukıyye mezburlara intikal edip badehu Hind, Hatice ve Zeynep‟den her 

biri ol cariyeden hisselerini itak ettiklerinden sonra Hind ve Zeyneb fevt olup Hind oğlu 

Amr‟ı ve Zeyneb oğulları Bekr ve BiĢr‟i terk edip badehuma Rukıyye dahi fevt olup 

zevci Halid‟i ve mevlalarından Hatice, Amr, Bekr ve BiĢr‟i terk ettikte terike-i Rukıy-

ye‟nin on iki sehminden altı sehmi Halid‟e ikiĢer sehmi Hatice ve Amr‟a birer sehmi 

Bekr ve BiĢr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade 

Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 27:
132

 

Hind-i muteka fevt olup zevci Zeyd‟i ve kendini azad eden Zeynep‟i terk ettikte 

terike-i Hind mezburlara seviyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l 

fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 28:
133

 

                                                             
129

Mürteza, age., 598. 
130

Mürteza, age., 598. 
131

Mürteza, age., 598-599. 
132

Mürteza, age., 599. 
133

Mürteza, age., 596. 
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Bu surette Hind‟in rakika olan garındaĢı dahi Hind‟e varis olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 29:
134

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve kızı Zeynep‟i ve li-ebeveyn er garındaĢı Amr‟ı 

terk edip gable‟l kısme Zeynep dahi fevt olup anası Hind‟i ve li-üm garındaĢı Bekr‟i ve 

li-ebeveyn (amcası) Amr‟ı terk edip gable‟l kısme Amr dahi fevt olup ancak zevcesi 

Hatice‟yi terk ettikte terike-i Zeyd‟in doksan altı sehminden yirmi sekiz sehmi Hind‟e 

sekiz sehmi Bekr‟e on beĢ sehmi Hatice‟ye verilip kırk beĢ sehmi beytü‟l male vaz 

olunmak lazım olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad 

ufiye anh) 

Mesele 30:
135

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den gayr-ı müslim olan Hind fevt olup her 

biri tebeâ-i ecnebiyyeden ve millet-i gayr-ı islamiyye‟den li-ebeveyn er garındaĢları 

Zeyd ve Amr ile li-ebeveyn kız garındaĢları Zeynep ve Hatice‟yi ve ancak Zeynep‟in 

kızı olup Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den gayr-ı müslim olan Rukiye‟yi terk 

ettikte Zeyd ve Amr ve Zeyneb ve Hatice hükmen ihtilaf-u dar olmak mülabesesiyle 

Hint‟in mirasından mahrumlar olup yalnız Rukiye terike-i Hindi ihraza kadire olur mu? 

El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Me‟haz: Bize göre mirastan mahrum olan ne hacb-ı hirman nede hacb-ı noksan 

yolu ile asla baĢka birini mahrum etmez. (Seyit ġerif‟in Siraciyye ġerhi ile birlikte)
136

 

mirasçı olmaya asla uygun olmayan kiĢi kâfir gibi kabul edilir ki mirastaki istihkakı 

bağlamında ölü gibidir. (Seyyit ġerif‟in Siraciyyesin‟den)
137

 

Mesele 31:
138

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve oğlu Amr ile kızları Zeynep ve Hatice ve Ru-

kiye‟yi terk ettikte, terike-i Zeyd‟in kırk sehminden beĢ sehmi Hind‟e on dört sehmi 

Amr‟a yediĢer sehmi Zeynep ve Hatice ve Rukiye‟ye verilmek lazım iken terike-i 

Zeyd‟in cümlesini Amr teğalluben ahz ettikten sonra Amr dahi fevt olup terike-i Zeyd‟i 

Amr‟ın veresesi ahz eyleseler Hind ve Zeynep ve Hatice ve Rukıyye terike-i Zeyd‟den 

                                                             
134

Mürteza, age., 599-600. 
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Mürteza, age., 600. 
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Cürcânî, age., 91-92. 
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Cürcânî, age., 92. 
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hisselerini almaya kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade 

Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 32:
139

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve kızı Zeynep‟i terk edip gable‟l kısme Zeynep 

dahi fevt olup zevci Amr‟ı ve anası Hind‟i terk edip kable‟l kısme Hind dahi fevt olup 

anası Hatice-i mu‟tekayı ve li-ebeveyn kız garındaĢı Rukıyyeyi ve li-eb er garındaĢı 

oğlu Bekr‟i terk edip kable‟l kısme Rukıyye dahi fevt olup ancak oğlu BiĢr‟i terk edip 

ba‟deha Hatice dahi fevt olup ancak kendini azat eden Halid‟in oğlunun oğlu Bekr‟i terk 

ettikte Terike-i Zeyd‟in otuz iki sehminden on dört sehmi Amr‟a dokuzar sehmi Bekr ve 

BiĢr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 33:
140

  

Zeyd fevt olup oğlunun kızı Hind‟i ve oğlunun oğlunun oğlu Amr‟ı terk ettikte 

terike-i Zeyd mezburlara seviyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l 

fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh)
141

 

Me‟haz: Ne kadar aĢağı olursa olsun oğlun oğlu bunun hilafınadır. Çünkü o mi-

rastan belli bir hissesi olmadığı halde kendisiyle aynı derecede olanı veya daha üstünde 

olanı asabe yapar. (ed-Dürrü‟l Muhtar)
142

 

Mesele 34:
143

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den gayr-ı müslim olan Hind fevt olup her 

biri tebeâ-i ecnebiyyeden ve millet-i gayr-ı islamiyye‟den li-ebeveyn er garındaĢları 

Zeyd ve Amr ve li-ebeveyn kız garındaĢı kızları olup Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiy-

ye‟den gayr-ı müslim olan gayr-ı müslimler olan Zeynep ve Hatice‟yi terk ettikte Zeyd 

ve Amr hükmen ihtilaf-u dar olmak mülabesesiyle Hind‟in mirasından mahrumlar olup 

terike-i Hind Zeynep ve Hatice‟ye seviyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ke-

tebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 35:
144

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den rûmiyyü‟l-mezheb olan Zeyd gayr-ı 

müslim fevt olup ancak tebeâ-i devlet-i müĢarun ileyha‟dan li-ebeveyn er karındaĢı 
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Mürteza, age., 601. 
140

Mürteza, age., 602. 
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Bu fetvada muhtemelen bir yanlıĢlık bulunmaktadır. Me‟hazında verilen bilgi ile verilen fetva da bir 

paralellik söz konusu değil.  
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Haskefî, age., 765. 
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Amr-ı Yahudi‟yi terk ettikte Amr terike-i Zeyd‟i ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur.   

(Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 36:
145

  

Zeyd Amr‟ı aharat oğulluğu edindikten sonra Amr bila varis fevt olmakla emin-i 

beytü‟l mal terikesini zabt etmek istedikte Zeyd mücerret Amr aharat oğulluğu lmakla 

terike-i Amr‟a müdahaleye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Ömer 

Lütfi ufiye anh) 

Mesele 37:
146

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den gayr-ı müslim olan Zeyd‟in fevtinden 

mukaddem Ģeref-i Ġslam‟la müĢerref olan oğlu Amr, Zeyd‟in mirasından mahrum olur 

mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 38:
147

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den gayr-ı müslim olan Zeyd‟in fevtin‟den 

sonra Ģeref-u Ġslam‟la müĢerref olan oğlu Amr ile kızı Hind, Zeyd‟in mirasından mah-

rum olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye 

anh) 

Mesele 39:
148

 

 Bu surette Zeydin tebeâ-i ecnebiyye-i ğayri müslime olan kızı Hind Zeyde vari-

se olur mu? El-cevap: Olmaz. 

Mesele 40:
149

 

Zeyd fevt olup kızı Hind‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı oğulları Amr‟ı ve Bekr‟i 

terk edip kable‟l kısme Hind dahi fevt olup li-ebeveyn emmioğulları Amr ve Bekr‟i terk 

ettikte terike-i Zeyd mezburlara seviyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Kete-

behu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 41:
150

 

Bu surette Zeydin karındaĢı, kızı ve Hindin emmi kızı dahi Zeyd ve Hinde varise 

olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. 

Mesele 42:
151
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Tebea-i Devlet-i Ġslamiyyeden olan Zeyd-i ğayr-ı müslim fevt olundukta Zeyd‟in 

tebeai ecnebiyyeden olan kız karındaĢları Hind ve Zeynep ğayr-ı müslimeler Zeyd‟e 

varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye 

anh) 

Mesele 43:
152

 

Tebea-i Devlet-i Ġslamiyyeden Zeyd müslim fevt oldukta terike-i Zeyd‟in tebeâ-i 

ecnebiyyeden olup müslimler olan veresesi Zeyd‟in mirasından mahrum olurlar mı? El-

cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh)                                                                                                 

Mesele 44:
153

 

Hind fevt olup zevci Zeyd‟i ve anası Zeynep‟i ve kızları Hatice ve Rukiye‟yi 

terk ettikte, terike-i Hind‟in on üç sehminden üç sehmi Zeyd‟e iki sehmi Zeynep‟e ve 

dörder sehmi Hatice ve Rukiye‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l 

fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 45:
154

 

Bu surette Hind‟in li-ebeveyn karındaĢları dahi Hind‟in terikesinden nesne ahız 

etmeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 46:
155

 

Zeyd-i müslim fevt olduğunda ğayr-ı müslim olan zevcesi Hind Zeyd‟e varis 

olur mu? El-cevap: Olmaz. ((Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin 

ufiye anhuma) 

Mesele 47:
156

  

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve li-üm karındaĢları Amr ve Zeynep‟i ve li-

ebeveyn emmioğlu olan diğer li-üm garındaĢı Bekr‟i ve ahir li-ebeveyn emmioğlu BiĢr‟i 

terk ettiğinde terike-i Zeyd‟in yetmiĢ iki sehminden, on sekiz sehmi Hint‟e sekizer seh-

mi Amr ve Zeynep‟e yirmi sehmi Bekr‟e on beĢ Sehmi BiĢr‟e verilse sahih olur mu? El-

cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 48: 
157
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Mürteza, age., 604. 
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Mürteza, age., 604. 
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Mürteza, age., 604-605. 
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Mürteza, age., 605. 
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Mürteza, age., 605. 
156
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Zeyd-i müslim fevt olup ancak li-ebeveyn kız kardeĢi Hind-i müslime‟yi terk et-

tiğinde Hint terike-i Zeyd‟i ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur.  

Mesele 49: 
158

 

Bu surette Zeyd‟in li-ebeveyn karındaĢı Amr-ı gayrı müslim dahi Zeyd‟e varis 

olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin 

ufiye anhuma) 

Mesele 50:
159

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den ğayr-ı müslim olan Zeyd fevt olup her 

biri tebeâ-i müĢarun ileyha‟dan ğayr-ı müslimler olan zevcesi Hind‟i ve oğlu Amr ile 

kızları Zeynep ve Haticeyi terk edip kable‟l kısme Amr dahi fevt olup yine tebeâ-i mü-

Ģarun ileyha‟dan ğayr-ı müslime olan zevcesi Rukiyeyi ve li-ebeveyn kız kardeĢleri 

Zeynep ve Haticeyi terk ettiğinde terike-i Zeyd‟in yüz yirmi sekiz sehminde on altı 

sehmi Hind‟e kırk dokuzar sehmi Zeynep ve Haticeye on dört sehmi Rukiyeye verilse 

sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 51:
160

 

Bu surette tebeâ-i ecnebiyyeden ğayr-ı müslimler olan oğulları ve Amr‟ın li-

ebeveyn er karındaĢları Bekr ve BiĢr dahi Zeyd ve Amr‟a varis olurlar mı? El-cevap: 

Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 52:
161

 

Zeyd fevt olup kızı Hind‟i veli ebeveyn emmioğlu Amr‟ı terk ettiğinde terike-i 

Zeyd mezburlara seviyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir 

Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 53:
162

 

Tebea-i ecnebiyyeden olan Zeyd-i ğayrı müslim Tebeâ-i Devlet-i Ġslamiyye‟den 

olan Hind-i ğayr-ı müslimeyi tezevvüç ettikten sonra “tabiyyeti mezkûresinde sabit ol-

duğu halde” Hind‟in Tebeâ-i Devlet-i Ġslamiyye‟den olan li-ebeveyn kız karındaĢı Zey-

nep-i ğayr-ı müslime fevt olup Hind‟i ve sair veresesini terk etse Hind Zeynep‟in terike-

i irsiyyesini almak istediğinde, sair verese Hind‟e mücerred nefsini tebeâ-i ecnebiyye-
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den Zeyd‟e tezevvüç etmekle Zeynep‟e varise olamasın deyip Hind‟e hissesini verme-

meye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad 

ufiye anh) 

Mesele 54:
163

      

Tebea-i ecnebiyyeden olan Zeyd-i ğayr-ı müslim Tebeâ-i Devlet-i Ġslamiyye‟den 

olan Hind‟i ğayr-ı müslimeyi tezevvüç ettikten sonra Hind tabiiyyeti mezkûresinde sa-

bite olduğu halde, Hind‟in Tebeâ-i Devlet-i Ġslamiyye‟den olan babası Amr-ı ğayrı müs-

lim fevt olup Hind‟i ve sair veresesini terk eylese, Hind Amr‟ın terikesinden terike-i 

irsiyyesini almak istediğinde sair veresesi Hind‟e, mücerret nefsini tebeai ecnebiy-

ye‟den Zeyd‟e tezevvüç etmekle Amr‟a varis olmassın diye Hind‟e hissesini vermeme-

ye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad 

ufiye anh) 

Mesele 55:
164

    

Tebeâ-i Devlet-i Ġslamiyye‟den ğayr-ı müslim olan Zeyd‟in fevtinden altı sene 

sonra, tebeâ-i müĢarun ileyhadan iken tebeâ-i ecnebiyyeye dehalet eden garındaĢı Hind-

i ğayr-ı müslime Zeyd‟in mirasından mahrum olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l 

fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh)  

Mesele 56:
165

 

Hind fevt olup zevci Zeyd‟i ve kızı Zeynep‟i ve musa lehuma bi‟sülüseyn Amr 

ve Bekr‟i terk ettiğinde Zeynep vasıyyet-i mezbureyi mecize olmakla terike-i Hindin 

yirmi dört sehminden dört sehmi Zeyd‟e, altı sehmi Zeynep‟e, yediĢer sehmi Amr ve 

Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh)   

Mesele 57:
166

 

Tebea-i ecnebiyye‟den ğayr-ı müslim olan Zeyd fevt olup, yine tebeâ-i mergu-

meden ğayr-ı müslim olan ancak li-ebeveyn er karındaĢı Amr‟ı terk ettikte Amr terike-i 

Zeyd‟e ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh)  

Mesele 58:
167
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Bu surette Zeydin Tebea-i Devlet-i Ġslamiyyeden ğayri müslimler olan li-

ebeveyn er karındaĢı ile li ebeveyn kız karındaĢı dahi Zeyde varis olurlar mı? El-cevap: 

Olmazlar. 

Mesele 59:
168

  

Zeyd-i mu‟teka fevt olup ancak kendini azat eden Amr‟ın kızları Hind ve Zey-

nep‟i terk ettikte, Zeyd‟in terikesi mezburlara verilmeyip beytü‟l mal‟e vaz olunmak 

lazım olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cema-

luddin ufiye anhuma)  

Mesele 60:
169

        

Hint fevt olup li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟in oğlu Zeyd‟i ve Zeynep‟in kızı 

Haticeyi ve li-üm karındaĢı Amr‟ın oğlu Bekr‟i ve Amr‟ın kızı Rukiyeyi terk ettikte, 

terike-i Hint‟in on sekiz sehminden sekiz sehmi Zeyd‟e, dört sehmi Haticeye, üç sehmi 

Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 61:
170

 

Bu surette li-ebeveyn kız karındaĢı oğlunun evladı dahi Hint‟e varis olurlar mı? 

El-cevap: Olmazlar. El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet 

Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 62:
171

 

Anası mu‟teka olan Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢları 

Zeynep ve Hatice‟yi ve babasını i‟tak eden Amr‟ın oğulları Bekr, BiĢr ve Halit‟i terk 

ettikte terike-i Zeyd‟in otuz altı sehminden dokuz sehmi Hint‟e on ikiĢer sehmi Zeynep 

ve Hatice‟ye yediĢer sehmi Bekr ve BiĢr ve Halit‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: 

Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 63:
172

 

Bu surette Amr‟ın kızları dahi Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ke-

tebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 64:
173
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Hind-i mu‟teka fevt olup zevci Zeyd‟i ve oğlu Amr‟ı terk ettikte terike-i Hind‟in 

dört sehminden bir sehmi Zeyd‟e üç sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: 

Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 65:
174

 

Bu surette Hind‟i azat eden Zeynep‟in li-ebeveyn er karındaĢı dahi Hind‟e varis 

olur mu? El-cevap: Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin 

ufiye anhuma) 

Mesele 66:
175

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve anası Zeynep‟i ve babası Amr‟ı ve karındaĢla-

rını terk ettikte, terike-i Zeyd ‟in on iki sehminden üç sehmi Hind‟e, iki sehmi Zeynep‟e 

yedi sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 67:
176

 

Bu surette Zeydin karındaĢları dahi Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  

(Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Me‟haz: Annenin mirastan payı bütün varislerle birlikte üçte birdir. Ancak, er-

kek çocuk, oğlun çocuğu yahut ta erkek ve kız kardeĢlerden iki ve daha fazla olursa, her 

halde altıda bir alır. Ancak iki gurupta durum farklıdır, koca ve anne baba veya karı ve 

anne baba, bu iki gurupla birlikte anne, zevç veya zevce payını aldıktan sonra geri kala-

nın üçte birini alır. ġu durumda annenin hakkı üçte birdir altıda bir halinde ki gibi değil. 

( Bezzaziyye ve Fusulu‟l „Imadi fil faslı ve‟sselasin) 
177

    

Mesele 68:
178

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve oğulları Amr ve Bekr ile kızları Zeynep ve Ha-

tice ve Rukiye ve mûsa leh bis‟sülüs BiĢr‟i terk edip, kable‟l kısme Amr dahi fevt olup 

zevcesi AyĢeyi ve anası Hind‟i ve li-ebeveyn karındaĢı Bekr ile li-ebeveyn kız karındaĢ-

ları Zeynep ve Hatice‟yi ve mûsa leh bis‟sülüs BiĢr‟i terk edip, kable‟l kısme Zeynep 

dahi fevt olup zevci Halit‟i ve anası Hind‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı Bekr‟i ve li-

ebeveyn kız karındaĢı Hatice‟yi terk edip
179

 kable‟l kısme Bekr dahi fevt olup anası 
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Mürteza, age., 610. 
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 el-Fetâva‟l-Bezzâziyye, el-Fetâva‟l-Hindiyye ile birlikte hâmiĢ olarak el-Bezzâzî, (Kahire: Bulak: 

Daru‟s-Sadr, 1310/1892), 6:453. 
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Mürteza, age., 611-612. 
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 yazılmıĢtır. Bkz. Mürteza, age., hata savâb ”قيل“ kelimesi ”قبل“ ifadesi sonradan eklenmiĢ ve ”ايدوة“

cetveli, 11. 
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Hind‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Hatice‟yi ve li-eb kız karındaĢı Rukiye‟yi li-ebeveyn 

amca (sı) BiĢr‟i terk edip, kable‟l kısme Hint dahi fevt olup ancak kızı Hatice‟yi terk 

ettikte terike-i Zeyd‟in yirmi üç bin yirmi sekiz sehminden sekiz bin yedi yüz seksen üç 

sehmi Hatice‟ye, iki bin sekiz yüz dört sehmi Rukiye‟ye, dokuz bin dokuz yüz otuz iki 

sehmi BiĢr‟e altı yüz kırk sekiz sehmi AyĢe‟ye, bin yüz atmıĢ bir sehmi Halit‟e verilse 

sahih olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cema-

luddin ufiye anhuma) 

Mesele 69:
180

 

Zeyd fevt olup li-eb emmioğlu Amr‟ı ve ahir li-eb emmioğulları Bekr ve BiĢr ve 

Halit ve Velit ve Sait‟i terk ettikte terike-i Zeyd mezburlara seviyyen verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma) 

Mesele 70:
181

 

Bu surette Zeyd„in li-eb emmi ve kızları ve li-ebeveyn emesi (hala) oğulları dahi 

Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 71:
182

 

Zeyd fevt olup kızı Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı oğlu Amr‟ı derk edip kab-

le‟l kısme Hint dahi fevt olup, Zevci olan li-ebeveyn emmioğlu olan Amr‟ı terk ettikte 

Amr terike-i Zeyd‟e ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efen-

dizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 72:
183

 

Zeyd fevt olup ancak anasının li-ebeveyn emmioğlu Amr‟ı terk ettikte Amr teri-

ke-i Zeyd‟i ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur.  

Mesele 73:
184

 

Bu surette Zeyd ‟in anasının li-ebeveyn emmi kızının oğlu dahi Zeyd‟e varis 

olur mu? El-cevap: Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin 

ufiye anhuma)  

Mesele 74:
185

 

                                                             
180

Mürteza, age., 612. 
181

Mürteza, age., 612. 
182

Mürteza, age., 612-613. 
183

Mürteza, age., 613. 
184

Mürteza, age., 613. 
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Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı Amr ile li-ebeveyn kız 

karındaĢları Zeynep ve Hatice‟yi terk ettikte terike-i Zeyd‟in on altı sehminden dört 

sehmi Hint‟e altı sehmi Amr‟a ve üçer sehmi Zeynep ve Hatice‟ye verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 75:
186

 

Bu surette Zeyd„in li-eb karındaĢı dahi Zeyd‟e varis olur mu? El-cevap: Olmaz. 

(Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 76:
187

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve kızı Zeynep‟i ve li-ebeveyn emmioğlu Amr‟ı 

terk ettikte terike-i Zeyd„in sekiz sehminden bir sehmi Hint‟e, dört sehmi Zeynep‟e, üç 

sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade 

Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 77:
188

 

Hint fevt olup zevci Zeyd‟i anası Zeynep‟i ve babası Amr‟ı ve oğlu Bekr‟i terk 

ettikte terike-i Hint‟in on iki sehminden üç sehmi Zeyd‟e,  ikiĢer sehmi Zeynep ve 

Amr‟a beĢ sehmi Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit 

Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 78:
189

 

Zeyd fevt olup kızları Hint ve Zeynebi terk ettikte terike-i Zeyd mezburlara se-

viyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 79:
190

 

Bu surette Zeyd‟in li-eb kız karındaĢı oğlu dahi Zeyd‟e varis olur mu? El-cevap: 

Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 80:
191

 

Zeyd babası Amr‟ı katledip, Amr Hint‟i ve Zeyd‟in kızı Zeynep‟i terk ettikte 

Zeynep terike-i Amr‟dan dan almak murat eylese, Hint Zeynep‟e mücerret Amr‟ı senin 

baban katletmekle sana hisse değmez diye (hisse) vermemeye kadir olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

                                                                                                                                                                                   
185

Mürteza, age., 613. 
186

Mürteza, age., 613. 
187

Mürteza, age., 613-614. 
188

Mürteza, age., 614. 
189

Mürteza, age., 614. 
190

Mürteza, age., 614. 
191

Mürteza, age., 614-615. 
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Mesele 81:
192

 

Zeyd li-ebeveyn er karındaĢı Amr‟ı katledip ba‟dehu Amr‟ın oğlu Bekr dahi fevt 

oldukta li-ebeveyn emmileri Zeyd ve Halit‟i terk eylese Zeyd terike-i Bekr‟den hissesini 

almak murat ettikte Halit Zeyd‟e mücerret Bekr‟in babasını sen katl etmekle sana hisse 

değmez diye vermemeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Pirîzade Muhammet Sahip 

ufiye anh)         

Mesele 82:
193

 

Tebeâ-i Devlet-i Ġslâmiyye (den) gayr-ı müslim olan Hint fevt olup tebeâ-i 

müĢârun ileyhâ‟dan ğayr-ı müslim olan, ancak oğlu Zeyd‟i terk edip, ba‟dehu (a) Zeyd 

dahi fevt olup, her biri tebeâ-i müĢârun ileyhâ‟dan gayr-ı müslimler olan hâli (dayısı) 

Amr‟ın oğulları Bekr ve BiĢr‟i ve Amr‟ın kızı Zeynep‟i ve li-ebeveyn hâlesi (teyze) 

oğlu Halit‟i ve ahir li-ebeveyn hâlesi Hatice‟nin oğulları Velit ve Sait‟i ve Hatice‟nin 

kızı Rukiye‟yi terk ettikte, terike-i Hint‟in yüz yetmiĢ beĢ sehminden kırk ikiĢer sehmi 

Bekr ve BiĢr‟e, yirmi bir sehmi Zeynep‟e, yirmiĢer sehmi Halit ve Velit ve Sait‟e on 

sehmi Rukiye‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. ( Pirîzade Muhammet Sahip 

ufiye anh)  

Mesele 83:
194

 

Bu surette Zeyd‟in tebeâ-i ecnebiyye‟den ğayr-ı müslime olan li-ebeveyn hâlesi 

dahi Zeyd‟e varis olur mu? El-cevap: Olmaz.  ( Pirîzade Muhammet Sahip ufiye anh) 

Mesele 84:
195

 

Hint fevt olup li-ebeveyn emesi (hala) kızı Zeynep‟i ve li-ebeveyn hâlî oğulları 

BiĢr ve Halit ve Velit‟i ve ahir li-ebeveyn hâlî oğulları Zeyd ve Amr ve Bekr‟i ve musa 

leh bis‟sülüs Sait‟i terk ettikte terike-i Hint‟in yirmi yedi sehminden on iki sehmi Zey-

nep‟e ve birer sehmi Zeyd ve Amr ve Bekr ve Halit ve Velit‟e, dokuz sehmi Sait‟e ve-

rilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Ziyauddin ufiye anh) 

Mesele 85:
196

 

Bu surette Hint‟in emesi oğlunun oğulları ve anasının emmioğlunun oğlu dahi 

Hint‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Ziyauddin 

ufiye anh) 

                                                             
192

Mürteza, age., 615. 
193

Mürteza, age., 615-616. 
194

Mürteza, age., 616. 
195

Mürteza, age., 616. 
196

Mürteza, age., 616. 
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Mesele 86:
197

 

Zeyd fevt olup li-üm karındaĢı olan li-ebeveyn emmioğlu Amr‟ı ve ahir li-

ebeveyn emmioğulları Bekr ve BiĢr ve Halit‟i terk ettikte terike-i Zeyd‟in yirmi dört 

sehminden dokuz sehmi Amr‟a beĢer sehmi Bekr ve BiĢr ve Halit‟e verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Ziyauddin ufiye anh) 

Mesele 87:
198

 

Zeyd fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı Amr‟ı ve li-eb kız karın-

daĢlarını terk ettikte terike-i Zeyd‟in altı sehminden bir sehmi Hint‟e ve beĢ sehmi 

Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 88:
199

 

Bu surette Zeyd‟in li-eb kız karındaĢları dahi Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: 

Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 89:
200

 

Rusya devleti tebaasından gayr-ı müslim olan Zeyd fevt olup tebaa-i mergume-

den gayr-ı müslim olan ancak oğlu Amr‟ı terk ettikte, Amr terike-i Zeyd‟i ihraza kadir 

olur mu? El-cevap: Olur.  

Mesele 90:
201

 

Bu surette Zeyd‟e Tebeâ-i Devlet-i Âliyye ile Yunan devleti tebâsından gayr-ı 

müslim olan kızları dahi (Zeyd‟e) varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  (Ketebehu‟l 

fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma)  

Mesele 91:
202

 

Zeyd-i mu‟teka fevt olup ancak kendini azat eden Amr‟ın kızları Hint ve Zey-

nep‟i terk ettikte, Zeyd‟in terikesi mezburlara verilmeyip beytü‟l male vaz olunmak 

lazım olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cema-

luddin ufiye anhuma) 

Mesele 92:
203

 

Zeyd fevt olup oğulları Amr ve Bekr‟i terk ettikte mezburlar terike-i Zeyd‟i se-

viyyen almak lazım iken, Zeyd‟in oğlunun oğlu BiĢr varis olmak ze‟amı (düĢüncesi)  ile 

                                                             
197

Mürteza, age., 616. 
198

Mürteza, age., 617. 
199

Mürteza, age., 617. 
200

Mürteza, age., 617. 
201

Mürteza, age., 617. 
202

Mürteza, age., 617. 
203

Mürteza, age., 618. 
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terike-i Zeyd‟den Ģu kadar mal ahz eylese, mezburlar ol eĢyayı BiĢr‟den almaya kadir 

olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemalud-

din ufiye anhuma)   

Mesele 93:
204

 

Zeyd ve Amr ve Hint ale‟l iĢtirak es-seva (ortaklaĢa) malik oldukları köleleri 

Bekr‟i i‟tak ettikten sonra, Bekr fevt olup zevcesi Zeynep‟i ve Zeyd ve Amr ve Hint‟i 

terk ettikte, terike-i Bekr mezburlara seviyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

(Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma)   

Mesele 94:
205

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğulları Amr ve Bekr ve mefkûd
206

 olan BiĢr ve 

Halit‟i terk edip, kable‟l kısme Hint dahi fevt olup oğulları Amr ve Bekr ve mefkûd 

olan BiĢr ve Halit‟i terk edip, kable‟l kısme Amr dahi fevt olup, zevcesi Zeynep‟i ve 

kızları Hatice ve Rukiye‟yi ve li-ebeveyn er karındaĢları Bekr ve mefkûdlar olan BiĢr ve 

Hait‟i terk ettikte, terike-i Zeyd‟in iki yüz seksen sekiz sehminden yetmiĢ yedi sehmi 

Bekr‟e, dokuz sehmi Zeynep‟e, yirmi dört sehmi Hatice ve Rukiye‟ye ve yetmiĢ yediĢer 

sehmi BiĢr ve Halit için gıbeli Ģer‟den kayyım nasb olunan (kayyım olarak atanan) kim-

seye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 95:
207

  

Zeyd fevt olup oğlunun kızı Hint‟i ve oğlunun oğlunun kızı Zeynep‟i terk ettikte 

terike-i Zeyd‟in dört sehminden üç sehmi Hint‟e, bir sehmi Zeynep‟e verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 96:
208

 

Bu surette Zeyd‟in oğlunun oğlunun oğlunun kızı dahi Zeyd‟e varis olur mu? El-

cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye an-

huma) 

Mesele 97:
209

 

                                                             
204

Mürteza, age., 618. 
205

Mürteza, age., 618-619. 
206

Sağ ya da ölü olduğu bilinmeyen kimse. Bkz. Erdoğan, age., “Mefkûd” md. , 355. 
207

Mürteza, age., 619. 
208

Mürteza, age., 619. 
209

Mürteza, age., 619. 
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Hint fevt olup li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟in oğlu Zeyd‟i ve Zeynep‟in kızı 

Hatice‟yi ve li-üm karındaĢı Amr‟ın oğlu Bekr‟i ve Amr‟ın kızı Rukiye‟yi terk ettikte, 

terike-i Hint‟in on sekiz sehminden sekiz sehmi Zeyd‟e ve dört sehmi Hatice‟ye, üçer 

sehmi Bekr ve Rukiye‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 98:
210

 

Bu surette Hint‟in li-ebeveyn kız karındaĢı oğlunun evladı dahi Hint‟e varis olur-

lar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin 

ufiye anhuma) 

Mesele 99:
211

 

Avusturya devleti tebaasından gayr-ı müslime olan Hint fevt olup yine tebeâ-i 

mergumeden gayr-ı müslim olan ancak oğlu Zeyd‟i terk ettikte, Zeyd terike-i Hint‟i 

ihraza kadir olur mu? El-cevap: Olur. 

Mesele 100:
212

 

Bu surette Hint‟in Yunan devleti tebeâsından gayr-ı müslime olan kızı dahi 

Hint‟e varis olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet 

Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 101:
213

 

Anası mu‟teka olan Zeyd fevt olup, zevcesi Hint‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢları 

Zeynep ve Hatice‟yi ve babasını i‟tak eden Amr‟ın oğulları Bekr ve BiĢr ve Halit‟i terk 

ettikte, terike-i Zeyd‟in otuz altı sehminden dokuz sehmi Hint‟e, on ikiĢer sehmi Zeynep 

ve Hatice‟ye birer sehmi Bekr ve BiĢr ve Halit‟e verilse sahih olur mu? El-cevap:  Olur. 

(Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 102:
214

 

Bu surette Amr‟ın kızları dahi Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ke-

tebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 103:
215

 

Hint-i mu‟teka fevt olup hürre olan kızı Zeynep‟i ve kendini azat eden Zeyd‟in 

oğulları Amr ve Bekr ve BiĢr ve Halit‟i terk ettikte terike-i Hint‟in sekiz sehminden dört 

                                                             
210

Mürteza, age., 619. 
211

Mürteza, age., 620. 
212

Mürteza, age., 620. 
213

Mürteza, age., 620. 
214

Mürteza, age., 620. 
215

Mürteza, age., 620-621. 
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sehmi Zeynep‟e birer sehmi Amr ve Bekr ve BiĢr ve Halit‟e verilse sahih olur mu? El-

cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 104:
216

 

Bu surette Hint‟i azat eden Zeyd‟in kızları dahi Hint‟e varis olurlar mı? El-

cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye an-

huma) 

Mesele 105:
217

 

Hint-i mu‟teka fevt olup zevci Zeyd‟i ve oğlu Amr‟ı terk ettikte terike-i Hint‟in 

dört sehminden bir sehmi Zeyd‟e, üç sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: 

Olur. 

Mesele 106:
218

 

Bu surette Hint‟i azat eden Zeynep ve Hatice‟nin refikası
219

 olan anası dahi 

Hint‟e varis olur mu? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muham-

met Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 107:
220

 

Anası mu‟teka olan Hint fevt olup zevci Zeyd‟i ve babasını i‟tak eden Amr‟ı 

i‟tak eden Bekr‟in oğlunun oğulları BiĢr ve Halit‟i terk ettikte terike-i Hint‟in dört seh-

minden iki sehmi Zeyd‟e, birer sehmi BiĢr ve Halit‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: 

Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma)  

Mesele 108:
221

 

Zeyd Amr‟ı aharat oğulluğu edindikten sonra Zeyd bila varis fevt olmakla emin-

i beytü‟l mâl terekesini zapt etmek istedikte Amr mücerret Zeyd‟in aharat oğulluğu ol-

makla terike-i Zeyd‟e müdahaleye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz  (Ketebehu‟l fakir 

Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma)   

Mesele 109:
222

 

Zeyd fevt olup ancak kızı Hint‟i terk ettikte Hint terike-i Zeyd‟i ihraza kadir olur 

mu? El-cevap: Olur. 

                                                             
216

Mürteza, age., 621. 
217

Mürteza, age., 621. 
218

Mürteza, age., 621. 
219

Metinde “رفيقه” ifadesi yazılmıĢtır. Hata savâb cetvelinde ise “رقيقه” olarak düzeltilmiĢtir. Bkz. Mürteza, 

age., 12. 
220

Mürteza, age., 621. 
221

Mürteza, age., 622. 
222

Mürteza, age., 622. 
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Mesele 110:
223

 

Bu surette Zeyd‟in kızı ve kız karındaĢı oğulları dahi Zeyd‟e varis olurlar mı? 

El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma) 

Mesele 111:
224

 

Zeyd fevt olup ancak oğlu Amr‟ı terk ettikte Amr terike-i Zeyd‟i ihraz etmek la-

zım iken, Zeyd‟in kız karındaĢları Hint ve Zeynep varise olmak zeamı (iddia) ile terike-i 

Zeyd‟den Ģu kadar eĢyayı ahız eyleseler Amr ol eĢyayı mezburlardan almaya kadir olur 

mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma) 

Mesele 112:
225

 

Zeyd fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep ve Hatice ve Ru-

kiye ve AyĢe‟yi terk edip kable‟l kısme Hint fevt olup kızları Zeynep ve Hatice ve Ru-

kiye ve AyĢe‟yi terk ettikte terike-i Zeyd mezburlara seviyyen verilse sahih olur mu? 

El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma) 

Mesele 113:
226

 

Bu surette Zeyd‟in kız karındaĢının oğlu dahi Zeynep ve Hint‟e varis olur mu? 

El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma) 

Mesele 114:
227

 

Zeyd fevt olup oğulları Amr ve mefkud olan Bekr‟i terk edip kable‟l kısme Amr 

dahi fevt olup zevcesi Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı Bekr‟i terk ettikte, terike-i 

Zeyd‟in sekiz sehminden bir sehmi Hind‟e, yedi sehmi Bekr için gıbeli Ģer‟den kayyım 

nasp
228

 olunan kimseye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit 

Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 115:
229

 

                                                             
223

Mürteza, age., 622. 
224

Mürteza, age., 622. 
225

Mürteza, age., 622-623. 
226

Mürteza, age., 623. 
227

Mürteza, age., 623. 
228

Metinde “قيم و وصت” ifadesi geçiyor. Buradaki vav fazlalıktır. Bkz. Mürteza, age., hata ve savâb cetveli, 

12. 
229

Mürteza, age., 623. 
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Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğulları Amr ve Bekr‟i terk ettikte terike-i Zeyd 

mezburlara seviyyen verilmek lazım iken terike-i Zeyd‟in cümlesini Amr teğalluben 

gabz eylese Bekr terike-i Zeyd‟den hissesini Amr‟dan almaya kadir olur mu? El-cevap: 

Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 116:
230

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hind‟i ve oğulları Amr ve Bekr ve BiĢr‟i terk edip kab-

le‟l kısme Hint dahi fevt olup oğulları Amr ve Bekr ve BiĢr‟i terk edip kable‟l kısme 

Amr dahi fevt olup Zevcesi Zeynep‟i ve li-ebeveyn er karındaĢları ve li-ebeveyn er ka-

rındaĢları Bekr ve BiĢr‟i terk edip kable‟l kısme bila varis fevt olup ba‟deha Bekr dahi 

fevt olup zevcesi Hatice ve oğulları Halit ve Velit‟i terk edip kable‟l kısme Hatice dahi 

fevt olup oğulları Halit ve Velit‟i terk edip kable‟l kısme Halit dahi fevt olup zevcesi 

Rukiye‟yi ve li-ebeveyn er karındaĢı Velit‟i terk edip kable‟l kısme BiĢr dahi fevt olup 

zevcesi AyĢe‟yi ve oğulları Sait ve Esat ve Nezir‟i terk ettikte terke-i Zeyd‟in beĢ yüz 

yetmiĢ altı sehminden iki yüz otuz bir sehmi Velit‟e otuz üçer sehmi Rukiye ve AyĢe‟ye 

yetmiĢ yediĢer sehmi Sait ve Esat ve Nezir‟e verilip baki kırk sekiz sehmi beytü‟l male 

vad olunmak lazım olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma)    

Mesele 117:
231

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟denğayr-ı müslim olan Zeyd fevt olup her 

biri tebeâ-i müĢarun ileyha‟dan ğayr-ı müslim olan kızları Hint ve Zeynep‟i terk edip 

kable‟l kısme Hint dahi fevt olup tebeâ-i müĢarun ileyha‟dan ğayr-ı müslim olan zevci 

Amr‟ı ve oğulları Bekr ve BiĢr ile kızları Hatice ve Rukiye ve AyĢe‟yi terk ettikte teri-

ke-i Zeyd‟in elli altı sehminden yirmi sekiz sehmi Zeynep‟e yedi sehmi Amr‟a altıĢar 

sehmi Bekr ve BiĢr‟e ve üçer sehmi Hatice ve Rukiye ve AyĢe‟ye verilse sahih olur mu? 

El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma) 

Mesele 118:
232

 

Bu surette Zeyd tebeâ-i ecnebiyye‟den ğayr-ı müslim olan oğlu dahi Zeyd‟e va-

ris olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cema-

luddin ufiye anhuma) 

                                                             
230

Mürteza, age., 624. 
231

Mürteza, age., 624-625. 
232

Mürteza, age., 625. 
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Mesele 119:
233

 

Tebeâ-i Devlet-i Âliyye-i Ġslamiyye‟den ğayr-ı müslim olan Zeyd fevt olup te-

beâ-i müĢarun ileyha‟dan ğayr-ı müslime olan zevcesi Hint‟i ve tebeâ-i ecnebiyye‟den 

ğayr-ı müslim olan li-ebeveyn er karındaĢının oğulları olup her biri Tebeâ-i Devlet-i 

Âliyye-i Ġslamiyye‟den ğayr-ı müslimler olan Amr ve Bekr ve BiĢr‟i terk ettikte terike-i 

Zeyd mezburlara seviyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Hü-

seyin Hüsnü Çelebi ufiye anh) 

Mesele 120:
234

 

Bu surette Zeyd‟in tebeâ-i ecnebiyye‟den ğayr-ı müslim olan li-ebeveyn er ka-

rındaĢı dahi Zeyd‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hüseyin Hüs-

nü Çelebi ufiye anh)   

Mesele 121:
235

 

Zeyd bir sanata mahsus gedik
236

 tabir olunup mülkü olan alet-i lazımeyi malu-

meye malik iken fevt olsa veresesi ol aleti mirasa ithale kadir olurlar mı? El-cevap: 

Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Pirizade Muhammet Sahip ufiye anh)    

Mesele 122:
237

 

Hint-i müslime fevt olup zevci Zeyd‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Zeyneb-i nas-

raniyeyi ve Zeynep‟in kızı Hatice-i müslimeyi terk ettikte Hatice Hint‟e varise olup te-

rike-i Hint Zeyd ve Haticeye seviyyen verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebe-

hu‟l fakir Pirîzade Muhammet Sahip ufiye anh) 

Mesele 123:
238

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve anaları mu‟teka olan oğlu Amr ile kızı Zeynep‟i 

terk edip kable‟l kısme Amr dahi fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Zey-

nep‟i ve babasını azat eden Bekr‟in oğulları BiĢr ve Halit ve Velit ve Sait ve Esat‟ı terk 

edip kable‟l kısme BiĢr dahi fevt olup ancak oğlu Nezir‟i terk edip ba‟dehu Halit dahi 

                                                             
233

Mürteza, age., 625-626. 
234

Mürteza, age., 625-626. 
235

Mürteza, age., 626. 
236

Gedik tabiri burada bir sanat icrası için gerekli olan aletler anlamında kullanılmıĢtır.  Bu kavramın 

kullanıldığı diğer anlamlar ise Ģunlardır: Bir gayrimenkulün rakebesinin üzerinde, o akar lehine tamir 

veya baĢka bir maksatla verilen belli bir meblağ para karĢılığında malik olunan mücerret menfaat yani 

intifa hakkı, Bkz.  Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (Ġstanbul: MEB 

Yayınları, 1993), “Gedik” md., 1: 567; Ahmet Akgündüz, “Gedik”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 13 (Ġs-

tanbul: TDV Yayınları, 1996), 541; icrayı sanat ve ticaret edebilme yetkisi, Erdoğan, age., “Gedik” md., 

156-157.  
237

Mürteza, age., 626. 
238

Mürteza, age., 626-627. 
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fevt olup zevcesi Hatice‟yi ve oğlu ReĢit ile kızı Rukiye‟yi terk edip kable‟l kısme Hint 

dahi fevt olup ancak kızı Zeynep‟i terk edip ba‟deha Zeynep dahi fevt olup zevci Ke-

rim‟i ve babasını azat eden Bekr‟in oğulları Velit ve Sait ve Esat‟ı terk ettikte terike-i 

Zeyd‟in sekiz bin altı yüz kırk sehminden bin dört yüz atmıĢ sekiz sehmi Velit ve Sait 

ve Esat‟a, yüz atmıĢ sekiz sehmi Nezir‟e, yirmi bir sehmi Hatice‟ye, doksan sekiz sehmi 

ReĢit‟e, kırk dokuz sehmi Rukiye‟ye, üç bin dokuz yüz sehmi Kerim‟e verilse sahih olur 

mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Pirîzade Muhammet Sahip ufiye anh)  

Mesele 124:
239

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğulları Amr ve Bekr ve BiĢr ve Halit ve Velit 

ve Sait ile kızı Zeynep‟i terk edip kable‟l kısme Amr dahi fevt olup anası Hint‟i ve li-

ebeveyn er karındaĢları Bekr ve Halit ve Velit ile li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟i terk 

edip kable‟l kısme Zeynep dahi fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢları Bekr 

ve Halit ve Velit‟i terk edip kable‟l kısme Bekr dahi fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn 

er karındaĢları BiĢr ve Halit ve Velit‟i terk edip kable‟l kısme Sait dahi fevt olup zevcesi 

Hatice‟yi ve kızı Rukiye‟yi ve li-eb er karındaĢları BiĢr ve Halit ve Velit‟i terk edip kab-

le‟l kısme BiĢr dahi fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢları Halit ve Velit‟i 

terk edip kable‟l kısme Halit dahi fevt olup anası Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı Ve-

lit‟i terk edip kable‟l kısme Rukiye dahi fevt olup anası Hatice‟yi ve li-eb emmi Velit‟i 

terk edip kable‟l kısme fevt olup ancak anası Hint‟i terk ettiğinde terike-i Zeyd‟in iktiza 

eden on milyon dokuz yüz on yedi bin beĢ yüz dört sehmi, sekiz bin yedi yüz kırk sekiz 

cüzünden bir cüzü itibar ile ba‟del ihtisar bin iki yüz kırk sekiz sehminden bin yüz dok-

san dokuz sehmi Hint‟e kırk dokuz sehmi Hatice‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: 

Olur. (Ketebehu‟l fakir Pirîzade Muhammet Sahip ufiye anh) 

Mesele 125:
240

 

Zeyd-i müslim fevt oldukta gayr-ı müslimler olan oğulları Amr ve Bekr Zeyd‟e 

varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Musa Kazım ufiye anh) 

Mesele 126:
241

  

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve kızı Zeynep‟i terk edip kable‟l kısme Zeynep 

dahi fevt olup ancak anası Hint‟i terk ettikte Hint terike-i Zeyd‟i ihraza kadir olur mu? 

El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Musa Kazım ufiye anh) 

                                                             
239

Mürteza, age., 627-628. 
240

Mürteza, age., 628. 
241

Mürteza, age., 628-629. 
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Mesele 127:
242

 

Bu surette Zeyd‟in karındaĢının ve Zeynep‟in ammesinin kızları (halasının kızla-

rı) Zeyd ve Zeynep‟e varis olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Musa Ka-

zım ufiye anh) 

Mesele 128:
243

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı oğlu Amr‟ı terk ettikte 

terike-i Zeyd‟in dört sehminden bir sehmi Hint‟e üç sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? 

El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye an-

huma) 

Mesele 129:
244

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğlu Amr ile kızı Zeynep‟i terk ettikte terke-i 

Zeyd‟in yirmi dört sehminden üç sehmi Hint‟e on dört sehmi Amr‟a yedi sehmi Zey-

nep‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma)  

Mesele 130:
245

 

Zeyd fevt olup kızı Zeynep‟i ve oğlunun kızı Hatice‟yi terk ettikte terike-i 

Zeyd‟in dört sehminden üç sehmi Zeynep‟e ve bir sehmi Hatice‟ye verilse sahih olur 

mu? El cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye 

anhuma)   

Mesele 131:
246

 

Hint fevt olup ancak oğlunun kızı Zeynep‟i terk ettikte Zeynep terike-i Hint‟i ih-

raza kadire olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet 

Cemaluddin ufiye anhuma)   

Mesele 132:
247

 

Zeyd maktülen fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğulları Amr ve Bekr ve BiĢr ile kızı 

Zeynep‟i ve katili olan oğlu Halit‟i terk edip kable‟l kısme Hint dahi fevt olup oğulları 

Amr ve Bekr ve BiĢr ve Halit ile kızı Zeynep‟i terk edip kable‟l kısme Amr dahi fevt 

olup zevcesi Hatice‟yi ve kızları Rukiye ve AyĢe‟yi ve li-ebeveyn er karındaĢları Bekr 

                                                             
242

Mürteza, age., 629. 
243

Mürteza, age., 629. 
244

Mürteza, age., 629. 
245

Mürteza, age., 629-630.  
246

Mürteza, age., 630. 
247

Mürteza, age., 630-631. 
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ve BiĢr ve Halit ile li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟i terk edip kable‟l kısme Bekr dahi 

fevt olup zevcesi Fatıma‟yı ve oğlu Velit ile kızı Züleyha‟yı terk edip kable‟l kısme 

Fatıma dahi fevt olup anası Zarife‟yi ve oğlu Velit ile kızı Züleyha‟yı terk edip kable‟l 

kısme Velit dahi fevt olup anasının anası Zarife‟yi ve li-ebeveyn kız karındaĢı Züley-

ha‟yı ve li-ebeveyn emmileri BiĢr ve Halit‟i terk ettikte terike-i Zeyd‟in altı yüz elli üç 

bin yüz seksen dört sehmindenden olup, iki yüz on üç bin yüz elli beĢ sehmi BiĢr‟e, 

doksan altı bin yüz yirmi sehmi Zeynep‟e kırk dokuz bin sekiz yüz elli dokuz sehmi 

Halit‟e yirmi iki bin altı yüz seksen sehmi Hatice‟ye altmıĢ bin dörder yüz seksener 

sehmi Rukiye ve AyĢe‟ye ve yüz yirmi beĢ bin dört yüz doksan sehmi Züleyha‟ya, yir-

mi dört bin dokuz yüz yirmi sehmi Zarife‟ye verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. 

(Ketebehu‟l fakir Musa Kazım ufiye anh)   

 Mesele 133:
248

 

Bu surette Halit terike-i Hint ve Amr ve Velit‟den hissesini almak istedikte mez-

burların veresesi Halit‟e mücerret babanı katletmekle asla sana hisse değmez deyip 

vermemeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Musa Kazım ufiye 

anh)                                                            

2.1.1.2.2. Fi’l-haml 

Mesele 1:
249

  

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğlu Amr ile kızları Zeynep ve Hatice‟yi terk 

edip kable‟l kısme Zeynep dahi fevt olup, o ki babası, Bekr‟in hâlâ menkuhası (nikahlı-

sı) olup Bekr‟den hamil(e) anası Rukiye‟yi ve li-eb er karındaĢı Amr ile li-eb kız karın-

daĢı Hatice‟yi terk ettikte terike-i Zeyd‟in beĢ yüz yetmiĢ altı sehminden yetmiĢ iki 

sehmi Hint‟e, üç yüz sekiz sehmi Amr‟a, yüz elli dört sehmi Hatice‟ye, yirmi sehmi 

Rukiye‟ye, yirmi bir sehmi dahi haml için el konulup, eğer haml altı aydan ekalde (daha 

az bir süre de) doğurursa sehm-i mevkûf (bekletilen) ona verilip ve ol sehm-i mevkûftan 

dahi on dört sehmi Amr‟a, yedi sehmi Hatice‟ye verilmek lazım olur mu? El-cevap: 

Olur.  (Ketebehu‟l fakir el-Hacc Halil ufiye anh) 

Me‟haz: Sahabenin (r. anhum) icması ile cenin mirasçı olur ve onun malı bekle-

tilir. ġayet iki yıla kadar canlı olarak doğarsa varisçi olur. Cenin (çocuk) meyyitten ol-

                                                             
248

Mürteza, age., 631. 
249

Mürteza, age., 631-632. 
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duğu takdirde, meyyitten baĢkasının çocuğu ise, o öldüğünde babasının dıĢında birisin-

den annesi hamile ise ve onun eĢi de diri ise, eğer bu çocuk altı aydan daha fazla bir 

zaman içerisinde doğarsa, hamileliğin ölümden sonrası olması ihtimaline binaen bu ço-

cuk mirasçı olmaz. Diğer varisler o öldüğünde annenin hamile olduğunu ikrar etmeleri 

dıĢında, Ģüphe ile mirasçı olunmaz. Doğum da altı aydan daha kısa bir zaman zarfında 

olursa, cenin mirasçı olur. ( F. Hindiyye Feraizin Sekizinci Babı)
250

  

Mesele 2:
251

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i hamili ve anası Zeynep‟i ve babası Amr‟ı ve oğlu 

Bekr‟i terk ettikte terike-i Zeyd‟in yüz kırk dokuz sehminden on sekiz sehmi Hint‟e, 

yirmi dört sehmi Zeynep ve Amr‟a, otuz dokuz sehmi Bekr‟e verilip baki otuz dokuz 

sehmi haml için ba‟de et-tevkif, eğer Hint inkiza-i iddeti ikrar etmeden iki seneden 

ekalde bir veled-i zeker doğursa sehm-i mevkûf ona, eğer bir veled-i ünsa doğurursa 

sehm-i mevkûftan yirmi altı sehmi veled-i ünsaya, on üç sehmi dahi Bekr‟e, eğer ol ve-

led-i meyyiten yahut iki seneden ekserde (daha fazla bir zamanda) hayyen (canlı) doğu-

rursa sehm-i mevkûf tamamen Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebe-

hu‟l fakir Hüsnü Hayrullah ufiye anh) 

Me‟haz: Bir oğulun nasibinin bekletilmesi gerektiğini Ebu Yusuf‟tan (ra.) Has-

saf rivayet ediyor. Fetvada bu görüĢ üzerinedir ve onun görüĢüne göre kefil alınır. Eğer 

cenin meyyittense, çocukta hamileliğin azami müddetinden daha kısa bir zaman içeri-

sinde doğarsa, kadın da iddetin bittiğini ikrar etmezse, bu çocuk mirasçı olur ve kendi-

sine mirasçı olunur. Çocuk hamileliğin azami müddeti bittikten sonra dünyaya gelse 

mirasçı olmaz. ġayet çocuk baĢkasından ise ve altı aydan daha az bir süre içerisinde 

doğarsa varis olur fakat hamilelik müddetinden daha sonra doğsa mirasçı olmaz. Çocu-

ğun (vücudunun) az bir kısmı çıktıktan sonra ölse mirasçı olmaz.  Çocuğun (vücudu-

nun) büyük bir kısmı çıktıktan sonra ölse mirasçı olur. Ġtibar edilen çocuğun sadrıdır 

(doğumda ) düz bir Ģekilde gelmesidir. Yani göğsünün tamamı çıkmıĢsa mirasçı olur. 

ġayet (çocuk) ters bir Ģekilde gelirse itibar edilen göbeğidir. Hamileliğe iliĢkin mesele-

lerin tashihinde asıl olan, bu meselenin iki takriri vardır. Ceninin erkek olduğu veya kız 

olması ( gibi). Sonra bu iki meseleye bak. ġayet bunlar muvafıksa, bunlardan birinin 

                                                             
250
Fetâva‟l-Hindiyye, 6: 455-456. 

251
Mürteza, age., 632-633. 
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vefk‟i
252

 ile diğerinin tamamını çarp. ġayet bunlar tebayün
253

 iseler her birini diğeri ile 

çarp. (payda eĢitlemesi yap).  Özetle meselenin tashihi (Ģöyledir), (Arada tebayün var 

ise) erkek olduğu takdirde alacağı nasibi ile kız olduğu takdirde alacağı nasibi ile çarp 

veya vefk‟i ile çarp. Erkek olduğu takdirde ki payı ile kız olduğu takdirde ki payını çarp 

veya vefkini çarp hünsa da olduğu gibi. Çarpma sonucunu ortaya çıkana çarp. Hangisi 

daha az ise bu varise o verilir. Bu varisin nasibinden arada ki fark bekletilir. Eğer do-

ğum gerçekleĢse hak ediyor ise mevkûfun tamamını, yarısını hak ediyor ise yarısı verilir 

ve geriye kalan mal ise diğer vereselere taksim edilir. Her varise kendi payından bekle-

tilen pay verilir. (Siraciyyenin haml bahsinden)
254

            

Mesele 3:
255

 

Hint fevt olup o ki babası Zeyd‟in hala menkuhası olup Zeyd‟den hamil(e) olan 

validesi Zeynep‟i terk ettikte terike-i Hint‟in üç sehminden iki sehmi Zeynep‟e verilip 

bir sehmi haml için tevkif olunmak lazım olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir 

es-Seyit Halil ufiye anh) 

Mesele 4:
256

 

Bu surette velet altı aydan ekalde doğarsa sehm-i mevkûf ona ve illa ol dahi 

Zeynep‟e verilmek lazım olur mu? El-cevap: Olur.  

Me‟haz: Mesele daha önce geçtiği üzere (bilinebilir). 

Mesele 5:
257

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint-i hamili ve babası Amr‟ı terk ettikte terike-i Zeyd‟in 

yirmi dört sehminden üç sehmi Hint‟e, dört sehmi Amr‟a, verilip baki on yedi sehmi 

haml için ba‟de et-tevkif eğer Hint inkiza-i iddeti ikrar etmeden iki seneden ekalde bir 

veled-i zeker doğurursa sehm-i mevkûf ona ve eğer bir veled-i ünsa doğurursa sehm-i 

mevkûftan on iki sehmi veled-i ünsaya, beĢ sehmi dahi Amr‟a, eğer ol veledi meyyiten 

veyahut iki seneden ekserde hayyen doğurursa, sehm-i mevkûftan üç sehmi Hint‟e, on 

dört sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendi-

zade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

                                                             
252

Ġki sayıdan her birinin, ortak bölene bölünmesi takdirinde ortaya çıkan netice. (Matematikte ki EBOB 

gibi) Ali Haydar Efendi, Teshîlu‟l Ferâiz, Sad: Orhan Çeker (Konya: Tekin Kitapevi, t.y.), 6. 
253

Ġki sayının birbirine bölünemediği gibi kendilerini ortakça bölen 1‟den baĢka üçüncü bir sayının bu-

lunmaması. (10 ve 9 sayıları gibi) Ali Haydar Efendi, age., 6. 
254

Muhammet b. AbdurreĢit es-Secâvendi, Şerhu‟s Sirâciyye (Mekke: Mektebetu‟l Arabiyyetü‟s Suudiy-

ye, 2012), 187-194. 
255

Mürteza, age., 634. 
256

Mürteza, age., 634. 
257

Mürteza, age., 634. 
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Mesele 6:
258

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint-i hamili ve kızları Zeynep ve Hatice ve Rukiye ve 

AyĢe ve Fatıma ve Züleyha‟yı ve li-ebeveyn emmioğlu‟nun oğlu Amr‟ı terk ettikte teri-

ke-i Zeyd‟in dört bin otuz iki sehminden beĢ yüz dört sehmi Hint‟e, dört yüz kırk birer 

sehmi Zeynep ve Hatice ve Rukiye ve AyĢe ve Fatıma ve Züleyha‟ya verilip baki sekiz 

yüz seksen iki sehmi haml için ba‟de et-tevkif eğer Hint ikrar-ı (inkiza-i) iddeti ikrar 

etmeden iki seneden ekalde bir veled-i zeker doğurursa sehm-i mevkûf ona ve eğer bir 

veled-i ünsa doğurursa üç yüz seksen dört sehmi Zeynep ve Hatice ve Rukiye ve AyĢe 

ve Fatıma ve Züleyha ve veled-i ünsaya, sekiz yüz kırk sehmi Amr‟a eğer ol veledi 

meyyiten veyahut iki seneden ekserde hayyen doğurursa, sehm-i mevkûftan yediĢer 

sehmi Zeynep ve Hatice ve Rukiye ve AyĢe ve Fatıma ve Züleyha‟ya, sekiz yüz kırk 

sehmi Amr‟a verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade 

Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 7:
259

 

Hind-i hamil‟in kimesnenin suni‟ olmayarak bi-nefsihi infisal ceninden ancak 

bast-u yed ve ricl ( sadece el ve ayağın açık olması) sadır olsa bu halde ol cenin kimes-

neye varis olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet 

Cemaluddin ufiye anhuma) 

Me‟haz: ( çocuk) Kendi kendine
260

 vücuttan düĢerse
261

 mirasçı olamaz. ( Dürru‟l 

Muhtar ). Doğduktan sonra hayat belirtisi gösteren [ fail olarak okunur ] bir delil varsa 

ve daha sonra ölmüĢ ise yıkanır, namazı kılınır, mirasçı olur ve mirasçı olunur. ( Dürru‟l 

Muhtar ).  Yani ağlama, kol bacak gibi vb. uzuvların hareket etmesi. (Bedâyiu‟s 

Sanâyi). Bahir‟de geçtiğine göre (istihlal kelimesinin ) manası budur. ġürumbulali‟nin 

dediğine göre, mevcut bir hayat
262

 ( belirtisi) olmalı, kendini çekme, elini açıp kapatma 

gibi hareketlere itibar edilmez. Çünkü bu tip Ģeyler boğazlanan bir canlının yapacağı 

Ģeylerdir. Bir kiĢi boğazlansa sonra babası ölse, sonra bu kiĢi hala hareket ediyorsa, bo-

ğazı kesilen kiĢi o babaya mirasçı olmaz. Çünkü boğazı kesilenin hali ölünün hükmü 

                                                             
258

Mürteza, age., 635. 
259

Mürteza, age., 635-636. 
260

Metinde “ان الفضل” yazıyor lakin hata savâb cetvelinde “ان الفصل” geçiyor. Bkz. Mürteza, age., 12. 
261

Metinde ان الفضل yazıyor lakin belirtilen kaynakta ان فصل geçiyor. Bkz. ġürünbülâlî, Gunyetu Zevi‟l-

Erham fi Buğyeti Dureri‟l Hukkam (Beyrut: Daru‟l Ġhya et-Turasi el-Arabi, 1987), 1: 594. 
262

Metinde المثمرة yazıyor lakin belirtilen kaynakta مستقر geçiyor. Bkz. ġürünbülâlî, age., 1:594.  
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gibidir. ( Bu nedenle canlı oluĢuna itibar edilmez ). Cevhere‟de geçtiği gibi. ( Ġbn-i 

Âbidîn )
263

        

Mesele 8:
264

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve kızı Zeynep‟i ve li-ebeveyn er karındaĢları Amr 

ve Bekr‟i terk edip kable‟l kısme Zeynep dahi fevt olup o ki babası BiĢr‟in hala menku-

hası olup BiĢr‟den hamil olan anası Hint‟i ve li-ebeveyn Amr ve Bekr‟i terk ettikte teri-

ke-i Zeyd‟in kırk sekiz sehmi (nden) olup on dört sehmi Hint‟e, on beĢer sehmi Amr ve 

Bekr‟e verilip baki dört sehmi haml için ba‟de et-tevkif eğer Hint Zeynep‟in fevtinden 

ol altı ay ekalde bir velet doğursa sehm-i mevkûf ona, eğer ol veledi meyyiten yahut 

hayyen doğurursa sehm-i mevkûf ikiĢer sehmi Amr ve Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-

cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Musa Kazım ufiye anh)     

Mesele 9:
265

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint-i hamili ve anası Zeynep‟i ve babası Amr‟ı ve kızı 

Hatice‟yi terk ettikte terike-i Zeyd‟in iki yüz on sehminden yirmi dört sehmi Hint‟e, 

otuz ikiĢer sehmi Zeynep ve Amr‟a, otuz dokuz sehmi Hatice‟ye verilip baki seksen 

dokuz sehmi haml için ba‟de et-tevkif eğer inkiza-i ideti ikrar etmeden iki seneden 

ekalde bir veled-i zeker doğurursa sehm-i mevkûf‟tan yetmiĢ sekiz sehmi veled-i zeke-

re, üç sehmi Hint‟e, dörder sehmi Zeynep ve Amr‟a ve eğer bir veled-i ünsa doğurursa 

sehmi mevkûf‟tan altmıĢ dört veled-i ünsaya, yirmi beĢ sehmi Hatice‟ye, eğer ol veledi 

meyyiten yahut iki seneden ekserde hayyen doğurursa sehm-i mevkûftan üç sehmi 

Hint‟e, dört sehmi Zeynep‟e, on üç sehmi Amr‟a, atmıĢ dokuz sehmi Hatice‟ye verilse 

sahih olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cema-

luddin ufiye anhuma) 

Mesele 10:
266

 

Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve ahir zevcesi Zeynep‟i ve oğulları Amr ve Bekr‟i 

terk ettikte terike-i Zeyd‟in iki yüz kırk sehminden on beĢer sehmi Hint‟e ve Zeynep‟e, 

yetmiĢ sehmi Amr ve Bekr‟e, baki yetmiĢ sehmi haml için ba‟de et-tevkif eğer Hint 

inkiza-i ideti ikrar etmeden iki seneden ekalde bir veledi-i zeker doğurursa sehm-i 

mevkûf ona, eğer bir veled-i ünsa doğurursa sehm-i mevkûftan kırk iki sehmi veled-i 

                                                             
263

ġürünbülâlî, age., 1: 594 
264

Mürteza, age., 636. 
265

Mürteza, age., 636-637. 
266

Mürteza, age., 637-638. 
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ünsaya, on dörder sehmi Amr ve Bekr‟e verilse sahih olur mu? El-cevap: Olur. (Kete-

behu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

2.1.1.2.3. Fi’l-arazi 

Mesele 1:
267

 

Ġkrah-ı muteber ile olan tarla ferağ-ı muteber olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Fe-

tevâ-i Ayniyye „den )  

Mesele 2:
268

 

Araziye-i emiriyeden tapu ile bir tarlaya mutasarrıf olan Zeyd fevt olup hakkı 

tapu sahibesi derecede mukaddem kızı Hint‟i terk ettikte, müteveffanın kızı tapuy-ı mis-

liyle almaya talip iken Zeyd‟in karındaĢı Bekr mücerret karındaĢı olmakla ol tarlada 

sana müĢarik (ortak) olurum demeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz 

Mesele 3:
269

 

Bu surette Hint ol tarlayı tapuy-ı misliyle almaya talip iken bi-la ibn kızı olsa 

Amr mücerred Hint tapu ile almadan mukaddem fevt olmakla hakkı tapu bana intikal 

eder diye ol tarlaya müdahaleye kadir olmayıp sahib-i arz dilediği kimseye tapuy-ı mis-

liyle vermeye kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Dürrizade es-Seyyit Ab-

dullah ufiye anh)    

Mesele 4:
270

 

 Zeyd araziye-i emiriyeden birkaç tarlalara tapu ile mutasarrıf iken fevt olup 

ancak oğlu Amr‟ı terk ettikte Amr emr-i sultaniyeye binaen ol tarlaları bila tapu zabta 

kadir olur mu? El-cevap: Olur. ( Ketebehu‟l fakir el-Hacc Halil ufiye anh ) 

Mesele 5:
271

 

Bu surette Amr ol tarlaları meccanen zapt ettikten sonra izn-i sahib-i arzla 

Bekr‟e ferağ ve tefviz edip Bekr dahi ol tarlaları on seneden ziyade BiĢr‟in muvacehe-

sinde zapt ve tasarruf edip, BiĢr bu müddette bila izin sukut edip ol tarlalara müteallıka 

bir nesne dava eylemese hala BiĢr “ol tarlaların Ģu miktarı senin mezburdan mukaddem 

benim tasarrufumda idi” diye dava eylese mesmua olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Kete-

behu‟l fakir el-Hacc Halil ufiye anh ) 

                                                             
267

Mürteza, age., 644. 
268

Mürteza, age., 644. 
269

Mürteza, age., 644. 
270

Mürteza, age., 644-645. 
271

Mürteza, age., 644-645. 
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Mesele 6:
272

 

Bir tarla Zeyd ve Amr‟ın yedlerinde ( ellerinde ) olup ikisi dahi mutasarrıflar 

iken Zeyd Amr‟dan “ol tarlanın mecmua müstegillen (kendi baĢına) tapu ile benim ta-

sarrufumdadır” diye dava ve ikameti beyyine edip Amr dahi “nısfı ba tapu benim tasar-

rufumdadır” diye dava ve ikameti beyyine eylese Zeyd‟in beyyinesi evla olur mu? El-

cevap: Olur. ( Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esat ufiye anh )  

Me‟haz: [ 1756. Mecelle maddesinde geçtiği üzere]
273

 

Mesele 7:
274

 

Zeyd-i sağirin tapu ile tasarrufunda olup, mülk çiftlik menziline tabi olmayan 

tarlayı vasisi Amr Bekr‟e ferağ eylese ferağ-ı mezbur muteber olur mu? El-cevap: Ol-

maz. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Sadettin ufiye anh ) 

 Mesele 8:
275

  

Zeyd araziye-i emiriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet ve‟l eb 

fevt olup anası Hint‟i terk ettikte Hint ol tarlayı emr-i sultani üzere bi-la tapu zapt etmek 

istedikte sahib-i arazi dilediğim kimseye vermem diye hılâf-ı emr-i sultani Hint‟i mena 

kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Sadettin ufiye anh ) 

Mesele 9:
276

 

Bu surette sahib-i arz ol tarlayı Hint‟e zapt ettirmeyip hılâf-ı emr-i Amr‟a tefviz 

eylese, Hint ber-mucib-i emr-i sultani ol tarlayı Amr‟dan almaya kadir olur mu? El-

cevap: Olur. ( Ketebehu‟l fakir Muhammet Sadettin ufiye anh ) 

Mesele 10:
277

 

Araziye-i emiriye mutasarrıflarının vefatlarında yedlerinde bulunan arazilerinin 

evlad-ı zeker ve inasına (erkek v kız çocuklar) seviyyen intikal hakkında sudur eden 

ferman-ı hümayun tarihinde mukaddem araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile muta-

sarrıf iken fevt olan Zeyd‟in kızı Hint ol tarlada Zeyd‟in oğlu Amr‟a müĢarekete kadir 

olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esat ufiye anh ) 

Mesele 11:
278

 

                                                             
272

Mürteza, age., 645. 
273

“Ġki kiĢi bir malda ale‟l iĢtirak mutasarrıf yani ikisi dahi zilyet iken biri bi‟l istiklal ve diğeri bi‟l iĢtirak 

mülkümdür diye dava ettikte istiklal-i beyyinesi evladır.” , Mecelley-i Ahkâm-ı Adliyye, (Ġstanbul: Mat-

baa-i Osmani, 1308/1892), 580. 
274

Mürteza, age., 645. 
275

Mürteza, age., 645. 
276

Mürteza, age., 645. 
277

Mürteza, age., 645-646. 
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Zeyd karındaĢı Amr ile iĢtirak üzere tarlalara mutasarrıf iken Zeyd bi-la velet 

fevt olup tarlalardan hissesi müstehak oldukta, sipahiyesi Amr‟a Zeyd‟in tapu olan his-

sesini tapuy-ı misliyle al diye teklif ettikte Amr meccanen alırım demeye kadir olur mu? 

El-cevap: olmaz  ( Ketebehu‟l fakir el-Hacc Halil ufiye anh ) 

Mesele 12:
279

 

Zeyd araziye-i emiriyeden tapu ile bir tarlaya mutasarrıf iken bi-la ibn fevt ol-

dukta sahib-i arz ol tarlayı tapuy-ı misliyle Zeyd‟in kızları Hint ve Zeynep‟e vermek 

murat ettikte, Hint ve Zeynep “biz Zeyd‟in kızları olmamızla bi-la tapu meccanen zapt 

ederiz” demeye kadire olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. ( Ketebehu‟l fakir es-Seyyit Ab-

dülvehhap ufiye anh )  

Mesele 13:
280

 

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn-i sahib-i arzla Amr‟a ferağ ettikten 

sonra Zeyd ol tarlayı Amr‟ın ( dan ) izinsiz Bekr‟e dahi ferağ eylese sani nafiz ve mute-

ber olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Kadızade Muhammet Tahir ufiye anh 

) 

Mesele 14:
281

 

Hint tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Zeyd‟e ferağ edip lakin izn-isahib-i arz 

bulunmadan fevt olup oğlu Amr‟ı terk eylese Amr tapuy-ı mislini verip ol tarlayı ra‟yi 

sahib-i arzla zapt etmek istedikte Zeyd ferağ mezbura binaen Amr‟ı mena‟ kadir olur 

mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Mustafa Asım ufiye anh ) 

Mesele 15:
282

 

Zeyd araziye-i emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn-i sahib-i arzla 

oğlu Amr‟a ferağ ettikten sonra Zeyd fevt olsa Zeyd‟in sair evladı ol tarlaya müdahale-

ye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. ( Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh ) 

Mesele 16:
283

 

Zeyd araziye-i emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn-i sahib-i arzla 

bina ihdat ettikten sonra fevt olsa veresesi ol binayı mülkiyet üzere zapta kadir olurlar 

mı? El-cevap: Olurlar. ( Ketebehu‟l fakir Ġsmet Beyzade Arif Hikmet ufiye anhuma ) 

                                                                                                                                                                                   
278

Mürteza, age., 646. 
279

Mürteza, age., 646. 
280

Mürteza, age., 646. 
281

Mürteza, age., 646. 
282

Mürteza, age., 647. 
283

Mürteza, age., 647. 
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Mesele 17:
284

 

Zeyd araziye-i emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı sahib-i arz izinsiz 

oğlu Amr‟a ferağ ve teslim ve Amr dahi ol tarlada mülk tahumunu nefsi için zera‟ ettik-

ten sonra Zeyd fevt olup oğlu Amr‟ı vesair evladını terk eylese hasat ederek edip Amr 

ekinini  müstegıllen ahz etmek istedikte Zeyd‟in sair evladı Amr‟ı mücerret ferağ mez-

burun adem-i sıhhatine binaen ol tarla cümlemize müĢteriken intikal etmekle ekinde 

dahi sana müĢarik oluruz demeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l 

fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

 Mesele 18:
285

 

Zeyd Amr‟ın mülk çiftliği Amr‟dan semen-i ma‟lume iĢtera ettikten sonra Amr 

tapu ile mutasarrıf olup kadimden ol çiftliği tabiyetle tasarruf ve ziraat olunan tarlaları 

izn-i sahib-i arzla Bekr‟e ferağ ve teslim eylese hala Zeyd ber muceb-i emr-i sultani on 

sene geçmeden tapuy-u misillerini verip ol tarlaları Bekr‟den almaya kadir olurlar mı? 

El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)  

Mesele 19:
286

 

Zeyd‟in tapu ile tasarrufunda olan tarlasında hüdayi nabit olan palamut ve ceviz 

ve kestane ve gürgen ve meĢe ağaçları misilli eĢcar-ı (ağaçlar) müsmira ve gayr-ı müs-

mira araziye tabii olup menafii‟ Zeyd‟e ait olur mu? El-cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir 

Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 20:
287

 

Bu surette eĢcar-ı müsmiranın hasılatından Zeyd‟den canip mîrî
288

 için öĢr-ü Ģer-

i alınmak lazım olur mu? El-cevap: Olur. 

[ Hüday-ı nabit olan eĢcar ve orman arza tabidir. Sahib-i arzı tapu ile verir. (ka-

nun) ] 

Mesele 21:
289

 

                                                             
284

Mürteza, age., 647. 
285

Mürteza, age., 647. 
286

Mürteza, age., 647-648. 
287

Mürteza, age., 648. 
288

Çıplak mülkiyeti devlete ait olan, reâyâya belirli esaslarla tasarruf / kullanım hakkı devredilmiĢ arazi-

dir.  Bilmen, age.,  5: 390; Macit Kenanoğlu, “mîrî arazi” TDV İslam Ansiklopedisi, c, 30 (Ġstanbul: TDV 

Yayınları, 2007), 157-160. 
289

Mürteza, age., 648. 
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Bir kazada arazi memuru olan Zeyd ol kaza dâhilinde mahlûl
290

 olan araziyi nef-

si için tefviz etmek caiz olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar 

ufiye anh) 

Mesele 22:
291

 

Zeyd bir karyede vaki‟ araziy-i emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı gar-

ye uhra ahalisinden Amr‟a ferağ etmek istedikte, karye ahalisine bedel misliyle alın diye 

tekif edip, garyesi ahalisi ibâ imtina edip dilediğine ferağ ol demeleriyle Zeyd ol tarlayı 

izn-i sahib arzla Amr‟a ferağ ve teslim ettikten sonra hala zeyd‟in garyesi ahalisi nadim-

ler olup ol tarlaya müdahaleye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar  ( Ketebehu‟l fakir 

Ġsmet Beyzade Ahmet, Arif Hikmet ufiye anh) 

Mesele 23:
292

 

Zeyd-i zımmi fevt olup ancak oğlu Amr‟ı zımmiyi terk edip badehu Amr Ģeref-u 

Ġslam ile müĢerref olduktan sonra Zeyd‟in tapu ile tasarrufunda olan tarlaları intikal âde 

bina-i zapt etmek istedikte sahib arz „sen Müslüman oldun‟ diye ona zapt ettirmemeye 

kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. ( Ketebehu‟l fakir ġeyhzade es-Seyyit Abdülveh-

hab ufiye anh)  

Mesele 24:
293

 

Asakir-i nizamiyeden olan Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlaları ziraat etme-

yip beĢ sene mütevaliyen (bir biri ardına gelen) tadil eylese, bu misilli asakir-i nizami-

yenin tapu ile mutasarrıf oldukları arazileri tadil olundukta müddetleri tebin etmedikçe 

„arazilerine ta‟rîz ( dokunma 415) olunmaya‟ diye emr-i sultani varid olmuĢken sahib 

arz mücerret beĢ sene ziraat olunmadı diye hılâf-ı emr ol tarlaları ahara tefvize kadir 

olur mu? El-cevap: Olmaz (Ketebehu‟l fakir Mekkizade Mustafa Asım ufiye anh) 

Mesele 25:
294

 

Asâkir-i nizamiyeden olmayan Zeyd, Amr-ı sipahinin tımar-ı karyesi toprağında 

tapu ile tasarrufunda olan tarlayı ziraat etmeyip, üç sene mütevaliyen (aralık vermeksi-

zin) bila özür ta‟tîl (iĢlemsiz) etmekle ber muceb-i emr-i defter-i kadimden verile kel-an 

                                                             
290

Geride intikâl hakkına sahip mirasçı bırakmadan ölen kimseden kalmıĢ mîrî ve mevkuf arazi.  Bkz. 

Erdoğan, age., “mahlûl” md. , 336. 
291

Mürteza, age., 648. 
292

Mürteza, age., 648. 
293

Mürteza, age., 648-649. 
294

Mürteza, age., 649. 
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hukuk arz Amr‟a verilmese Zeyd talip değil iken Amr ol tarlayı ahara tefvize kadir olur 

mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mekkizade Mustafa Asım ufiye anh)  

Mesele 26:
295

 

Bir karyede araziye-i emiriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd fevt 

olup ol tarlayı bi-la bedel kendisine intikal eden kimesnesi bulunmamakla müstehak 

tapu oldukta hak tapu ashabından derecede mukaddem kimsesi olmamakla sahib-i arz ol 

tarlayı karye-i mezbura ahalisinden tarlaya ihtiyacı olan Amr‟a tefviz ettikten sonra kar-

ye-i mezbura ahalisinden olup tarlaya ihtiyacı olan Bekr, „mücerret benim dahi tarlaya 

ihtiyacım olmakla ol tarlada sana müĢarik olurum‟ demeye kadir olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh) 

Mesele 27:
296

 

Zeyd, umranattan baid olup ve kimsenin tasarrufunda olmayıp mevat idde olu-

nan kıraç tabir olunur araziye-i haliye sahib-i arz izinsiz açıp tarla eylese Zeyd ol tarlayı 

tapuy-ı misliyle tefvize talip iken sahib-i arz ol tarlayı Zeyd‟e vermeyip ahara tefvize 

kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh) 

Mesele 28:
297

 

Zeyd araziye-i emiriyeden hüday-ı nabit olan meyve eĢcarını havi bir tarlaya ta-

pu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak oğulları Amr ve Bekr‟i terk ettikte, mezburlar ber 

muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip bi-la bedel zapt eyleseler Zeyd‟in 

zevcesi Hint ol tarla ve eĢcara müdahaleye kadire olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebe-

hu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)  

Mesele 29:
298

 

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izin sahib-i arzla Hint‟e ferağa Amr‟ı tev-

kil edip Amr dahi ol tarlayı izn-i sahib-i arzla Hint‟e ferağ eylese Zeyd nâdim olup ol 

tarlaya müdahaleye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz (Ketebehu‟l fakir Mekkizade Mus-

tafa Asım ufiye anh)  

Mesele 30:
299

 

Zeyd araziye-i emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı aded sinin (kaç sene 

miktarı) beyan olunmadan, „senede Ģu kadar akçe Amr‟a icar ve teslim‟, Amr dahi yirmi 
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sene vech-i muharrer üzere zapt ettikten sonra Amr fevt olup ol tarlayı Amr‟ın oğlu 

Bekr zapt eylese, Amr hala ol tarlayı Bekr‟den almak istediğinde Bekr muterif iken mü-

cerret babam yedinde buldum diye vermemeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz.    

Mesele 31:
300

 

Bila velet ve li-ebeveyn fevt olan Zeyd‟in mülk menziline muttasıl olan tarlası-

nın tetimme-i süknası itibar olunan buçuk dönüm miktarını sahib-i arz veresesine zapt 

ettirmeyip tapu ile tefvize kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Ġsmet 

Beyzade Ahmet, Arif Hikmet ufiye anhuma) 

Mesele 32:
301

 

Zeyd fevt olup ancak sağire kızları Hint ve Zeynep‟i terk ettiğinde Zeyd‟in tapu 

ile tasarrufunda olan tarlalarını sipahi ecanipten Amr‟a vermiĢ olsa hala sağireler baliğa 

olup ba‟de‟l buluğ on sene geçmeden ol tarlaları emr-i sultani üzere Amr‟dan alıp bi-la 

tapu zapta kadire olurlar mı? El-cevap: Olurlar. ( Ketebehu‟l fakir Ġsmet Beyzade Ah-

met, Arif Hikmet ufiye anhuma) 

Mesele 33:
302

 

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan araziyi kızı Hint-i kebireye izn-i sahib-i arzla fe-

rağ eder oldukta, Hint ol tarlayı vaz-ı yed ve müdahale etmeyip kel-evvel Zeyd‟in yed-i 

tasarrufunda kalmak Ģartı ile ferağ eylese ferağ-ı mezbur muteber olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)   

Mesele 34:
303

 

Bu surette Hint ferağ-ı mezbura binaen ol araziyi zapta kadire olur mu? El-

cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh) 

Mesele 35:
304

 

Zeyd mülk-i ebniyesine tebeiyetle (tarla üzerindeki binaların sahibi olmasına 

bağlı olarak) ziraat olunan tarlaların mutasarrıfı Amr‟a ol tarlaları izn-i sahib-i arzla 

Bekr‟e ferağ etmek murat ettikte Zeyd “ ol tarlalar mülk-i ebniyeme tebeiyetle emr-i 

sultani üzere tapuy-ı misliyle ben alırım ” demeye kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ke-

tebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh) 

Mesele 36:
305
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Bu surette Amr hılâf-ı emr ol tarlaları Bekr‟e ferağ eylese Zeyd Amr‟ın ferağın-

dan on sene geçmeden yevm-i talepte olan bedel misliyle ol tarlaları reâyâ sahib-i arzla 

Bekr‟den alıp zapta kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar 

ufiye anh) 

Mesele 37:
306

 

Zeyd-i müteveffanın mülk-ü menziline muttasıl olan tarlasının tetimme-i sükna 

itibar olunan buçuk dönüm miktarını sahib-i arz veresesine zapt ettirmeyip tapu ile tef-

vize kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh) 

Mesele 38:
307

 

Bir karye ahalisinin mahsus ve muayyen olan meralarından bir miktarını birkaç 

kimseler teğalluben zapt ve üzerine bazı ebeniyye (yapı) bina ve ihdas eyleseler, hala 

ahali karye-i mezbura ihdas ettikleri binalarını ol kimselere kal„ ettirip (söktürüp), mera-

larından olmak üzere zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Urya-

nizade Ahmed Esad ufiye anh)   

Mesele 39:
308

 

Zeyd Amr ile araziye-i emiriyeden ale‟l iĢtirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarla-

dan hissesini Bekr‟e izn-i sahib-i arzla meccanen ferağ ve teslim ettikten sonra hala 

Amr Ģerik ve halît olmakla ber muceb-i emr-i sultani beĢ sene geçmeden tapuy-ı mislini 

verip hisse-i merkumeyi Bekr‟den almaya kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l 

fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh)   

Mesele 40:
309

 

Hutuvât-ı mutevassıta (ortalama bir adımla) ile tulen ve arzan kırk hutve yani 

terbî‟an (takriben) bin altı yüz zira‟
310

 ber araziye-i emiriyede bir dönüm olur mu? El-

cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 41:
311

 

Zeyd yeri arz-ı mîrî ve eĢcarı mülkü olan bahçeye mutasarrıf iken fevt olsa vere-

sesi ol eĢcârı mirasa idhale kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade 

Ahmed Esad ufiye anh) 
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Mesele 42:
312

 

 Bir karye gurbunda vaki yüz seneden beri mülkiyet üzere zapt ve tasarruf 

oluna gelip, kadimden arazi memurları asla ta‟rîz etmeyip öĢür dahi alagelmedikleri bir 

bahçenin yeri için hala arazi memuru olan Zeyd arz mîrî diye dava eylese mesmû‟ 
313

 

olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 43:
314

 

Bu surette arazi memuru ol bahçeyi mülkiyet üzere vaz-ı yed eden kimseye „ el-

bette benden al‟ demeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade 

Ahmed Esad ufiye anh) 

Mesele 44:
315

 

Zeyd araziye-i emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada ba-izin sahib-i arz 

mülk eĢcârını ğarsla (ağaç dikmek) bahçe ittihaz ettikten sonra fevt olup hasran varisleri 

ve zevcesi Hint‟i ve li-ebeveyn er karındaĢı oğlu Amr‟ı terk ettikte, mezburlar ber mu-

ceb-i emr-i sultani ol eĢcârın yerine takdir olunan bedelden misilli harç-ı  (intikal harcı) 

verip eĢcârdan hisse-i irsîlerine göre, ol yeri bi-la bedel zapta kadir olurlar mı? El-

cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh)  

Mesele 45:
316

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada bi-izn sahib-i arz 

mülkü olmak üzere ebeniyye inĢa ettikten sonra fevt olup hasran varisi ancak karındaĢı 

oğlu Amr‟ı terk ettikte Amr ber muceb-i emr-i sultani ol ebeniyyenin yerine takdir olu-

nan bedelden resmi intikal misilli harç-ı verip ol yeri bi-la bedel zapta kadir olur mu? 

El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 46:
317

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken ahfadı (torunları) 

araziyi intikalini havi sadır olan tevsi‟ intikal kanunname-i hümayunun ilanından mu-

kaddem fevt olup ashab intikalden ancak oğlu Amr‟ı terk ettikte, Amr intikal âdiye bi-

naen ol tarlayı zapt ettikten sonra hala Zeyd‟in hayatında fevt olan diğer oğlu Bekr‟in 

oğlu BiĢr ve Bekr‟in kızı Hint cedleri Zeyd‟in kanunname-i mezkûrun ilanından mu-
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kaddem fevt olduğu mu‟terif iken mücerret muehhiran sadır olan kanunname-i mezkûra 

binâen biz dahi ol tarladan hisse alırız demeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. 

(Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 47:
318

 

Zeyd zevce-i medhul bihası Hint‟i bayinen tatlik edip badehu Hint iddeti içinde 

araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup, ashab-ı intikalden 

ancak li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟i terk ettikte, Zeynep ber muceb-i emr-i sultani 

ol tarlanın harç-ı  intikalini verip bi-la bedel zapt etmek istedikte Zeyd mücerret „ Hint 

iddeti içinde fevt olmakla ol tarladan bende hisse alırım demeye kadir olur mu? El-

cevap: Olmaz.   (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh) 

Mesele 48:
319

 

Hint araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlaya izin sahib-i arzla 

mülk eĢcârını nefsi için ğars ettikten sonra fevt olup oğlu Zeyd‟i ve kızı Zeynep‟i ve 

kendinden mukaddem fevt olan oğlunun oğulları Amr ve Bekr‟i terk eylese ol eĢcârın 

üç sehminden iki sehmini Zeyd, bir sehmini Zeynep ahz murat ettiklerinde, Amr ve 

Bekr “ol eĢcâr arz-ı mîrî olan tarlaya mağrusa olmakla (o) yere tabi olur öyle olacak biz 

dahi ol eĢcârdan hisse alırız” demeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l 

fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 49:
320

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı oğlu Amr‟a ferağ 

ettikte sahib-i arz lisanen izin verip lakin ferağa senet tahrir olunmadan Zeyd fevt olup 

Amr‟ı vesair evladını terk eylese, Amr ol tarlayı müstegallen zapt etmek istedikte 

Zeyd‟in sair evladı “mücerret senet tahrir olunmakla ferağ-ı mezbur muteber olmaz” 

diye ol tarlaya müdahaleye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir 

Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 50:
321

 

Zeyd‟in tapulu tarlası bir nehrin mecrasının bir tarafında ve nehr-i mezbur ile 

mahdut (sınır) ve Amr‟ın tapulu tarlası nehr-i mezkûrun diğer tarafında ve Bekr‟in tapu-

lu tarlası dahi Amr‟ın tarlasına muttasıl iken nehr-i mezkûr tebdil-i mecra ederek bir 
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müddet Amr‟ın tarlasından bir müddet dahi Bekr‟in tarlasından ve el-yevm Bekr‟in tar-

lasını dahi tecavüzle alt tarafında vaki bir mahalden cereyan edip el-an tarla hay-ı 

mezkûreden su çekmekle Amr ve Bekr kel-evvel tarlalarını zapt ve tasarruf etmek iste-

diklerinde Zeyd mücerret tarlasını nehr-i mezkûr ile mahdut olmakla öyle olacak Amr 

ve Bekr tarlaları dahi benim olmuĢ olur diye Amr ve Bekr‟i tarlalarını tasarruftan men‟a 

kadir olur mu? El-cevap: Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Ömer Lütfi ufiye anh) 

Mesele 51:
322

 

Zeyd yeri mukâta‟alı
323

 arz mîrî ve kerûm mülk olan bağının kerûmunu sahib-i 

arz izinsiz bey‟ eylese bey‟-i mezbur sahih olur mu? El-cevap: Olur. ( Ma‟mul min Ali 

Efendi) 

Mesele 52:
324

 

Araziye-i mirîden tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Hint nefsini Zeyd‟e tezevvüç 

edip ba‟dehu halvet-i sahiha bulunmaksızın ashab-ı intikalden derecede mukaddem an-

cak anası Zeynep‟i ve zevci Zeyd‟i terk ettiği halde fevt olup mezburlar ber muceb-i 

emr-i sultani ol tarlanın harç-ı  intikalini verip sülüsü erba‟ını Zeynep ve bir rub‟unu 

Zeyd bi-la bedel zapt etmek istediklerinde, Hint‟in  kız karındaĢı ol tarlada mezburlara 

müĢarekete kadire olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 53:
325

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden mülk ebniye ve kerûm (üzüm bağları) ve eĢcârdan 

hâli bedel öĢr mukâta‟alı bir tarlaya mutasarrıf iken fevt olup ashab-ı intikalden ancak 

li-ebeveyn er karındaĢı Amr‟ı ve li-eb er karındaĢları Bekr ve BiĢr‟i ve zevcesi Hint‟i 

terk ettikte mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip bi-la 

bedel seviyyen zapt etmek iktiza eder iken Zeyd‟in li-ebeveyn er karındaĢı Amr ve ve 

li-ebeveyn kız karındaĢları Zeynep ve Hatice ve Rukiye “mücerret ol tarla mukâta‟alı 

olmak gibi mevrûs olur öyle olacak, ol tarlanın yirmi sehminden on beĢ sehmi biz zapt 

ederiz” demeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendiza-

de Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma)    
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Mesele 54:
326

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden mülk ebniye ve kerûm ve eĢcârdan hâli bedel aĢr 

mukâta‟alı bir tarlaya mutasarrıf iken ashab-ı intikalden kimesnesi olmadığı halde fevt 

olmakla sahib-i arz ol tarlayı bedel misliyle tefviz etmek istedikte Zeyd‟in li-ebeveyn er 

karındaĢları oğulları “ol tarla bi-la bedel bize intikal eder” diye sahib-i arzı men‟a kadir 

olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cema-

luddin ufiye anhuma) 

Mesele 55:
327

 

Hint araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken, ashab-ı intikalden 

derecede mukaddem ancak oğlunun kızı Zeynep‟i ve kızının kızları Hatice ve Rukiye‟yi 

terk ettikte mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı  intikalini verip bi-la 

bedel seviyyen zapt etmek istediklerinde Hint‟in karındaĢı ol tarlada mezburlara müĢa-

rekete kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet 

Cemaluddin ufiye anhuma)  

Mesele 56:
328

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ashab-ı 

intikalden derecede mukaddem ancak oğulları Amr ve Bekr ve BiĢr‟i ve kızları Hint ve 

Zeynep‟i ve kendinden mukaddem fevt olan oğlunun oğulları Halit ve Velit ve Sait‟i 

terk ettikte mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı  intikalini verip altı 

hisseden beĢ hissesini seviyyen Amr ve Bekr ve BiĢr ve Hint ve Zeynep ve bir hissesini 

Halit ve Velit ve Sait bi-la bedel zapt etmek istediklerinde Zeyd‟in zevcesi ol tarlada 

mezburlara müĢarekete kadire olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efen-

dizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma)  

  Mesele 57:
329

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ashab-ı 

intikalden derecede mukaddem ancak kızı Hint‟i ve kendinden mukaddem fevt olan kızı 

Zeynep‟in oğlu Amr‟ı ve ve Zeynep‟in kızı Hatice‟yi terk ettikte mezburlar ber muceb-i 

emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip nısfını Hint ve nısf-ı ahirini Amr ve Hati-

ce bi-la bedel seviyyen zapt etmek istediklerinde Zeyd‟in zevcesi ol tarlada mezburlara 

                                                             
326

Mürteza, age., 656. 
327

Mürteza, age., 656. 
328

Mürteza, age., 656-657. 
329

Mürteza, age., 657. 



  

  78 

 

müĢarekete kadire olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Mu-

hammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 58:
330

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlaya tohum zer‟ ettikten 

sonra hasat ederken etmeden fevt olup oğlu Amr ile kızları Hint ve Zeynep‟i ve zevcesi 

Hatice‟yi terk eylese hasat ederek etmekle Hatice hâsıl olan ekinden hissesini almak 

istedikte, mezburlar Hatice‟ye “ mücerret ol tarla âdiyen (adet olarak) bize intikal et-

mekle üzerinde olan ekin dahi bizim olmuĢ olur öyle olacak ol ekinden sana hisse ver-

meyip müstegıllen biz alırız” demeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  (Ketebe-

hu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 59:
331

 

Hint araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfa iken fevt olup ancak 

oğlu Zeyd‟i ve kendinden mukaddem fevt olan oğlunun oğlu Amr‟ı terk ettikte mezbur-

lar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip bi-la bedel seviyyen zapta 

kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Ce-

maluddin ufiye anhuma) 

Mesele 60:
332

 

Hint araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfa iken fevt olup ancak 

oğlu Zeyd‟i ve kendinden mukaddem fevt olan oğlu Amr‟ın oğlu Bekr‟i ve Amr‟ın kızı 

Zeynep‟i terk ettikte mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı  intikalini 

verip nısfını Zeyd ve nısf-ı ahirini seviyyen Bekr ve Zeynep bi-la bedel zapta  kadir 

olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemalud-

din ufiye anhuma) 

Mesele 61:
333

 

Zeyd Amr ile alel-iĢtirak tapu ile tasarrufunda olan tarlayı teğalluben müstekıl-

len zapt eylese Amr ol tarladan hissesini Zeyd‟den alıp zapta  kadir olur mu? El-cevap: 

Olur. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Sadettin ufiye anh )  

Mesele 62:
334
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Mürteza, age., 657. 
331

Mürteza, age., 657-658. 
332

Mürteza, age., 658. 
333

Mürteza, age., 658. 
334

Mürteza, age., 658. 
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Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı irâe (göstermek) 

tahdit (hudut/sınır) edip tahminen yirmi beĢ dönümdür diye Amr‟a izin sahib-i arzla 

ferağ ettikten sonra, ol tarlanın Ģu kadar dönüm ziyade olduğu zahir olsa, hala ol ziya-

deye müdahaleye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Sadet-

tin ufiye anh) 

Mesele 63:
335

 

Zeyd Amr‟ın tapu ile tasarrufunda olan çayır yerini teğalluben zapt eylese Amr 

ol çayır yerini Zeyd‟den alıp zapta kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir 

Muhammet Sadettin ufiye anh) 

Mesele 64:
336

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izin sahib-i arzla 

enginar fidanları ğars ettikten sonra fevt olsa veresesi ol fidanları mülkiyet üzere zapta 

kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. . (Ketebehu‟l fakir Muhammet Sadettin ufiye anh) 

Mesele 65:
337

 

Zeyd‟in emmioğulları bir miktar tarlalara iĢtirak üzere mutasarrıflar iken Zeyd 

“ol tarlaların rub‟u benimdir” diye talep ettikte mezburlar ifraz edip ba‟dehu izin sahib-i 

arzla ol tarlaları iktisâm edip Zeyd rub‟ hissesini müstekıllen zapt eylese, hala beĢ sene 

mürurda Zeyd‟in emmioğulları “ol tarlaların rub‟u senin olduğunu isbat eyle ve illa 

senden alırız” demeye kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Uryani-

zade Ahmed Esad ufiye anh)     

Mesele 66:
338

 

Zeyd Amr ile alel-iĢtirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarlayı teğalluben müstekıl-

len zapt ettikten sonra Zeyd fevt olup ol tarlayı Zeyd‟in oğlu Bekr Zapt eylese, hala 

Amr ol tarladan hissesini Bekr‟den almak istedikte Bekr mu‟terif iken “ mücerret ba-

bam yedinde buldum” diye vermemeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l 

fakir Hasan Fehmi ufiye anh) 

Mesele 67:
339

        

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlaya tohum zer‟ettikten 

sonra hasat ederken etmeden fevt olup, kızı Hint‟i ve li-ebeveyn kız karındaĢı Zeynep‟i 
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Mürteza, age., 658. 
336

Mürteza, age., 658-659. 
337

Mürteza, age., 659. 
338

Mürteza, age., 659. 
339

Mürteza, age., 659. 
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terk eylese, hala hasat ederek etmekle Zeynep hâsıl olan ekinden hisse almak istedikte 

Hint Zeynep‟e “ mücerret ol tarla âdiyen bana intikal etmekle üzerinde olan ekin dahi 

benim olmuĢ olur, öyle olacak ol ekinden sana hisse vermeyip mustekılleten ben alırım” 

demeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)  

Mesele 68:
340

 

Zeyd Amr sağır ‟in tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bir müddet teğalluben zapt 

ve ziraat eylese Amr baliğ oldukta ol tarlayı Zeyd‟den alıp zapta kadir olur mu? El-

cevap: Olur.  (Ketebehu‟l fakir Sadettin ufiye anh)  

Mesele 69:
341

 

Bu surette Amr müddet mezburede Zeyd‟in ziraatı için noksan arz yahut ecir mi-

sil namına nesne almaya kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Mehmet 

Sadettin ufiye anh) 

Mesele 70:
342

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet ve la-

ebeveyn fevt olup ancak li-ebeveyn kız karındaĢı Hind-i sağıreyi terk ettikte, sağıre‟nin 

vasisi Amr ol tarlayı sağıre için tapuy-ı misliyle almayıp imtina‟ etmekle sahib-i arz ol 

tarlayı ecanipten Bekr‟e tefviz eylese sağıre baliğa oldukta ber muceb-i emr-i sultani 

Zeyd‟in fevtinden beĢ sene geçmeden tapuy-u mislini verip ol tarlayı Bekr‟den almaya 

kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye anh) 

Mesele 71:
343

 

Zeyd medyunun dayinleri Zeyd‟e “ senin mülk düyununa vefa etmemekle arazi-

ye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlaları ahara ferağ edip bedel ferağdan 

deynini eda eyle” diye cebre kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir 

Mehmet Sadettin ufiye anh)  

Mesele 72:
344

 

Zeyd maraz-ı mevtinde
345

 araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarla-

yı izin sahib-i arzla oğlunun oğlu Amr‟a ferağ ettikten sonra Zeyd fevt olsa, hala 
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Mürteza, age., 659-660. 
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Mürteza, age., 660. 
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Mürteza, age., 660. 
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Mürteza, age., 660. 
344

Mürteza, age., 660. 
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Ölüm hastalığı. Bkz. Erdoğan, age., “Maraz-ı Mevt” md., 344. 



  

  81 

 

Zeyd‟in evladı “maraz-ı mevtte ferağ muteber değildir” diye ol tarlaya müdahaleye ka-

dir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)   

Mesele 73:
346

 

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr‟ın tapulu tarlasıyla izin sahib-i arzla 

mübadele edip Amr‟ın Zeyd‟den aldığı tarlaya Bekr müstehak çıkıp sahib-i arz huzu-

runda ba‟de‟dava vel isbat hüküm hakimle Amr‟dan alacak, Amr dahi Zeyd‟e bedel 

diye verdiği tarlayı Zeyd‟den almaya kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir 

Mehmet Arif ufiye anh) 

Mesele 74:
347

 

Zeyd-i sağir Amr ile müĢterek tarlalara tapu ile mutasarrıf iken Zeyd‟in vasisi 

Bekr ol tarlaları sahib-i arzın izni ve Amr‟ın rızasıyla iktisam edip sağir‟in hissesini 

sağir için zapta kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye 

anh) 

Mesele 75:
348

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr‟a ferağ edip 

lakin izin sahib-i arz bulunmasa ferağ-ı mezbur muteber olur mu? El-cevap: Olmaz. 

(Ketebehu‟l fakir Mehmet Arif ufiye anh) 

Mesele 76:
349

 

Bu surette izin sahib-i arz bulunmadan Zeyd ashab-ı intikalden kimsesi olmadığı 

halde fevt olmakla sahib-i arz ol tarlayı ber muceb-i kanun-ı sultani ahara tefviz etmek 

istedikte Amr ferağ-ı mezbur‟a binaen sahib-i arz men‟a kadir olur mu? El-cevap: Ol-

maz. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Arif ufiye anh) 

Mesele 77:
350

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izin sahib-i arzla 

eĢcâr ğars eylese ol eĢcâr Zeyd‟in mülkü olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir 

Ahmet Muhtar ufiye anh)      

Mesele 78:
351
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Mürteza, age., 661. 
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Mürteza, age., 661. 
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Mürteza, age., 661. 
349
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Zeyd araziye-i mevkûftan mukâta‟a ile tasarrufunda olan tarlayı Amr‟a ferağ 

edip lakin izn-i mütevelli bulunmasa ferağ-ı mezbur muteber olur mu? El-cevap: Ol-

maz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)   

Mesele 79:
352

 

Zeyd Amr ve Bekr ile araziye-i emiriyyeden ale‟l -iĢtirak tapu ile mutasarrıf ol-

duğu tarladan hissesini Amr‟a izin sahib-i arzla bir miktar akçe bedel mukabelesinde 

ferağ ve teslim ettikten sonra hala Bekr Ģerik ve halît olmakla ber muceb-i emr-i sultani 

beĢ sene geçmeden tapuy-ı mislinin nısfını verip hisse-i mezkûru Amr ile beraber tasar-

rufa kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)   

Mesele 80:
353

 

 Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlalarında hayvanları gezdirip otlatmak 

murat ettikte, garibinde tarlaları olan kimselere zararı yokken “mücerret hayvanlarını 

otlatmanı istemeyiz” diye bi-ğayri vechin men‟e kadir olurlar mı? El-cevap: Olmazlar.  

(Ketebehu‟l fakir es-Seyit Halil ufiye anh)   

Mesele 81:
354

 

Zeyd ve Amr iĢtirak üzere bir ormana tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd ol orma-

nın bir miktarını Amr‟ın izinsiz baltasıyla açıp tarla eylese hala Amr ol açılan tarlada 

Zeyd‟e müĢârik olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Arif ufiye anh) 

Mesele 82:
355

 

Asâkir-i nizamiyeden olan Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan 

tarlayı ziraat etmeyip bir müddet ta‟tîl eylese “bu misalle asâkir nizamiyenin tapu ile 

mutasarrıf oldukları arazileri ta‟tîl olundukta mevtleri tebeyyün etmedikçe arazilerine 

ta‟rîz olunmaya” diye emr-i sultani sadır olmuĢken, sahib-i arz mücerret bir müddet 

ta‟tîl olundu diye hılâf-ı emr ol tarlayı ahara tefvize kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. 

(Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye anh )   

Mesele 83:
356

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup tarlası 

bi-la bedel kendine intikal eden kimsesi bunmamakla müstehak tapu oldukta, üzerinde 

olan mülk eĢcârı veresesine intikal etmekle verese emr-i sultani üzere ol tarlayı tapuy-ı 
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Mürteza, age., 662. 
353

Mürteza, age., 662. 
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Mürteza, age., 662. 
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Mürteza, age., 662. 
356

Mürteza, age., 663. 
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misliyle almaya talipler iken, sahib-i arz vereseye vermeyip hılâf-ı emr ahara tefvize 

kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh) 

Mesele 84:
357

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup oğlu 

Amr‟ı ve kızları Hint ve Zeynep‟i ve kendinden mukaddem fevt olan oğlu Bekr‟in oğlu 

BiĢr‟i ve kızı Hatice‟yi ve kendinden mukaddem fevt olan oğlu Halit‟in oğlu Velit‟i ve 

Halit‟in kızları Rukiye ve AyĢe‟yi terk ettikte, mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol 

tarlanın harç-ı intikalini verip sülüsü ehmasını seviyyen Amr ve Hint ve Zeynep ve hu-

musunu kezalik BiĢr ve Hatice ve hams bakiyeyi dahi kezalik Velit ve Rukiye ve Ay-

Ģe‟ye bi-la bedel zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Hasan 

Fehmi ufiye anh) 

Mesele 85:
358

 

Araziye-i emiriyyeden tapu ile tarlalara mutasarrıf olan Zeyd bi-velet fevt olup 

ashab-ı tapudan ancak tarlalar olunduğu mahalde sakine li-eb kız karındaĢı Hint‟i terk 

ettikte sahib-i arz ol tarlaları ecânip‟den Amr‟a tefviz, Amr dahi beĢ sene ol tarlaları 

zapt ve ziraat edip Hint bu müddette bi-la özür sukut ettikten sonra hala Hint “tapuy-ı 

misillerini verip ben alırım” diye hilâf-ı emr-i sultani ol tarlalara müdahaleye kadir olur 

mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Ġsmet Beyzade Arif Hikmet ufiye anhuma )  

Mesele 86:
359

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr bi-tarîki‟l âri-

ye birkaç sene zapt ve ziraat ettikten sonra amr fevt oldukta oğlu Bekr ol tarlayı zapt 

eylese hala Zeyd ol tarlayı Bekr‟den alıp kel-evvel zapt etmek istedikte, Bekr mu‟terif 

“ekin birkaç sene vech-i muharrer üzere, babam zapt ve ziraat etmekle ol tarla benim 

olmuĢ olur” deyip Zeyd‟i men‟e kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir 

Ġsmet Beyzade Arif Hikmet ufiye anhuma )    

Mesele 87:
360

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet fevt 

olup anası Hint‟i ve li-eb kız karındaĢı Zeynep‟i terk edip lakin Zeynep tarlanın olduğu 

mahalde sakine olmamakla Hint ber muceb-i emr-i sultani ol tarlayı tapuy-ı misliyle 
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Mürteza, age., 663. 
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360

Mürteza, age., 664. 
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almak istedikte Zeynep mücerret kız karındaĢı olmakla ol tarlayı tapu ile ben alırım diye 

Hint‟i men‟a kadire olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Arif ufiye anh) 

Mesele 88:
361

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak 

zevcesi Hint‟i terk ettikte, Hint ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini 

verip bi-la bedel zapt etmek istedikte, Zeyd‟in li-ebeveyn er karındaĢı evladı “mücerret 

karındaĢı evladı olmakla ol tarlada Hint‟e müĢârik oluruz” demeye kadir olurlar mı? El-

cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh) 

Mesele 89:
362

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken ashab-ı intikalden 

dereceden mukaddem kimsesi olmadığı halde fevt olup ancak zevcesi Hint‟i terk ettikte, 

Hint ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip bi-la bedel zapt etmek 

istedikte, Zeyd‟in karındaĢı evladı “ biz dahi ol tarladan hisse alırız demeye kadir olur-

lar mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin 

ufiye anhuma) 

Mesele 90:
363

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada sahib-i arz izinsiz 

eĢcâr-ı müsmira ğarseylese, bahçe ittihaz edip ba‟dehu üç sene mürur etmekle ol eĢcâr-

dan intifa‟ (faydalanma) olunmak derecesine gelse, ber muceb-i emr-i sultani ol eĢcâr 

kal„  ettirilmeyip hali üzere terk olunmak lazım olur mu? El-cevap: Olur.  

Mesele 91:
364

 

Bu surette sahib-i arz  “mücerret iznimsiz ğars olundu” diye hılâf-ı emr ol eĢcârı 

kal‟a ettirmeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye 

anh)  

Mesele 92:
365

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı sahib-i arz izinsiz 

oğlu Amr‟a ferağ ve teslim ve Amr dahi ol tarlada mülk tahumunu nefsi için zer‟ ettik-

ten sonra hasat ederek etmeden Zeyd fevt olup, oğlu Amr‟ı vesair evladı terk eylese 

hasat ederek edip Amr ekinini müstekıllen ahz etmek istedikte, Zeyd‟in sair evladı 
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Mürteza, age., 664. 
362

Mürteza, age., 664. 
363

Mürteza, age., 665. 
364

Mürteza, age., 665. 
365

Mürteza, age., 665. 
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Amr‟a mücerret ferağ mezbur‟un adem-i sıhhatine binaen ol tarla cümlemize müĢteri-

ken intikal etmekle ekinde dahi sana müĢârik oluruz demeye kadir olurlar mı? El-cevap: 

Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh)   

Mesele 93:
366

 

Bir karyede araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd fevt 

olup, tarlası bi-la bedel kendine intikal eden kimse bulunmamakla müstehak tapu olduk-

ta, hak tapu ashabından derecede mukaddem kimsesi olmamakla, sahib-i arz ol tarlayı 

karye-i mezbura ahalisinden olup tarlaya ihtiyacı olan Bekr, mücerret benim dahi tarla-

ya ihtiyacım olmakla tarlada sana müĢârik olurum demeye kadir olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh) 

Mesele 94:
367

 

Bir karyede araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd as-

hab-ı intikalden kimsesi olmadığı halde fevt olup, evvel tarla müstehak tapu oldukta hak 

tapu ashabından derecede mukaddem kimsesi olmamakla karye-i mezbura ahalisinden 

olup tarlaya ihtiyacı olan Amr‟a ol tarlayı tapuy-ı misliyle al diye teklif olundukta, Amr 

almayıp imtina‟ etmekle sahib-i arz ol tarlayı karye-i uhra ahalisinden Bekr‟e tevfiz 

eylese, hala Amr nadim olup ol tarlaya müdahaleye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. 

(Ketebehu‟l fakir Ahmed Muhtar ufiye anh)     

Mesele 95:
368

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet fevt 

olup hak tapu ashabından li-eb er karındaĢı Amr‟ı terk ettikte, sahib-i arz ol tarlayı tapu 

ile Amr‟a verdikten sonra, Zeyd‟in li-üm er karındaĢı Bekr mücerret Zeyd‟in li-üm er 

karındaĢı olmakla ol tarlaya müdahaleye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l 

fakir Mehmet Arif ufiye anh) 

Mesele 96:
369

 

Zeyd‟in tasarrufunda olan tarlayı su basıp yüz sene miktarı çekilmemekle Zeyd 

ziraat edemeyip ba‟dehu bi-Emrillah-i Teâla su çekilip Zeyd dahi ziraat etmek murat 

ettikte, sipahi “otuz sene muattaldır”  deyip tapu ile vermeye kadir olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Arif ufiye anh) 
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Mürteza, age., 665. 
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Mesele 97:
370

 

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Ģu kadar akçe bedel mukabelesinde ferağa 

Amr‟ı tevkil edip, Amr dahi tarlayı bedel mislinden noksan fahiĢle Bekr‟e ferağ eylese, 

hala Zeyd ferağı muciz olmamakla ol tarlayı reâyâ sahib-i arzla Bekr‟den alıp zapta 

kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Arif ufiye anh) 

Mesele 98:
371

 

Asâkir-i nizamiyeden olmayıp üç seneden beri ğaybet-i munkatı‟a ile ğayb
372

 ve 

mefkûd olan Zeyd‟in araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı, Zeyd‟in 

evlat ve ebeveyninden kimsesi olmayacak, sahib-i arz emr-i sultani üzere tapu ile tefvi-

ze kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye anh )  

Mesele 99:
373

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan ( tarlayı ) oğlu Amr‟a fe-

rağ edip lakin izin sahib-i arz bulunmadan Zeyd fevt olup, Amr‟ı ve kızları Hint ve 

Zeynep‟i terk ettikte, Hint ve Zeynep ol tarlayı intikal-i âdîye binaen Amr ile beraber 

zapt etmek istediklerinde, Amr “ferağ-ı mezbura binaen müstekıllen benim olmuĢ olur” 

diye Hint ve Zeynep‟i men‟ e kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Meh-

met Sadettin ufiye anh )    

Mesele 100:
374

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet ve li-

ebeveyn fevt olup ancak zevcesi Hint‟i terk ettikte, Hint ol tarlayı ber muceb-i emr-i 

sultani tapuy-ı misliyle almak istedikte, Zeyd‟in li-beveyn kız karındaĢı oğlu Amr “mü-

cerret kardeĢi olmakla ol tarlayı tapuyla ben alırım” diye Hint‟i men‟e kadir olur mu? 

El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye anh )    

Mesele 101:
375

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlayı bi-la nizâ‟
376

 on sene zapt ve tasarruf ey-

lese, Zeyd ol tarlaların mahlûl ve tasarruf mezkûrun bi-ğayr-i hak olduğunu itiraf etme-

yecek Zeyd için hak karar sabit olup ber muceb-i emr-i sultani yedine meccanen tapu 
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senedi verilmek lazım olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye 

anh)     

Mesele 102:
377

 

Zeyd Hint ile ale‟l iĢtirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarlayı yirmi sene teğalluben 

müstekıllen zapt ve tasarruf olsa hala Hint ol tarladan hissesini Zeyd‟ten talep ettikte, 

Zeyd mu‟terif iken muharrer veçh üzere yirmi sene zapt etmemle benim için hissende 

hak tasarruf sabit olmuĢ olur deyip vermemeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz.  (Ke-

tebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)       

Mesele 103:
378

 

Bir belde ahalisinden Zeyd ol beldeye müddet sefer (üç günlük yol) ba‟id olan 

ahir bir diyara gittikte, Amr Zeyd‟in ol beldede vaki araziye-i emiriyyeden ba tapu mu-

tasarrıf olduğu tarlasını teğalluben zapt edip ba‟dehu Zeyd dokuz sene mürurda ol bel-

deye geldikte, bir sene mürurundan sonra ol tarlayı Amr‟dan dava murat ettikte, Amr 

mücerret “ on sene mürur etmekle davan mesmu‟a olmaz” diye Zeyd‟i davadan men‟e 

kadir olur mu? El-cevap: Olmaz.  (Ketebehu‟l fakir Uryanizade Ahmet Esad ufiye anh)   

Mesele 104:
379

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izin sahib-i arzla 

Amr‟a Ģu kadar bedel akçe bedel mukabelesinde ferağ ve teslim ve kabz bedel ettikten 

sonra, Amr “ferağ mezbur tağrir
380

 ve ğabin fahiĢle
381

 olmuĢtu” diye sahib-i arz huzu-

runda dava tağrir ve ğabin fahiĢi isbat edecek, ol tarlayı reâyâ sahib-i arzla Zeyd‟e red-

dedip bedel merkumu Zeyd‟den almaya kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l 

fakir Mehmet Sadettin ufiye anh )      

Mesele 105:
382

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup oğlu 

Amr‟ı ve kendinden mukaddem fevt olan ahir oğlu Bekr‟in oğlu BiĢr‟i terk ettikte, Amr 

ve BiĢr harç-ı intikalini verip, ol tarlayı ber muceb-i emr-i sultani bi-la tapu beraber zap-

ta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)   
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Mesele 106:
383

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup mevcut 

olan oğlu Amr‟ı ve asâkir-i nizamiyeden olmayıp, ğaybet munkatı‟a ile gâib ve mefkût 

olan ahir oğlu Bekr‟i terk ettikte, Amr ol tarlayı emr-i sultaniye binaen bi-la tapu zapta 

kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye anh )        

Mesele 107:
384

 

Bu surette Zeyd‟in fevtinden üç sene zarfında Bekr‟in hayatında olduğu tahkik 

etmeden müddet mezkûra mürurdan sonra Bekr zuhur eylese Bekr hilâf-ı emr-i sultani 

ol tarlada Amr‟a müĢarekete kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Meh-

met Sadettin ufiye anh )        

Mesele 108:
385

 

Bi-la velet ve-la ebeveyn fevt olan Zeyd‟in tapu ile tasarrufunda olan tarlaları 

sahib-i arz tapu ile Amr‟a tefviz ettikte, ol tarlalar içinde hüdâyi nâbite olan eĢcâr dahi 

min gayri zikr tefviz mezkûrede dahile olur mu? El-cevap: Olur.    

Mesele 109:
386

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr‟ın tapu ile ta-

sarrufunda olan tarla mukabelesinde izin sahib-i arzla Amr‟a ferağ eylese, ferağ mezbur 

muteber olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Sadettin ufiye anh ) 

Mesele 110:
387

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet fevt 

olup ancak anası Hint‟i terk ettikte, Hint harç-ı intikalini verip ol tarlayı emr-i sultani 

üzere bi-la tapu zapta kadire olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Refik 

ufiye anh ) 

Mesele 111:
388

 

Zeyd sıhhatinde mülk çiftliğini semen-i malume Amr‟a bey‟ ve teslim ettikten 

sonra kadimden ol çiftliğe tabiyetle zira‟ olunup, tapu ile tasarrufunda olan tarlaları fe-

rağ etmeden Zeyd bi-la velet ve-la ebeveyn fevt olup hak tapu ashabından kimsesi ol-

mamakla Amr ol tarlaları ber muceb-i emr-i sultani tapuy-ı misliyle almaya talip iken 
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sahib-i arz Amr‟a vermeyip hilâf-ı emr-i ahara tefvize kadir olur mu? El-cevap: “Ol-

maz” olmalıdır. Lakin metinde cevap yazılmamıĢtır.  (Ketebehu‟l fakir Muhammet Sa-

dettin ufiye anh ) 

Mesele 112:
389

 

Zeyd sağirin tapu ile tasarrufunda olup mülk çiftlik menziline tabi olmayan tar-

layı vasisi Amr‟a ve Bekr‟e ferağ eylese ferağ-ı mezbur muteber olur mu? El-cevap: 

Olmaz.    

Mesele 113:
390

 

Bu surette Amr ol tarlayı Bekr‟e ferağ ettikten sonra Amr m‟azûl ve yerine BiĢr 

vasi oldukta, BiĢr ferağ mezbur muteber olmamakla, ol tarlayı Bekr‟den alıp sağir için 

zapta kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Muhammet Sadettin ufiye anh ) 

Mesele 114:
391

 

Hint araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup li-

ebeveyn er karındaĢı Zeyd‟i ve zevci Amr‟ı terk ettikte, Zeyd ve Amr ber muceb-i emr-i 

sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip sülüs-ü erbaını Zeyd ve rub‟unu Amr bi-la bedel 

zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Refik ufiye anh )  

Mesele 115:
392

 

Hint araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak li-

üm er karındaĢı Zeyd‟i ve zevci Amr‟ı terk ettikte Zeyd ve Amr ber muceb-i emr-i sul-

tani ol tarlanın harç-ı intikalini verip sülüs-ü erbaını Zeyd ve rub‟unu Amr bi-la bedel 

zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Mehmet Refik ufiye anh ) 

Mesele 116:
393

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup kızları 

Hint ve Zeynep‟i ve kendinden mukaddem fevt olan oğlunun oğlu Amr‟ı ve kendinden 

mukaddem fevt olan kızı Hatice‟nin oğlu Bekr‟i ve Hatice‟nin kızları Rukiye ve Fatıma 

ve AyĢe‟yi terk ettikte, mezburlar ol tarlanın harç-ı  intikalini verip ber muceb-i emr-i 

sultani, selâse-i erba‟ını Hint ve Zeynep ve Amr‟a seviyyen verip ve rub‟u bakiyi dahi 

Bekr ve Rukiye ve Fatıma ve AyĢe bi-la bedel zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. 

(Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)   

                                                             
389

Mürteza, age., 670. 
390

Mürteza, age., 670. 
391

Mürteza, age., 670. 
392

Mürteza, age., 670. 
393

Mürteza, age., 670-671. 



  

  90 

 

Mesele 117:
394

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bi-la velet ve-la 

ehfad ve-la ebeveyn fevt olup, hak tapu ashabından derecede mukaddem ancak li-

ebeveyn er karındaĢı Amr‟ı terk ettikte, Amr ol tarlaları emr-i sultani üzere harç-ı inti-

kalini verip zapt etmek istedikte, Zeyd‟in li-ebeveyn kız karındaĢı Hint mücerret kız 

karındaĢı olmakla ol tarlada sana müĢareke olurum demeye kadire olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)   

Mesele 118:
395

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup, ken-

dinden mukaddem fevt olan evladının evladı olmayıp ancak kızı Hint‟ i terk ettikte, 

Hint ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip bi-la bedel zapta kadire 

olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)   

Mesele 119:
396

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden mülk eĢcâr veya tabiyetle ziraat ve tasarruf olunur 

binası olmayan tarlayı tapu ile mutasarrıf iken fevt olup, ber muceb-i emr-i sultani as-

hab-ı intikalden ve tapudan kimsesi olmamakla sahib-i arz ol tarlayı dilediğine tefviz 

murat ettikte, Zeyd‟in mücerret emmi evladı olmalarıyla sahib-i arzı men‟e kadir olurlar 

mı? El-cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Hasan Fehmi ufiye anh)    

Mesele 120:
397

 

Zeyd karındaĢı Amr ile araziye-i emiriyyeden ale‟l iĢtirak bir tarlaya tapu ile 

mutasarrıf iken fevt olup ancak kızı Hint‟i terk ettikte, Hint ber muceb-i emr-i sultani ol 

tarladan Zeyd‟in hissesinin harç-ı intikalini verip bi-la bedel zapt etmek istedikte “ mü-

cerret karındaĢı olmakla Zeyd‟in hissesinde sana müĢârik olurum demeye kadire olur 

mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)     

Mesele 121:
398

 

Zeyd tapu ile olan tarlayı oğlu Amr‟a ferağ eder oldukta Amr Zeyd‟i oluncaya 

değin gidip gözetmek Ģartıyla ferağ ve teslim ettikten sonra Zeyd fevt olsa, sair evladı 

ferağ mezbur muteber olmamakla ber muceb-i emr-i sultani ol tarladan hisselerinin 
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harç-ı intikalini verip re‟y-i sahib-i arzla hisselerini Amr‟dan alıp bi-la tapu zapta kadir 

olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh) 

Mesele 122:
399

 

Zeyd ve Amr‟ın tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bir müddet teğalluben zapt ve 

ziraat eylese, Amr ol tarlayı Zeyd‟den altıkta müddet mezburede Zeyd‟in ziraat için 

Zeyd‟den noksan-ı arz yahut ecir-i misil namına nesne almaya kadir olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Ahmet Muhtar ufiye anh)   

Mesele 123:
400

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak, 

oğulları Amr ve Bekr‟i ve kızı Hint‟i ve kendinden mukaddem fevt olan oğlunun oğul-

ları BiĢr ve Halit‟i ve yine kendinden mukaddem fevt olan kızının oğulları Velit ve Sait 

ve Esat ve Nezir‟i ve yine kendinden mukaddem fevt olan kızının oğulları ReĢit‟i ve 

yine kendinden mukaddem fevt olan kızının kızları Zeynep ve Hatice‟yi terk ettikte 

mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın harç-ı intikalini verip, yedi hisseden üç 

hissesini seviyyen Amr ve Bekr ve Hint ve bir hissesini BiĢr ve Halit ve diğer bir hisse-

sini Velit ve Sait ve Esat ve Nezir ve ahir bir hissesini ReĢit ve baki bir hisseyi dahi 

Zeynep ve Hatice‟ye bi-la bedel zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l 

fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 124:
401

 

Hint araziye-i emiriyyeden mülk ebeniyye ve kerûm eĢcârdan hâlî bedel öĢr 

mukâtaalı bir tarlaya mutasarrıf iken fevt olup, ashab-ı intikalden ancak derecede mu-

kaddem kızları Zeynep ve Hatice‟yi terk ettikte, mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol 

tarlanın harç-ı intikalini verip bi-la bedel zapt etmek istediklerinde Hint‟in li-ebeveyn er 

karındaĢı Zeyd “ mücerret ol tarla mukâtaalı olmakla emlak gibi mevrûs olur öyle ola-

cak, üç sehminden bir sehmi dahi ben zapt ederim” demeye kadir olur mu? El-cevap: 

Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 125:
402

 

Zeyd‟in bir kasaba haricinde yeri arz-ı miri ve etrafında taĢ duvar olup etrafında 

birkaç dip çapa (yer yer) mülk eĢcârı olan bahçesinin içinde otuz dönüm miktarı cümle 
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arsa bîzâ (boĢ) olup saban ile olunur olsa, hala Zeyd fevt olup oğulları Amr ve Bekr ve 

kızları Hint ve Zeynep‟i terk ettikte, mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol yerin harç-ı 

intikalini verip bi-la bedel seviyyen zapt etmek iktiza ederken, Amr ve Bekr “mücerret 

saban ile ziraat olunan otuz dönüm hali yerin etrafında çâbecâ (yer yer) mülk eĢcâr ol-

makla, ol yerin altı hisseden dört hissesini biz zapt ederiz” demeye kadir olurlar mı? El-

cevap: Olmazlar. (Ketebehu‟l fakir Hüseyin Hüsnü el-Çelebi ufiye anh) 

Mesele 126:
403

 

Bir karyenin hududu dâhilinde olup ba-tapu tasarruf olunan araziye mutasarrıf 

bulunan Zeyd diğer karye karye ahalisinden Amr ferağ olduğu halde evvel araziyenin 

bulunduğu karye ahalisinden yere zarureti olan Bekr, ol araziyeyi bedel-i misliyle bir 

seneye kadar talep ve davaya kadir olur mu? El-cevap: Olur. (Ketebehu‟l fakir Musa 

Kazım ufiye anh)  

Mesele 127:
404

 

Zeyd araziye-i emiriyyeden mülk ebeniyye ve kerûm ve eĢcârdan hali bedel öĢr 

mukâtaalı bir tarlaya mutasarrıf iken fevt olup, ancak li-ebeveyn er karındaĢları Amr ve 

Bekr‟i ve zevcesi Hint‟i terk ettikte, mezburlar ber muceb-i emr-i sultani ol tarlanın 

harç-ı intikalini verip, selâse-i erbaını Amr ve Bekr ve bir rub‟unu Hint bila bedel zapta 

kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Musa Kazım ufiye anh) 

2.1.1.2.4. Babu’l-mer’a 

Mesele 1:
405

 

Bir karye ahalisinin mer‟ây-ı kadimlerinden olan yerin bir miktarını sahib-i arz 

tapu ile Zeyd‟e vermeye kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. (Ketebehu‟l fakir Halit Efen-

dizade Muhammet Cemaluddin ufiye anhuma) 

Mesele 2:
406

 

Zeyd bir karye kurbunda olan bir miktar arazi için “mukâtaa ile tasarrufumda 

olup mahsus koyun kıĢlağımdır” diye sahib-i arz huzurunda dava ve ikamet beyyine 

edip ahali-i karye kadimden cümle karyemiz ahalisinin mer‟âsıdır diye dava ve ikamet-i 

beyyine eyleseler, mer‟ây-ı kadim olduğu meĢhur ve mütevatir iken, Zeyd ol araziyi 
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mer‟â olmak üzere tasarrufundan karyeyi men edip müstekıllen koyun kıĢlağı etmeye 

kadir olur mu? El-cevap: Olmaz. ( Ketebehu‟l fakir Ġsmet Beyzade Arif Hikmet ufiye 

anhuma )   

Mesele 3:
407

 

Bir karye ahalisinin mahsus mer‟â-i kadimlerinde karye-i uhrâ ahalisinden bir-

kaç kimseler bi-ğayr-i hak hayvanlarını gezdirip otlatır olsalar, karye-i evvel ahalisi ol 

kimseleri men‟e kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ketebehu‟l fakir Muhammed Sa-

dettin ufiye anh)   

Mesele 4:
408

 

Bir karyede Zeyd‟in tasarrufunda olan bir miktar arazi için karye-i mezbura aha-

lisi “ol arazi karyemizin mahsus ve muayyen mer‟âsındandır” diye Zeyd‟den sahib-i arz 

huzurunda dava ve Zeyd inkâr eylese, ahali ol arazi karyeleri merasında olduğunu isbat 

edecek ol araziyi mer‟âları olmak üzere zapta kadir olurlar mı? El-cevap: Olurlar. (Ke-

tebehu‟l fakir Muhammed Sadettin ufiye anh) 

Mecmua-i Cedide, hicri (sav) 1319 yılı mübarek Ramazan Ayının öncesine tesa-

düf ederek, kudretli Allah‟ ın Halifesi (olan) Efendimiz Sultanoğlu Sultanoğlu Sultan 

ReĢat Han‟ın destekleriyle Ġstanbul Matbaâ-i Hayriyyede basımı tamamlanmıĢtır… 

2.1.2. Fetvaların Değerlendirilmesi 

Yukarda transkripsiyonunu verdiğimiz Ġlâveli Mecmûa-i Cedîde‟nin feraiz bah-

sindeki fetvalar ile alakalı bazı bilgilere değinmek istiyorum. Değerlendirmelerde ko-

laylık olması bakımından fetvaları numaralandırdık ve fetvaları mesele diye isimlendir-

dik. Bazı fetvalar birbirine benzemesi sebebiyle tekrara kaçmamak adına daha önce iĢ-

lenmiĢ meselenin numarasını verdik. Fetvalardaki bazı terim ifadeleri dipnotta açıkla-

dık. Bunun yanısıra Osmanlıca garib kelimeleri parantez içinde vermekle iktifa ettik. Bu 

surette diyerek baĢlayan, bir önceki mesele ile ilintili meselelere de ayrı bir numara ve-

rip ayrıca değerlendirdik. Bunların baĢına “bir önceki meselenin devamı olarak veya 

yukarıdaki meselenin devamı:” ibarelerini ekledik.    

Tablo 4 Bu surette diye baĢlayan fetvaların bab baĢlıklarına göre genel dağılımı. 

Kitabu‟l Ferâiz  fi‟l Haml  fi‟l Arâzi  Babu‟l Mera  Toplam  

37 1 12 --- 50 

                                                             
407

Mürteza, age., 675. 
408

Mürteza, age., 675. 
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2.1.2.1. Kitâbu’l-ferâiz 

Mesele 1:  

Mirası hak etmeyi engelleyen faktörlerden birisi de kölelik veya kısmi köleliktir 

(ümmü‟l veled gibi).
409

  Ümmü‟l veled, efendisinin azat ettim demediği veya efendisi 

ölmediği müddetçe hür olmaz.
410

 Bu itibarla meseledeki (Hatice) teyzesi Hint‟den kalan 

mirası annesinin (Zeynep) köleliği devam ettiği için terikenin tamamını almaya hak 

sahibi olur.   

“İslâm hukukunda köle esas itibariyle annenin statüsüne tâbidir. Hür bir baba 

ile köle bir anneden doğan çocuk köledir ve bu kölenin mülkiyeti annenin efendisine 

aittir. Bunun istisnası efendi ile onun câriyesinden doğan çocuk olup bu çocuk hür-

dür.”
411

  

Hatice, terikenin tamamını alması bu sebeple mümkün olmuĢtur.                                                           

  Mesele 2:  

Bu fetvada 1. meselenin zıddı olarak baba köle, anne hürdür. Kölelikte statü, an-

nenin statüsüne göre belirlenir. Anne hür olduğu için babasının köleliği o kiĢiye sirayet 

etmez. Bu takdirde kiĢi hür kabül edilir.  Meselede miras paylaĢımı geride kalan anne, 

ana-baba bir kız kardeĢ ile ana bir erkek kardeĢ arasında pay ediliyor. Mirastaki payları 

kırk halde anlatıldığı gibi: Anne (ölenin kardeĢleri ile beraber olduğu için)1/6,  ab kız-

kardeĢ (birtane olduğu için) ½, a erkek kardeĢ( birtane olduğu için) 1/6 hisse alırlar. 

Fetvada bu minvaldedir.  

Mesele 3:  

Bu mesele yukarıdakinin devamıdır. Zira babanın köle olduğunu bir önceki me-

seleden anladık. Daha önceden bilindiği gibi kölelik mirasa engeldir. Köle olan babaya 

mirastan pay verilmediği için velâ cihetinden babayı köle eden kimseye de pay yoktur.                       

Mesele 4:  

                                                             
409

Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, (Ġstanbul: Bilmen Yayınevi,  

t.y.),  5: 224; Sahibi için onun ikrarı ile çocuk doğuran cariye. Bkz. Erdoğan, age., “Ümmü‟l Veled” md., 

592. 
410

Ali Haydar Efendi, age., 27. 
411

Mehmet Âkif Aydın - Muhammed Hamîdullah, “Köle”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 26 (Ġstanbul: TDV 

Yayınları, 2002), 239. 
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Mesele adilane gerçekleĢmiĢtir. Teğalluben ve müstekılleten ifadelerine açıklık 

getirmek lazımdır. Hanefiler‟in genel kabülüne göre terike: Aynında (mülkiyetinde) 

baĢkalarının hakkı bulunmayan, ölünün geride bıraktığı maldır.
412

 Terikeye dâhil bir 

arsayı zorla ve tek başına alan Hint‟in hissedeki payı kendisine aittir, lakin diğer hisse 

sahiplerinin ki kendine ait değildir. Mecelle kaidesi gereği “Bilâ sebeb-i meşrû birinin 

malını bir kimsenin ahzeylemesi câiz olmaz.”
413

 Sahiplerine geri verilmelidir.
414

   

Mesele 5: 

Terikenin taksimatı bir önceki meselede olduğu gibi âdilane gerçekleĢmiĢtır. La-

kin teğallub ve müstegıllet ile ilgili malumat bir önceki fetvada zikredildiği için burada 

bahsetmeyi lüzumlu görmedik. Bu meselede fuzulinin akdi mevzu bahistir. Fuzuli‟nin 

iĢlemleri geçerlidir, fakat temsil ettiği kimsenin onayına bağlıdır.
415

 Kaldı ki “bey-i‟ 

mucizler olmayıp” ifadesiyle bu satıĢa onay vermedikleri açıkça ortadadır. Meselede, 

fuzûlî (Hint) dört kız ve bir oğul adına yapmıĢ olduğu bu akdin tamamı geçerli değildir. 

Lakin maliki bulunduğu mezkûr menzildeki hissesi kadarı geçerlidir.  

Mesele 6: 

Zevi‟l erhâm‟da mirasın dağıtılması“ ehl-i karâbet” 
416

‟e göre dört sınıftan oluĢ-

maktadır. Meseledeki örnekleme üçüncü sınıfa girmektedir. Bunlar öz, ab. , bb. , kız 

kardeĢ çocukları ve öz, ab. , bb. erkek kardeĢ kızlarıdır. Ashâbu‟l ferâizden ve asabeden 

kimse olmadığı için zevi‟l erhamdan mirasçı olmuĢlardır.
417

 Öz erkek kardeĢ kızları, 

babalarının asabe olmaları sebebiyle terikenin tamamını alırlar.
418

 Ġki kiĢi oldukları için 

terekenin tamamını aralarında eĢit olarak bölüĢürler. 

Mesele 7: 

Beytü‟l mâl mirası alması için, terikede hakkı olanlardan hiçbirinin bulunmama-

sı gerekir.  Sadece ashab-ı ferâiz‟den karı veya kocanın mirasçı olarak bulunması duru-

                                                             
412

Ġbn-i Âbidîn, Reddü‟l Muhtâr ale‟dürrü‟l Muhtâr Şerh-i Tenvîru‟l Ebsâr, (Riyad: Dâr-u ilmi‟l Kutup, 

t.y.), 10: 493; Ali Haydar Efendi, age., 12; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, (Ġstanbul: Ġz 

Yayıncılık, 2009), 1: 429. 
413

Mecelle, md. 97. 
414

Bilmen, age., 5: 214. 
415

ġemsuddin es-Serahsî, el-Mebsût, (Beyrut: Dâru‟l Mağfire, 1989), 13: 153; Sabri ġakir Ansay, Hukuk 

Tarihinde İslâm Hukuku, (Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları, 2002), 203-205; BeĢir Gözübenli, “ Fuzu-

li”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 13, (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1996), 239-240. 
416

Zevi‟l erhâm‟ın mirası dağıtılırken ölüye yakınlığı temel alanlar. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hamza Aktan, 

Mukayeseli İslam Miras Hukuku (Ġstanbul: ĠĢaret Yayınları, 1991), 223-224.  
417

Aktan, age., 222. 
418

Aktan, age., 233. 
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munda, muayyen hisselerini alırlar. Bakiye ise beytü‟l mâle kalır.
419

 Bu mevzuda hazi-

nenin mirası alması mirasçılık sebebiyle değil sahipsiz mal olması itibariyledir.
420

   

Mesele 8: 

Münâseha (terikenin taksimatından evvel varislerden birinin veya bir kaçının 

ölmesi)
421

 ve mevle‟l atâka (asabe-i nesebiyyeden kimse bulunmadığı takdirde velâ se-

bebi ile asabe-i sebebiyyeden varis olma durumu)
422

 ile her iki irsiyet cinsinden mirasın 

aktarımı mevzu edilmiĢtir.  

Me‟haz„da fetvada iĢlenen münâseha ve mevle‟l atâka konuları ile alakalı dakik 

bilgi yoktur. Terikenin taksimatı ve varis olmaya hak kazananlar mevzu edilmiĢtir. Mül-

teka‟l Ebhur‟un ferâiz bahsinin hemen baĢ tarafı alıntılanmıĢtır.  

Mesele 9: 

Zevi‟l erhâmın mirasçılığını detaylı bir Ģekilde iĢlendiği ve üçte bir vasiyet edi-

len Ģahsın mirasçılığını aynı meselede gösteren bir fetvadır. Mevzu edilecek bir husus 

yoktur. Adilane
423

 bir taksim olmuĢtur. 

Mesele 10: 

Mirasın intikali konusu Kur‟an sünnet ve icmaya dayanır
424

. Kur‟an-ı Kerim‟de 

en detaylı olarak anlatılan konuların baĢında miras ayetleri gelmektedir. Bu ayetlerin 

sonunda vasıyyet ve farz kılma ifadeleri geçmektedir. Genel bir ifadeyle “hududullah” 

yani Allah‟ın koyduğu kesin çizgi anlamına geldiği için, miras ile alakalı konularda 

muhalif tutum ve davranıĢlar kiĢiyi dini olarak ağır bir sonuca sürükleyebilir.
425

 Kaldı ki 

kiĢinin fetvada geçtiği Ģekliyle mirastan mahrum bırakılması irs‟in manilerinde de
426

 

mevcut değildir. Me‟hazda denildiği gibi nesep bir defa sabit olunca red yoktur.
427

 

Mesele 11: 

Mu‟tak: Sahibi tarafından azat edilmiĢ köle demektir.
428

 Ġrs‟in mani ortadan kal-

kınca Hint‟in mirastaki payını alması caizdir. 

                                                             
419

Ali Haydar Efendi, age.,  26; Berki, age., 135; Aktan, age.,  246. 
420

Ali Haydar Efendi, age.,  26; Aktan, age., 246.  
421

Ali Haydar Efendi, age., 104; Berki, age., 157; Aktan, age., 180. 
422

Bilmen, age., 5: 277. 
423

Hisselerin mahrece denk olması durumudur. Bkz. Mehmet ġener, “Miras Terimleri”, DEÜİFD, sy. 8 

(1994): 26. 
424

Ali Haydar Efendi, age., 10. 
425

Ġsmail Karagöz, Kur‟an ve Miras, (Ankara: Kar Yayınları,  2016), 51-52.  
426

“Katl, kölelik, din ayrılığı ve uyruk (ülke) ayrılığı gibi…” bk. Bilmen, age., 5: 223-226; Halebi, age.,  

930-931. 
427

Haskefî, age., 523. 
428

Erdoğan, age., “Mu‟tak” md., 402. 
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Mesele 12: 

Koca terikenin yarısını alır zira çocuk yoktur. Kuvvet-i karâbet muvacehesinde 

asabeden oğul olsaydı mutik (azat eden) leri sakıt ederdi.
429

 Azat eden mevlanın kendi-

si, kendisi bulunmadığı takdirde erkek asabeleri, asabe sıfatıyla ölüye mirasçı olurlar.
430

 

Köle olan Rukiye, kız kardeĢlere miras kalmasından dolayı mirasçı olmuĢlardır.
431

 Er-

kek kardeĢle birlikte bulundukları için ikili birli terikeden hisselerini alırlar. 

Mesele 13: 

Ġrsin manilerinden biriside ölüm tarihinde meçhuliyettir. Ġki yakın ( baba oğul 

veya karı koca gibi) birlikte ölmeleri durumunda, hangisinin önce öldüğü bilinemediği 

için biribirlerine mirasçı olamazlar, malları sağ olan mirasçılara pay edilir. 
432

  

Mesele 14: 

Ġrs‟in manilerinden birisi uyruk & devlet farkıdır. Lakin bu gayr-ı müslimler ara-

sında cereyan eden bir husustur. Müslümanlarda tebea farklılığı mirasa engel değil-

dir.
433

 Bu konuda İki düşman devlet‟in tebası biribirine mirasçı olamamasının sebebi, 

biribirlerinin arasında canlarına kasdedecek şekilde düşmanlık bulunmasıdır. Fakat 

mirasta ise varisi bulunduğu kimseye yakınlığı
434

 ön plandadır. “Zira katl irse mani 

olmasının sebeplerinden biriside budur denebilir”. Fakat iki devlet arasında sulh olup 

birliktelik artarsa, o iki memleket bir dâr (millet & devlet ) sayılır. İki tebanın birbirle-

rine mirasçı olabilmeleri mümkün olur.
435

  

Mesele 15: 

Hint zevi‟l erhâmda üçüncü sınıf mirasçı olup tek baĢına bulunması sebebiyle 

mirasın tamamını alır.
436

 

Mesele 16: 

Bir önceki fetva ile ilgisi münasebetiyle, Beytü‟l mâl‟in mirası alması için, teri-

kede hakkı olanlardan hiçbirinin bulunmaması gerekir. Sadece ashab-ı ferâiz‟den karı 

veya kocanın mirasçı olarak bulunması durumunda, muayyen hisselerini alırlar. Bakiye 

                                                             
429

Aktan, age., 88. 
430

Aktan, age., 88. 
431

Ali Haydar Efendi, age., 72. 
432

Bilmen, age., 5: 228-230; Berki, age., 34. 
433

Bilmen, age., 5: 230; Berki, age., 34. 
434

Zarar vermeyeceğinden emin olma durumu... 
435

Bilmen, age., 5: 226-227 
436

Aktan, age., 33. 
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ise beytü‟l mâle kalır. Bu mevzuda hazinenin mirası alması mirasçılık sebebiyle değil 

sahib-isiz mal olması itibariyledir.
437

  

Mesele 17: 

Tebeâ-i müĢarun ileyha ( daha önce bahsedilen tebaa)  ifadesi Tebeâ-i Devlet-i 

Âliyye-i Ġslamiyye ifadesinden sonra geldiği için, bu fetvada Ġslam Devleti tebasından 

anlamına geliyor. Bu sebeple tebea farkı bulunmayan zimmî olan gayr- müslimlerin 

birbirlerine varis olmalarında bir sakınca yoktur. 

Mesele 18: 

Bir önceki fetvanın devamı olarak, her ne kadar ırsi yakınlık mevcut isede uyruk 

farkı gayr-ı müslimlerde mirasa engeldir.
438

   

Mesele 19: 

Sadece ashab-ı ferâiz‟den karı veya kocanın mirasçı olarak bulunması durumun-

da, muayyen hisselerini alırlar. Bakiye ise beytü‟l mâle kalır. 

Mesele 20: 

Bu meseledeki farklılık iki eĢ, amcaoğlu ve mûsâ leh‟in bir arada terikeye miras-

çı olarak katılmalarıdır. Bir erkeğin öldüğünde mirasçı olarak birden fazla eĢ bırakması 

durumunda, bir eĢin alacağı hisse aralarında eĢit olarak bölüĢtürülür.
439

  Bi-nefsihi asa-

belerden 13. Sıradaki öz amcaoğu meselede bakiyeyi almıĢtır.
440

 

Mesele 21: 

Terikede sadece koca ve ab. Kız kardeĢ‟in bulunması durumunda hisseleri kırk 

halde zikredildiği (1/2) gibi terikeyi eĢit olarak bölüĢürler. 

Mesele 22:  

Bir öceki meselenin devamı olarak, b. er. kardeĢ terikeye katıldığında bakiyeyi 

alır. Lakin koca ve öz kız kardeĢ terikeyi müsavi olarak bölüĢtükleri için bakiye kalma-

mıĢtır. Bir baĢka deyiĢle ölüye yakınlığı daha fazla olan uzaktakini mirasçılıktan düĢü-

rür (kuvvet-i karâbet).
441

  

Mesele 23: 

                                                             
437

Mesele 7‟nin izahatına bkz.  
438

Bilmen, age., 5: 227. 
439

Berki, age., 49. 
440

Aktan, age., 170. 
441

Ali Haydar Efendi, age., 35. 
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Meselede hata gibi görünen ama hata olmayan önemli bir husus vardır. Asabe-

den birinin bulunması beytü‟l mâl‟e terikeden mal kalmasına manidir.
442

 Lakin mutik-

lerden Zeyd ölmüştür. Köleyi kendi mülkiyetine intikalinden sonra azat etmesi, çocukla-

rını da velâ cihetinden mirasçı yapmıştır. Hissesini alabilecek asabeden bir yakınının 

bulunmayışı sebebiyle hissesi beytü‟l mâl‟e intikal etmiştir.
443

 Bu konuda Hz. Peygam-

berin “ Ben mirasçısı olmayanın mirasçısıyım…”  hadisi delil olarak gösterilebilir.
444

  

Mesele 24: 

Azat etme sebebiyle elde edilen miras hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder fakat 

ashab-ı ferâizine e-intikal etmez. Bu sebepten mutikin kızına mirasta pay yoktur.
445

 

Mesele 25: 

Azat edeni azat eden, aynı azan eden hükmünde asabe-i sebebiyyedendir.
446

 Mi-

rasçı olarak tek kalması durumunda terekenin tamamını alır. (Bkz. Ferâiz cetveli asabe 

kısmı, azat eden.) 

Mesele 26: 

Bu mesele yukarıda geçen 23. meseleden tek farkı, vefat eden mutiklerin hissele-

rini alabilecek asabeden varislerinin olmalarıdır. Bu sebebepten beytü‟l mâl‟e intikal 

eden bir mal söz konusu değildir. 

Mesele 27: 

Mesele 21 de detaylıca anlatılmıĢtır.  

Mesele 28: 

Kölelik mirasa engeldir. Bu sebeple mirasçı olamamıĢtır. 

Mesele 29: 

Münâseha, terekenin taksiminden önce bir veya daha fazla mirasçının ölmesi du-

rumudur. Sonradan ölenin mirasçıları önceden ölenin mirasçılarından ibaret ise ( sadece 

kardeĢlerini mirasçı bırakan kelâle mirasçılığında olduğu gibi ) ve hisselerde bir deği-

Ģiklik söz konusu değil ise bir meselede taksimat yapılır. Fakat sonradan ölenin mirasçı-

ları farklı ise o takdirde her ölüye ayrı mesele kurulur.
447

 Esasen münâseha konusunu 

                                                             
442

Berki, age., 135. 
443

Ebû Dâvûd Süleymân b. el-EĢ„as b. Ġshâk es-Sicistânî el-Ezdî, es-Sünen, ( Riyad: Mektebetu‟l Meârif, 

t.y.) ,  Fer‟aiz, 8., 515. 
444

Aktan, age., 246. 
445

Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
446

Berki, age., 78/80. (bkz. 13. Mesele). 
447

Berki, age., 157. 
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ortak hisseli mallarda dükkân, arsa ve mülk arazilerde ortaya çıkmaktadır. Beytü‟l mâl 

hisse alamayacak olsaydı mesele daha da fazla hissedar ile birlikte epey uzayacaktı. 

Beytü‟l mâl‟in mirası alması konusu daha önce iĢlenmiĢtir. Sadece zevcenin kal-

dığı duruma bir örnek vardır. Bu konularla alakalı geçtiğimiz meselelerde teferruatlı 

izahatlara yer verdik.
448

   

Mesele 30: 

Uyruk farkı sadece gayr-ı Müslimlerin mirasçılığında geçerlidir.
449

 Bundan do-

layı farklı memleketlerde yaĢayan öz erkek ve kız kardeĢler mirastan mahrumdurlar. 

Muris‟in aynı milletten olan ve zevi‟l erhâmın üçüncü sınıf mirasçılarından öz kız kar-

deĢ kızı Rukiye terikeyi tek baĢına almıĢtır.
450

  

Mesele 31:  

Hanefiler‟in genel kabülüne göre terike: Aynında (mülkiyetinde) baĢkalarının 

hakkı bulunmayan, ölünün geride bıraktığı maldır.
451

 Zorla terikeyi alan Amr‟ın hisse-

deki payı kendisine aittir, lakin diğer hisse sahsahiplerinin ki kendine ait değildir. Baş-

ka bir deyişle bu hâdise mirasta hissesi olan kişilerin haklarını bir nevi gasb
452

 etmek 

demektir. Gasb, evvel emirde günahtır. Nisa 4/29‟da “ Ey iman edenler mallarınızı ara-

nızda batıl Ģekilde yemeyin” ayetinde ki „batıl‟ kelimesi ribâ, gasb ve kumar gibi kötü 

hareketlere yorumlanmıĢtır. Gasb ile elde edilen nesne, Ģer-i Ģerife göre mal kabul edil-

mez zira geri verilmelidir.
453

 Zayi olması durumunda da tazmini gereklidir.
454

  Böyle bir 

mal miras olarak intikal de edemez. Mecelle kaidesi gereği “Bilâ sebeb-i meşrû birinin 

malını bir kimsenin ahzeylemesi câiz olmaz.”
455

 sahiplerine geri verilmelidir.
456

  Mese-

lede ki mezkûr hisse sahipleri (Hind, Rukiye Hatice, Zeynep) , zorla terikeyi alan 

(Amr)‟ın çocuklarından mirastaki paylarını alabilirler.  

Mesele 32:  

                                                             
448

Bkz. Mesele 7, 16 ve 19. 
449

Bilmen, age., 5: 230; Berki, age., 34. 
450

Aktan, age., 222. 
451

Ġbn-i Âbidîn, Reddü‟l Muhtâr ale‟dürrü‟l Muhtâr Şerh-i Tenvîru‟l Ebsâr (Riyad: Dâr-u ilmi‟l Kutup, 

t.y.), 10: 493; Ali Haydar Efendi, age., 12; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku (Ġstanbul, Ġz 

Yayıncılık, 2009), 1: 429. 
452

Bilmen, age., 7: 330-331. 
453

Kayserili Mesut Efendi, Mirât-ı Mecelle, (Ġstanbul: Âsitâne, t.y.), 37. “Güzelhisari‟nin Menâfiu‟ d-

Dekâik adlı eserinden alıntı yapmıĢtır.” ; Ansay, age., 207-210; Bilmen, age., 5: 214 
454

Bilmen, age., 7: 333; Ansay, age., 207-210; Karaman, age., 2: 478-482; Mehmet Âkif Aydın, “Gasp”, 

TDV İslam Ansiklopedisi, c. 13 (Ġstanbul: TDV Yayınları,1996), 388-390. 
455

Mecelle, md. 97. 
456

Bilmen, age., 5: 214 
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Münâseha beĢ kademeli olmuĢtur. Mirasçılarının azlığı mahrecin düĢük olmasını 

sağlamıĢtır. Münâseha meselesinin çözümü esnasında birinci ve ikinci iĢlemlerde reddi-

ye
457

 meselesi gündeme girince mesele dahada girift bir hale gelmiĢtir. Koca ve karıya 

red yoktur.
458

 Birinci basamakta kıza ikinci basamakta anaya red vardır. Ġki meselede 

payları toplamın mahreç olarak alınması ile çözülmüĢtür. Münaseha meselesinin çözü-

münün son basamağında mutikin oğlunun oğlu meseleye dâhil olmuĢtur. Mutikin erkek 

asabesi ne kadar aĢağı olursa olsun velâ cihetinden varis olmuĢtur. Ayrıca eserde bu 

fetvanın altında Ģeyhülislâm ismi zikredilmemiĢtir.
459

  

Mesele 33: 

Asabe üç sınıftan müteĢekkildir. Bunlar bi nefsihi asabe, bi ğayrihi asabe, mea‟ 

ğayrihi asabeliklerdir. Sırasıyla birinci derecedeki ikinciye, ikinci derecedeki üçüncü 

derecedekine öncelenir. Ya sakıt eder veya hacb-ı noksana tabi tutar.
460

 Oğlun oğlunun 

oğlu bi nefsihi asabe Oğlun kızı ise bi ğayrihi asabedir.  Oğlun oğlunun oğlu, oğlun kı-

zını asabe yapar.
461

  

Me‟hazdaki nakilin hilafına meselede eĢit olarak hisse paylaĢılır denmiĢtir. La-

kin fetvada bir yanlışlık söz konusudur ya da matbağa hatası mevcuttur. Fetvalar, Şey-

hulislam‟ın fetvayı vermesi, kaleme alınması, fetva formuna sokulması ve arşive kayde-

dilmesi gibi birçok işlemden geçmektedir. Fetvahanedeki bu yolculuk esnasında, fetva-

daki yanlışlığın fark edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Kanaatimiz matbağa hatası yönün-

dedir. Çünkü Oğul kızı ile oğlun oğlunun oğlu bir mesele de varis olsalar ikili birli tak-

simata dâhil olurlar. 
462

   

Mesele 34:  

Ġhtilâf-ı dâreyn daha önceki meselelerimizde geçtiği üzere gayr-ı müslimler ara-

sında geçerliydi.
463

 Meselede öz erkek kardeĢler asabeden oldukları halde, farklı millet-

ten olmaları sebebiyle hacb-ı hırmana uğramıĢlardır. Aynı milletten olup asabeden mi-

rası alacak kimse bulunmayınca terike zevi‟l erhamın üçüncü sınıf varislerinden, öz kız 

                                                             
457

“Asabeden kimse bulunmadığında ashâb-ı ferâizden artan malın yine ashâb-ı ferâize hisseleri nisbetin-

de dağıtılması iĢlemidir.” Bkz. Cürcâni, age., 121-122; Ali Haydar Efendi, age., 12; 
458

Cürcânî, age., 122; Ali Haydar Efendi, age., 100. 
459

Mürteza, age., 601. 
460

Ali Haydar Efendi, age., 33. 
461

Mevsılî, age., 5: 551; Cürcânî, age., 80-81; Ali Haydar Efendi, age., 49 ve 67; Bilmen, age., 5: 274; 

Ansay, age.,  270-271; Berki, age.,  75; Karaman, age., 1: 465; Aktan, age., 171; 
462

Cürcânî, age., 80-81; Aktan, age., 222. 
463

Bilmen, age., 5: 230; Berki, age., 34; Bu konudaki tartıĢmalr için bkz. KâĢif Hamdi Okur, “Ġslam Hu-

kukunda Miras Engeli Olarak Din Ayrılığı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sy. 3 (2007): 95-

119. 
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kardeĢ kızları (Zeynep ve Hatice) ye kalmıĢtır. Zevi‟l erham‟dan öz kız kardeĢ kızları 

terikeyi aralarında eĢit olarak paylaĢmıĢlardır.  

Mesele 35: 

Aynı devlette yaĢayan ve iki farklı dine mensup (Ortadoks kardeĢten Yahudi 

kardeĢe) gayr-ı müslimler arasında veraset devam eder.
464

 Haddizatında ihtilâf-ı din 

müslümanlar arasında geçerlidir.
465

 Yahudi kardeĢ asabeden ve tek baĢına olması hase-

biyle terikeyi tek baĢına alır. 

Mesele 36: 

Hukukî birtakım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi dinimizce kabul görme-

miĢtir.
466

 Aharat oğulluğu veya evlatlık hiçbir Ģekilde mirastan pay alamaz. Malın üçte 

birini aĢmayacak Ģekilde vasiyette bulunması durumu müstesna… 

Mesele 37: 

Yukarıda geçen meselelerde açıklanmıĢtır. (Bkz. Mesele 34, 30, 17, 14.) Bir ay-

rıntı olarak, ölüm tarihi kilit noktadır.
467

 Varisin ölüm anındaki murisin dini ne ise ona 

göre amel edilir. Müslüman olma iĢi varisin ölümünden sonra meydana gelmesi mirasa 

engel teĢkil etmez.
468

 

Mesele 38: 

Mesele izahtan vâreste olarak bir önceki meselenin zıddıdır. 

Mesele 39: 

Bir önceki meselenin devamı olarak, ihtilâf-u dâr engeli devrededir. 

Mesele 40: 

Münâseha ikinci basamakta çözülmüĢtür. Meselenin ikinci basamağında murise 

(Hint) asabe-i nesebiyyeden dedesinin cüzü (Amr ve Bekr), farz sahiplerinden kimse 

olmaması sebebiyle mirasın tamamını eĢit olarak almıĢlardır. 

Mesele 41: 

                                                             
464

Bazı ulemaya göre: mirasın tevarüsü için din farkı sadece Yahudilik ve Ġseviliktir. Bunun dıĢındakilerin 

bir birine mirasçı olamayacağı görüĢündedirler. Bkz. Cürcânî, age.,  52; Karaman, age., 1: 426.  
465

Ali Haydar Efendi, age., 29; Okur, agmk., 99-104.  
466

Ahzâb, 33/4-5; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, es-Sünen, (Beyrut: Daru‟l er-

Risaleti‟l Alemiyyeti), Hudûd, 36, 6: 2009; Ansay, age., 240-241; Sadeddin Berki, Kur‟anda Veraset 

Sistemi, (Ġstanbul: Binbirdirek Kitapevi, 1984), 61. 
467

Okur, agmk.,103-104. 
468

Ġbn-i Âbidîn, age., 10: 505; Berki, age., 33; 
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Kız kardeĢ kızı ve amcakızı zevi‟l erhâmdandır
469

. Asabeden birisinin bulunması 

zevi‟l erhâmı sakıt eder.
470

  

Mesele 42 

Ġhtilâf-u dâr gayr-ı müslimler arasında geçerli bir husustur. Bkz. Mesele 34. 

Mesele 43: 

Bir önceki meselenin zıddı olarak müslümanlar için ihtilâf-u dâr mirasa engel 

değildir. Bkz. Mesele 34. 

Mesele 44: 

Avliye: Bir meselede varislerin paylarının meselenin mahrecinden fazla çıkması 

halidir.
471

 Bu takdirde varislerin payları meselenin mahreci yapılır.
472

 Mesele bu Ģekilde 

çözüme kavuĢturulur. 

Mesele 45: 

Bir önceki fetvanın devamı olarak; Cihet yakınlığı (kurb-i cihet) asabenin birbi-

rini sakıt etme sebebidir. Yani murisin cüzü murisin babasının cüzünü sakıt eder. Bu 

itibarla kız, öz kız kardeĢi mirasçılıktan düĢürür.
473

  

Mesele 46: 

Din ayrılığı mirasa engeldir.
 474

  Karı ve koca da buna dâhildir. 
475

 

Mesele 47: 

Terikede çocuk bulunduğu için karı 1/8 almıĢtır. Ashâb-ı ferâiz‟den a. kardeĢler 

1/3 hisseyi eĢit paylaĢırlar. Asabeden ab. amca oğulları bakiyeyi alırlar. Bu fetvadaki 

farklılık Bekr‟in iki cihetten hisse almasıdır. Birincisi asabe olarak bakiyede BiĢr‟e, 

ikinci olarak a. kardeĢ olması ile 1/3 hisseye müĢareket etmesidir. 

Mesele 48: 

Ab. kızkardeĢ bir meselede tek baĢına mirasçı ise terikeyi tek baĢına alır.
476

 

Mesele 49: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Din ayrılığı mirasa engeldir.
 477

   

Mesele 50: 

                                                             
469

Bunlar sırasıyla 3. ve 4. Sınıftan zevi‟l erhâmdırlar. Bkz. Berki, age., 43. 
470

Halebi, age., 2: 940. 
471

Mevsılî, age.,  5: 560; Cürcânî, age., 97. 
472

Mevsılî, age., 5: 60;  Ansay, age., 272-274; Ali Haydar Efendi, age., 78.  
473

Berki, age., 72; Karaman, age., 1: 462. 
474

Okur, agmd., 95-119. 
475

Cürcânî, age., 49. 
476

Berki, age., 61. 
477

Okur, agmk, 95-119. 
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Gayr-ı müslimler aynı devlette oldukları müddetçe miras almaya engel bir du-

rum yoktur. Meselede münaseha konusu iĢlenmiĢ ve iki kademede çözüme kavuĢturul-

muĢtur. 

Mesele 51: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Ġhtilâf-u dâr gayr-ı müslimler arasında ge-

çerli bir husustur. Bkz. Mesele 34. 

Mesele 52: 

Ashâb-ı ferâizden olan kız tek baĢına bulununca ½ hisse alır. Murisin babasının 

cüz‟ünden olan ab. amcaoğlu terekede kalanı alır. Terekede kalan mirasın yarısı olunca 

murisin kızıyla birlikte eĢit olak terikeyi paylaĢırlar.  

Mesele 53: 

Ülke (asli teb‟alık), evlilikle değiĢen bir Ģey değil, daha ziyade o bölgede doğ-

makla kazanılmıĢ bir haktır.
478

 Zimmî
479

 statüsünde devlet-i Ġslamiyyede pek tabi yaĢa-

nabilir. Meselede tebeiyyeti değiĢmediği de özellikle belirtilmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında 

evlilik ile ihtilâf-ı dâr gerçekleĢmez. GerçekleĢmediği için aynı ülkede yaĢayan yakınla-

rının
480

 bırakacağı mirastan mahrum edilemez. 

Mesele 54: 

Yukarıda ki mesele de miras bırakan ab. kızkardeĢ idi. Bu meselenin tek farkı 

miras bırakan‟ın “baba” olması…   

Mesele 55: 

Varisin ölüm anındaki murisin dini ne ise ona göre amel edilir. Bkz. Mesele 37. 

Mesele 56: 

Meseledeki vasiyet iki adet (sülüs)  1/3 vasiyet vardır ki buda 1/3 sınırını aĢmak-

tadır. Varislerden olan murisenin kızı hakkından rücu ederek vasiyet edilen ikinci Ģahsa 

hissesini devretmiĢtir.
481

 Aksi takdirde terikenin yarısı kıza ait olacaktı. 

Mesele 57: 

Aynı milletten olması gayr-ı Müslimleri birbirlerine mirasçı kılar. Bkz. Mesele 

34, 14. 

Mesele 58: 

                                                             
478

Karaman, age., 3: 250. 
479

Ġslam ahd ve emanını haiz bulunan gayr-ı müslim. Erdoğan, age., “Zimmî” md., 431. 
480

Kendisinden miras alabilecek yakınlık… 
481

Berki, age., 132.  
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Uyruk farkı gayr-ı müslimler için miras engelidir. Bkz. Mesele 34, 14. 

Mesele 59: 

Vela cihetinden miras, mutikin asabesine intikal eder. Fakat ashab-ı ferâizine in-

tikal etmez. Kız ise ashâb-ı ferâizdendir. Bu sebeple mutikin kızlarına mirasta pay yok-

tur.
482

 Bkz. Mesele 24. 

Mesele 60: 

Zevi‟l erhâm‟da dereceleri aynı ve kuvvet-i karâbeti de aynı olan birden fazla 

mirasçı bulunması durumunda, usulün sıfatı, füruun adedi dikkate alınarak paylar he-

saplanır. Ana bir kızkardeĢ çocuklarında ikili birli taksimat olmadığı için terikenin 

1/3‟nü eĢit olarak bölüĢürler. Bakiye öz kız kardeĢ kızı ve oğluna kalır ki bunlarda ikili 

birli hisse alırlar.
483

  

Mesele 61: 

 Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Kuvet-i karâbet neticesinde, murise 

daha yakın öz kız kardeĢ oğlu ve kızının bulunması, öz kız kardeĢ oğlunun “çocuğunu” 

mirasçılıktan düĢürür.   

Mesele 62: 

Azat eden mevlanın kendisi, kendisi bulunmadığı takdirde erkek asabeleri, asabe 

sıfatıyla ölüye mirasçı olurlar.
484

 Azat etme sebebiyle elde edilen miras hakkı, kiĢinin 

asabesine intikal eder fakat ashab-ı ferâizine intikal etmez.
485

 Bi nefsihi asabeden mi-

rasçı olmaması (gurb-i cihet), hem öz kız kardeĢi hemde azat edenin oğullarını mirasçı 

yapmıĢtır. 

Mesele 63: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Azat etme sebebiyle elde edilen miras hak-

kı, kiĢinin asabesine intikal eder fakat ashab-ı ferâizine intikal etmez. Bu sebepten mu-

tikin kızlarına mirasta pay yoktur.
486

 

Mesele 64: 

Bi nefsihi asabeden olan oğul, mutiki mirasçılıktan düĢürür. 

Mesele 65: 

                                                             
482

Mevsılî, age., 5: 576; Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
483

Aktan, age.,  233. 
484

Aktan, age., 88. 
485

Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
486

Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
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Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Bi nefsihi asabeden mirasçı olması, muti-

kin öz erkek kardeĢini sakıt (mirasçılıktan düĢürür) eder. Bkz. Mesele 62. 

Mesele 66: 

Bi nefsihi asabeden baba cihet yakınlığı ilkesi murisin bütün kardeĢlerini sakıt 

eder. Bkz. Mesele 62.  

Mesele 67: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Ġzahtan varestedir. 

Mesele 68: 

Münâseha beĢ kademede çözümlenmiĢ. Meselede, musa leh‟in oluĢu ve verese-

nin bi hayli fazla oluĢu mahreci beĢ haneli rakamlara çıkarmıĢtır. 

Mesele 69:  

Cihet, garabet ve derece aynı olduğu için meselede mezkûr baba bir amcaoğulla-

rı, eĢit hisse alırlar.  

Mesele 70:  

Bir önceki meselenin devamı olarak: Amcakızı ve hala çocukları zevi‟l 

erhâmdandır. Baba bir amcaoğlu bi nefsihi asabelerin sonuncusudur.
487

 Asabeden mi-

rasçı bulunması zevi‟l erhâmı mirastan sakıt eder.
488

 

Mesele 71: 

Meselede iki basamaklı münaseha ve iki cihetten akrabalık sebebiyle iki cihetten 

pay alma mevzu edilmiĢtir. Akraba evliliklerinde bu gibi durumlarla karĢılaĢılabilir. 

Meselede Amr, Zeyd‟in terikesi dağıtılırken bakiye, Hint‟in terikesi dağıtılırken hem 

koca olması sebebiyle ½ , hem öz amcaoğlu olması sebebiyle bakiyeyi almaya hak ka-

zanmıĢtır. Bu ise mirasın tamamıdır.  

Mesele 72: 

Ananın öz amcaoğlu zirahimden mirasçı olmuĢ ve terikenin tamamını almıĢtır. 

Mesele 73: 

Bir önceki meselenin devamı olarak:  Genel bir kural olarak (gurb-i cihet) yakın 

akraba uzaktakini sakıt eder. Bu sebeple öz amcaoğlu, ananın öz amcakızının kızını 

mirastan sakıt etmiĢtir. 

Mesele 74: 

                                                             
487

Aktan, age., 170. 
488

Ali Haydar Efendi, age., 111. 
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Bu meselemizde kelâle
489

 mirasçılığı vardır. Baba‟nın ve çocuğun bulunmadığı 

için kardeĢe miras kalma durumuna “Kuran‟ın” verdiği isimdir.
490

 Meselede ab. erkek 

ve kız kardeĢler bakiyeyi ikili birli palaĢırlar. Mesele âdilâne gerçekleĢmiĢtir. 

Mesele 75:  

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: A. b. erkek kardeĢ, b. bir erkek kardeĢi sa-

kıt eder. Lakin b. kız kardeĢ ashâb-ı ferâizden olması durumunda hissesini alırdı.  

Mesele 76: 

Mesele asabeden öz amcaoğlunun bulunması ile mesele teferruatsız âdilâne çö-

zümlenmiĢtir.  

Mesele 77: 

Ashâb-ı ferâiz‟den üç farkılı varis ile bi nefsihi asbelerin birinci ferdi oğul ile 

birlikte olduğu terikede dört kiĢiye de pay verilmiĢtir. 

Mesele 78: 

Ġki kız terikenin 2/3‟ünü ashâb-ı ferâizden, bakiye 1/3‟ünü de redden almak su-

retiyle terikeyi müsâviyen paylaĢırlar. 

Mesele 79: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: B. kız kardeĢ oğlu zevi‟l erhâmdandır. Kız-

lar hissesini altıktan sonra geride bir Ģey kalmamıĢtır. Genel bir prensip olarak mirasta, 

ciheti yakın olan uzaktakini sakıt eder. 

Mesele 80: 

Hacb ve mirastan mahrumiyet arasında isim, sebep ve etki bakımından farklılık-

lar mevcuttur. Mahrum ölü gibi kabul edildiğinden baĢkasını mahcub edemez iken 

mahcub bir baĢkasını hacbetmesi mümkündür.
491

 Katl sebebiyle mirasçı olamayan kiĢi 

kâfir gibi kabul edilir, terikenin paylaĢtırılmasında ölü gibidir.
492

 

Mesele 81: 

Bu meselede münâseha iĢin içine girince girft hale geldi. KardeĢi öldüren katil, 

kardeĢinden kalan mala varis olamaz.
493

 Öldürdüğü kişiye mirasçı olamaz. Lakin öldür-

düğü kardeşinin oğlununa mirasçı olabilir. Katl babasıyla alakalıdır, yiğeni ile değil. 

                                                             
489

Nisa, 4/176; Ebu Dâvud, Ferâiz, 2.  
490

Aktan, age., 144; Karagöz, age, 24. 
491

Osman Zümrüt, İslam Hukukunda Miras Engellerinden Öldürme (Katl) Suçu ve Sonuçları, (Ankara: 

Yalçınemel Yayınevi, 1989),12-13; Ali Haydar Efendi, age., 33-35. 
492

Cürcânî, age., 91-92; Ali Haydar Efendi, age., 35. 
493

Ebû Dâvud, Diyât, 18; Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, el-Câmiʿu‟s-sahîh, (Bey-

rut: Daru‟l Arabi‟l Ġslamî, 1996) Ferâiz 17. 
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Babasını öldürmesinden dolayı oluşan mahrumiyet yiğeninin bıraktığı mala mirasçı 

olmasına sirayet etmez. 

Mesele 82: 

Aynı devletten oldukları için ihtilâf-ı dâr hükmü geçerli değildir. Yani miras en-

geli yoktur. Zevi‟l erhâmın dördüncü basamaktaki mirasçılarından, öz dayı ve teyze 

çocukları bir meselede birlikte mirasçı olmuĢlardır. “Dördüncü sınıf zevi‟l erhâm evla-

dının hayyiz-i karabetleri
494

 aynı, kuvvet-i karbetleride aynı ise erkekler iki bayanlar bir 

hisse alırlar.”.
495

 Bu bilgiler ıĢığında, musa leh ( kendisine vasiyet edilen ) 1/3 hissesini 

aldıktan sonra, dayı ve teyzeye nisetle çocuklarına ikili birli taksimat yapılır. Daha son-

ra dayı ve teyze çocukları kendi aralarında anne ve babalarına nispetle düĢen hisselerini 

erkekler iki, bayanlar bir hisse olarak alırlar.  

Mesele 83: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Öz teyzenin mirasçılığı söz konusu değil-

dir. Zira ihtilaf-ı dar kuralı geçerlidir. 

Mesele 84: 

Dördüncü sınıf zi rahim evladının hayyiz-i karabetleri farklı olduğu takdirde, 

kuvvet-i karabetleri dikkate alınmaksızın iki gruba ayrılırlar. Ana tarafından zi rahim 

olanlara 1/3, baba tarafından zi rahim olanlara kalan 2/3 verilir. Ancak her iki gurubun 

kuvve-i karabetleri tercih sebebidir.
496

 Bu itibarla musa leh 1/3 hissesini aldıktan sonra, 

öz halakızı baba tarafından tek zi rahim olması hasebiyle 2/3 hissesini almıĢ ve öz dayı-

oğulları her bakımdan eĢit olmaları sebebiyle 1/3 hisseyi aralarında müsaviyen bölüĢ-

müĢlerdir. 

Mesele 85: 

Bir önceki meselenin devamı olarak; kuvvet-i karabet neticesinde dördüncü sınıf 

zi rahim evladı olan öz halaoğlunun oğlu ve annenin amcaoğlunun oğlu sakıt olmuĢlar-

dır. 

Mesele 86: 

Meselede iki cihetten akrabalık söz konusudur. Amr Zeyd‟in hem anabir erkek 

kardeĢi hemde öz amcaoğlu. Bu suretle Amr ashab-ı ferâizden hissesi 1/6 ziyade hissesi 

vardır. Diğer amcaoğulları ile birlikte bakiyeyi müsaviyen bölüĢürler. 

                                                             
494

“Hepsi ana tarafından veya baba tarafından zi rahim olma hali” Bkz. Aktan, age., 234. 
495

Aktan, age., 234. 
496

Aktan, age., 237. 
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Mesele 87: 

Meselemiz kelâle mirasçılığını iĢlemekle birlikte dakik bir konuya da temas et-

miĢtir. Öz erkek kardeĢ ile baba bir kız kardeĢ bir meselede beraber mirasçı olsalar, ba-

babir kız kardeĢ cihet yakınlığı münasebetiyle mirastan hisse alamaz.  

Mesele 88: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Mesele bir önceki fetvada izah edilmiĢtir.  

Mesele 89: 

Ġhtilaf-ı dar kuralı bu meselede anlatılan mirasçılıkta da geçerlidir. Aynı devletin 

tebası ve gayr-ı müslim olmaları sebebiyle oğul babanın malının tamamını alabilir. 

Mesele 90: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Tebaa farkı olan kızlar mirastan pay ala-

mamıĢlardır. 

Mesele 91: 

Azat etme sebebiyle oluĢan mirasçılıkta, azat eden mevlanın kendisi, kendisi bu-

lunmadığı takdirde erkek asabeleri, asabe sıfatıyla ölüye mirasçı olurlar. Fakat vela ci-

hetinden miras, mutikin sadece asabesine intikal eder. Fakat ashab-ı ferâizine intikal 

etmez. Kız ise ashâb-ı ferâizdendir. Bu sebeple mutikin kızlarına mirasta pay yoktur.
497

 

Bu takdirde terikede nasibi olan hiçbir mirasçı bulunmadığı için, terike tümüyle beytü‟l 

male kalır.
498

 

Mesele 92: 

Mirasın intikaline engel etmenlerden biriside murisin hayatta olmamasıdır.
499

 Bu 

veçhile meselede mezkûr BiĢr‟in terikeden hisse alması mümkün değildir. 

Mesele 93: 

Meselede çocuk bulunmadığı için eĢ ¼, mutikler asabe olmaları sebebiyle baki-

yeyi alırlar. Meselenin mahreci 4‟te bittiği için terikeyi mezburlar seviyyen alırlar. 

Mesele 94: 

Hem münaseha hemde mefkûd ile alakalı girift bir meseledir. Mefkûd: Kaybo-

lan, yeri, yaĢayıp yaĢamadığı bilinmeyen kimse diye tanımlanır.
500

 Bu husus ile alakalı 

dini hükümler meselenin halli için elzemdir. Mefkud‟un kendisine miras kaldığı takdir-

                                                             
497

Mevsılî, age., 5: 576; Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
498

Aktan, age., 246. 
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Karaman, age., 1: 423. 
500

Karaman, age., 1: 233. 
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de ölü gibi kabul edilir. Lakin mirastaki payı saklanır. Hayatta ise bu mallar kendisinin-

dir; hâkim öldüğüne hükmederse, mal veresesine intikal eder.
501

Meselede hâkimin öl-

düğüne dair bir hüküm verdiği vaki olmadığı için, mefkûdların mezkûr hisseleri mahfuz 

tutulmuĢtur. 

Mesele 95: 

Oğlun kızı mevzuuna teĢbi-i benat
502

, ibniyye veya bintü‟l ibn de denir. Oğlun 

kızları değiĢik derecelerde ölüye en yakın olanı, ölünün kızı sulbiye gibi ½ alır. Derece 

itibariyle ondan aĢağıda olan 2/3‟e tamamlamak için- oğlunkızı- makamında tutulup 1/6 

alır. 1/6 alandan aĢağı derecede bulunan oğlun kızlarına terikeden hisse yoktur. Fakat 

kendi hizalarında veya daha aĢağıda bir oğlun oğlu varsa müĢterek asabe olurlar.
503

  

Mesele 96: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Her erkek (oğ…oğlu), derecesi kendisin-

den aĢağıda olan herkesi (oğlun kızı, oğlun oğlu) sakıt eder.
504

 Bu itibarla bir önceki 

meselede 1hisse alan Zeynebin babası olan “oğul” kendisinden aşağıda olan oğlun 

oğlunun oğlunun kızını sakıt etmiştir. 

Mesele 97: 

Zevi‟l erhâmın üçüncü sınıf mirasçılığında Ģöyle bir hususiyet mevcuttur: ġayet 

murislerden bir kısmı farz sahibi çocukları, bir kısmıda asabe evladı iseler veyahut her-

biri aynı guruptan iseler bu durumda, usulün sıfatı füruun adedi dikkate alınır. Yani te-

rike hisselerine göre “usule” taksim edilip, asılların mirası eĢit Ģekilde veya ikili birli 

füruuna taksim edilir. Yalnız anabir kardeĢlerde eĢit olarak hisse dağıtılır.
505

 Meselede 

usul olarak, ab. kız kar. Zeynep ile a. bir er. kar. Amr gösterilmiştir. Herikiside farz 

sahiplerindendir. Zeynep 2/3, Amr 1/3 hisse alır. Bu hisseler Zeynep ve Amr‟ın evladına 

sıfatlarına göre taksim edilir. Zeynep‟in evladı ikili birli, Amr‟ın evladı eşit olarak teri-

kedeki paylarını alırlar. 

Mesel 98: 

                                                             
501

Mahmut Esat Bin SeydiĢehri, Delilleriyle İslam Miras Hukuku, (Ġstanbul: Esra Yayınları, 1994), 26; 

Karaman, age., 1: 233. 
502

Bkz.44. dibnot, Ali Haydar Efendi, age., 50.  
503

Berki, age., 59; Ali Haydar Efendi, age., 50. 
504

Berki, age., 59; Ali Haydar Efendi, age., 50. 
505

Berki, age., 107; Ali Haydar Efendi, age., 123-126. 
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Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Zevi‟l erhâmın üçüncü sınıf mirasçılığında 

ölüye yakınlık (kuvvet-i karabet) ilk tercih sebebidir.
506

 Meselede ab. kız kar. Zeynep, 

kuvvet-i karabet neticesi ab. kız kar. oğ. çocuğunu sakıt etmiştir. 

Mesele 99: 

Millet farkı oluĢmadığı için Zeyd bütün terikeyi alır. 

Mesele 100: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Hint‟in kızı Yunan tebaasından olmasıyla 

millet farkı gerçekleĢtiği için mirasta pay sahibi değildir. 

Mesele 101: 

“İslâm hukukunda köle esas itibariyle annenin statüsüne tâbidir. Hür bir baba 

ile köle bir anneden doğan çocuk köledir ve bu kölenin mülkiyeti annenin efendisine 

aittir.”
507

  

Azat etme sebebiyle elde edilen miras hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder.
 508

 

Asabeden bir kimse bulunmadığı takdirde mutikler asabe sıfatıyla âtike (azat edilen) 

varis olurlar.  

Mesele 102: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Azat etme sebebiyle elde edilen miras 

hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder fakat ashab-ı ferâizine e-intikal etmez. Bu sebepten 

mutikin kızlarına mirasta pay yoktur.
509

  

Mesele 103: 

Azat etme sebebiyle elde edilen miras hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder.
 510

 

Asabeden bir kimse bulunmadığı takdirde mutikler asabe sıfatıyla âtike (azat edilen) 

varis olurlar. Bkz. Mesele 101.  

Mesele 104: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Azat etme sebebiyle elde edilen miras 

hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder fakat ashab-ı ferâizine e-intikal etmez. Bu sebepten 

mutikin kızlarına mirasta pay yoktur.
511

 Bkz. Mesele 102. 

Mesele 105:  
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Berki, age., 105; Ali Haydar Efendi, age., 123. 
507

Mehmet Âkif Aydın - Muhammed Hamîdullah, “Köle”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 26 (Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 2002), 239. 
508

Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
509

Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
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Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
511

Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 



  

 112 

 

Azat etme sebebiyle elde edilen miras hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder.
 512

 

Asabeden bir kimse bulunmadığı takdirde mutikler asabe sıfatıyla âtike (azat edilen) 

varis olurlar.  

Mesele 106: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Meselede asabeden olan Hint‟in oğlu 

Amr‟ın bulunması, hem mutik‟i hemde mutikin anasını mirastan sakıt etmiĢtir.  

Mesele 107: 

Azat etme sebebiyle elde edilen miras hakkı, kiĢinin asabesine intikal eder.
 513

 

Asabeden bir kimse bulunmadığı takdirde mutikler asabe sıfatıyla âtike (azat edilen) 

varis olurlar. (Mu‟tıku‟l mu‟tık) Azat edenin azat edeni ölmüĢ ise, bi-nefsihi asabesi 

varis olur.
514

 Meseleden anlaşılan baba ve anneyi azat eden aynı şahıstır. Zira babayı 

itak sebebiyle mevle‟l ataka oluşmaz.  

“İslâm hukukunda köle esas itibariyle annenin statüsüne tâbidir. Köle bir anne-

den doğan çocuk köledir ve bu kölenin mülkiyeti annenin efendisine aittir.”
515

 

Mesele 108: 

Evlatlık müessesi Ġslam Hukukunda kabul görmemiĢtir. Bkz. Mesele 36. Terike-

yi alacak hiçbir verese bulunmadığı takdirde, terike beyt‟ül mal‟e kalır. 

Mesele 109: 

Meselede Hint tek kız olması hasebiyle ½ hisse alır. Geriye kalan ½ lik hisseyi-

de reddden alır. Karı ve koca bulunmadığı takdirde terikeyi alacak kiĢiler, sadece kız-

lardan veyahut ninelerden müteĢekkil olsa,  mesele uzamasın diye mahreç varislerin 

sayısından kurulur.
516

  

Mesele 110: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Kızın kendisi varken kızın oğlu miras ala-

maz. Kızın varlığı kız kardeĢin oğlunu kurb-i cihet sebebiyle mirastan düĢürür.
517

 

Mesele 111: 
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Berki, age., 80. (bkz. 10. Mesele); Ali Haydar Efendi, age., 72. 
513
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Oğul, kız kardeĢleri cihet yakınlığı münasebetiyle sakıt eder.
518

 Bu itibarla kız 

kardeĢlerin aldıkları pay haksız kazanç olacağından aldıklarını geri vermek zorundadır-

lar. 

Mesele 112: 

Münaseha iki kademeli olup, birinci kademede anne Hint1/6, ab. kız kardeĢler 

1/6 hisse alırlar. Ġkinci kademede Hint‟in 2/6 lık hissesi kızlarına seviyyen dağıtılır ki 

buda her bir kıza 2/36 hisse düĢer demektir. Yani meselede eĢit hisse alırlar manasına 

gelir. Lakin meselede alınmaz denmiĢtir… Kanaatimizce matbaa hatası vardır. 

Mesele 113: 

Kurb-i cihet sebebiyle Zeyd‟in kız kardeĢinin oğlu miras alamaz. 

Mesele 114: 

Hem münaseha hemde mefkûd ile alakalı girift bir meseledir. Mefkûd: Kaybo-

lan, yeri, yaĢayıp yaĢamadığı bilinmeyen kimse diye tanımlanır.
519

 Bu husus ile alakalı 

dini hükümler meselenin halli için elzemdir. Mefkûd‟un kendisine miras kaldığı takdir-

de ölü gibi kabul edilir. Lakin mirastaki payı saklanır. Hayatta ise bu mallar kendisinin-

dir, hâkim öldüğüne hükmederse, mal veresesine intikal eder.
520

Meselede hâkimin öl-

düğüne dair bir hüküm verdiği vaki olmadığı için, mefkûdun mezkûr hisseleri mahfuz 

tutulmuĢtur. Bkz. 94. mesele 

Mesele 115: 

Hanefiler‟in genel kabülüne göre terike: Aynında (mülkiyetinde) baĢkalarının 

hakkı bulunmayan, ölünün geride bıraktığı maldır.
521

 Zorla terikeyi alan Amr‟ın hisse-

deki payı kendisine aittir, lakin diğer hisse sahiplerinin ki kendine ait değildir. Başka 

bir deyişle bu hâdise mirasta hissesi olan kişilerin haklarını bir nevi gasb
522

 etmek de-

mektir. Gasb, evvel emirde günahtır. Nisa 4/29‟da “ Ey iman edenler mallarınızı aranız-

da batıl Ģekilde yemeyin” ayetinde ki „batıl‟ kelimesi ribâ, gasb ve kumar gibi kötü ha-

reketlere yorumlanmıĢtır. Gasb ile elde edilen nesne, Ģer-i Ģerife göre mal kabul edilmez 

zira geri verilmelidir.
523

 Zayi olması durumunda da tazmini gereklidir.
524

  Böyle bir mal 
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Mahmut Esat Bin SeydiĢehri, Delilleriyle İslam Miras Hukuku, Ġstanbul: Esra Yayınları, 1994) , 26; 
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miras olarak intikal de edemez. Mecelle kaidesi gereği “Bilâ sebeb-i meşrû birinin ma-

lını bir kimsenin ahzeylemesi câiz olmaz.”
525

 Sahiplerine geri verilmelidir.
526

 

Mesele 116: 

Münaseha sekiz kademede çözümlenmesi mahrecin beĢyüz yetmiĢ altı gibi üç 

haneli rakamlara çıkmasına sebep olmuĢtur. Meselede bir diğer hususta beytü‟l male 

hisse kalmasıdır. Meselenin tashihine bakıldığında Amr‟ın eĢi Zeynep bila varis ölmesi 

ile beytü‟l mal otomatik varis yapmıĢ ve kırksekiz sehim beytü‟l male kalmıĢtır.  

Mesele 117: 

Meselenin mahreci ellialtı olarak belirtilmiĢtir. Hâlihazırda fetvaya da cevaz ve-

rilmemiĢtir. Bizim yaptığımız hesaplamada ise meselenin mahreci 42 dir ve hisse dağı-

lımı Ģöyle olmalıdır: Zeynep 21, Amr 7, Bekr ve BiĢr 6, Hatice Rukiye ve AyĢe 3‟er 

hisse verilmek suretiyle toplamı 42 dir.   

Mesele 118: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Ülke farklılığı gayr-ı müslimler için miras 

engelidir. Bu itibarla Zeyd‟in oğlu mirastan hisse alamaz. Bkz. Mesele 34, 14. 

Mesele 119: 

Meselede babaları yabancı memleketten olmakla birlikte kendileri islam devle-

tinden olan ab. er. kardeĢ çocuklarından bahsediliyor. Babalarının ülke farklılığı çocuk-

larına sirayet etmez. Asabe sıfatıyla terikenin kalanını alırlar. 

Mesele 120: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Ülke farklılığı gayr-ı müslimler için miras 

engelidir. Bu itibarla Zeyd‟in ab. er. kardeĢleri mirastan hisse alamaz. Bkz. Mesele 34, 

14. 

Mesele 121. 

Meselede “gedik” tabiri geçmektedir. Gedik: Sanat icrası için bir kısım zenaate 

mahsus olup daimi surette kalmak üzere kiralanmıĢ mülk veya vakıf bir dükkân gibi bir 

akar içinde kiracının malıyla ve mülk sahibinin veya mütevellinin izniyle yapılmıĢ bazı 

binalardan, dolaplardan, raflardan ve içerisine konulmuĢ olan gerekli araç gereçlerden 

ibaret mallardır.
527

  

                                                                                                                                                                                   
524

Ansay, age., 207-210; Karaman, age., 2: 478-482; Mehmet Âkif Aydın, “Gasp”, TDV İslam Ansiklope-
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İslâm hukukçularına göre gedik hakkının hukukî dayanağı zaruret, örf-âdet ku-

ralları ve “umûmü‟l-belvâ” kaidesidir. Gedik denilen âlât ve edevat da gayrimenkul 

mülk hükümlerine tâbidir ve bulundukları gayrimenkulün tamamlayıcı parçaları sayılır-

lar.
528

  

Bu itibarla gedik hakkı mirasa dâhildir.  

Mesele 122: 

Din farklılığından mütevellit Hint‟in (murise) ab. kız kardeĢi Zeynep mirastan 

sakıt olmuĢ ve yerine müslüman olan Zeynep‟in kızı Hatice (zi rahim)‟den mirasçı ol-

muĢtur. Zevi‟l erhâmın üçüncü sınıf mirasçılığında Ģöyle bir hususiyet mevcuttur: ġayet 

murislerden bir kısmı farz sahibi çocukları, bir kısmıda asabe evladı iseler veyahut her-

biri aynı guruptan iseler bu durumda, usulün sıfatı füruun adedi dikkate alınır. Yani te-

rike hisselerine göre “usule” taksim edilip, asılların mirası eĢit Ģekilde veya ikili birli 

füruuna taksim edilir.
529

 Ashabu‟l feraizden olan Zeynep‟in mirastaki payı, tek baĢına 

olduğu için ½ dir. Bu hisse kızı Haticeye sirayet eder ki bu da Hint‟in (murise) kocası 

Zeyd ile birlikte terikeyi eĢit bölüĢürler demektir.  

Mesele 123: 

Münaseha altı kademede çözümlenmiĢ ve mahreç dört haneli rakamlara çıkmıĢ-

tır. Meselede ilginç olan husus, muris Zeyd‟in malı kendi neslinden kimseye kalmama-

sıdır.  

Mesele 124: 

Münaseha on kademede çözümlenmiĢ ve mahreç milyon ifade eden rakamlara 

çıkmıĢtır.  Münasehayı Konyalı ġeyhzâde Ahmed Ziya Efendi‟nin (ö. 1925) Ucâletü‟l-

Ferâiz adlı eserinden dinleyelim.  

“Bir terike taksim olunmadan mukaddem (önce) vârislerden bazısı 

vefat ederek terike-i mezkûredeki hissesi vârislerine intikalinde kaç tabaka 

vâris kalır ise kalsın birinci terike hayattaki hissedarına taksim edilebilecek 

surette meseleyi hal etmeye “münâsaha” denir. Bunda usul evvelen birinci 

meyyitin saniyen ikincinin meselesi tashih edilir. Ba‟dehu mâ fi‟l-yed “ikin-

ci meyyite birinci meseleden isabet eden sehim” ile mesele-i saniye yanında 

mümaselet olmayarak darba hacet mes eder ise ikinci tashihin ma fi‟l-yede 

nazaran vefki var ise vefkini, vefki yok ise tamamını, birinci tashihin tama-
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Ahmet Akgündüz, “Gedik” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 13 (Ġstanbul: TDV Yayınları 1996), 541-543 
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mına darb ile hâsıl-ı darb mahrecu‟l-mes‟eleteyn yapılır. Birinci veresenin 

sehimleri madrûba; ikinci veresenin sehimleri mafi‟l-yedin tamam ya vefki-

ne darb olunur ise mahrec-i umumiden hisseleri ikrâz edilmiş (kesip ayrıl-

mış) olur. Taksimden mukaddem üçüncü bir adam dahi vefat ederse birinci 

mahrecu‟lmes‟eleteyni tashih-i evvel, üçüncü meselede ikinci tashih maka-

mında tutularak aynı muamele icra olunur. Dördüncü, beşinci ve daha fazla 

olarak zuhur eden meyyitlerin meselesinde yine bu kaideye tevfik-i muamele 

edilir ve son mahrec-i umumiye nazaran terike taksim olunur.”
530

  

Mesele 125: 

Din ayrılığı mirasa engeldir.
531

 

Mesele 126: 

Münaseha iki kademede çözülmüĢtür. Mirasçı tek baĢına ise terikenin tamamını 

alır.
532

 Hint her iki terikeden yani hem kocasından hemde kızından hissesini alır. Baki 

kalan 2/3 lük hisseyi red‟den alır. Bu da terikenin tamamına sahip olmak demektir. Me-

selede alınmaz denmiĢtir!  

Mesele 127: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Halakızı zi rahimden mirasçıdır. Kurb-i 

cihet kuralı gereği yakın akraba uzaktakini mirastan sakıt eder. Bu sebeple Zeynep‟in 

halasının kızları mirastan hisse alamazlar.  

Mesele128: 

Öz kız kar. Oğlu zi rahim‟in üçüncü sınıf mirasçılarındandır. Bu grupta, usülün 

sıfatı füru‟un adedi baz alındığı için; usulen ashab-ı feraiz evladı, füru‟en tek baĢına 

olması sebebiyle ½ hisse alır.  

Mesele 129: 

Mesele adilane gerçekleĢmiĢ, mevzu edilecek bir husus yoktur.  

Mesele 130: 

Her ikiside ferâiz ashabındandır. Oğ. kızı 1/6, kız ½ hisse alırlar. Meselenin tas-

hihinde ise kız 3, oğ. kızı 1 hisse almak suretiyle mesele adilane gerçekleĢmiĢ olur. 

Mesee 131: 

                                                             
530

Ġsmail Bilgili, “Konyalı ġeyhzâde Ahmed Ziya Efendi‟nin Ucâletü‟l-FerâizAdlı Eseri”, İslam Hukuku 

Araştırmaları Dergisi, sy. 21 (2013):395-408. Makalenin son bölümünde Osmanlıca metni mevcuttur.  
531

SeydiĢehri, age., 71. 
532

Cürcânî, age., 91-92; Berki, age., 135; Ali Haydar Efendi, age., 35. 
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Oğul kızı tek baĢına olduğunda ½ , red‟den ½ hisse almak suretiyle terikenin 

tamamını almaya hak kazanır. 

Mesele 132: 

Münaseha beĢ kademede çözümlenmiĢtir. Aynı zamanda varis murisin katli ile 

miras engeli ortaya çıkmıĢtır.
533

 Lakin katili olduğu murisin (Zeyd) dıĢındaki murisleri-

ne varis olabilir. Bkz. Mesele 80-81.  

Mesele 133: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Katl sebebiyle mirastan mahrum olan kiĢi 

öldürdüğü kimseye mirasçı olamaz. Bunun dıĢındaki murislerden miras alabilir. Bkz. 

Mesele 80-81. 

2.1.2.2.   Fi’l-haml 

Mesele 1: 

Haml‟in müddeti en az altı ay, en çok iki senedir. Bu iki vakit arasında canlı ola-

rak doğan cenin mirasa dâhil edilir. ġöyle ki: Doğacak çocuğun erkek olduğu varsayılır 

ve erkek hissesi ayrılır. Erkek doğarsa hissesini alır. Kız doğarsa, çocuğa kız hissesi 

verilir, arta kalan diğer varislere taksim edilir. ġayet ölü doğar veya hamileliğin azami 

müddeti içerisinde doğum olmaz ve iddetin bittiği ikrar olunur ise bu takdirde cenin 

mirasçı olamaz.
534

  Meselede “Zeyd fevt olup zevcesi Hint‟i ve oğlu Amr ile kızları 

Zeynep ve Hatice‟yi terk edip kable‟l kısme Zeynep dahi fevt olup, o ki babası, Bekr‟in 

hâlâ menkuhası ( nikâhlısı ) olup Bekr‟den hamil(e) anası Rukiye‟yi ve li-eb er karındaĢı 

Amr ile li-eb kız karındaĢı Hatice‟yi terk ettikte” ifadesi geçiyor.  “O ki babası” ifadesi-

nin içerdiği anlam, Zeynep‟in anası Rukiye‟in hamile olduğu ceninin babası, Ģeklinde 

anlaĢılması lazım gelir. Hâlihazırda Bekr‟e terikeden hisse ayrılmamıĢtır. Aksi halde 

mesele muğlak hale geliyor. Cenin Zeynep‟in bıraktığı terikeye a. kız veya erkek kardeĢ 

olarak mirasçı olur. 

Mesele 2: 

Cenin ölüden olmak suretiyle, hamileliğin azami müddetinden daha az bir zaman 

dâhilinde dünyaya gelen ve bu müddet içerisinde doğum yapan kadının iddetinin bitti-

ğini bildirmemesi durumunda, doğacak çocuk mirasçıdır ve kendisine de mirasçı olu-

                                                             
533

SeydiĢehri, age., 69; Aktan, age., 48. 
534

Secâvendi, age., 187; Aktan, age., 201-206; SeydiĢehri, age., 228-229; Ali Haydar Efendi, age., 140-

142. 
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nur.
535

 Cenin erkek doğarsa abisi Bekr ile birlikte asabe olarak kalanı bölüĢürler. Kız 

doğduğu takdirde ikili birli taksimattan 26 hisse alır. Ölü veya hamileliğin azami müd-

deti olan iki seneden fazla bir zaman diliminde doğum gerçekleĢirse, çocuk baĢkasından 

sayılacağı için mirasçı olamaz.
536

 Bakiye tamamiyle Bekr‟e kalır. 

Mesele 3: 

Anne (1/3) ve a. b. kardeĢler (1/6) ashab-ı feraizdendirler. Terikenin 1/6 sı yani 

üçte biri haml için kaldırılır.  

Mesele 4:  

Bir önceki meselenin devamı olarak: Cenin altı aydan daha az bir zaman içeri-

sinde doğarsa alıkonulmuĢ pay çocuğundur. Aksi takdirde Zeynep‟e verilir. 

Mesele 5: 

Haml‟in müddeti en az altı ay, en çok iki senedir. Bu iki vakit arasında canlı ola-

rak doğan cenin mirasa dâhil edilir. ġöyle ki: Doğacak çocuğun erkek olduğu varsayılır 

ve erkek hissesi ayrılır. Erkek doğarsa hissesini alır. Kız doğarsa, çocuğa kız hissesi 

verilir, arta kalan diğer varislere taksim edilir. ġayet ölü doğar veya hamileliğin azami 

müddeti içerisinde doğum olmaz veya iddetin bittiği ikrar olunur ise bu takdirde cenin 

mirasçı olamaz.
537

 Mesele de bu minval üzeredir. 

Mesele 6: 

Bu meselenin bir öncekinden farkı, altı kız ve amcaoğlunun oğlu terikeye dâhil 

olmasıdır. Cenin erkek doğarsa gurb-i cihet sebebiyle amcaoğlunun oğlunu sakıt eder. 

Kız olarak doğar, hamileliğin azami müddeti dıĢında doğar veya ölü doğar ise amcaoğ-

lunun oğlu asabe olarak terikeye dâhil olur. 

Mesele 7: 

Miras almaya hak kazandıran sebeplerden birisi hayatta olmaktır. Zira ölüm hali 

mirasa engeldir. Ceninin mirası hak etmesi için canlı olarak doğması gerekir. Canlılık 

emaresi göstermesi ve baĢ ve göğüsün çoğunun çıkması durumlarında, cenin canlı ola-

rak doğmuĢ kabul edilir.
538

 Meselede kendi kendine ( büyük ihtimalle bir rahatsızlık 

sebebiyle) düĢen ceninden sadece el ve ayak olması durumu söz edilmiĢtir. Birisinin 

                                                             
535

Secâvendi, age., 187 
536

Ali Haydar Efendi, age., 140. 
537

Secâvendi, age., 187; Aktan, age., 201-206; SeydiĢehri, age., 228-229; Ali Haydar Efendi, age., 140-

142. 
538

Ali Haydar Efendi, age., 140-142. 
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sebebi ile düĢürülse gurre
539

 diyetinin gereksinimlerinin yerine getirilmesi gerekecekti. 

Sadece el ve ayakları belirmiĢ cenin mirasçı olamaz. 

Mesele 8: 

Haml proplemi münasehanın ikinci kademesinde devreye giriyor. Daha önceki 

haml meselelerinde de geçtiği gibi: erkek, kız ve mirasçı olamaması durumları için üç 

ayrı hesaplama yapılır. Hangi durum gerçekleĢmiĢ ise ona göre amel edilir. 

Mesele 9: 

Haml ve avliye konusu beraber iĢlenmiĢtir. Her üç durum ( kız, erkek ve ölü 

doğduğu varsayılarak) için ayrı hesaplama yapılmıĢtır.  

Mesele 10: 

Haml ve teadüdü zevcât (çok eĢlilik) konusu beraber iĢlenmiĢtir. Her iki eĢ hala 

aynı kiĢinin nikâhı altında iseler, karının alacağı hisseyi müĢteriken bölüĢürler.
540

 Haml 

ile alakalı mevzu ise daha önceki meselelerde geçtiği için tekrar etmedik. 

2.1.2.3.  Fi’l -arazi 

Arazi bölümünde bazı meselelerde, fetvayı veren Ģeyhülislamın meĢihat süresini 

ve zamanını vermemizin sebebi, miri arazide intikalin hangi kanuna göre taksim edildi-

ğini anlamak içindir. Zira Tevsi-i Ġntikal Kanunu (21 Nisan 1867) ve Arazi Kanunu (21 

Nisan 1858)  ile bunlardan önceki miri arazinin intikalinde uygulanan esaslar farklılık 

arzetmektedir.  Değerlendirmelerde “sahib-i arz & sipahi arz” tamlamasını daha anlaĢı-

lır olması için zaman zaman [arazi memuru/memur] diye çevirdik. 

Mesele 1: 

“Dinde zorlama yoktur…”
541

 Esas itibari ile islam hukukunda akidlerde irade 

beyanı esastır. Ġrade beyanı aynı zamanda “razılık halini” göstermesi bakımından el-

zemdir. Mülkiyet hakkı konusunda taraflardan birisisnin “razı olmaması” akdi fasit hale 

                                                             
539

“DüĢürülen ceninden dolayı verilmesi gereken malî tazminattır. Hz. Peygamber, iki kadın arasındaki 

bir kavga sonunda hamile olanın çocuğu düĢünce bir köle veya câriye ödenmesine hükmetmiĢtir (Ebû 

Dâvûd, “Diyât”, 19; Tirmizî, “Diyât”, 15; Nesâî, “Ḳasâme”, 39). Ġslâm hukukçuları, ceninin diyetinin 

annenin diyetinin onda biri (tam diyetin yirmide biri), yani beĢ deve, 50 dinar veya 600 dirhem (Ha-

nefîler‟e göre 500 dirhem) olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu miktar bir bakıma Resûl-i Ekrem‟in cenin için 

takdir ettiği gurrenin deve, altın veya gümüĢ cinsinden değeridir.” Bkz. Muhsin Koçak, “Gurre” TDV 

İslam Ansiklopedisi, c. 14 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1996): 211-212. 
540

SeydiĢehri, age., 96. 
541

Bakara 2/256 
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getirir.
542

 Zorla elde edilen bir mülk hali hazırda mülk olmadığı için satımı da muteber 

değildir. 

Mesele 2: 

Fetvayı veren Dürrizade Seyyit Abdullah Efendi (1808-1815)  yılları arasında 

farklı zaman dilimlerinde toplam dört buçuk sene kadar meĢihatte kalmıĢtır. O tarihler-

de Arazi Kanunu (1858) henüz çıkmamıĢtı.
543

 Mezkür tarihte yürürlükte olan intikal 

kanununa göre: Emiri arazinin
544

 intikali sadece birinci dereceden yakınlar yani çocuk-

lara kalıyordu. Erkek çocuklara bedelsiz, kız çocuklarına tapu misliyle
545

 verilirdi.
546

 Bu 

itibarla müteveffanın erkek kardeĢi tarladan hisse alamaz.  

Mesele 3: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Bazı farklılıklar olmakla birlikte, Arazi in-

tikal Ģartları, Ġslam Miras Hukuku‟nun Ģartları ile paralellik gösterir.
547

 Ġslam hukukun-

da kiĢi yedindekinin maliki ve mutasarrıfıdır.
548

 O dönemde miri arazi erkek çocuklara 

bedelsiz, kız çocuklarına tapu misliyle verilir. Mesele de Hint tapuy-ı henüz almadığı 

için kızına da intikali söz konusu olamamıĢtır. Sahib-i arz‟ın
549

 tasarrufuna bırakılmıĢtır.   

Mesele 4: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Çerkez Halil Efendi (1818-1821) yılları arasında bir 

sene yedi ay kadar meĢihatte kalmıĢtır. Bu dönemde “Emri Sultani” gereği (yürürlükte 

olan kanun), emiri arazinin intikali sadece birinci dereceden yakınlara yani çocuklara 

intikal ediyordu. Erkek çocuklara bedelsiz, kız çocukla tapu misliyle verilirdi. Bu bilgi-

ler ıĢığnda Amr tarlayı almaya muktedir olmuĢtur.
550

 

Mesele 5. 

Bir önceki fetvanın devamı olarak:  

“Hanefî mezhebinde ise “hakkın” konusuna göre bir aydan otuz altı yıla kadar 

farklı zaman aşımı süreleri söz konusu edilmiştir. Osmanlı Devleti‟nde göçmenlere tah-

                                                             
542

Ali Bardakoğlu, “Ġkrah” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 22 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2000), 30-37. 
543

Halil Cin, Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü,  (Konya: Selçuklu Üniversitesi Yayı-

narı, 1987), 235-236. 
544

Mülkiyeti devlete ait topraklardır. Bkz. Aktan, age., 280. 
545

Fethi Gedikli, Osmanlı Hukuku-Makaleler, (Ġstanbul: Gündoğan Yayınları, 2012), 94. 
546

Bilmen, age., 5: 391; Berki, age., 173; Ömer Lütfi Barkan, Türkiyede Toprak Meselesi, (Ankara: Göz-

lem Yayınları, 1980), 311-312. 
547

Cin, age., 217. 
548

Erdoğan, age.,“Mülkiyet Hakkı” , 419. 
549

Kendisine mirî arazinin gelirleri için tahsis edilmiĢ timar sahipleri. Bkz. Erdoğan, age., “Sahib-i Arz” , 

490. 
550

Berki, age., 173. 
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sis edilen mîrî arazilerle ilgili davalarda iki yıllık zaman aşımı süresi kabul edilmiş, 

yine Osmanlı Devleti‟nde mîrî araziye tasarruf davaları için on yıllık bir süre öngörül-

müştür.”
551

  

Bu itibarla BiĢr açtığı davadan sonuç alamaz. 

Mesele 6: 

Ġki kiĢi bir tarlada ortak iken, birisi “o tarlada ortağız”, diğeri “o tarla benimdir” 

diye davacı olsalar ve her ikiside ikametgâhlarını ibraz etseler “o tarla benimdir” diye-

nin delilleri daha önceliklidir.
552

  

Mesele 7: 

Velî ve vasîler, velisi ve vasîsi bulundukları çocukların mallarını tasarruf etmek-

te Ģu üç hususa riayet etmeliler: Hibe ve sadaka gibi sırf zarar olan tasarruflarda bulu-

namazlar. Hibe ve sadaka kabülü gibi sırf menfaat olan tasarruflarda muhayyerdirler. 

Hem menfaat hemde zarara ihtimali olan tasarruflarda ise aĢırı derecede zarar olmamak 

kaydıyla serbesttirler.
553

   

Mesele 8: 

21 Nisan 1858 tarihinde yürürlüğe giren AK.n 54. ve 55. maddeleri gereği: Öle-

nin kız veya erkek çocuğu bulunmadığı takdirde, bedelsiz ve sadece babaya olmak kay-

dıyla arazi intikali gerçekleĢir. Baba bulunmadığı takdirde aynı Ģekilde intikal eden ara-

zi annenindir.
554

  

Mesele 9: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Hüküm açıktır. Ġzahtan varestedir. 

Mesele 10: 

23 Nisan 1847 tarihli padiĢah iradesinin bir tebliğine göre: Erkek mutasarrıflar 

ödüklerinde, bıraktıkları arazi erkek ve kız çocuklarına bedelsiz ve eĢit olarak paylaĢtırı-

lırdı.
555

 Meselede geçtiği üzere mezkûr tarihten evvel vuku bulan bu hadisede ki bayan, 

erkek kardeĢine ortaklık edemez. 

Mesele 11: 

                                                             
551

Osman KaĢıkçı, “Zaman AĢımı”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 44 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2013), 114-

115. 
552

Mecelle, md. 1756.  
553

Mecelle, md. 967; Karaman, age., 2: 276-277. 
554

Berki, age., 174. 
555

Berki, age., 173. 
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Fetvayı veren ġeyhülislâm Çerkez Halil Efendi 1818-1821 yılları arasında bir 

sene yedi ay kadar meĢihatte kalmıĢtır. Mezkür tarihlerde Tevsi-i Ġntikal Kanunu (21 

Nisan 1867) yürürlükte değildi. Zira erkek kardeĢe bedelsiz arazinin intikali bu kanunla 

mümkün olmuĢtur.   

Mesele 12: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Abdülvehhâb Efendi 1821-1831 yılları arasında altı 

buçuk sene kadar meĢihatte kalmıĢtır. Bu seneler zarfında kız çocuklarına arazi intikali 

meccanen (bedelsiz) verilmezdi.  

Mesele 13: 

“Razı olmak”  bazı hukukçulara göre akdin in‟ikad Ģartı bazı hukukçulara göre 

akdin rüknüdür. Fakat akdin temel unsuru olduğunda ittifak vardır. Rızalık gözle görü-

len bir Ģey olmadığı için, rızalığı ortaya çıkartan görünür kılan Ģey irade beyanıdır.
556

 

Meselede irade beyanından bahsedilmediği belirtilmiĢ ve ikinci ferağ geçersiz sayılmıĢ-

tır. 

Mesele 14: 

Sahib-i arz:  Araziye bağlı tasarrufları kontrol eden ve devleti temsil eden bir gö-

revlidir. Sahib-i arz‟dan habersiz bir tasarruf resmiyet kazanamayacağı
557

 için meselede 

mezkûr daha önceden tarlayı ferağ ile alan kiĢi resmi olarak intikale engel olamayacak-

tır.  

Mesele 15: 

Sahib-i arz izniyle gerçekleĢen arazi iĢlemleri resmiyet kazanır. Diğer varisleri 

hak iddeasında bulunamazlar.
558

 

Mesele 16: 

ġeyhülislâm Ârif Hikmet Bey 1846‟dan itibaren yedi buçuk yıl meĢihatte kaldı. 

12 Nisan 1913 tarihinde “Emvâl-i Gayr-ı Memlükenin Tasarrufu” hakkındaki kanun 

yürürlüğe girinceye kadar, miri arazi üzerine yapılan evler mülk sayılmakta ve feraiz 

hükümleri geçerliydi.
559

  

Mesele 17: 
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Karaman, age., 2: 110. 
557

Cin, age., 162-168. 
558

Cin, age., 162-168. 
559

Berki, age., 168. 
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Sahib-i arz izniyle gerçekleĢen arazi iĢlemleri resmiyet kazanır. Bir tarlanın inti-

kalinden evvel ekilmiĢ tohum, verilen emek bunlar zayi olmasa gerek. “Mutasarrıf iade 

anında gâsıp tarafından tarlaya ekilmiĢ ekini sökdürtebilir fakat mülküne geçiremez.”
560

  

Mesele 18: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Ahmet Muhtar Efendi 1872 yılı içerisinde meĢihate 

geçmiĢtir. Bu tarihlerde AK. yürürlükte idi. AK. 41, 44, ve 45. Maddelerde rüçhan hak-

kı sahiplerini öngörmüĢ ve müĢterek arazi sahiplerini de kapsamıĢtır. Rüçhan hakkının 

kullanılması hususunda 1, 5 ve 10 yıllık müddetler belirlenmiĢtir. Meselede 10 yıllık 

müddet tercih edilmiĢtir.
561

 

Mesele 19: 

Mirî arazide kendiliğinden yetiĢmiĢ meyve veren veya vermeyen ağaçlar -

arazinin tamamlayıcı bir parçası olduğundan- o araziye ait kabul edilmiĢtir.
562

 Yani 

mezkûr tarlanın mutasarrıfı ağaçlardan faydalanabilir. 

Mesele 20: 

 Bir önceki meselenin devamı olarak: Mirî arazide kendiliğinden yetiĢen 

ağaçlardan alınan ürünler öĢr‟e tabidir.
563

 

Mesele 21: 

1496. Mecelle kaidesinde geçtiği üzere “vekil müvekkilin malını kendi adına 

alamaz...” Arazi emiri bir nevi uhdesinde bulunan tarlaların vekili sayıldığı veçhiyle 

ihaleye çıkacak tarlaları kendi adına tefviz edemez.
564

  

Mesele 22: 

Meselede anlatılan hak Ģüfâ hakkına benzemektedir. Lakin miri arazide - meĢfû„ 

(Ģüfâ‟ ya mevzu olan akar) mülk olmaması- sebebiyle Ģüfâ hakkı cereyan etmez. Mîrî 

arazide söz konusu olan rüçhan hakkı ise birçok yönüyle Ģüfadan farklılık taĢır.
 565

  Fe-

rağ farklı köyden birisine yapılması durumunda arazinin bulunduğu köyde meskûn ve 

hiç toprağı olmayan kiĢilere rüçhan hakkı doğar.
566

 Meselede köylü rüçhan hakkından 
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Cin, age., 133-134, 162-163. 
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Cin, age., 269. 
562

Cin, age., 114. 
563

Cin, age., 114. 
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Cin, age., 263-264. 
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Ġbrahim Kâfi Dönmez, “ġüf‟a”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 39 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2010), 248-

252. 
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Cin, age., 272-274. 
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vazgeçmiĢtir. Ferağ bir akittir. Akdin muteber olmasının bütün Ģartları gerçekleĢtikten 

sonra yapılan itiraza itibar edilmemiĢtir. 

Mesele 23: 

Din farklılığı mirasta olduğu gibi miri arazinin intikaline de manidir. ġu kadar ki 

din ayrılığı konusunda ölüm anına bakılır. Ölümden sonraki din ayrılığı ne mirasa ne de 

intikale mani değildir.
567

 

Mesele 24: 

Mutasarrıfın özürsüz üç sene peĢpeĢe ekmediği tarla mahlül sayılır ve baĢka bi-

rine tefviz olunur. Askerlerin ta‟tıl (ekilmemesi) ettikleri arazi kanunname gereği azâr-ı 

sahiha yani geçerli bir özür olarak kabul edildiği için arazi memuru araziyi bir baĢkasına 

tefviz edemez.
568

 

Mesele 25: 

Mutasarrıfın özürsüz üç sene peĢpeĢe ekmediği tarla mahlül sayılır baĢka birine 

tefviz olunur.
569

  

Mesele 26: 

Meselede rüçhan hakkı mevzu edilmiĢtir. Birden fazla köy halkı rüçhan hakkını 

kullanmak istediği bir durumda -tam olarak belirli kıstas olmamakla birlikte- maddi 

yönden desteğe daha fazla ihtiyacı olanın tercih edilmesi öngörülmüĢtür.
570

 Meselede 

tam olarak belirtilmemekle birlikte Amr‟ın Bekr‟e tercihi bu sebepten olsa gerek. 

Mesele 27: 

Meselede mevat (ölü) arazinin miri arazi yapılabilmesinin Ģarları sıralanmıĢtır. 

Mevat araziyi izinsiz ihya eden bedelsiz olarak kullanım hakkı elde edemez. Ġhya ettiği 

tarihteki tapu misil‟i tapu arza vermesi gerekir. Bu Ģekilde emr-i sultani gerçekleĢmiĢ 

olur. Ölü araziyi ihya için gerekli Ģartlar oluĢtuktan sonra, arazinin etrafını çevirmek 

için izne ihtiyaç yoktur.
571

 Bu itibarla sahib-i arz baĢkasına tefviz edemez.   

Mesele 28: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Ahmet Muhtar Efendi 1872 yılı içerisinde meĢihate 

geçmiĢtir. Bu tarihlerde TĠK. (21 Mayıs 1867) yürürlükte idi. Kanun çerçevesinde, miri 

arazinin intikali sekiz sınıf olarak belirlenmiĢti. Bunlar: Erkek ve kız çocuklar, daha 
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Berki, age., 172. 
568

Cin, age., 253-257. 
569

Cin, age., 254. 
570

Cin, age., 273-274. 
571

Cin, age., 35-38. 
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sonra torunlar… Son olarak eĢler biribirlerine… En üstteki yakın intikale mevzu arazi-

nin tamamına malik olurdu. Ġki kiĢi iseler müsaviyen bölüĢürlerdi. Yani üst kademe 

varken aĢağısına intikal mümkün olmazdı.
572

 ġunu da belirtmekte fayda var: Tarlada 

veya arazide kendiliğinden yetiĢen meyveli&meyvesiz ağaçlar o araziye aittir.
573

 Bu 

bilgiler ıĢığında eĢ, kocasının bıraktığı araziyi oğullarından alması veya müĢareket et-

mesi mevzu değildir.  

Mesele 29: 

KiĢi kendi adına hukuki bir iĢlem yaptırabilmesi için baĢka birini kendi yerine 

vekil tayin edebilir.
574

 Vekilin hukuki iĢlemlerinde (akitlerde) bağlayıcılık söz konusu-

dur. Müvekkil vekili dilediği zaman azledebir. Fakat vekilin azlinden evvelce yaptığı 

iĢlemler (ferağ) geçerlidir.
575

  

Mesele 30: 

Belirli miktar ve cins Ģeyin menfeatini belirli bir bedel mukabilinde satmak
576

 

olarak açıklanan kira akdi,  

“tarafların karşılıklı anlaşması ile süresinden önce sona erdirilebileceği gibi ki-

ra süresinin dolması ile tabii olarak son bulur. Taraflardan birinin ölümü halinde Ha-

nefîler‟e göre akid sona erer, diğer mezheplere göre ise sona ermez. Osmanlı hukuku-

nun son dönem mevzuatında çoğunluğun görüşü benimsendiği gibi Hanefî mezhebi 

içinde de tamamen veya kısmen bu görüşte olan son devir âlimleri vardır (Ali Haydar, 

I, 743; Bilmen, VI, 182).”
577

  

“Vaziyet böyle olunca, ferağ hakkında, AK.‟ nun sustuğu hallerde, Mecelle'nin 

bey'i akdine ilişkin hükümlerini tatbik etmek gerekir. Nitekim Mecelle'nin «Kitab-ül 

icarat» başlıklı 2. Kitabının I. faslında, bu husus sarahaten belirtilmiştir. (Mecelle'nin 

433, 434, 435, maddeleri).”
578

  

Meselede mezkûr tarlanın kaç sene müddetince kira edileceği belirtilmemiĢ ol-

ması kira akdine menfi bir etkisi söz konusu değildir. Zira akdin kuruluĢuna zamanın bir 
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Berki, age., 175. 
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Cin, age., 114. 
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Mecelle, md. 1459. 
575

Cin, age., 160-161. 
576

Mecelle, md.  405; Erdoğan, age., “Ġcâre” , 222. 
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Ali Bardakoğlu, “icâre”, TDV Ġslam Ansiklopedisi, c. 21 ( Ġstanbul: TDV Yayınları, 2000), 379-388 
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Halil Cin, “Osmanlı Toprak Hukukunda Miri Aarazinin Hukuki Rejimi ve Bu Arazinin TMK. KarĢı-

sındaki Durumu”, AÜHFD., sy. 1, (1966--), 22. 
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etkisi yoktur. Akitlerde bağlayıcılık unsuru göz önüne alındığında Bekr tarlayı Amr‟a 

icar‟a vermek zorundadır. 

Mesele 31: 

Tetimme-i sükna: Kasaba ve köy dâhilinde bulunan, azami yarım dönümü geç-

meyen ve evi tamamlayan yerlerdir.
579

 Tetimme-i sükna özel mülktür
580

 ve özel mülk-

lerde feraiz kurallarına göre intikal gerçekleĢir.
581

 Bu itibarla sahib-i arz müdahale ede-

mez. 

Mesele 32: 

ġeyhülislâm Ârif Hikmet Bey 1846‟dan itibaren yedi buçuk yıl meĢihatte kaldı. 

Arazi intikali konusunda, buluğa ermemiĢ çocuklar için, buluğa erdikten itibaren on yıl 

içerisinde istemeye hakları vardır.
582

  

Mesele 33: 

Meselede geçen hadisede Hint, müstehik-i tapu olduğu halde tapu hakkını kul-

lanmaktan vazgeçmesi sebebiyle arazi mahlûl
583

 olmuĢtur. KiĢinin (yedinde bulunma-

yan) sahibi olmadığı arazinin ferağı geçerli değildir.  

Mesele 34: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Mutlak mahlûl
584

 olmazdan evvel vücuda 

gelen ferağ-ı mutebere binaen arazinin zaptı geçerli değildir.
585

  

Mesele 35: 

Meselede bina farklı bir kiĢinin, arazi mutasarrıfı farklı bir kiĢinindir. Arazi ve 

bina bir kiĢide olmasında menfaat vardır. Rüçhan hakkı cereyan eden meselede, bina 

mülküne tabi arazinin baĢka birisi tarafından ferağı mevzu olunca bina sahibine rüçhan 

hakkı doğar.
586

 

Mesele 36: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Rüçhan hakkı o arsa veya arsaları ferağ 

anından itibaren on yıla kadar devam eder.
587
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Ali ġafak, İslam Arazi Hukuku ve Tatbikatı, (Ġstanbul: Türdav Yay., 1977) , 89-90; Cin, age., 20-21. 
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M. Âkif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, (Ġstanbul: Beta Yayınları, 2013), 366-377. 
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Aktan, age., 282-283. 
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Berki, age., 174. 
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Miri Arazinin mutasarrıfının ölmesi durumunda arzinin ivazsız veya tapu denen bir bedelle iktisap 
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Cin, age., 272. 
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Mesele 37: 

Tetimme-i sükna özel mülktür
588

 ve özel mülklerde feraiz kurallarına göre inti-

kal gerçekleĢir.
589

 Bu itibarla sahib-i arz müdahale edemez. 

Mesele 38: 

Köylerin kullanımına bırakılan mer‟alar metrük arazi sınıfına dâhildir. Metrük 

arazide kiĢiye mülkiyet ve tasarruf hakkı verilemez.
590

 Zira bütün köy ahalisisnin kulla-

nımına müĢtereken bırakılmıĢtır. Kural olarak bu tür araziden yararlanma ücretsiz ol-

makla birlikte yaylak ve kıĢlaklardan istifade edenlerden de yaylak ve kıĢlak resmi (kul-

lanım ücreti) alınabilir (1274/1858 Tarihli Arazi Kanunnâmesi, md. 101).
591

 Fakat me-

selede böyle bir durumdan bahsedilmiyor. Sonuç olarak, köy ahalisi meralarına yapılan 

bina vs. Ģeyleri yıktırıp, araziyi tekrardan zapt edebilirler.  

Mesele 39: 

Ortak olarak arazi tasarruf eden kiĢi üzerinde bir irtifak hakkına
592

 sahip olan 

kimse (halit) ve ortaklaĢa tasarruf edilen diğer kiĢi (Ģerik) „nin izni olmadan hissesini 

baĢka birine bedelsiz veya bedel li olarak ferağ edemez; ettiği zaman diğer ortağın beĢ 

sene içinde bedel misliyle rüçhan hakkı doğar.
593

 Meselede mezkûr Amr Bekr‟den bedel 

misliyle ortağı Zeyd‟in hissesini alabilir. 

Mesele 40: 

“Genellikle bir dönüm, geniş adımlarla yürüyen dönümcünün adımı ile 40 

× 40 = 1600 adımkarelik bir yüzölçümünü ifade eder
594

 ve buna “örfî dö-

nüm” adı verilirdi. Ancak adım aralığı kişiden kişiye değiştiği için bu ölçü 

birimi tam bir kesinlik sağlamıyordu. Bu sebeple her adım için bir mimar 

arşınını (yaklaşık 75,78 cm.) esas alan bir ölçü sistemi daha ortaya çıkmış 

ve buna “şer„î dönüm” adı verilmiştir. Buna göre bir dönüm 1600 (zira‟) 

mimar arşını kare, yani 916,8 m
2 
veya 919,302 metrekarelik bir araziyi gös-

terirdi. Osmanlı sancak kanunnâmelerinde dönüm, “hatavât-ı müteârife ile 
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Aydın, age, 366-377. 
589

Aktan, age., 282-283. 
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ġakir Berki, Toprak Hukuku, Ankara: AÜHF Yayınları, 1967), 89. 
591

Cin, age., 382-383; Hacı Mehmet Günay, “Metrük” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 29 (Ġstanbul: TDV 
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Cin, age., 270-271. 
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Ünal TaĢkın, “Osmanlı Devleti‟nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri”, ( Fırat Üniversitesi. Yüksek 
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40 hatve yerdir tûlen ve arzan” veya “yürümek adımıyla eni ve uzunu kırkar 

adım yer” Ģeklinde tarif edilir.”
595

 

Mesele 41:  

Mutasarrıfın tasarrufu altındaki arazinin menfaatine sahiptir, araziye ağaç dik-

mekte izne tabidir. Memurun izni ile dikilmiĢ ağaçlar mutasarrıfın mülkü sayılır. Mülk 

arazinin intikalinde feraiz hükümleri geçerlidir.
596

 Meselede mezkûr mülk ağaçlarda 

intikale dâhildir. 

Mesele 42: 

Mülk arazi: Mülkiyet (rakabe) ve tasarruf hakkı mutlak surette aynı kiĢiye ait 

olan arazidir. Miri arazi hükümleri cereyan etmez.
597

 Arazi sahibi hiçbir kiĢinin iznine 

muhtaç olmadan -kanunların izin verdiği ölçüde- dilediği tasarrufatta bulunabilir.  

Mesele 43: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Mülkiyet üzere bahçeye sahip olan kiĢi için 

mülk arazi hükümleri cereyan eder. Arazi memuru müdahale edemez. 

Mesele 44: 

Mutasarrıf‟ın arazi memurunun izniyle ekdiği ağaçlar mülk haline gelir. Arazi 

ayrı bir kanuna tabi olmakla birlikte ferağ ve intikal mevzu olduğunda ağaçların olduğu 

hale tabi olur. Mülk olan bu ağaçlara sahip kimseler hisseleri nisbetinde miri araziyi de 

iktisap ederler.
598

 Mülk olan eĢyada feraiz ahkâmı cereyan eder. 

Mesele 45: 

 Meselede geçen olayda bir önceki mesele ile aynı hükümler caridir. Zira 

farklılık dikilen ağaç değil nĢa edilen evdir. 

Mesele 46: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Uryanizade Ahmet Esad Efendi 4 Aralık 1878- 17 

Ocak 1889 tarikleri arasında meĢihatte kalmıĢtır. 21 Mayıs 1867 TĠK. sadır olmuĢtur. 

Bu tarihlerin verilmesi meselenin açıklığa kavuĢması için gereklidir. Tevsi-i Ġntikal Ka-

nunundan evvel AK. (6 Haziran 1858) yürürlükte idi. Bu kanuna göre oğul ve oğlun 

oğlu ve oğlun kızı intikalde birlikte bulunsalar, oğul terikenin tamamına sahip olurdu.
599
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Feridun Emecen, “Dönüm” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 9 ( Ġstanbul: TDV Yayınları 1994), 521.  
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Bu veçhile meselede ismi geçen Bekr‟in çocukları BiĢr ve Hatice amcaları Amr‟dan 

hisse alamazlar. 

Mesele 47: 

Meselede geçen “…zevce-i medhul bihası Hint‟i bayinen tatlik (bain talak)
600

 

edip…” ifadesi “nikâhtan sonra fakat birleĢme ve halvet-i sahihadan önce boĢanmak 

manasınadır. Meselede bize lazım olduğu kadarı ile bain talak sonrası karĢılıklı haklar 

sükût eder… ve mirasçılık son bulur. Sadece kadın iddeti müddetince kocasının evinde 

kalır ve nafakası kocaya ait olur.
601

 Ġntikalin gerçekleĢmesi için temel alınacak vakit 

kadının öldüğü tarihte kocayla olan evlilik sebebiyle olan hukukudur. Mesele de eçtiği 

veçhile, kadının iddeti devam ederken ölmesi bırakacağı intikale mevzu haklarıda iptal 

edecektir.
602

 

Mesele 48: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Ömer Lütfi Efendi 18 Ocak 1889- 4 Eylül 1891 tarih-

leri arasında iki yılı aĢkın bir süre meĢihatte kalmıĢtır. O tarihler arasında TĠK. yürür-

lükte idi. Lakin arazi mülk arazi olsaydı Amr ve Bekr o tarladan hissedâr olacaklardı. 

Fakat meselede mezkûr sebeplerle
603

 mülk arazi statüsü kazanan tarlada ferâiz ahkâmı 

geçerli olacaktır.
604

 Derecede yakınlık sebebiyle oğul, oğlun oğullarını mirastan sakıt 

eder.
605

  

Mesele 49: 

Ferağ‟ın geçerlilik kazanması için izin sahib-i arzın (memurun) sarih bir Ģekilde 

izin vermesi ve takrir muamelesinin
606

 gerçekleĢmesi gerekir. Amr‟ın ölümünden önce 

ferağ geçerlilik kazandığı için Amr‟ın intikale mevzu malı kalmamıĢtır, diğer çocukları 

terike zannı ile geçerlilik kazanmıĢ ferağ‟a mevzu tarlaya mirasçı olamazlar. 

Mesele 50: 

Mülkiyet hakkının sunduğu kullanım hakkı, yararlanma ve tüketme yetkileri bir-

birinden bağımsız hale getirilerek akar üzerinde daha geniĢ bir istifade imkânı tanınması 

Ġrtifak hakkının temelini oluĢturur. Hanefî kaynaklarında “sulama hakkı” çoğunlukla 

                                                             
600

Yeni bir mehir ile yaniden nikâhlanmadıkça normal aile hayatına dönüĢ imkânı bırakmayan boĢama 

Ģekli. Bkz. Karaman, age., 1: 359. 
601
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mecrâ hakkı olarak ele alınır. Kaynaktan alınan suyun ne için kullanılacağı önemli ol-

mayıp bu kullanımın süreklilik göstermesi ve aynî bir hak olması önemlidir. Hâkim akar 

sahibi bu hakka dayanarak suyu istediği zaman arazisine alır ve dilediği gibi kulla-

nır.”
607

 “Mecrâ birkaç kiĢi arasında ortak ise, bunlardan birisi diğerlerinin sulamasını 

engelleyecek Ģekilde su yolunu kapatamaz.”
608

  

Mesele 51: 

“Mukataa kelimesi baĢlangıçtan beri, mülkiyeti devlete veya vakıflara ait arazi-

den ve arsalardan ifraz edilerek özel Ģahıslara veya kerûmlara kiralanan parçalar için 

yapılan kira sözleĢmesini ve -senelik veya iki üç senede bir ödenen- kirayı ifade etmek 

üzere “mukataa-i zemîn” veya “mukataalı” gibi tabirlerde de kullanılmıĢtır."
609

 Kerûmî 

(bağ kütüğü) meselede bayan olunduğu üzere mülktür. Malik mülkünde muhayyerdir. 

Dilediği tasarrufta bulunabilir. 

Mesele 52: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mesele de mezkûr kanuna göre intikal 

etmesi gerekiyor. ġöyle ki: Mezkür kanuna göre derecede sonra gelmeleri sebebiyle 

kardeĢe hisse yoktur. Yine kanun gereği derecede mukaddem anadan itibaren derecede 

sonra gelen intikal sahipleriyle birlikte bulunan karı kocaya ¼ (rubu‟) hisse düĢer. Ba-

kiye ¾ hisse anaya kalır.
610

  

Mesele 53:  

Meselede Ģu ifade geçmektedir. “…araziye-i emiriyyeden mülk îne
611

 ve kerûm 

ve eĢcârdan hâli bedel öĢr mukâta‟alı
612

 bir tarlaya mutasarrıf iken…” Ġfadelerdeki ay-

rıntı mukataalı olmasıdır. Zira “mukâta‟alı olması sebebi ile ferâiz ahkâmına tabidir” 

iddiası vardır. ġunu belirtmek lazımdır;  mukâta‟a: Devletin bazı karineler sebebiyle 

peĢinen ve açık artırma usülüne göre tefviz ettiği tarladan devlete verilecek verginin 
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miktar ve cinsini belirtir.
613

 Bir baĢka deyiĢle, vakıf idaresince iĢletilmeyen, gelir getir-

mediği için baĢkasına kiraya verilmesidir. Bu kira varislerede geçer.
614

 Yani mülk olma-

sını gerektirecek bağ kütüğü ve ağaçlardan hâli olduğu özellikle belirtilmiĢtir. ġu halde 

meselede âdi inkal câri olacaktır. Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muham-

met Cemaluddin Efendi (4 Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl 

meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihlerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mesele de 

mezkûr kanuna göre intikal etmesi gerekiyor. Sonuç olarak öz kız kardeĢlere intikalde 

hisse yoktur. 

Mesele 54: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mezkür kanuna göre: Mutasarrıfın 

ölümünden sonra asahab-ı intikalden kimsesi yoksa arazi mahlûl
615

 sayılır ve bir müza-

yede ile alıcısına tefviz olunurdu.
616

 Hali hazırda kanunun öngördüğü sekiz sınıf ashab-ı 

inkal‟de ab. er. kar. oğulları mevcut değildir. 

Mesele 55: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. “Mezkür kanunun 2. maddesi gereği, 

derecede mukaddem bir intikal sahibi var iken aĢağıdaki hak sahibi olamaz. Meselede 

olduğu gibi derecede mukaddem oğul kızı ve kızın kızları varken öz kardeĢ intikale 

dâhil olamaz.”
617

 

Mesele 56: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. “Mezkür kanunun 2. maddesi gereği, 

derecede mukaddem bir intikal sahibi var iken aĢağıdaki hak sahibi olamaz. Derecede 

mukaddem evlat varken intikale dâhil olarak karı veya koca mirasçı olamaz.  Meselede 
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geçen bir baĢka husus ise, Zeyd‟in kendinden evvel vefat eden oğlunun oğullarının mi-

rasçı olmalarıdır. T. Ġ. Kanununda geçtiği üzere torundan kasıt; “evlâd-ı zükûr ve inâsı”  

yani oğlunun oğlu ve kızına Ģamildir. Daha aĢağıdaki torunların intikalde hissesi yok-

tur.
618

 

Mesele 57: 

Mesele izahtan vareste olarak bir önceki meselede ayniyle anlatılmıĢtır. 

Mesele 58: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. “Mezkür kanunun 2. maddesi gereği, 

derecede mukaddem bir intikal sahibi var iken aĢağıdaki hak sahibi olamaz. Meselede 

olduğu gibi derecede mukaddem evlat varken karı veya koca mirasçı olamaz. Ek bir 

bilgi olarak miri arazi rakabesi devletin menfaati Ģahsındır. Fakat araziden elde edilen 

ürün kiĢinin rakabesindedir ve mülk haline gelmiĢ mahsül feraiz ahkâmına tabidir. Son 

olarak Zeyd‟in eĢi Hint arazide değil üründe hisse sahibidir.  

Mesele 59: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mesele de Tevsi-i Ġntikal kanununa 

göre taksimat yapılmıĢ olup, yine kanuna göre derece bakımından eĢit olan amca yiğen 

eĢit hisse almıĢlardır. Yiğenin amacaya eĢit olması Ģahsından değil kanunun tanıdığı hak 

gereği babasının naibi olmasındandır.
619

  

Mesele 60: 

Mesele bir önceki meseleden farkı yiğenin iki tane olmasıdır. Babaları Amr‟ın 

naibleri olarak Zeynep ve Bekr, babalarına düĢen hisseyi eĢit olarak bölüĢürler. 

Mesele 61: 

Mecelle kaidesi gereği “Bilâ sebeb-i meşrû birinin malını bir kimsenin ahzeyle-

mesi câiz olmaz.”
620

 Zeyd gâsıb durumundadır. Gâsıb gaspettiği menfeat veya mülkü 

iade etmek ve zayi olması durumunda tazmin ile yükümlüdür.
621
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Mesele 62: 

Ferağ edilen arazinin tayin edilen ölçüden çok çıkması durumunda akit feshedi-

lemez. Lehine ferağ edilen kimse, fazlalık araziyide iktisap eder.
622

 

Mesele 63: 

“Bir kimsenin tasarrufu altındaki araziye zilyet
623

 olmasının neticesi olarak: Bir 

baĢkası araziye hiçbir Ģekilde müdahale edemez… Tecavüz vuku bulduğunda idarî ve 

adlî yoldan menedilir.”
624

 Bu meselede gasb hükümleri caridir. Gasb: Bir kimsenin izni 

olmaksızın malını ahz ve zapt etmektir.
625

 Gasıb, gasb ettiği Ģeyin zayi olması duru-

munda tazmini ile yükümlüdür.
626

  Mecelle kaidesi gereği “Bilâ sebeb-i meşrû birinin 

malını bir kimsenin ahzeylemesi câiz olmaz.”
627

 Sahiplerine iade edilmelidir.
628

 Sonuç 

olarak: Zeyd zorla Amr‟ın elinden aldığı çayır yerini, Amr‟a iade etmelidir.  

Mesele 64: 

Sahib-i arz ( tapu memuru) bilgisi ve izin vermesi durumunda, mutasarrıfın tar-

laya ekdiği fidanlar, ağaçlar mülk sayılır.
629

  

Mesele 65: 

Ġvazsız ferağ hukuki sonuç doğurur. Sonradan bedel talebinde bulunulamaz.
630

  

Mesele 66: 

“Bir kimsenin tasarrufu altındaki araziye zilyet
631

 olmasının neticesi olarak: Bir 

baĢkası hiçbir Ģekilde müdahale edemez… Tecavüz vuku bulduğunda idarî ve adlî yol-

dan menedilir.
632

 Gasb: Bir kimsenin izni olmaksızın malını ahz ve zapt etmektir.
633

 

Gasıb gasb ettiği Ģeyin zayi olması durumunda tazmini ile yükümlüdür.
634

  Mecelle kai-

desi gereği “Bilâ sebeb-i meşrû birinin malını bir kimsenin ahzeylemesi câiz olmaz.”
635
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Sahiplerine iade edilmelidir.
636

 Yani Bekr ortağı Amr‟a ait, zorla aldığı hissesini vermek 

zorundadır. 

Mesele 67: 

Miri arazi rakabesi devletin menfaati Ģahsındır. Araziden elde edilen ürün o tar-

lanın menfeati olduğuna göre, mahsül kiĢinin rakabesindedir. Mülk haline gelmiĢ mah-

sül feraiz ahkâmına tabidir. Bu sebeple Hint halası Zeynep‟i mahsuldeki hisseden men 

edemez ve her ikiside bir tane oldukları için ( tek kız ve tek öz kız kardeĢ) terikeyi eĢit 

olarak paylaĢırlar. 

Mesele 68: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Sâdeddin Efendi (27 Aralık 1858- 23 Kasım 

1863)  tarihleri arasında beĢ yıla yakın meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında AK. 

(1858) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanunun 58. Maddesi mucibince: Veli veya vasiler, 

küçüğün malını hiçbir Ģekilde kendi uhdelerine geçiremezler. ġayet böyle bir iĢlem ger-

çekleĢmiĢ ise küçük buluğa erdikten itibaren on yıl içerisinde o malı geri alabilir.
637

   

Mesele 69: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Küçük buluğa erdiği vakte kadar, menfaati 

kendine ait tarlada velisi ziraat ettiği için herhangi bir Ģey talep edemez. Tarlanın mah-

lül kalmaması için ziraat yetkisi verilmiĢtir.
638

  

Mesele 70: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Sâdeddin Efendi (27 Aralık 1858- 23 Kasım 

1863)  tarihleri arasında beĢ yıla yakın meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında AK. 

(1858) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanunun 76. maddesine göre; velisinin kabul etme-

yerek baĢkasına kiralanan araziler küçükler buluğa erdikten itibaren mutasarrıfın ölü-

münden itibaren 5 sene içerisinde arazilerini geri alabilirler.
639

 

Mesele 71: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Sâdeddin Efendi (27 Aralık 1858- 23 Kasım 

1863)  tarihleri arasında beĢ yıla yakın meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında AK. 

(1858) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanunun 114. maddesine göre: Ġkrah neticesi ferağ 

                                                             
636

Bilmen, age., 5: 214 
637

Halil Cin, Osmalı Toprak Düzeni Ve Bu Düzenin Bozulması, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1978), 223. 
638

Cin, Toprak Düzeni, 397. 
639

Cin, age., 255, 261. 



  

 135 

 

muteber değildir der.
640

 Meselede mezkûr Zeyd borcundan dolayı mutasarrıfı olduğu 

tarlayı ferağ etmeye zorlanamaz. 

Mesele 72: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Ahmed Muhtar Efendi (6 Kasım 1872- 11 Haziran 

1874) tarihleri arasında iki seneye yakın meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında AK. 

(1858) yürürlüğe girmiĢti. Bu hususta mülk arazide olduğu gibi bazı yanılgılar olabilir. 

Feraiz ahkâmının raci olduğu hallerde ölüm hastalığı anında yapılan akitin geçerliliği, 

diğer varislerin onayına bağlıdır. Lakin miri arazi mülk değildir. Mezkür kanunun 20. 

Maddesine göre: Ölüm hastalığı anında- temyiz kudretine tam olarak sahip olması kaydı 

ile- yapılan ferağ muteberdir. 
641

 

Mesele 73: 

AK.nun 36. Maddesi gereği, miri arazinin ferağı mukabili baĢka bir arazi ile de-

ğiĢimine (trampa) onay verilmiĢtir. Fakat ferağ bedelinin ödenmemesi durumda karĢı 

dava açma hakkı vardır.
642

  

Mesele 74: 

Ortak miri arazinin bölüĢülmesi Ģu Ģarlar ile olur: Kabili taksim olmalı, ortakla-

rın birinin veya hepsinin talebi, ortakların veya vekillerin hazır bulunması, memurun 

izni, taksimat beytü‟l mal için zararlı olmamalı, taksimat adil olmalıdır.
643

 Bu Ģartları 

taĢıyan bir taksimatın tarafı reĢit değil ise velisi onun hissesini yine küçük için saklar. 

Buluğa erince hakkı olan tarlayı iktisap eder.
644

  

Mesele 75: 

AK. 36. maddesi gereğince; arazi memurunun izni olmaksızın yapılan ferağ mu-

teber değildir.
645

 

Mesele 76: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Mahlül (mirasçısı bulunmayan arazinin 

devlete dönmesi) olan arazi tapu hakkı sahipleri yok ise müzayede usülü baĢka birine 

tefviz edilir.
646

 

Mesele 77: 
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Mutasarrıfın tasarrufu altındaki arazinin menfaatine sahiptir. Araziye ağaç dik-

mekte izne tabidir. Memurun izni ile dikilmiĢ ağaçlar mutasarrıfın mülkü sayılır.
647

  

Mesele 78: 

Vakıf arazilerin ferağı miri arazinin ferağı hükümleri gibidir.
648

 Mütevelliden 

izinsiz yapılan ferağ muteber değildir.
649

 

Mesele 79: 

AK. 41. Maddesinde geçtiği üzere, ortaklaĢa arazi tasarruf eden kimse halıt ve 

Ģerik‟in izni olmaksızın bedel veya bedelsiz ferağ edemez: Ferağ ettiği takdirde ortağı 

beĢ sene içerisinde ferağ anındaki bedel misliyle alabilir. Buna rüçhan (ön alım) hakkı 

denir.
650

 

Mesele 80: 

AK. maddelerinden sarih olarak bir tarlanın çayır haline getirilemeyeceği belir-

tilmemiĢ iken, 68. maddenin yorumlanması ile böyle bir sonuca ulaĢılabilir. Lakin Atıf 

Bey‟in “ekime elveriĢli olmayan, pazara uzak ve otlağı olmayan bir kimsenin tarlasının 

bir kısmını otlak haline getirmesinde devletin menfaati vardır.” Bir görüĢüde mevcuttur. 

651
  

Mesele 81: 

Ortaklar halıt ve Ģerik olmaları sebebiyle, tasarrufları altındaki araziye, biribirle-

rinden izinsiz her ne yapsalar, menfeat bakımından bir üstünlükleri yoktur. Hala eĢit 

olarak ortaktırlar.   

Mesele 82: 

Meselede geçtiği kadarı ile emr-i sultani Ģöyledir; “bu misalle asâkir nizamiye-

nin tapu ile mutasarrıf oldukları arazileri ta‟tîl olundukta mevtleri tebin etmedikçe arazi-

lerine ta‟rîz olunmaya.”  Normal Ģartlarda tatil edilmiĢ bir arazi baĢka birine tefviz edi-

lirken askerlere bir ayrıcalık tanınmıĢtır. 

Mesele 83: 

Mutasarrıfın tasarrufu altındaki arazinin menfaatine sahiptir. Araziye ağaç dik-

mekte izne tabidir. Memurun izni ile dikilmiĢ ağaçlar mutasarrıfın mülkü sayılır.
652
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Ağaçlar ve tarlanın aynı kiĢide bulunmasında fayda vardır. Bu itibarla rüçhan hakkı 

cereyan eder. Bu hak gereği o tarlayı talep anındaki ecr-i misil ile tarlayı almak hakkına 

sahip olur.
 653

 Tapu hakkı sahipleri yok ise veresesi bu hakkı kullanabilirler. 

Mesele 84: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi (30 Nisan 1868-7 Eylül 1871) 

tarihleri arasında üç buçuk yıl kadar meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında TĠK.(21 

Nisan 1867) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanuna göre: Erkek kız çocuklar eĢit alırlar. 

Ġkinci dereceden torunlar ise baba veya analarının yerine geçmek sureti ile ebeveynleri-

ne düĢecek hisseyi kendi aralarında eĢit bölüĢürler.
654

   

Mesele 85: 

Arazi memuru bir arazinin mustehıkk-ı tapu olduğu halde baĢka birine tefvizi 

sonrası, tapu hakkı sahipleri murisisin ölümünden itibaren 5 sene içerisinde araziyi ge-

riye almak için karĢı dava açma hakları vardır. Bu süre meĢru bir sebep dıĢında geçiril-

miĢ ise tapu hakkından vazgeçmiĢ sayılır. Mesele de bu meyandadır. 

Mesele 86: 

Süre belirlenmeyen âriyet ise âriyet verenin geri istemesi veya alanın iade etme-

siyle sona erer.
655

 Bunun dıĢında taraflardan birinin ölümüyle de âriyet akdi son bu-

lur.
656

 

Mesele 87: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Seyyid Hacı Ahmed Ârif Hikmet Efendi  (11 Aralık 

1846-24 Mart 1854)  tarihleri arasında yedi seneden fazla meĢihatte kalmıĢtır. AK. he-

nüz bu tarihler arasında yürürlükte değildi.  Bu tarihlerde miri arazi kız ve erkek çocuk-

lara eĢit olarak, onlar yok ise anne babaya intikali mevzu bahis idi. Lakin AK.ndan ev-

vel tapu hakkı sahipleri (meselede bize lazım olanı kadarı ile) sırasıyla Ģunlardır: Arazi-

nin bulunduğu mahalde oturma Ģartı ile baba bir kız kardeĢ. Sırasıyla baba ve ana.
657

 

Meselede b. kız kardeĢ aynı mahalde oturmadığı açık olarak belirtilmiĢtir. Bu bilgi onun 

tapu hakkı sahibi olmasına manidir. 

Mesele 88: 
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Fetvayı veren ġeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi (30 Nisan 1868-7 Eylül 1871) 

tarihleri arasında üç buçuk yıl kadar meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında TĠK.(21 

Nisan 1867) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanuna göre: KardeĢ çocuklarının intikal hakkı 

yoktur. Hiçbir intikal hakkı sahibi bulunmaması durumunda arazi mahlül olur.
658

 

Mesele 89: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mezkür kanuna göre: KardeĢ çocukla-

rının intikal hakkı yoktur.  Bir önceki meselenin aynısıdır. 

Mesele 90: 

Ġzinsiz olarak tarlaya ekilen ağaçlar hususunda AK. 25. Maddesi Ģöyle demekte-

dir: Üç sene geçtiği halde arazi memuru tarafından söktürülmeyip meyve verme aĢama-

sına gelmiĢ ağaçlar olduğu halde bırakılır.
659

 Yani arazi mutasarrıfının mülkü sayılır. 

Mesele 91: 

Bir önceki meselenin devamı olarak: Üç sene geçtiği halde söktürülmemesinin 

sebebi, o ağaçtan elde edilen üründen öĢür alınmasıdır. Bunda devletin menfaati var-

dır.
660

 Memurun devletin zevalini istemesi düĢünülemez. 

Mesele 92: 

Birinci husus: Arazi memurundan izinsiz (Ģifai) ferağ muteber değildir. Memu-

run izninin geçerli olabilmesi için, Ģifai ferağda bulunan kimse ile kendisine ferağda 

bulunulan kimse yani tarafların hayatta olmaları gerekir.
661

 Ancak iĢin resmi bir hüviyet 

kazanmadığı Ģu durumda ferağdan değil, intikal mevzu bahistir. Ġkinci Husus: AK. 22. 

Maddesi gereği: gasıbın tarlaya ekdiği ekin söktürülebilir fakat temellük edilemez.
662

 

Sonuç olarak meselede geçen evladın kendisi için o tarlaya ekdiği tohumdan elde edilen 

ürün, tarlanın intikaline mevzu olamaz.   

Mesele 93: 

Arazinin bulunduğu köydeki ahalinin rüçhan hakkı kullanımı daha çok ihtiyaçlı-

yı gözetmek Ģeklinde olmuĢtur. Fakat daha fazla ihtiyaç sahibi daha az ihtiyaç sahibine 
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karĢı rüçhan hakkının kullanımı konusunda iki görüĢ serdedilmiĢtir.
663

 Fetvayı veren 

ġeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi kullanılamaz görüĢü üzerinden fetva vermiĢtir. 

Mesele 94: 

Rücçhan hakkı sahibi kendine teklif gelir ve bu teklifi geri çevirirse bu hakkı 

kaybetmiĢ olur. (A. K. md. 41)
664

 

Mesele 95: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Dürrîzâde Mehmet Ârif Efendi  (23 Ağustos 1785-10 

ġubat 1786 / 12 Temmuz 1792- 30 Ağustos 1798 ) tarihlerde yedi yıl‟dan fazla meĢihat-

te kalmıĢtır. Mezkür tarihlerde AK. yürürlükte değildir. Bu devirlerdeki tapu hakkı sa-

hipleri arasında a. erkek kardeĢ yoktur.
665

 Bu itibarla a. er. kardeĢ, b. er. kardeĢe tapu 

hakkında ortaklık edemez. 

Mesele 96: 

Geçerli bir sebebi yok iken 3 sene ta‟til edilen (boĢ bırakmak) arazi mahlül olur. 

Geçerli bir özür bulunması durumu istisnadır. Arazinin su basması durumu da geçerli 

özür (azâr-ı sahiha) olarak kabul edilmiĢtir. Bu süre zarfında mutasarrıf ölse, arazi vere-

sesine intikal eder. Yalnız suyun çekilmesinden itibaren üç sene zarfında ta‟til ederse, 

arazi müstehıkkı tapu olur.
666

 Sipahi
667

 30 senedir ekilmiyor diyerek tapuy-ı baĢkasına 

veremez. 

Mesele 97: 

Bir kiĢi kendi adına bütün akitleri gerçekleĢtirecek birini vekil tayin edebilir.
668

 

Miri arazinin ferağını feshettiren sebeplerden birisi gabn-ı fahiĢtir (malın ederi ile öde-

nen miktar arasında aĢırı eĢitsizlik). Böyle bir durumda ferağ eden, ferağ edilene tağrir 

ve gabn-ı fahiĢ davası açabilir.
669

 Reâyâ
670

 sahip arz, Zeyd‟in Amr‟ı vekil tayin ettiğin-

den dolayı, ferağa icazeti (izni) olmaması sebebiyle, Bekr‟den tarlayı geri alır.  

                                                             
663

Cin, Toprak Düzeni, 424-426. 
664

Cin, age., 271. 
665

Cin, age., 257-258. 
666

Cin, age., 253-254. 
667

…timar (askeri hizmet bedeli sipahiye belirli bir araziyi vermesi) tasarruf eden askerî zümrelere sipahi 

adı verilir. Dirlik (timar) olarak kendilerine verilen arazilerden topladıkları vergiler karĢılığında atı ve 

yardımcısıyla birlikte sefere katılır, “sâhib-i arz” tabiriyle de anılır… Bkz.Erhan Afyoncu, “Sipahi”, TDV 

İslam Ansiklopedisi, c. 37 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2009), 256.  
668

Mecelle, md. 1459. 
669

Cin, age., 172. 
670

Ġslâm dünyasında yönetici konumundaki askerî tabaka ile ulemânın dıĢındaki vergi mükellefi halkı 

ifade eden bir terim olmuĢ, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti‟ne haraç ödeyen gayri müslim tebaa için de 

kullanılmıĢtır. Bkz. Mehmet Öz, “Reâyâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 34 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 

2007), 490. 
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Mesele 98: 

Gaybet-i munkatı‟a (hayatı ve ölümü bilinmeyen) ile gaib olan kiĢinin arazisi 

çocuklarına, çocukları yoksa babasına, babası yoksa anasına, bunlardan hiçbiri bulun-

madığı takdirde arazi müstehıkkı tapu olur. Üç sene sonunda arazinin boĢ kalmaması 

için tapu hakkı ashabı bile aranmadan müzayede ile tefviz edilir.
671

 

Mesele 99: 

Arazi memurundan izinsiz ferağ muteber değildir. Memurun iznine dâhil olması 

için tarafların hayatta olmaları gerekir.
672

 Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Sâdeddin 

Efendi (27 Aralık 1858- 23 Kasım 1863)  tarihleri arasında beĢ yıla yakın meĢihatte 

kalmıĢtır. Bu tarihler arasında AK. (1858) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanunun 54. Ve 

55. maddeleri gereği mutasarrıfın kız ve erkek çocuklarına, arazinin bedelsiz intikali 

gerçekleĢir.
673

  

Mesele 100: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Sâdeddin Efendi (27 Aralık 1858- 23 Kasım 

1863)  tarihleri arasında beĢ yıla yakın meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında AK. 

(1858) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanunun 50. maddesi gereği sağ kalan eĢe tapu hakkı 

tanınmıĢ fakat kardeĢ çocuğuna tanınmamıĢtır. Bu sebeple Zeyd‟in kız kardeĢi oğlu tapu 

hakkında anasına ortak olmaz.
674

 

Mesele 101: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Ahmed Muhtar Efendi (6 Kasım 1872- 11 Haziran 

1874) tarihleri arasında iki seneye yakın meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihlerden önce Tapu 

Nizamnamesi (1858) yürürlüğe girmiĢti. Nizamnamenin 20. Maddesi gereği: Mahlül 

olan arazinin mutasarrıfının müstehıkkı tapu olmayan yakınları “o tarlayı zorlamadan” 

10 sene ekip biçtikleri takdirde bedelsiz iktisap ederlerdi. Bunu önlemek maksadı ile 

mahlül olan arazi devlete bildiren kiĢiye tefviz bedelinden %10 ödül verilirdi. Mahlül 

olan araziyi devlete bildirme iĢi arazi memurunun görevi olduğu için, ödül onlar için 

geçerli değildir.
675

 

Mesele 102: 

                                                             
671

Cin, age., 242-243. 
672

Cin, age., 164. 
673

Berki, age., 174. 
674

Cin, age., 259. 
675

Cin, age., 264-265. 
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Ortağının rızası olsaydı bu iĢlem münavebe olurdu. Münavebe bir nevi mübade-

ledir.
676

 Lakin ortağının izni olmadan “20 sene ben kullandım, artık benimdir” demeye 

hakkı yoktur. Hatta bu süre zarfında elde ettiği ürünü değil, gasb ettiği hakkı (menfaati) 

tazmin ettirilir.  Meselede mevzu edilen hadise müĢterek mutasarrıflar arasında tasarruf 

hakkı gasbına
677

  girmektedir. Fetva da bu görüĢ üzeredir. 

Mesele 103: 

Sebepsiz ve özürsüz olarak 3 sene arazi ta‟til etmek ile o arazi mahlül sayılır.
678

 

Mahlül olan araziyi bir Ģahsın on sene üst üste ekip dikmesi ile bedelsiz olarak o kiĢiye 

kalması demektir.
679

 Buna ilaveten haksız olarak zaptetmiĢ olmamalıdır. Aksi takdirde 

zaman aĢımı olan on seneye itibar edilmez, tapu misli ile teklif edilir, Ģayet kabul et-

mezse müzayede ile isteyene tefviz edilir.
680

 Bu bilgilere dayanarak kiĢinin dava hakkı 

elinden alınamaz.  

Mesele 104: 

Meselede anlatılan hadise karĢısında davacı Ģu iki durum arasında muhayyerdir;  

ya araziyi mevcut Ģekilde ferağa razı olur ya da ferağı feshederek ödediği meblağı geri 

alır. Bu iĢlemlerin resmiyet kazanması için memurun (reâyâ / sahib-i arz) izni gerekli 

olduğu unutulmamalıdır.
681

  

Mesele 105: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi (30 Nisan 1868-7 Eylül 1871) 

tarihleri arasında üç buçuk yıl kadar meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarihler arasında TĠK. (21 

Nisan 1867)  yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanununa göre: Kız ve erkek çocuklar eĢit his-

se alırlar. Torunlar (evlâd-ı zükür ve inâsı) baba veya analarının yerine geçmek sureti ile 

ebeveynlerine düĢecek hisseyi alırlar.
682

 Bu sebeplerden dolayı amca yiğen beraber inti-

kal hakkı sahibi olurlar. 

Mesele 106: 

Gaybet-i munkatı‟a ile gaib ve mefkûd olan kiĢi
683

 intikal anında ölü gibi kabul 

edilir. Mevcut hisseler hayatta olanlara verilir.
684

  

                                                             
676

Cin, age., 143-144. 
677

Bilmen, age., 7: 340. 
678

Cin, age., 255. 
679

Cin, age., 265. 
680

Cin, age., 255-256. 
681

Cin, age., 172-173. 
682

Berki, age., 175-177. 
683

Hayatı, ölümü ve nerede olduğu bilinmeyen kimsedir. Bkz. ġener, Miras Terimleri, 35. 
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Mesele 107: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Gaib ve mefkûd üç sene içinde ortaya çı-

karlarsa hisselerini alabilirler.
685

 Bu süre geçtikten sonra intikal hakklarını kaybederler. 

Mesele 108: 

Kendiliğinden biten ağaçlar (meyveli veya meyvesiz) arazinin tamamlayıcı bir 

parçası kabul edildiğinden, menfaati arazinin mutasarrıfına aittir. Meyve veren ağaçların 

ürünlerinden devlete öĢür ödenir. Ne mutasarrıf ne de bir baĢkası bu ağaçları kesme 

yetkisi yoktur. Kesen kiĢi tazmin ile yükümlüdür.
686

  

Mesele 109: 

AK. 36. Maddesi gereği, miri arazinin ferağı mukabili baĢka bir arazi ile değiĢi-

mini (trampa) onay verilmiĢtir. Fakat ferağ bedelinin ödenmemesi durumda karĢı dava 

açma hakkı vardır.
687

  

Mesele 110: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Refik Efendi (9 Ağustos 1866- 30 Nisan 

1868) tarihleri arasında iki seneye yakın meĢihatte kaldı. Bu tarihler arasında AK. 

(1858) yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanunun 54. Ve 55. maddelerine göre: Ölenin çocuk-

ları yoksa babasına bedelsiz ve tek baĢına, babası yoksa annesine bedelsiz ve tek baĢına 

intikal hakkı sahibi olur. 
688

 

Mesele 111: 

A. K. 41. md. Gereği: ġerik ve halıt (irtifak hakkı sahibi) araziyi gerçek bedeli 

(bedel misil) ile alır.
689

 Bu kadar sarih bir kanun varken memurun zıddına davranması 

kabil-i tatbik bir durum değildir. Metinde geçtiği kadarı ile meselenin cevabı yoktur. 

Cevap [Olmaz] olmalıdır.   

Mesele 112: 

Küçüğün elindeki miri arazi veli ve vasi tarafından hiçbir surette ferağ edilemez. 

Fakat ziraat edilen çiftlik için bazı Ģartlarda izin verilmiĢtir.
690

 Meselede çiftliğe tabi 

olmadığı sarahaten belirtilmiĢ olması bu arazinin ferağına yetkili olmadıklarına hükm  

olunur ve öylede olmuĢtur. 

                                                                                                                                                                                   
684

Berki, age., 176. 
685

Berki, age., 176. 
686

Cin, age., 114. 
687

Cin, age., 187. 
688

Berki, age., 174. 
689

Cin, age., 271. 
690

Cin, age., 156-157. 
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Mesele 113: 

Yukarıdaki meselenin devamı olarak: Velî ve vasîler, velisi ve vasîsi bulunduk-

ları çocukların mallarını tasarruf etmekte Ģu hususlara riayet etmeliler: Hibe ve sadaka 

gibi sırf zarar olan tasarruflarda bulunamazlar. Hibe ve sadaka kabülü gibi sırf menfaat 

olan tasarruflarda muhayyerdirler. Hem menfaat hemde zarara ihtimali olan tasarruflar-

da ise aĢırı derecede zarar olmamak kaydıyla serbestirler.
 691

 Meseledeki husus bir men-

featin korunması mevzu bahistir. Bu sebeple BiĢr‟e müsaade verilmiĢtir.   

Mesele 114: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Mehmet Refik Efendi (9 Ağustos 1866- 30 Nisan 

1868) tarihleri arasında iki seneye yakın meĢihatte kaldı. Mehmet Refik Efendi‟nin me-

Ģihatteki son senesinde TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlüğe girmiĢti. Mezkür kanuna göre 

intikal hakkı sekiz dereceye çıkarılmıĢtır. Derecede mukaddem öz er. kardeĢin olması 

kocaya ¼ hisse bırakır. Bakiye öz er. kardeĢe  kalır.
692

 

Mesele 115: 

Bir önceki meselenin benzeridir. Buradaki farklılık a. b. er. kardeĢin olmasıdır. 

Mesele yine aynı Ģekilde çözülür. Derecede mukaddem a. b. er. kardeĢin olması kocaya 

¼ hisse bırakır. Bakiye a. b. er. kardeĢe kalır. 

Mesele 116: 

Mesele Tevsi-i Ġntikal Kanuna göre çözülecektir. Erkek ve kız çocuklar eĢit his-

se alırlar. Torunlar ebeveynlerinin yerine naiplik yapmak sureti ile onların hisselerini 

alırlar.
 693

 Hayatta olan kızlar [ Hint ve Rukiye] 4‟er hisse alırlar. Oğlun oğlu Amr baba-

sının yerine 4 hisse alır. Haticenin çocukları müsaviyen birer hisse almak suretiyle me-

selenin mahreci 16 olmuĢ olur. Meselede payda geniĢletmesi yapılmadan kısaltarak ve-

rilmiĢtir. 

Mesele 117: 

Mesele Tevsi-i Ġntikal Kanuna göre çözülecektir. Evlat torun ve ebeveyn bırak-

madan vefaat edenler‟in intikal hakları kardeĢlere kuvvet-i karabetlerine göre intikal 

eder.
694

 Meselede öz er. kardeĢ derecede mukaddem olması sebebi ile öz kız kardeĢe 

intikal hakkı değmez (sakıt olur). 

                                                             
691

Mecelle, md. 967; Karaman, age., 2: 276-277. 
692

Berki, age., 176. 
693

Berki, age., 176. 
694

Berki, age., 175. 
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Mesele 118: 

Tevsi-i Ġntikal kanuna göre: Vefaat edenin sadece bir kız çocuğu olsa, arazi ona 

intikal eder.
695

  

Mesele 119: 

Amcaoğlu ne ashab- intikalde nede tapu hakkı ashabında mevcut değildir. Böyle 

bir arazi mahlül olur ve memur isteklisine tefviz eder. Lakin arazinin üzerinde mülk 

bina ve ağaç mevcut değildir. ġayet olsaydı feraiz ahkâmı geçerli olacak,  feraiz 

ahkâmına göre bütün terike tek baĢına amcaoğluna kalırdı. Amcaoğlu halıt (irtifak hakkı 

sahibi) olması sebebiyle de rüçhan hakkı devreye girecek ve o araziyi tapuy-ı misil ile 

alma hakkı elde ederdi. 

Mesele 120: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Ahmet Muhtar Efendi 1872 yılı içerisinde meĢihate 

geçmiĢtir. Bu tarihlerde TĠK.(21 Mayıs 1867) yürürlükte idi. Mezkür kanuna göre: Ve-

faat edenin sadece bir kız çocuğu olsa, arazinin tamamı ona intikal eder. Derecede mu-

kaddem kızın varlığı öz er. kardeĢi intikal hakkını düĢürür.
 696

 

Mesele 121: 

Arazi memurunun izni olmayan ferağ geçerli değildir.
 
Memurun iznine dâhil 

olması için Zeyd‟in hayatta olması gerekirdi.  Muteber olmayan ferağ hukuki bir sonuç-

ta doğurmaz ve intikal süreci olması gerektiği gibi iĢler.   

Mesele 122: 

K. 21. Maddesi mucibince: Bir kiĢi haksız olarak el koyup ekim-dikim yapdığı 

bir tarlanın mutasarrıfına ekim dikim‟den dolayı verdiği değer düĢüklüğü sebebiyle 

noksan-ı arz ve ecr-i misil vermesine gerek yoktur.
697

 

Mesele 123: 

Meselenin tashihi aĢağıda geçtiği gibidir. 

 

                                                             
695

Berki, age., 175. 
696

Berki, age., 175. 
697

Cin, age., 131. 



  

 145 

 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi (4 

Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu tarih-

lerden önce TĠK. (21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mezkûr kanunun 2. Maddesi gereği: 

derecede mukaddem vârisler varken, daha aĢağı derecede ki vârislere intikâl hakkı sira-

yet etmezdi. Ancak baba veya ananın sağlığında vefat etmiĢ olan erkek ve kız çocukla-

rın evladı, ölmüĢ olan anne babalarının yerine geçerek ced ve ceddelerinden (büyük 

baba ve büyük anaları) baba veya analarına intikâl eden hisseyi alabilirlerdi.
698

 Bu se-

beple Zeyd‟in oğlunun oğulları, kızının oğulları ile kızının kızları, anne ve babalarının 

alması gereken hisseyi aralarında müsaviyen bölüĢmüĢlerdir. 

Mesele 124: 

Meselede Ģu ifade geçmektedir. “…araziye-i emiriyyeden mülk ebeniyye (bina) 

ve kerûm ve eşcârdan hâli bedel öşr mukâta‟alı
699

 bir tarlaya mutasarrıf iken…” Ġfade-

lerdeki ayrıntı, mukataalı olmasıdır. Zira “mukâta‟alı olması sebebi ile ferâiz ahkâmına 

tabidir” iddiası vardır. ġunu belirtmek lazımdır;  mukâta‟a: Devletin bazı karineler se-

bebiyle peĢinen ve açık artırma usülüne göre tefviz ettiği tarladan devlete verilecek ver-

ginin miktar ve cinsini belirtir.
700

 Yani mülk olmasını gerektirecek mülk bina, bağ kütü-

ğü ve ağaçlardan hâli olduğu özellikle zikredilmiĢtir. ġu halde meselede âdi inkâl câri 

olacaktır. Fetvayı veren ġeyhülislâm Halit Efendizade Muhammet Cemaluddin Efendi 

(4 Eylül 1891- 14 ġubat 1909) tarihleri arasında 17 buçuk yıl meĢihatte kalmıĢtır. Bu 

tarihler önce TĠK.(21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mesele de mezkûr kanuna göre inti-

kal etmesi gerekiyor. Sonuç olarak; derecede mukaddem kızın varlığı, öz. er. kardeĢin 

intikal hakkını düĢürür ve kız tek baĢına harç-ı intikalini verip bedelsiz olarak mezkûr 

araziyi alır. 

Mesele 125: 

Miri araziye dikilen ağaçlar‟ın mülk haline gelebilmesi için izin gereklidir. Aksi 

halde memur o ağaçları -ekiminden itibaren üç sene geçmeden- söktürebilir. Üç senenin 

hitamında o ağaçlar mülk haline gelirdi. Fakat üç beĢ ağaç için arazi memurundan izin 

almak gerekli değildi. Ancak yekün miktardaki ekilmiĢ ağaçlar için devletin tanıdığı 

                                                             
698

Berki, age., 176. 
699

Mülkiyeti devlete veya vakıflara ait yerlerin belli durumlarda özel Ģahıs yahut kurumlara kiralanmasına 

ve ödenen kira bedeline “mukataa-i zemîn, icâre-i zemîn” ve kısaca “muktaalı” denmiĢtir. Bkz. Nazif 

Öztürk,  “mukataalı vakıf” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 31 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2006), 132-134. 
700

Berki, Toprak Hukuku, 97; Mehmet Genç, “Mukâtaʿa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 31 (Ġstanbul: TDV 

Yayınları, 2006), 129-132. 
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hak, 3 seneden 13 seneye kadar değiĢen zaman diliminde öĢür vergisinden muaf tutul-

masıydı.
701

 Sonuç olarak zirate engel olmayacak Ģekilde dikilen seyrek, üç beĢ tane 

ağaçtan ve bahçe duvarı çekilmesinden dolayı mülk huku cereyan etmez. Mülk arazinin 

olmadığı yerde ferâiz ahkâmından da söz edilemez. Fetvayı veren ġeyhülislâm Hüseyin 

Hüsnü Efendi12 Ocak 1910 meĢihate geçmiĢtir. Bu tarihten önce TĠK.(21 Nisan 1867)  

yürürlükteydi. Mesele de mezkûr kanuna göre intikal etmesi gerekiyor. Mezburlara [ iki 

oğul ve bir kız] arazi seviyyen intikal eder. 

Mesele 126: 

BaĢka köyden birisine ferağ edilen arazi için, arazinin bulunduğu köy halkından 

hiç arazisi olmayan ile arazisi olupta ihtiyaçlı olan birisi için rüçhan hakkı tanınmıĢtır. 

Ferağ tarihinden itibaren bir sene içinde dava edip o araziyi iktisap edebilirler.
702

   

Mesele 127: 

Fetvayı veren ġeyhülislâm Musa Kazım Efendi 30 Eylül 1911meĢihate geçmiĢ-

tir. Bu tarihten önce TĠK. (21 Nisan 1867)  yürürlükteydi. Mesele de mezkûr kanuna 

göre intikal etmesi gerekiyor. Derecede mukaddem öz erkek kardeĢlerin olması sebebiy-

le zevce Hint‟e ¼ hisse düĢer. Baki ¾ hisse öz erkek kardeĢler Amr ve Bekr‟e seviyyen 

verilir. 

2.1.2.4.   Babu’l-mer’a
 
 

Sayfanın kenarında meranın taımı hamiĢ olarak verilmiĢtir. ġöyle ki, mer‟a:
 703

 

Fetihten itibaren vergi alınmadan boĢ bırakılmıĢ, ekilmemiĢ, sürülmemiĢ, Ģer-i bir tasar-

rufta bulunulmamıĢ, hayvanların otlanması için bırakılmıĢ arazidir. (Haddadiden alın-

mıĢtır.)
 704

  Ancak bu me‟hazın geçtiği el-Cevheratu‟n neyyire‟nin “ölü arazinin ihyası” 

bölümüne baktık, hamiĢte yazılan ibareye rastlayamadık. 

Mesele 1: 

Hz. Peygamberin “ Ģu üç Ģeyde insanlar ortaktır: Ot, su ve ateĢ.” sözü gereği 

kamu mallarından yararlanılmasına engel olmak büyük günah telakki edilmiĢtir.
705

 Os-

                                                             
701

Cin, age., 113. 
702

Berki, age., 272-273. 
703

Mürteza, age., 674. 
704

Haddâd, Radıyyüddin Ebubekr b. Ali b. Muhammed el-Abbâdî el-Yemenî, el-Cevheratu‟n neyyire, 

Muhtasaru‟l Kuduri ile birlikte, (Ġstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1301), 2: 54-56.  
705

ġafak, age., 227; Mustafa Demirci, İslam‟ın ilk Üç asrında Toprak Sistemi, (Ġstanbul: Kitapevi Yay., 

2003),  175. 
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manlı Hukuku‟nun Ġslam Hukukun‟dan pek ayrı olduğu düĢünülemez.
706

 Bu hükmün 

Osmanlı hukukunda izdüĢümü olarak Mecellede; “Su, ot ve ateĢ mubahtır. Nas bu üç 

Ģeyde Ģürekâdır.”
707

 kaidesi mevcuttur. Metruk araziler eskiden beri ahalinin ortaklaĢa 

kullanageldiği yerlerdir. Metruk arazi nevinden sayılan meralar da devletin bir söz hak-

kı yoktur. BaĢkalarına temlik edilemediği gibi tasarruf hakkı da verilemez.
708

  

Mesele 2: 

Mera (metruk) arazilerdeki davalarda, iĢtirak beyyinesi istiklal beyyinesine ter-

cih olunur.  Bu hüküm günümüz hukunkunda dahi meriyettedir. 
709

 Meselede bu minval 

üzerinedir. 

Mesele 3: 

Metruk arazi bulunduğu yerleĢim yeri ahalisinin hepsine münhasır olarak devlet 

tarafından terk olunmuĢtur. Bu veçhile rakabesi devletin elinde değil o yerleĢim yerinin 

ahalisisnin ortak olarak kullanımına hasredilmiĢtir. Yaylak veya kıĢlak olarak kullanı-

mında rüsum denen bir bedel alınır.
710

 Meselede yaylak rüsumu alındığına dair bir ifade 

yoktur.  Bu bilgiler ıĢığında meseledeki olaya cevaz verilmemiĢtir.  

Mesele 4: 

Mera (metruk) arazilerdeki davalarda, iĢtirak beyyinesi istiklal beyyinesine ter-

cih olunur. 
711

 Mesele de fetva, bu minval üzerinedir. 

  

                                                             
706

Gülnihâl Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiyede Benimsenmesi, (Ankra: TTK. Basımevi, 1996), 149. 
707

Mecelle, md. 1234. 
708

Berki, Toprak Hukuku, 88; Cin, age., 32-33; Aydın, Türk Hukuk Tarihi,  367-368; Hamza Aktan, 

“ihyâ” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 22 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2000), 7-8; Demirci, age., 176. 
709

Cin, age., 34. 
710

Cin, age., 32-33; Aydın, age, 367-368. 
711

Cin, age., 34. 
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DEĞERLENDĠRME 

Ġncelediğimiz fetvalar mecmuada,  Kitabu‟l Ferâiz, fi‟l Haml, fi‟l Arâzi, Bâbu‟l 

Mer‟a olmak üzere dört ana baĢlıkta verilmiĢtir. Mecmua‟nın 638-643 sahifeleri arasın-

da Tezyil bölümü vardır fakat ferâiz ile alakalı fetva bulunmadığı için incelemeye alın-

mamıĢtır.  

Tablo 2.1. (Değerlendirme) Fetvalarrın Bab BaĢlıklarına Göre Dağılımı. 

Kitabu‟l Ferâiz  fi‟l Haml  fi‟l Arâzi  Babu‟l Mera  Toplam  

133 10 127 4 274 

 

 

Tablo 2.2. (Değerlendirme) Fetvaları Veren ġeyhulislamların Verdikleri Fetvalarınsayıları Ve Bab BaĢlıklarına Göre 

Genel Dağılımı. 

 

No 

MeĢihat 

Sırası 

ġeyhulislam 

Ġsimleri 

Kitabu‟l 

Ferâiz 
fi‟l Haml 

fi‟l 

Arâzi 

Babu‟l 

Mera‟ 
Toplam 

1 43 Çatalcalı Ali Efendi X X 1 X 1 

2 87 Dürrizade Mehmet Arif Efendi 3 X 8 X 11 

3 98 Dürrîzâde Seyit Abdullah Efendi X X 2 X 2 

4 100 Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi 3 X 4 X 7 

5 101 El-Hacc Halil Efendi X 2 1 X 3 

6 102 Seyyit Abdülvehhab Efendi X X 2 X 2 

7 104 Kadızâde Mehmed Tahir Efendi X X 1 X 1 

8 105 Ġsmetbeyzade Ârif Hikmet Bey X X 6 1 7 

9 107 Mehmed Sadeddin Efendi 1 X 20 2 23 

10 109 (Hacı) Mehmet Refik Efendi X X 5 X 5 

11 110 Hasan Fehmi Efendi 3 X 16 X 19 

12 111 Ahmet Muhtar Beyefendi (Molla Bey) 1 X 16 X 17 

13 113 
Ġmâm-ı Sultânî (Hafız) Hasan Hayrullah 

Efendi 
X 1 X X 1 

14 114 Kara (Hacı) Halil Efendi X 1 3 X 4 

15 115 Uryanizade Ahmet Esad Efendi 31 X 17 X 48 

16 116 (Hacı) Ömer Lütfi Efendi 10 X 3 X 13 

17 117 Hâlidefendizâde Mehmed Cemâleddin 62 5 13 1 80 

18 118 Mehmed Ziyâeddin Efendi 3 X X X 3 

19 119 Pirîzade Mehmed Sahib Efendi 6 X X X 6 

20 120 Çelebizâde Hüseyin Hüsnü Efendi 3 X 1 X 4 

21 121 Mûsâ Kâzım Efendi 5 1 2 X 8 
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Tablo 2.3. Feraiz Bahsinde Verilen Fetvaların Konuları Ve Hangi ġeyhulislam Hangi Konuda Kaç Fetva Verdiğini Gösterir 

No 
ġeyhülislam 

Ġsimler 

Asha-

bü‟l 

ferâiz 

Asabe Zirahim 

Hacb 

& 

Iskat 

Mevle‟l 

ataka 

Musa 

leh 

Beytü‟l 

mal 

Ġrsin 

manileri 

Ġhtilaf-ı 

Din 

Ġhtilaf-ı 

Dâr 

Münâse

ha 
Mefkûd 

Mirasa 

Konu 

Mallar 

Teğallüb 

Fuzuli 

Gasp 

Ġki Cihetten 

Akrabalık 

Genel 

Toplam 

1 
Dürrizade 

M. Arif 
X X 1 X X X 1 X X X X X X 2 X 4 

2 
Mekkîzâde 

M. Âsım 
X X X X 3 X X X X X X X X X X 3 

3 
Mehmed 

SadeddinE. 
X X X X 1 X X X X X X X X X X 1 

4 
Hasan 

Fehmi E. 
X X X X 1 1 X 1 X X X X X X X 3 

5 
Ahmet 

Muhtar E. 
X X X X 1 X X X X X X X X X X 1 

6 
Uryanizade 

A Esad E. 
1 1 2 3 3 X 1 1 1 14 2 X X 1 1 31 

7 
Ömer 

Lütfi E. 
X 1 X X 1 2 1 1 2 2 X X X X X 10 

8 

Hâlidefen-

dizâde 

M. Cemâled-

din E 

8 3 5 18 10 X 1 1 4 5 4 2 X 1 X 62 

9 
Mehmed 

Ziyâeddin E. 
X X 1 1 X X X X X X X X X X 1 3 

10 
Pirîzade 

M.Sahib E. 
X X X X 1 X X 1 2 1 1 X X X X 6 

11 
Çelebizâde 

H. Hüsnü 
X X X X X X X X 1 1 X X 1 X X 3 

12 
Mûsâ Kâzım 

E. 
X X X 1 1 X X 1 1 X 1 X X X X 5 

13 

32. Mesele 

ġeyhülislam 

yok 

X X X X X X X X X X 1 X X X X 1 

 Toplam 9 5 9 23 22 3 4 6 11 23 9 2 1 4 2 133 
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Fetvalarını incelediğimiz Ģeyhülislamların hayatı ve eserleri ġeyhülislamların 

verdikleri fetva sayıları gibi bazı istatistik bilgileri tezimizin 1. Bölümü‟nde “Ġncelenen 

Fetvaları Veren ġeyhülislamlar” adlı baĢlıkta ele aldık. Ġncelenen fetvaları veren Ģeyhü-

lislamlar‟dan ilki Çatalcalı Ali Efendi olup meĢihat sıralaması 43 dür. Son Ģeyhülislam 

Muza Kazım Efendidir ki meĢihat sıralaması 120 dir. Ġncelenen fetvalar 21 farklı Ģeyhü-

lislam tarafından verilmiĢtir. Ġlgili bölümde en çok fetvası olan ġeyhülislam, II. Abdül-

hamit Han devrinde 17 yıl gibi uzunca bir süre meĢihatte kalan Hâlidefendizâde Meh-

med Cemâleddin Efendidir. 80 fetva ile toplam fetvaların dörtte birinden fazlasına teka-

bül etmektedir.  

ġeyhulislamların verdikleri fetva sayılarının çokluğu veya azlığı konusunda, dö-

nemsel ihtiyaç, Ģeyhulislamlar‟ın meĢihatta kalma süreleri ve Ali Mürteza‟nın fetvaları 

derlerken aldığı kıstas önem arzetmektedir. Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi de 17 yıl-

dan fazla meĢihatte kalmasına rağmen, incelediğimiz bölümde sadece 7 adet fetvası 

zikredilmiĢtir.  

Ali el-Mürteza‟nın fetvaları derlerken esas aldığı kıstası zımnen eserin önsözün-

de bahsetse de detaylı malumat sahibi değiliz. Fetva mecmuaları‟nın dönemi ile alakalı 

sosyo-kültürel, ekonomi, siyasi ve hukuki somut örnekler taĢıması bakımından – Os-

manlı Tarihi araĢtırmacıları için- zengin birer kaynaktırlar.
712

 Bu itibarla “dönemsel 

ihtiyaç” hakkında Ģu tesbitlere yer verebiliriz: Bu itibarla, II. Abdülhamit Han (1876-

1909) devri siyasi buhranlar ve kaybedilen topraklar ile baĢlamıĢtır.
713

 Bu hadiselerin 

toplumsal - dini izdüĢümü fetvalara da yansımıĢtır. Hâlidefendizâde Mehmed Cemâled-

din Efendi‟nin verdiği fetvaların ciddi bir kısmı; asabelerin bir arada bulunması, hacb ve 

ıskat, din/ uyruk farklılığı ile alakalıdır. Farklı derecedeki asabelerin bir arada bulunma-

sı ve uyruk farklılığı fetvaları: Askerlikten ve kaybedilen topraklardan dönenlerin teri-

keye dâhil olması Ģeklinde yorumlanabilir. Tablo 7‟de de görüleceği üzere fetvaların 

yarısına yakını hacb/ıskat ve din/devlet farklılığı gibi fetvalardan oluĢması, yukarıda 

zikredilen hususları desteklemektedir.  

Eserde zaman zaman bazı fetvaların altında Ģeyhülislâm isimleri zikredilmemiĢ-

tir. “Bu surette” diye baĢlayan fetvaların kendisinden önceki fetva ile bağlantılı olması 

fetvayı veren Ģeyhulislâmın isimini de vermiĢtir. Lakin ferâiz bahsinin 32. Fetvasında 

bunun istisnası olarak Ģeyhuislâm ismi belirtilmemiĢtir. Bir diğer istisna ise yine ferâiz 

                                                             
712

Örsten, Fetva Mecmuaları, 36. 
713

Cevdet Küçük, “Adülhamit II” , TDV İslam Ansiklopedisi, c. 1 (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1988), 217. 
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bahsinin 44 ve 45. Meselelri bir birinin devamı olan iki fetvadır. Lakin birinci fetva Ur-

yanizade Ahmet Esad Efendi‟ye, ikincisi Hâlidefendizâde Mehmed Cemâleddin Efen-

di‟ye aittir. Aynı zamanda eserin ferâiz bölümünde toplamda 128 fetva ile en fazla fet-

vası bulunan iki Ģeyhülislâmdır. Bu ise verilen fetvaların yarısına yakını gibi bir yekün 

tutmaktadır. ( bkz. Tablo 6) 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Ferâiz bahsinde sırasıyla 33. , 112. ve 126‟ıncı 

meseleler ile Arazi bahsinde 111‟inci meselerde hata vardır. Ġlgili meselelerin değerlen-

dirilmesi esnasında gerekli düzeltmeleri yaptık. Mesela; ferâiz bahsindeki 33. meselede 

fetva‟nın cevabı ile me‟haz tezat teĢkil etmektedir.  Bu hataların basım hatası ve derle-

me esnasında ki bir hata olarak değerlendirdik. Zira bir fetvanın sorulmasından itibaren, 

fetvahanede yaptığı yolculuk dikkate alındığında, hatanın farkedilmemesi kâbil-i tatbik 

bir durum değildir. 

Ferâiz bahsinde geçen fetvaların me‟hazlar‟ında Hanefi âlimlerce kaleme alın-

mıĢ eserler kullanılmıĢtır. Yakovalı Ali el-Murteza fetvalara uygun me‟hazları bulup 

ilgili fetvanın altına eklemesi, eserin özgünlüğünü ve fıkhi açıdan yetkinliğini artırmıĢ-

tır. Ana hatlarıyla “me‟haz‟lar” Ġslam Miras Hukukunun nazariyesini ortaya koyan ders 

kitabı niteliğindedir. Bu anlatılanlar neticesinde eser, ilmi çevrelerce beğenilmiĢ ve tak-

dire layık görülmüĢtür. Ayrıca me‟hazlarda kullanılan eserler ile alakalı malumatı tezi-

mizin 1. Bölümü‟nde “Fetvaların Fıkıh Literatüründeki Kaynakları” baĢlığı altında ince-

ledik. Bununla birlikte hangi Ģeyhülislam hangi kaynağı ve kaç defa kullandığını göste-

ren bir tablo da ekledik. (bkz. Tablo 3) Tesbit edebildiğimiz kadarıyla, kaynaklardan 

alıntılar özet değil birebir alıntıdır.  

Ġncelediğimiz Ġlaveli Mecmuâ-i Cedide‟nin ferâiz bahsinde 5 fetva‟nın altında 

 gibi kısa bir alıntı ifadesi yer almaktadır.( bkz. Tablo 3) Fakat bu ”مرث مسئلته / ممب مر“

fetvaların kendisinden önce geçen fetva ile bir bağlantısı yoktur. Mesela; bir önceki 

fetvada zevi‟l erhâm mevzu edilirken, kısa alıntı yapılan fetvanın konusu beytü‟l mâl 

olabiliyor. Kanaatimizce bunun sebebi,  Ġlaveli Mecmuâ-i Cedîde; Behcetü‟l-fetâvâ ve-

ya Netîcetü‟l-fetâvâ gibi telif değil derleme bir eser olmasıdır. Zira fetvâhanede defâtire 

(Mecmuâ-i Cedide) kaydedilmiĢ fetvalar, fetva sırası/konusu gözetilmeden konunun 

bütün çeĢitlerinden seçilerek numune-i timsal olarak Ġlaveli Mecmuâ-i Cedideye alın-

mıĢtır. 
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ÇalıĢmamız süresince Türkçe kaleme alınmıĢ ferâz ile ilgili çalıĢmalardan ziya-

desiyle faydalandık. Fakat bu konuda kaleme alınmıĢ “müstakil” eserlerin yeteri kadar 

olmadığı kanaati uyandı bizde. Zira birçok müstakil eserin basımı mevcut değildir.  Bu 

hususta ferâiz‟in günümüzde pratik uygulaması mevcut değildir gibi bir mazeret beyan 

edilebilir. Buna Ģöyle cevap verilebilir: Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki 

miras davaları ile varislerin isteği üzerine Ġslam Miras Hukukuna göre mahkemelerce 

taksimat yapılmaktadır.
714

  Ġlgili mahkeme ilahiyat fakülteleri veya müftülüklerden bi-

lirkiĢi tayin ederek taksimatı gerçekleĢtirmektedir. Yani azda olsa bu konuda talep ol-

maktadır. Ferâiz ile alakalı konuların delilleri ile birlikte açık bir Ģekilde anlatıldığı, 

örneklemelerin daha fazla verildiği ve günümüz insanının da anlayabileceği tarzda müs-

takil eserlerin kaleme alınması, faydadan hali değildir.
 715

 Ayrıca Diyanet ĠĢleri BaĢkan-

lığı‟nın halkı bilinçlendirmeye yönelik gayretleri ile Ġlahiyat Fakülteleri‟nin Ġslam Miras 

Hukuku‟nu seçmeli değil müstakil ders olarak okutulması gibi saikler, ferâiz ahkâmına 

olan alakayı tekrardan canlandıracağı kanaatindeyiz. 

Ferâiz bahsinde geçen bütün fetvalar Ġslam Miras Hukukunun prensiplerine göre 

çözümlenmiĢtir. Arazi ve Mera bölümündeki fetvalar ise; zamanla değiĢen, kanunname-

lere göre vuzuha erdirilmiĢtir. Arazi Kanunu (21 Nisan 1858)  ve Tevsi-i Ġntikal Kanunu 

(21 Nisan 1867) kısa aralıklarla yürürlüğe girmesi, arazinin intikali ile alakalı verilen 

fetvalarda da aynı zamanda değiĢimler gözlemlenmiĢtir. Bunun sonucu olarak eserin 

Arazi bahsindeki -fetvaların dörtte birine tekabül eden- 32 fetvada bu değiĢim bariz bir 

Ģekilde gözlemlenmiĢtir. Ayrıca arazi bahsinde 1. meselenin kaynağı olarak Fetevâ-i 

Ayniyye gösterilmiĢtir. Lakin bu eser ile alakalı herhangi bir malumat elde edemedik.  

Arazi bahsinde geçen 51. meselede fetvanın kaynağı olarak “معمىل مه علً افىدي” 

denmiĢtir. “معمىل” ifadesini “ ىلقمى  ” olarak düĢündük ve Fetevâ-i Ali Efendi‟nin
716

 ferâiz 

bahsini inceledik. Fakat mezkûr fetvaya rastlayamadık.  “Ali Efendi‟ye (göre) amel 

edilmiĢtir” ifadesinden yola çıkarak incelemeler “benzer bir fetva var mı?” sorusuna 

yoğunlaĢtı. Nitekim Fetevâ-i Ali Efendi‟nin 1287 Bulak Matbaasında basılan nüshanın 

280 ve 281. sayfaları ile 1258 Matbaa-i Amire basımlı nüshasının 734. ve 735. Sayfala-

                                                             
714

Berki, Kur‟anda Veraset Sistemi, 5. 
715

Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdurrahman Yazıcı, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye‟sinde Ġslâm Miras Hukuku 

ÇalıĢmaları”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 22, (2013),  311-315, 328. 
716

Dikkate aldığımız nüsha bkz. Çatalcalı Ali Efendi, Fetevâ-i Ali Efendi, (Kahire: Bulak Matbaası, 

1287/1870); ayrıca bkz. Çatalcalı Ali Efendi, Fetevâ-i Ali Efendi, (Ġstanbul: Matbaa-i Amire, 1258/1842) 
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rında aĢağıda resminini verdiğimiz fetvalar ile karĢılaĢtık. Bu fetvalar ile 51. Meselede 

geçen fetva arasında konu itibariyle benzerlik görülmektedir. 

ġekil 1 (280. ve 734. sahifelerdeki fetva) 

 

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlasında mağruse olan ceviz ağacına malik 

iken, bi-la veled fevt olup veresesi ceviz ağacını zapt etmek istediklerinde, sahib-i arz 

“ağaç tarla ile mea‟ (beraber) tapu ile veririm” demeye kadir olurmu? El-cevap: Olmaz.  

Me‟haz: Ve bu meselelerin cinsiyetindeki benzetme, kendi mülkiyeti ile hareket 

edenlerin kendisini engellememesidir. Câmiu‟l-Fusuleyn 35.  Bab ile daha önce geçen 

meselelere bakılarak bilinebilir. 

ġekil 2 (280. ve 735. sahifelerdeki fetva) 

 

Zeyd bir karyede vaki‟ (bulunan) yeri dahi mülk dükkâna mutasarrıf iken, 

dükkân harîkde muhterik oldukta ( yangında telef olunca) ol karye sipahisi Amr 

dükkânın arsasını teğallüben zapt ve Bekr‟e tapu ile verip Bekr dahi arsada dükkân ey-

lese Zeyd Bekr‟e binasını kal„    (söktürmek/yıktırmak) ettirip arsay-ı merkumeyi zapta 

kadir olur mu? El-cevap: Olur Me‟haz: Daha önce geçen babda bu konudaki verilen 

fetvalara bakılabilir. 

4 Ekim 1926‟da Tapu Kanunun yürürlüğe girmesiyle miri arazi mülk haline 

gelmiĢ ve tarım politikaları yönünden sıkıntılı bir sürecin baĢlangıcı olmuĢtur. Bu dö-

nemde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sermaye sahipleri büyük topraklara 

sahip olmuĢlardır. Mülk haline gelmiĢ bir arazide devletin söz hakkının kalmaması, 

ekonomisi tarıma dayalı toplumlar açısından pek arzu edilen bir durum değildir. Esasen 

köylülerin elinde toprak bulunması ekonomik refah ve sosyal huzurun teminini amaç-

lamaktadır. Lakin sermaye sahiplerinin büyük topraklara sahip olması, topraksız kalmıĢ 

köylülerin zor Ģartlarda hayat sürdürmelerine sebep olmuĢtur. Bu durumun tabi sonucu 



  

 154 

 

olarak, köylerden Ģehirlere göçler artmıĢ ve büyük Ģehirlerde istihdam ve iĢsizlik gibi 

daha temel sorunlar ile karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Hatta birçok YeĢilçam filiminde bu 

menfi tablo hicvedilmĢtir.  Büyük Ģehirlere göçler neticesinde,  tarıma elveriĢli toprakla-

rın büyük bir bölümü atıl kalmıĢtır. Bu araziler 1950‟li yıllardan sonra zirai makineleĢ-

me baĢlayanadek
 717

 ekilememiĢtir. Tarım ürünleri bakımından birçok kalemde istenilen 

verim elde edilememiĢ, hatta Türkiye‟de yetiĢtiği halde dıĢarıdan bakliyat ve hububat 

ürünleri ithal edilir duruma gelinmiĢtir. Bu ise olumsuz tarım politikaları bakımından 

oluĢan en çarpıcı tablodur.  

Bu anlatılanlara ek olarak: Son dönem Osmanlı Devletin‟de intikal hakkı sahip-

lerinin geniĢletilmesi, bizce Osmanlı Toprak düzenin bozulmasının sebeplerinden birisi 

olarak görülebilir.  Bütün haldeki araziler intikalin geniĢletilmesi ile parçalanmĢ ve ta-

kibatı zor hale gelmiĢtir. Fakat devletin söz sahibi olduğu ve bütün haldeki arazinin 

kontrolü, devlet açısından daha kolaydır. Aynı zamanda düĢük kâr ile yüksek miktarda 

tarım ürünü ekonomiye kazandırılabilir. Lakin parçalanmıĢ arazilerde yapılan tarım için 

bunların söylenmesi güçtür. Bu hadise Osmanlıdan günümüze kadar devam etmektedir. 

Bu hususun altını çizmesi bakımından Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın 7 ġubat 2019‟de 

30679 Sayılı Resmi Gazetede yayınladığı ARAZĠ TOPLULAġTIRMA UYGULAMA 

YÖNETMELĠĞĠ 4. Maddesi‟nin d bendi hatırlanabilir. Bu maddeye göre:  

“Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, 

parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları 

gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal 

yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri 

ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesini ve arazi gelişimi hizmet-

lerinin sağlanması…”
718

 

Arazi toplulaĢtırmanın amaçlarından birisi olarak zikredilen bu madde, bizim 

iĢaret ettiğimiz hususa değinmesi bakımından dikkat çekicidir. 
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Mesut Doğan, “Türkiye‟de Zirai MakineleĢme: Traktör ve Biçerdöverin Etkileri”, İÜEFCB. Dergisi, 
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SONUÇ 

ÇalıĢmamızın ana konusunu teĢkil eden ferâiz ve miri arazinin intikali ile ilgili 

fetvalar, 1745-1918 tarihleri arasında meĢihat makamına geçmiĢ, 20 kadar Ģeyhülisla-

mın verdiği fetvalardan müĢekkildir. Eserin 274 fetva içeren ilgili bölümünde, kitabı 

derleyen Yakovalı Ali el-Murteza gerekli gördüğü fetvaların altına Hanefi âlimlerce 

kaleme alınmıĢ, Arapça fıkıh kitaplarından nakillere yer vermiĢtir. Bu alıntılar ana hat-

ları ile Ġslam Miras Hukuku‟nun özetler niteliktedir. Fetvaların altındaki me‟hazlar veri-

len fetvaların dini/hukuki muteberliğini artırdığı görülmektedir. Ayrıca eserde tekrarlar-

dan kaçınılmıĢ, ferâiz ile alakalı olduğunca farklı fetvalara yer verilerek daha fazla ko-

nunun iĢlenmesi sağlanmıĢtır.  Bu anlatılanlar sebebiyledir ki eser ilmi çevrelerce beğe-

ni toplamıĢtır. 

Osmanlı fetvâ geleneğinin güzide ürünleri olan muteber fetva kitaplarında, Ha-

nefi mezhebinin müfta-bih görüĢleri dikkate alınmıĢtır. Hanefi-Maturidi geleneğin bir 

sonucu olarak Mecelley-i Ahkâm-ı Adliyye‟nin oluĢum safhasında da bu husus karĢımı-

za çıkmaktadır. Hukuk-u Aile Kararnamesin‟de bu gelenek nisbeten terkedilsede, ana 

akım Hanefi çizgiden ayrıldığı söylenemez. Bu geleneğin devam ettiğini, Ġlaveli Mec-

mua-i Cedide‟nin derleme safhası için de söylemek mümkündür. Zira eserin önsözünde 

fetvalara uygun nakillerin Hanefi fıkıh kitaplarından alındığı belirtilmektedir. Yani fet-

vaların Hanefi mezhebinin görüĢleri dikkate alınarak verilmiĢ olduğu ortaya çıkmakta-

dır. Bu hususun Ģöyle bir iz düĢümü olduğu görülür:      Devlet-i Aliyye‟nin kurumsal-

laĢma sürecini tamamlamıĢ en üst fetvâ kurumu olan ve yaptırım gücü en yüksek hukuki 

kurumu ġeyhulislamlık makamının Hanefi Mezhebi görüĢleri çerçevesinde fetva ver-

mesi, aynı zamanda halkın mezhebi eğilimini tavsiye ve tayin etmiĢtir. 

Eserin derlendiği dönem Osmanlı Devleti‟nin çöküĢ yıllarına tekabül etmesi, si-

yasi iç karıĢıklıklar ve müteaddit savaĢların vuku bulması, verilmiĢ fetvaların konusunu 

da belirlemiĢtir. ÇalıĢmamızın ferâiz bahsindeki fetvaların ciddi bir kısmı, hacb ve ıskat, 

din/ uyruk farklılığı, zimmi, müste‟men ile alakalı olması, zımnen de olsa o dönemin 

sosyal hayatının nasıllığı ile alakalı bize bazı nüveler vermektedir. 

Osmanlı Devleti birçok farklı din ve ırktan toplumu bünyesinde barındırıyordu. 

Toplumun bir parçası olan gayr-ı müslimlerin hukuki anlaĢmazlıklarında mahkemelere 

baĢvurup sonuç aramaları olağan bir durumdu. ÇalıĢmamızın Ferâiz bahsinde din ayrılı-
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ğı ile ilgili sarih olarak 11 fetva mevcuttur. Bununla birlikte farklı meselelerinde içinde 

bulunduğu gayr-ı müslimlerle ilgili fetvalara rastlamaktayız. Gayr-ı müslim tebeânın 

veraset anlaĢmazlıklarında Osmanlı mahkemelerine baĢvurup, Ġslam Miras Hukukuna 

göre fetva istemeleri, fetvâhaneye duyulan güvenin ve Ġslam Miras Hukuku‟nun naslar 

çerçevesinde kazandığı yorum yeteneğinin izharı olması bakımından dikkat çekicidir. 

Ġlaveli Mecmua-i Cedide isimli eserin ferâiz ile ilgili fetvaları, Ġslam Miras Hu-

kuku‟nun kaidelerine göre ĢekillenmiĢtir. BaĢından sonuna kadar fetvalarda bir değiĢim 

söz konusu değildir. Buna mukabil padiĢahların çıkardığı kanunnameler ile miri arazi-

nin intikalinde fetvaların değiĢimi göze çarpmaktadır. Ebussuud Efendi‟nin sistemleĢtip 

fetvâ-i Ģerife haline getirdiği miri arazinin intikali konusunda, padiĢaha geniĢ yetki sa-

hası bırakıldığı görülmektedir. Mesela; Arazi Kanunda intikal hakkı sahipleri dar tutu-

lurken, Tevsi-i Ġntikal Kanunda bu hak sahipleri sekiz dereceye kadar çıkartılmıĢtır. 

Çıkarılan bu kanunnamelerin sonucu olarak miri arazi bölümündeki fetvaların değiĢtiği 

görülmektedir. Bu anlatılanlar neticesinde, Osmanlı Devletin‟de örfi/Ģer‟i hukuk ayrı-

mının bir örneklemi olarak görmek mümkündür.  

ÇalıĢmamız süresince Türkçe kaleme alınmıĢ ferâz ile ilgili çalıĢmalardan ziya-

desiyle faydalandık. Fakat bu konuda kaleme alınmıĢ “müstakil” eserlerin yeteri kadar 

olmadığı kanaati uyandı bizde. Aynı zamanda kaleme alınmıĢ ferâiz ile ilgili eserlerin 

birçoğu piyasada mevcut değildir.   Bu hususta ferâiz‟in günümüzde pratik uygulaması 

mevcut değildir gibi bir mazeret beyan edilebilir. Lakin Medeni Kanunun yürürlüğe 

girmesinden evvelki miras davaları ile varislerin isteği üzerine Ġslam Miras Hukukuna 

göre mahkemelerce taksimat yapılmaktadır. Ġlgili mahkeme ilahiyat fakülteleri veya 

müftülüklerden bilirkiĢi tayin ederek taksimatı gerçekleĢtirmektedir. Yani azda olsa bu 

konuda talep olmaktadır. Ferâiz ile alakalı konuların delilleri ile birlikte açık bir Ģekilde 

anlatıldığı, örnek mesele çözümlere daha fazla yer verildiği ve günümüz insanının da 

anlayabileceği tarzda müstakil eserlerin kaleme alınması, faydadan hali değildir.   Ayrı-

ca Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın halkı bilinçlendirmeye yönelik gayretleri ile Ġlahiyat 

Fakülteleri‟ninde Ġslam Miras Hukuku‟nu seçmeli değil müstakil ders olarak okutulması 

gibi saiklerin, ferâiz ahkâmına olan alakayı tekrardan canlandırabileceği kanaatindeyiz. 

Osmanlı Devleti‟nin son yüzyıllarında bazı siyasi ve sosyo-ekonomik sebeplerle 

çıkarılan Arazi Kanunu ve Tevsi-i Ġntikal Kanunu ile miri arazide intikal hakkı sahipleri 

tedrici olarak geniĢletilmiĢtir. Ġntikal hakkı sahiplerinin geniĢletilmesi yoluyla toprakla-
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rın bölünmesi, devletin toprak üzerindeki denetimini ciddi manada kısıtlamıĢtır. Bunun-

la birlikte ekim alanlarının daralması sebebiyle köyden Ģehire göçler hızlanmıĢ ve daha 

farklı sorunlar gün yüzüne çıkmıĢtır. Cumhuriyete geçiĢ sürecinde parçalanmıĢ miri 

topraklar mülk haline gelmiĢ ve miri arazinin kontrolü devletin elinden çıkmıĢtır. Gü-

nümüz Türkiye‟sinde bu konuyla alakalı bazı somut adımlar atılmakla beraber,  hala 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin tarım politiklarının ihyası bakımından çözüme kavuĢ-

turması gereken önemli bir sorun olarak durmaktadır.
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