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ÖNSÖZ  

Peygamber (s.a.v) döneminde temeli atılan ve Hülefa-i Raşidin döne-

minde resmi bir müessese halini kazanan “Hisbe Teşkilatı”, daha sonraki 

dönemlerde de İslam Devlet teşkilatı içerisinde kendi yerini almıştır. İslam 

dininin getirdiği önemli ilkelerden “emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker” 

prensibine dayanan bu teşkilat, bir İslam kamu hukuku müessesesi olarak, 

şeriat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, genel ahlak kuralları ve kamu 

düzeninin ihlal edilmesinin önüne geçmek ve çarşı-pazar denetimiyle bura-

larda baş gösteren haksızlıkları önlemek gibi geniş bir görev yelpazesine 

sahip olmuştur. Hicri ilk asırlardan itibaren İslam alimleri bu müessese üze-

rine eğilmiş ve böylece müessesenin işleyiş ve görev alanını konu edinen 

hisbe literatürü ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda latinizesini yaptığımız “Ter-

cüme-i Nisâbü’l-İhtisâb” isimli eser de bu litaretür içerisinde yer alır. Müter-

cim Ali Cevherî Mekke ziyaretinde oradaki alimlerin yanında gördüğü 

Sunnâmi’nin Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserini, hisbe konularını kapsayıcı bir 

şekilde ihtiva etmesi, devlet adamlarına hisbe ile ilgili yapmaları gereken 

vazifeleri topluca bir arada sunması ve kendinden önceki önemli eserlerden 

bol bol alıntılar içermesi yönlerinden takdir etmiş ve eseri tercüme etmeye 

karar vererek yaşadığı coğrafyada rastlamadığı böyle bir eserin önemli bir 

boşluğu dolduracağını düşünmüştür. Böylece eseri Arapça’dan Osmanlı 

Türkçesi’ne tercüme eden Ali Cevherî, tercümenin yanısıra eserde yer yer 

kendi görüşlerine de yer vermiş ve şiirlerini eserde derc etmiştir. Biz de ça-

lışmamızda yazma halinde bulunan bu tercüme eserin günümüz ilim dün-
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yasına kazandırılarak bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatin-

deyiz. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında yardımlarını gördüğüm ve ilmi yolcu-

luğumda kendilerinden çokça faydalandığım tüm hocalarıma teşekkür et-

meyi bir borç bilirim. Öncelikle konunun belirlenmesi aşamasında önemli 

yönlendirmeleri için Prof. Dr. Mürteza Bedir Hocama, yardımlarını esirge-

miyen Prof. Dr. Erol Özvar, Maşuk Yamaç, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal, 

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Furat, Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, Abdullah Öz-

top, Cemal Atabaş ve Kamil Yelek’e saygı ve şükranlarımı sunarım. Ayrıca 

ilmi olarak yetişmemde çok önemli olanaklar sağlayan İSAR Vakfı’na ve bu 

çalışmanın hazırlanma aşamasında sağladığı imkanlardan dolayı İSAM Kü-

tüphanesi yetkililerine derin şükranlarımı arz ederim. 

                                                                                        Shahin Khanjanov 

                                                                                          İstanbul-2022
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1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi  

“Emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker” prensibi temelinde kurulan Hisbe 

Teşkilatı, devlet teşkilatı içerisinde kamu hukuku müessesesi olarak işlev 

gören kurumlar arasında yer akmaktadır. Kamu hukuku müessesesi olması 

hasebiyle İslam Devletleri bu teşkilata kendi bünyelerinde yer vermiş ve 

teşkilatın işleyiş ve görev alanını belirleyen kanunlar çıkarmışlardır. Devlet-

lerin yanısıra İslam alimleri de Hisbe Teşkilatı ile ilgili eserler kaleme alarak 

bu konuya eğilmiş ve müessesenin işleyişinde görülen bozuklukların gide-

rilmesi ve işlerliğinin daha da iyileştirilmesi ile ilgili devlet yetkililerine na-

sihatlerde bulunmuşlardır. Bizim araştırmamızın konusu, bu alanda kaleme 

alınmış eserler olan Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb ve dolayısıyla onun aslı olan 

Nisâbü’l-İhtisâb adlı eserlerdir. Çalışmamızda latinizesini yaptığımız Tercü-

me-i Nisâbü’l-İhtisâb’ ve tercümenin aslı olan Nisâbü’l-İhtisâb’ın içeriğine ba-

kıldığında ve mütercimin eseri tercüme amacı göz önüne alındığında eserin 

yukarıdaki kanımızı destekler mahiyette devlet yetkililerine Hisbe konu-

sunda yapmaları gereken düzenlemeler ile ilgili nasihatte bulunma amacıyla 

kaleme alındığı ve tercüme edildiği görülür.  

 Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli tercüme eserin latinizesinin yapılarak 

günümüz ilim dünyasına sunulması araştırmamızın amacını teşkil etmekte-
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dir. Hisbe teşkilatı gibi klasik İslam dünyasında önemli bir müessese olarak 

devlet teşkilatı içerisinde yer almış ve müstakil araştırmalara konu olmuş bir 

müessesenin günümüz akademik camiasında fazla üzerinde durulmadığı 

görülmektedir. Bu alanda günümüz araştırmacılarınca yapılan çalışmalar ise 

oldukça yetersiz kalmaktadır ve aynı zamanda bu çalışmalar daha çok genel 

mahiyette hisbe konusunu ele almaktadırlar. Bu açıdan Hisbe Teşkilatı’nın 

daha özel araştırmalara ihtiyacı vardır. Biz ise çalışmamızda bu alandan bir 

eserin latinizesini yaparak günümüz Hisbe araştırmalarına yeni bir eserin 

kazandırılmasını sağlamakla bu alana bir katkı yapma amacı gütmekteyiz. 

 

2. Araştırmanın Metodu  

Araştırmamızda Ali Cevherî’nin yazma halinde bulunan Tercüme-i 

Nisâbü’l-İhtisâb” isimli eseri için latinize ve tahlil metotları kullanılmıştır. 

Böylece eserin latinizesi ile birlikte tahlilinin de yapılarak eser, metodu, 

önemi, hisbe literatürü içerisindeki konumu ve muhtevası açılarından ince-

lenerek hakkında daha geniş bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Eser latinize edi-

lirken bu alanda daha önce yapılan latinize örneklerine başvurulmuş ve lati-

nizede takip edilen yöntem hususunda önceki çalışmalardan yararlanılmış-

tır.  

Eserin tahlili için ayırdığımız bölümde aynı zamanda eserin mütercimi 

Ali Cevherî için de bir altbaşlık açılmış ve bu altbaşlık altında mütercim Ali 

Cevherî’nin hayatı hakkında bilgi verilmiş ve eserleri tanıtılmıştır.  

Eserin daha iyi anlaşılması ve konumunun daha iyi kavranması için ait 

olduğu Hisbe teşkilatı ve mütercimin yaşadığı Osmanlı Dönemi Hisbe Mü-

essesesinin genel durumu ile ilgili bir bölümün açılmasının da zaruri oldu-

ğunu düşündük. Böylece çalışmamızın birinci bölümünde Hisbe Teşkilatı, 

genel hisbe literatüründen hareketle ele alındı ve Osmanlı İhtisâb Müessese-

si’nin işleyişi, devlet teşkilatı içerisindeki konumu ve görev alanı ile ilgili 

konulara temas edildi.  
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HİSBE TEŞKİLATI 



 

 
 

~ 12 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Giriş 

Bir İslam kamu hukuku müessesesi olan Hisbe teşkilatı, genel ahlak ku-

ralları ve kamu düzenini korumak, belediye hizmetleri ve çarşı pazar dene-

timi gibi diğer birçok görevi yerine getirmekle yükümlü müesseseyi ifade 

eder.1 Bu müessese tarihte İslam devlet teşkilatı içerisinde kendi yerini almış 

ve son devirlere kadar mevcudiyetini muhâfaza etmiştir. Hisbe teşkilatının 

yapısı, konumu, görev alanları, tarihi gelişimi ve diğer ilgili konulara geç-

meden önce bu müesseseye ismini veren “hisbe” kelimesinin hem sözlük 

hem de terim anlamının verilmesinde fayda vardır.  

 

B. “Hisbe” Kavramı  

Hisbe kelimesi Arapça “İhtisâb” masdarından ism-i masdardır. Kökü 

“hasebe” fiiline dayanmaktadır2.  “İhtisâb” sözlükte “yaptığı işin sevabını 

 
1 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilatı ve Belediye Kanunları, İstanbul: 

Osmanlı Araştırmaları Vakfı 2005, s. 35; Cengiz Kallek, “Hisbe”, DİA, XVIII, s. 133  
2 Muhammed b. Mekram b. Ali Ebü’l-Fazl Cemalüddin İbn Manzur el-Ensari el-İfrîkî, Lisânü’l-

arab, Beyrut, Daru ihyai’t-türâsi’l-arabi, 1997, c. 3, s. 164 
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Allah’tan beklemek”, “bir kimsenin kötü fiilini yadırgamak”3, “imtihan et-

mek”, “yeterli olmak”, “bir kimsenin büyük evlâdı vefat ettiğinde Allah’tan 

ecir ve sevap beklemek”4, “saymak” 5, “zannetmek”6 gibi anlamlara gelmek-

tedir. Kur’an-ı Kerim’de İhtisâb lafzı üç farklı ayette geçmekte ve her üç yer-

de de “zannetmek, ummak” anlamında kullanılmaktadır.7Hadis-i şeriflerde 

ise “İhtisâb” lafzının daha çok “yaptığı işin sevabını Allah’tan beklemek” 

anlamında kullanıldığını görüyoruz.8  

 “Hisbe” kelimesinin İslam âlimlerince farklı birçok tanımı yapılmıştır9. 

Biz bu tanımlar içerisinde en meşhur ve belki de en kadim tanım olarak ka-

bul edilen Mâverdi (ö. 450/1058) ve Ebu Ya‘lâ’nın (ö. 468/1066) tanımını 

vermekle iktifâ edeceğiz. Her iki âlim tarafından “Hisbe” şu şekilde tarif 

edilmiştir: “Hisbe: Alenî olarak terkedildiği zaman iyiliği(ma‘ruf) emretmek 

ve açıktan yapıldığı zaman kötülüğü(münker) nehy etmektir”10. Bu görevin 

neden “hisbe” ismini aldığı hususunda İslam alimleri bazı gerekçeler zik-

retmişlerdir. Bunlar “hisbe” isminin içerdiği “yaptığı işin sevabını Allah’tan 

beklemek”, “bir kimsenin kötü fiilini yadırgamak” gibi anlamlardan dolayı-

dır. Çünkü emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker yapan kimse ma‘rufu terk 

 
3 Mütercim Asım Efendi, El-Okyanûsu’l-Basît fi Tercemeti’l-Kâmûsu’l-Muhît: Kâmûsu’l-

Muhît Tercümesi, Hazırlayan: Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, Türkiye Yazma Eserler Ku-
rumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2013, 1.b, c.1, s. 349;  

4 Mütercim Asım Efendi, a, e, s. 349  
5 Murteza ez-Zebidi Muhammed b. Muhammed b. Abdürrezzak el-Hüseyni, Tacü’l-arûs min 

cevâhiri’l-kâmus, , Beyrut, Daru ihyai’t-türâsi’l-arabi, 1966, thk: Ali Hilali, c. 2, s.268, 272, 278; 
İbn Manzur, a, e, s. 164, 315; Ahmed b. Faris b. Zekeriyya el-Kaznevi er-Râzi, Mucemu 

mekâyisi’l-lügat, thk: Abdüsselam Muhammed Harun, Dârü’l-fikr, 1979, c. 2, s. 60;  
6 Ebu’l-Fazl İyaz b. Musa es-Sebti, Meşâriku’l-envar alâ sihahu’l-âsâr, el-Mektebetü’l-atika ve 

dârü’t-türas, t, y, c. 1, s. 211  
7 Bkz. Talak süresi 65/2, 3; Zümer süresi 39/47; Haşr süresi 59/2  
8 İhtisâb lafzının bu anlamda kullanıldığı hadisler için bkz: Buhari, Kitâbü’l-iman, 37, 38  
9 İslam alimlerince yapılan farklı hisbe tanımları ile ilgili geniş bir değerlendirme için bkz: Fazl 

İlahi, El-Hisbe ta’rifuha ve meşruiyyetiha ve vücûbihâ, Riyad: İdâretü tercümani’l-İslami, 
1993, b.2, s. 10-20  

10 Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Maverdi, El-Ahkâmü’s-sultâniyye ve’l-

vilâyetü’diniyye, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1985, s. 299; Ebu Yala, Ahkamu’s-

sultaniyye, tashih: Muhammed Hamid el-Faki, Daru’l-Kutubu’l-ilmiyye, Beyrut, 1983, s. 284 
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eden ve münkeri yapan kimseyi yadırgamakta ve yaptığı bu işin sevâbını da 

sadece Allah’tan beklemektedir11.  

 

C. Hisbe’nin Fıkhi Hükmü ve Önemi  

Hisbe’nin terim anlamından da gördüğümüz gibi bu faaliyet Kur’an Ke-

rim’in çeşitli ayetlerinde12 ve birçok hadis-i şerifte13 geçen “emri bi’l-ma‘ruf ve 

nehyi ani’l-münker” prensibine dayanmaktadır. Hisbe teşkilatıda bu görevi 

yerine getirmekle yükümlü müessese için kullanılmıştır. İslam alimleri Al-i 

İmran Sûresi 104. Ayetten (“Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötü-

lükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır”) 

hareketle bu görevin hükmünün ümmet üzerine farzı kifâye olduğunu ifâde 

etmişlerdir.14  

Hisbe teşkilatının önemi İslam’ın getirdiği hükümlerin uygulanmasını 

sağlamak, genel ahlak kurallarının çiğnenmesinin önüne geçmek, kamu ve 

çarşı pazar denetimiyle buralarda baş gösteren haksızlıkları önlemek ve bü-

rokrasiyi ortadan kaldırarak meseleleri anında çözüme kavuşturmak gibi 

hususlarda kendisini göstermektedir.15Burada hisbe görevinin ve temelinde 

yer alan “emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker” prensibinin önemiyle ilgili 

büyük İslam âlimlerinden Gazzâli’nin(ö. 505/1111) görüşlerine yer vererek 

bahsi kapatmak istiyoruz. Gazzâli İhya’ ulûmiddin isimli eserinde bu konuda 

şöyle demektedir:  

 
11 Fazl İlahi, a, e, s. 20  
12 Bkz: Ali İmran süresi 3/104, 110, 114; Enfal süresi 8/72; Araf süresi 7/157; Tevbe süresi 9/67, 

71, 112; Hac süresi 22/41; Lokman 31/17  
13 Örnek olarak Buhari, “İsti’zan”, 2, “Mezalim”, 22; Müslim, “İman”, 83, 85, “Libas”, 114; İbn 

Mace, “Fiten”, 20; Ebu Davud “Edeb”, 12; Tirmizi, “Birr”, 15  
14 Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye, El-Hisbe Fi’l-İslam ev Vazifetü’l-hükûmeti’l-

İslâmiyye, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,s. 11; Cengiz Kallek, Asr-ı saadet’te Yönetim Piya-

sa İlişkisi, İstanbul: İz yayıncılık, 1997, s. 176; Zafir Kâsımi, Nizamü’l-hukm fi’ş-şeria ve’t-

târihi’l-İslami, Beyrut: Dârü’n-nefâis, 1987, 3.b, c. 2, s. 589-590;  
15 Cengiz Kallek, a, m, s. 134; Eşref Eşrefoğlu, “İslamiyetde İhtisâbın prensipleri”, Tarih Dergisi, 

İstanbul 1971, sayı 25, s. 99-101; R. Levy, “Muhtasib”, İA, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 
1970, c.8, s. 532  
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“Emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker vazîfesi dinde büyük öneme 

sahip görevlerden birisidir. Bütün nebîler bu görevi gerçekleştirmeleri 

için gönderilmiştir. Eğer bu görev ihmâl edilir ve kendisiyle amel 

edilmezse yeryüzünde cehâlet ve delâlet yaygınlaşır, kullar helak olur 

ve beldeler harâbeye döner.”16  

 

D. Hisbe Müessesesinin Devlet Teşkilatı İçerisindeki Konumu  

Bir İslam kamu hukuku müessesesi olarak Hisbe teşkilatının devlet hi-

yerarşisi içerisinde mezâlim ve kazâ’dan (yargıdan) sonra üçüncü sırada yer 

aldığını söylemek mümkündür. Şöyle ki, kadıların bakmaktan âciz kaldıkla-

rı davaları mezâlim nâzırları deruhte etmekte, istinkâf ettikleri önemsiz an-

laşmazlıkları ise hisbe teşkilatı memurları çözmektedir17. Bununla beraber 

hisbe teşkilatının kazâ’dan üstün konumda olduğunu söyleyebileceğimiz 

bazı yönleri de bulunmaktadır. Bunlar:  

1) Hisbe memuru olan muhtesib kadıdan farklı olarak baktığı dâvâlar-

da dâvâlı hazır olmasa da onun gıyâbında iyiliği yapması ve kötülükten 

kaçınmasını isteyebilir. Fakat kadı böyle yapamaz. O, dâvâlının hazır olma-

ması durumunda dâvâya bakamaz ve dâvâyı karâra bağlayamaz.18  

2) Muhtesib kadıdan farklı olarak devletin kendisine verdiği yetkiye 

dayanarak bazen zor kullanma, tedip etme ve murâkabe yöntemlerini kulla-

nabilir. Kadılıkta ise daha çok insaf ve vakar vasıfları ön plana çıkmakta-

dır19.  

 
16 Hüccetülislam Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed Gazali, İhyau ‘Ulûmiddin, tahkik ve 

tahric: Abdullah el-Hâlidi, Beyrut: Dâru’l-Erkam, 1998, 1.b, c. 2, s. 403 
17 Cengiz Kallek, a, m, s. 134  
18 Maverdi, a, e, s. 302 
19 Maverdi, a, e, s. 302  
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1. Hisbe Teşkilatı Görev Alanı  

Hisbe teşkilatı ile ilgili kaleme alınmış eserlerden hareketle bu teşkilatın 

görev alanının emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker prensibi altında toplandı-

ğını söyleyebiliriz. Emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker de her ikisi kendi 

içerisinde üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar Allah hakkı, kul hakkı ve her 

iki yönü bulunan haklarla ilgili vazifelerin sıralandığı alt bölümlerdir.20  

1.1. Emri Bi’l-ma‘ruf  

1.1.1. Allah Hakları ile İlgili Olanlar  

Allah hakkı ile ilgili emirlerin içerisine Cuma namazı ve bayram namaz-

larının ifâsının sağlanması, ezanların okunması, cemaatle namazların ifâ 

edilmesi ve namazı terkedenlerin uyarılması, taşkınlık derecesine varan eğ-

lencelerin, içki kullanımının, sınırı aşan kadın-erkek ilişkilerinin men edil-

mesi, ehliyetsiz din adamlarının halkı yanıltmasına fırsat verilmemesi ve 

muâmelat alanında haram işlemlerin önüne geçilmesi gibi emirler girmekte-

dir.21 

1.1.2. Kul Hakları ile İlgili Olanlar 

1.1.2.1. Umûmi haklarla ilgili olanlar  

Bu tür haklarla ilgili emredilmesi veya yapılması gereken iyilikler içeri-

sine yıkılan surların yapımı, bozulan su kanallarının, ibâdethanelerin ve 

yolların tâmiri gibi kamu işleri ile alâkalı görevler girmektedir. Bu görevleri 

 
20 Maverdi, a, e, s. 303, 308; İbnü’l-Ferra Muhammed b. Hüseyin Ebu Yala, El-Ahkâmü’s-

sultâniyye, Beyrut, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1983, s. 287, 291; Ziyaeddin Muhammed b. Mu-
hammed b. Ahmed İbnu’l-Uhuvve, Meâlimu’l-kurbe fi ahkâmi’l-hisbe, thk: Sıdıdık Ahmed 
İsa Muti, Muhammed Mahmud Şâban, Kahire: El-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-amme li’l-kitab, 
1976, s. 73, 78  

21 Maverdi a, e, s. 303-305; Ebu Yala el-Ferra, a,e, s. 287-288; İbn Uhuvve, a, e, s. 73-76; İbn 
Teymiyye, a, e, s. 16; Cengiz Kallek, a, m, s. 134-135   



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 17 ~ 

yapmakla memur olan muhtesib bunları ya devlet eliyle yaptırır ya da belde 

halkından yapmalarını ister22.  

1.1.2.2. Özel Haklarla İlgili Olanlar 

Bu tür haklar içerisine kişiler arasında birbirlerine karşı yapmaları gere-

ken vazifelerin emredilmesi, borçların ifâsının sağlanması, muâmelatta 

kânunlara temini gibi çarşı pazarla ilgili hususların kontrolünün sağlanması, 

riâyetin nafaka, vasiyet gibi dâvaya ihtiyaç duyan anlaşmazlıklarda hâkimin 

verdiği karardan sonra tarafların verilen karara uymalarının emredilmesi 

gibi hususlar girmektedir23.  

1.1.3. Allah Hakkı ile Kul Hakkı Arasında Müşterek Olanlar  

Emri bi’l-ma‘ruf kapsamına giren bu tür iyilikler arasında velilerin dengi 

çıktığında bekar kızları evlendirmelerini sağlamak, eğer dengi çıktığı halde 

sebepsiz yere evlendirmeye yanaşmıyorlarsa onları buna zorlamak, boşan-

mış kadınların iddeti sonuna kadar beklemelerini temin etmek, köle ve cari-

yelerin efendileri tarafından güçleri yetmeyeceği işlerde çalıştırılmasını ön-

lemek, köle ve cariyelerine zulmeden efendileri te’dip etmek, hayvanlarına 

fazla yük taşıttıran, yemlerini vermede kusurlu davranan hayvan sâhiplerini 

uyarmak, kaybolmuş malların korunmasını sağlamak ve sâhiplerinin araştı-

rılarak geri verilmesini temin etmek sayılabilir24. 

1.2. Nehyi Ani’l-Münker  

1.2.1. Allah Hakları ile İlgili Olanlar  

1.2.1.1. İbadetlerle İlgili Olanlar  

Bu başlık altında, nehy edilmesi gerekli kötülükler içerisine ibâdetlerin 

meşrû biçimlerinin hilâfına hareket eden ve ibâdetlerin vasıflarını kasten 

değiştirenlerin engellenmesi gibi görevler girmektedir. Örnek olarak kıraatin 

 
22 Maverdi, a, e, s. 305; İbn Uhuvve, a, e, s. 76; Ebu Yâla, a, e, s. 289-290; 
23 İbn Uhuvve, a, e, s. 76-77; Cengiz Kallek, a, m, s. 135;  
24 Ebu Yala, a, e, s. 291; İbn Uhuvve, a, e, s. 77  
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sessiz okunduğu namazlarda sesli okumaya çalışanlar, namazda ve ya 

ezanda sünnete aykırı fazlalıklar ihdâs edenler burada sayılabilir. Buna ek 

olarak ehli olmadığı halde fakihlik veya vâizlik taslayarak halkı saptıranlar, 

icmâya ve nassa aykırı teviller ileri sürenler ve Kur’an’ı gelişigüzel tefsir 

edenlerin menedilmesi, Ramazanda gündüz yemek yiyenlerin uyarılması, 

zekatlarını vermeyenlerin araştırılması, çalışmaya gücü olup da dilenenlerin 

engellenmesi gibi hususlar da burada zikredilebilir.25   

1.2.1.2. Haramlarla İlgili Olanlar  

Bu kısma giren nehiyler arasında insanları şüphe ve töhmet altında bı-

rakacak durumlardan ve yerlerden uzaklaştırmak sayılabilir. Buna örnek 

olarak birbirinin mahremi olmayan kadın ve erkeğin insanların olmadığı bir 

yerde birbiriyle konuşmalarının engellenmesi verilebilir.26Ayrıca alenî ola-

rak satılan içkilerin dökülmesi, haram olan çalgı aletlerinin kırılması, haram 

olan oyun ve eğlencelerin engellenmesi, zinâ, fâizli işlemler ve fâsit alışveriş-

lerin nehy edilmesi ve ölçü ve tartı aletlerinin kontrol edilmesi de bu başlık 

altında zikredilebilir27 

1.2.2. Kul Hakları ile İlgili Olanlar  

Kul hakları ile ilgili yasaklanması gereken kötülükler kapsamına komşu-

ların birbirlerine karşı yaptıkları haksızlık ve tecavüzlerin engellenmesi, işçi-

işveren arasındaki anlaşmazlıkların ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması 

ve esnaf kontrolü girer28. Hisbe konusunda kaleme alınan eserlerde esnafın 

üç gruba ayrıldığı ve her grubun farklı şekillerde kontrol edildiği görülmek-

tedir. 1). Çalışmalarının tam veya noksan olması açısından kontrol edilen 

sanatkarlar. Bunların içerisine doktorlar ve öğretmenler girmektedir. Çünkü 

her iki sanatkar grubu insanların hayatı ile ilgili önemli görevler üstlenmiş 

durumdadırlar. Doktorun yetersizliği insanın ölümüne, öğretmenin yeter-

 
25 Maverdi, a, e, s. 308-310; İbn Uhuvve, a, e, s. 78-79  
26 İbn Uhuvve, a, e, s. 80-83  
27 Maverdi, a, e, s. 312-317  
28 Maverdi, a, e, s. 317-319  
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sizliği ise kötü bir neslin yetişmesine sebep olmaktadır.        2) Güvenilir 

olup olmadıklarına göre kontrol edilen esnaf grubu. Kuyumcular, dokuyu-

cular, demirciler, boyacılar bu gruba girer. Çünkü bunlar insanların malları-

nı saklayabilir ya da çalabilirler. 3). İşlerinin kaliteli olup olmadığına göre 

kontrol edilen sanatkarlar29. Bu kısma daha çok üretici esnaf grupları girer 

ki, bunların sayısı bir hayli fazladır.  

1.2.3. Allah Hakkı ile Kul Hakkı Arasında Müşterek Olanlar  

Nehyi ani’l-münker kısmı alt başlıklarından sonuncusu olan Allah hakkı 

ile kul hakkı arasında müşterek olup nehyedilmesi gereken münkerler içeri-

sine başkalarının evlerine izinsiz bakmanın engellenmesi, zimmîlerin Müs-

lümanlardan daha büyük binâlar yapmalarına izin verilmemesi ve onlara ait 

kıyâfetleri giymelerinin sağlanması, namazı uzatan imamların ve kazâ işini 

aksatan kadıların uyarılması, gemilerde eğer yabancı erkekler ve kadınlar 

birlikte seyahat edeceklerse aralarına bir perde veya mâni konmasının sağ-

lanması, yollardaki engellerin kaldırılması, insanların ve hayvanların kısır-

laştırılmasının engellenmesi, Allah yolunda cihad için olması hâriç beyaz 

saçların siyaha boyanmasının men edilmesi gibi hususlar girmektedir30.  

2. Hisbe Görevini Yürüten Memur: Muhtesib  

Buraya kadar saydığımız emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker ile ilgili ye-

rine getirilmesi gereken görevlerden sorumlu memur muhtesibdir. O, resmi 

makamlarca bu göreve tâyin edildiği için emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker 

görevi onun için farz-ı ayn hükmündedir. 31 Normalde ise bu görevin hük-

münün Müslümanlar üzerine farz-ı kifâye olduğu yukarıda ifade edilmişti. 

Bu önemli görevi yerine getirecek olan muhtesibde de bazı şartlar aranmış-

tır.  

 
29 Ebu Yâla, a, e, s. 300-303; Maverdi, a, e, 317-319;  
30 Maverdi, a, e, s. 319-321; Ebu Yâla, a, e, s. 303-307  
31 Cengiz Kallek, 133  
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2.1. Muhtesibde Aranan Şartlar  

1. Müslüman olmak  

2. Hür olmak  

3. Bâliğ olmak  

4. Akıl sâhibi olmak  

5. Hisbe görevine kâdir olmak  

6. Âdil olmak  

7. İlim sâhibi olmak. Özelikle Hisbeyle ilgili konularda derin bilgi sahi-

bi olmak.  

8. İlmiyle âmil olmak   

9. Güzel ahlak sâhibi olmak  

10. Takvâ sâhibi olmak  

11. Yumuşak huylu olmak  

12. En önemlisi ise hisbe görevini Allah rızası için yapmak32 

2.2. Hisbe’de Metot ve Müeyyide  

1. Tespit: Muhtesib emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker görevini yapar-

ken ilk başta bu konu kapsamına girebilecek fiillerin vukûunu tespit etmeli-

dir.  

2. Ta‘rif: İkinci safhada ta‘rif yani suçun fâiline anlatılması, cehâletinin 

giderilmesi lâzım gelir. Bu safha da yumuşak hareket edilmeli, hakâret ve 

şiddete başvurulmamalıdır.  

3. Nasihat ve Allah’tan korkutma: Bu safhada da şiddet kullanılmama-

lı, muhtesib günahı işleyen kişiye nasihat etmeli ve onu günahtan sakındır-

maya çalışmalıdır. 

4. Sert Davranma: Muhtesib bu metoda ancak daha önceki çabaların 

fayda vermemesi durumunda başvurabilir.  

 
32 Ebü’n-Necib Celaleddin Abdurrahman b. Nasr b. Abdullah Şeyzeri, Nihayetü’r-rütbe fi 

tâlibi’l-hisbe, Kahire: Lecnetü’t-telif ve’t-tercüme, 1936, s. 6-10; İbn Uhuvve, a, e, s. 51-53; 
Yusuf Ziya Kavakçı, a, e, s. 22-29; Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, Ankara: Diyanet 
İşleri Başkanlığı 1979, s. 174-175  
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5. Tehdit 

6. Dövmek: Muhtesib bu safhada eğer ihtiyaç varsa silah kullanmaksı-

zın suçluyu dövebilir. Fakat haddi aşmamaya dikkat etmelidir.  

7. Silah kullanma: En son ve nadiren vuku bulan bu durumda muhte-

sib kendisi ve adamları vasıtasıyla suçlularla silahlı çatışmaya dahi girebi-

lir33.   

2.3. Hisbe Konusu Münker Fiillerde Bulunması Gereken Şartlar 

a. Münkerin o anda mevcut olması: Muhtesib geçmişte yapılan veya 

gelecekte yapılacak olan münkerlerin nehy etme yetkisine sâhip değildir. O, 

ancak o anda filhal mevcut münkerleri nehy edebilir. 

b. Münkerin tecessüse gerek bırakmayacak şekilde zâhir olması: İs-

lam’da tecessüsün haram olmasından dolayı muhtesib insanların gizli işleri-

ni ve münkerlerini araştıramaz ve onları nehy edemez.  

c. Nehye konu olan münkerin İslam alimlerince ittifakla münker ola-

rak kabul edilmiş olması34: Muhtesib bundan dolayı içtihâdi konularda 

kendi bakış açısını dayatamaz ve münker olduğu müctehedün fih olan hu-

susları nehy edemez. Fakat fiilin münker olmadığı hususunda çok zayıf bir 

ihtilâfın bulunması onun nehy edilmesine engel değildir.35 

3. Hisbe Teşkilatı’nın Tarihi Gelişimi  

3.1. Peygamber (s.a.v) ve Hülefâ-i Râşidin Dönemi  

Hisbe teşkilatının temelinin Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde atıldığını 

söylemek mümkündür36. Efendimiz koyduğu iktisâdi hükümlerin tatbikini 

yerinde denetlemek için çarşı pazarı dolaşır ve gayr-i meşrû davranışlarda 

 
33 Yusuf Ziya Kavakçı, a, e, s. 55-57; Beyza Bilgin, “İslamda Muhtesiblik Ve Eğitim Yönünden 

Değeri”, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1973, c. 19, s. 17, s. 118-119  
34 Yusuf Ziya Kavakçı, a, e, s. 30-31  
35 Maverdi, a, e, s. 315  
36 Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet’te Yönetim Piyasa İlişkisi, s. 177; Eşref Eşrefoğlu, a, m, s. 100; 

Zafir Kasımi, a, e, s. 590; Ahmet Akgündüz, a, e, s. 36 
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bulunanlara anında müdâhale edip gerekli uyarılarını yapardı37. Nitekim 

Hz. Peygamber (s.a.v) bir gün bir buğday satıcısının yanına uğramış ve elini 

buğday yığınının içine daldırınca ıslaklık hissetmişti. Bunun üzerine satıcıya 

insanların görmesi için alt kısmını niçin üste getirmediğini sormuş ve “bizi 

aldatan bizden değildir” buyurmuştu38. Hz. Peygamberin (s.a.v) bizzat ken-

di faaliyeti dışında bazı kişileri esnaf ve sanatkarların işlerini denetlemek 

için âmil ve muhtesib olarak ta‘yin etmesi de bir vakıadır39. Bunlar Medi-

ne’de Abdullah b. Said b. Üsayha, Ömer b. Hattab, Semrâ bint Nüheyk el-

Esediyye, Şifâ bint Abdullah, Mekke’de Said b. As b. Said el-Ümevî’dir40.  

Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde temeli atılan hisbe teşkilatının resmi 

bir müessese halini almasının Halife Ömer b. Hattab döneminde gerçekleşti-

ği genel olarak kabul edilir41. Fakat bu dönemde bir müessese haline kavu-

şan ve daha sonra Hisbe Teşkilatı olarak anılacak olan bu teşkilat için kay-

naklarda “Âmilü’s-sûk” ve “Sâhibü’s-sûk” tabirleri kullanılmaktadır42. Bu kav-

ramın Emeviler döneminde de kullanılmaya devam ettiği ve Abbasiler dö-

neminden itibaren yerini “muhtesib”e bıraktığı ifâde edilmektedir43. Halife 

Hz. Ebu Bekir dönemi hisbe uygulamasına dâir pek bilgi bulunmamasına 

rağmen diğer üç halifenin bu görevi icra ettiklerine ve üzerinde titizlikle 

durduklarına dair kaynaklarda pek çok bilgi mevcuttur. Hz. Ömer, Hz. Os-

man ve Hz. Ali’nin bizzat şehir ve pazar denetimlerine çıktığı ve bu iş için 

özel görevliler ta‘yin ettikleri bilinmektedir44. Hz. Ömer kendi hilâfet dev-

 
37 Cengiz Kallek, Asr-ı saadet’te Yönetim Piyasa İlişkisi, s. 177  
38 İbn Teymiyye, a, e, s. 18; Zafir Kasımi, a, e, s. 590; Cengiz Kallek, a, e, s. 177; Tirmizi, “Büyu”, 

72  
39 Yusuf Ziya Kavakçı, Hisbe Teşkilatı, Ankara: Baylan Matbaası, 1975, s. 41; Cengiz Kallek, a, 

m, s. 135  
40 Cengiz Kallek, a, m, s. 135  
41 Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet’te Yönetim Piyasa İlişkisi, s. 177  
42 Cengiz Kallek, a, m, s. 135,  
43 Ali b. Hasan b. Ali Karni, el-Hisbe fi’l-mâzi ve’ş-hazır beyne sebâti’l-ehdâf ve tatavvuru’l-

üslub, Riyad: Mektebetü’r-Rüşd 1994, 2.c, s. 525-526;  
44 Cengiz Kallek, a, m, s. 135  
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rinde Abdullah b. Atabe’yi çarşı pazarın denetimi görevine getirmişti.45 Ha-

lifelerin ve görevlendirdikleri memurların yaptıkları bu denetimler sadece 

çarşı pazarla sınırlı kalmamış, toplumsal hayatın tümünü kapsamıştır46.  

3.2. İslam Devletlerinde Hisbe Teşkilatı  

Hisbe Teşkilâtı’na dair Emeviler, Abbâsiler, Fâtımiler, Eyyûbiler, Mem-

lüklüler, Selçuklular ve diğer dönemlerle ilgili bilgilerimiz genel düzeyde 

olup bu dönemlerin her birinin özel araştırmalara konu edilmesi ve bu teş-

kilâtın her döneme ait mahalli yönlerinin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. 

Bildiğimiz kadarıyla bu dönemlerden sadece Endülüs dönemi Hisbe Teşki-

latı, özel bir araştırmaya tabi tutulmuştur.47 Çalışmamız özel olarak bu ko-

nuyla ilgili olmadığı için biz Hisbe Teşkilatı’nın yukarıda saydığımız evrele-

riyle ilgili ulaşabildiğimiz genel bilgileri vermekle yetineceğiz.  

Emeviler döneminde daha sonra muhtesib ismini alacak olan memur 

için “âmilü’s-sûk” kavramının kullanıldığını söylemiştik. Bâzı araştırmacılar 

bundan hareketle çarşı pazar düzenleyicisi ve denetçisi anlamına gelen 

âmilü’s-sûk’un görev alanının sadece çarşı pazarla sınırlı olduğu ve diğer 

alanlarla ilgili görevlerin “sahibü’ş-şurta” tarafından yerine getirildiğini ifâde 

etmektedirler48. Nitekim bu dönemde daha sonra muhtesibin görev alanı 

içerisine girecek olan içki içenlere mani olma ve onları halifeye getirme gö-

revinin sahibü’ş-şurta tarafından yerine getirildiği bilinmektedir49.  

 Abbâsiler dönemine geldiğimizde ise Emeviler döneminde kullanılan 

“amilü’s-sûk” ve “sâhibü’s-sûk” kavramlarının yerini “muhtesib” kavramına 

 
45 Eşref Eşrefoğlu, a, m, s. 101  
46 Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin (r.a) hisbe görevlerini icrayla ilgili geniş malumat için 

bkz: Ali b. Hasan b. Ali Karni, el-Hisbe fi’l-mâzi ve’ş-hazır beyne sebâti’l-ehdâf ve tatavvu-

ru’l-üslub, Riyad: Mektebetü’r-Rüşd 1994, 2.c, s. 499-523; Cengiz Kallek, a, m, s. 135  
47 Mustafa Hizmetli, Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve 

Ticaret İşletmesi, Ankara 2011  
48 Metin Yılmaz, “İslam Tarihinin İlk Dört Asrında Kurumsal İş Birlikteliğine Örnek: Muhtesib-

Polis Dayanışması, Marife, Konya 2004, sayı 1, s. 52; Ali b. Hasan b. Ali Karni, a, e, s. 525-527; 
Cengiz Kallek, a, m, s. 135  

49 Metin Yılmaz, a, m, s. 52; Ali b. Hasan b. Ali Karni, a, e, s. 527  
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bıraktığını ve bu görevi yerine getiren teşkilat için “Hisbe” isminin kulla-

nılmaya başlandığını müşahede ediyoruz50. “Sahibü’s-sûk” yerine ilk defa 

“Muhtesib” isminin kullanılmasının Abbâsi Halifesi Me’mun (813-833) dö-

nemine rastladığı ifade edilmektedir51. Abbasiler’de muhtesiblik protokol 

bakımından vâlilik ve kadılıktan sonra gelmekte idi52. Bu dönemden itibaren 

Hisbe Teşkilatı ismini alan bu müessesenin Hisbe ile ilgili kaleme alınan 

eserlerde gördüğümüz şekliyle görev alanının toplumsal hayatın tümünü 

kapsayacak şekilde genişlediğini görmekteyiz.  

Endülüs’te de diğer İslam Devletleri’nde olduğu gibi Hisbe Teşkilatı 

devletin ilk kuruluş yıllarından itibâren devlet teşkilatı içerisinde yerini al-

mıştır.53Endülüs Hisbe Teşkilatı’nı müstakil bir çalışmada ele alan Mustafa 

Hizmetli’nin tespitlerine göre Endülüs’te muhtesib ismi hicri IV yüzyıla ka-

dar kullanılmamış ve bunun yerine “sahibü’s-sûk” ismi tercih edilmiştir54. 

Hizmetli’ye göre muhtesib için “sahibü’s-sûk” terimi kullanılmasının sebebi 

onun çalışma alanını daha çok çarşı-pazar alanıyla ilgili olmasından kaynak-

lanmaktadır.55 Endülüs devlet teşkilatı içerisinde önemli mevkiye sahip olan 

“sahibü’s-suk” (daha sonraki ismiyle muhtesib) hükümdar tarafından atanır 

ve azlini gerektirecek bir durum ortaya çıkmadığı sürece kayd-ı hayat şartıy-

la görevini icra ederdi56. Muhtesibliğe atanacak kişilerde kadılık yapabilecek 

seviyede fıkıh bilgisine sahip olmaları aranmakta idi.57 Görev alanı daha çok 

çarşı-pazar meseleleri ile ilgili olan muhtesib, bunu yanında genel ahlak ku-

 
50 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 49; Metin Yılmaz, a, m, s. 52,  
51 Metin Yılmaz, a, m, s. 52,  
52 Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Yerel Yönetim (İhtisâb Müessesesi), İstanbul: Bilge Yayıncılık, 2006, 

s. 18;  
53 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 213  
54 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 213 
55 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 213  
56 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 213  
57 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 213  
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rallarına riâyetin sağlanması, şeriat hükümlerinin uygulanmasını denetleme, 

kamu düzenini koruma ve belediye hizmetleri ile de ilgilenmekteydi.58 

Mısır’da Hisbe teşkilatının diğer İslam Devletleri’ndeki gelişim sürecine 

paralel bir biçimde geliştiğini görmekteyiz. Fâtımiler döneminde devlet teş-

kilatı içerisinde üstün bir konuma yükselen Hisbe Teşkilatı yetki alanını da 

bir hayli genişletmişti.59 Bu göreve gelen muhtesibe bâzen şurta görevinin de 

verildiği görülmekte idi. Fakat bâzı dönemlerde tam aksine sâhibü’ş-şurta’nın 

İhtisâb görevini de yürüttüğüne dâir bilgiler mevcuttur.60 Kahire’deki muh-

tesib nöbetleşe olarak bir gün Kâhire Câmii’nde bir gün de Fustat Câmii’nde 

oturur ve adamlarını esnaf teftişine gönderirdi.61Mısır’da merkez Kâhire’nin 

dışında diğer şehirlerde de Hisbe Teşkilatı görevlileri bulunuyordu. Bunlar-

dan Şam, Halep ve İskenderiye muhtesibi birbirlerine benzer statülere mâlik 

bulunuyorlardı.62 Mısır özelinde daha sonraki Eyyûbiler ve Memlükler dö-

nemi için de Hisbe Teşkilatı’nın benzer görevleri yerine getirdiği ve devlet 

teşkilatı içerisinde önemini koruduğu ifâde edilebilir. 

Eyyûbiler döneminde Hisbe müessesesi esas itibâriyle önceki dönemle-

rin özelliklerini korumuş ve devlet teşkilatı içerisindeki konumunda pek 

fazla değişiklik olmamıştı.63Eyyûbi devletinin kurucusu Selahaddin Eyyûbi 

hisbe işine önem vermiş ve onun döneminde hisbe müessesesi daha da ge-

lişmiş ve görev sahası önceki dönemlere nazaran hayli genişlemişti. O göre-

ve geldiğinde Dârü’l-‘Iyâr’ı tekrar tesis etmiş ve bu kurumu Hisbe müesse-

sesi uhdesine vermişti.64Bu Dönemde görev alanı genişleyen Hisbe Teşkilatı 

ölçü tartı aletlerinin denetlenmesinin yanısıra pazarcıların vakit namazlarını 

düzenli biçimde kılmalarının sağlanması, fâiz ve karaborsacılık gibi gayri 

meşrû muâmelelerin önlenmesi, kılık kıyâfet ve eğlence âdâbına riâyetin 

 
58 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 215-218  
59 Metin Yılmaz, a, m, s. 55  
60 Metin Yılmaz, a, m, s. 55  
61 Corci Zeydan, İslam Uygarlıkları Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, 1. Baskı, 1.c, s. 314  
62 Yusuf Ziya Kavakçı, a, e, s. 50-51  
63 Abdülkadir Özcan, a, m, s. 138; Ziya Kazıcı, a, e, s. 21 
64 Ali Hasan el-Karni, a, e, s. 554; Abdülkadir Özcan, a, m, s. 138  
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temini, cenâze defin işleri, zımmîlerle ilgili meseleler ve halk içinde yaygın-

laşan bidatlerle mücâdele konularında yetkili merci konumunda bulunmak-

taydı.65İleride Hisbe literatürü başlığı altında inceleyeceğimiz gibi hisbe ko-

nusunda klasik eserlerden sayılan Şeyzeri’nin Nihâyetü’r-rütbe fi talebi’l-hisbe 

isimli eseri bu dönemde kaleme alınmıştır ve eserin Selahaddin Eyyûbi’nin 

isteği üzerine yazılma ihtimâli yüksektir.66Nitekim Şeyzeri’nin Selahaddin 

Eyyûbi ile iyi ilişkiler kurduğunu ve yazdığı Nehcü’l-meslûk fi siyâseti’l-mülûk 

isimli eserini ona hediye ettiğini biliyoruz.67  

Memlükler döneminde Hisbe Müessesesi devlet teşkilatı içerisinde eski 

Fâtımiler ve Eyyûbiler dönemindeki konumuna benzer bir konumu devam 

ettirmekteydi. Fatımiler’de olduğu gibi Memlükler’de de kazâ ve iftâ ile bir-

likte dini görevler arasında yer alan hisbe, devlet protokolünde beşinci sıra-

da bulunmaktaydı.68Kahire Muhtesibliği rütbece diğer bölgelerdeki Muhte-

siblik kurumlarından üstün konumda idi ve taşra bölgesi muhtesibleri Kâhi-

re ve Fustat muhtesiblerinin nâibi idiler.69Bu dönemde muhtesibler genelde 

ilmiye sınıfından seçilirdi.70Muhtesib esnafı denetler, gemilere ve hayvanlara 

fazla yük yüklenilmesine engel olur, öğretmenleri çocuklara sert davran-

mamaları husûsunda uyarır ve muâmelelerde hilekarlık yapılmasına fırsat 

vermezdi.71 Memlüklü sultanlarının dördüncüsü Rükneddin Baybars (1260-

1277) döneminde hisbe işleri daha ciddi uygulamaya konulmuş ve bizzat 

sultanın kendisi bu işle meşgul olmaya başlamıştı.72O kendi döneminde bir-

kaç defa ferman yayınlayarak içkilerin dökülmesi, fısk ve fücur yerlerinin 

dağıtılması, fesatçıların Mısır ve Kahire’ye sokulmaması, muhannes ve eş-

 
65 Abdülkadir Özcan, a, m, s. 138; Ali Hasan el-Karni, a, e, s. 555-556  
66 Şeyzeri, a, e, “giriş”  
67 Ali Hasan el-Karni, a, e, s. 554-555 
68 Abdulkadir Özcan, a, m, s. 138; Yusuf Ziya Kavakçı, a, e, s. 53 
69 Yusuf Ziya Kavakçı, a, e, s. 53  
70 Abdulkadir Özcan, a, m, s. 138  
71 Abdulkadir Özcan, a, m, s. 138  
72 Ali Hasan el-Karni, a, e, s. 559  
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cinsellere karşı mücâdele edilmesini emretmişti.73Bu konuda sertliğiyle ve 

tâvizsizliğiyle tanınan Baybars ibret için içki içenlerden birisinin içki kade-

hini boynuna asdırarak asılması emrini vermişti.74Baybars’tan sonraki dö-

nemlerde Hisbe Müessesesi’nin Devlet Teşkilatı içerisindeki eski güçlü ko-

numu devam etmemiş ve Memlüklerin sonuna doğru bu müessese gözden 

düşmeye başlamıştır.75Bunda Makrizi’nin(845/1442) ifadelerinden hareket 

edecek olursak Devlet memurluklarının rüşvetle dağıtılması sonucu bu gö-

reve büyük meblağlar ödeyerek gelen muhtesiblerin halktan rüşvet almaları 

ve yerli yersiz vergi toplamalarının etkili olduğu söylenebilir.76  

Hint Alt Kıtası bölgesi için Hisbe Teşkilatı’nın durumu çalıştığımız Ter-

cüme-i Nisâbu’l-İhtisâb’ın aslı olan Nisâbu’l-İhtisâb’ın müellifi Sunnâmi’nin 

yaşadığı bölge olması açısından bizim için önem arzetmektedir. Zira sözko-

nusu eserin müellifinin eseri hangi şartlarda ve nasıl bir ortamda yazdığı 

hususu eseri anlamamız açısından bize yardımcı olacaktır.  

Hint Alt Kıtası için Hisbe teşkilatının durumu diğer devletlerdeki ko-

numundan farklılık arzetmekteydi ve diğer devletlerde olduğu gibi istikrâra 

kavuşmuş ve tamâmen uygulanabilmiş bir kurum değildi.77Bunun sebebi 

toplumun çoğunluğunun gayrimüslimlerden teşekkül etmesi ve Hinduların 

tepkisinden korkulmasıydı.78Fakat bu durum Hisbe Teşkilatı’nın tamâmen 

gözardı edilmesini gerektirmedi ve bâzı hükümdarlar şahsi çabalarıyla bu 

teşkilâtı birçok bölgede tesis etme ve uygulatma hususunda başarılı oldular. 

Bu hükümdarlar arasında Balaban, Firuz Şah Tuğluk, Giyaseddin Tuğluk, 

Muhammed b. Tuğluk, Alaaddin Muhammed Şah, Emir Husrev, İskender-i 

 
73 Ali Hasan el-Karni, a, e, s. 559-560  
74 Ali Hasan el-Karni, a, e, s. 559  
75 Abdulkadir Özcan, a, m, s. 138  
76 Ebü’l-Abbas Taküyyüddin Ahmed b. Ali b. Abdülkadir Makrizi, İgâsetü’l-ümme bi keşfi’l-

gumme, nşr: Muhammed Mustafa Ziyade, Cemaleddin Şiyal, Kahire: Lecnetü’t-te’lif ve’t-
tercüme, 1957, s. 43-44; Abdulkadir Özcan, a, m, s. 138  

77 Bazmee Ansâri, “Hisbe-Hint Alt Kıtası”, DİA, XXVIII, s. 143  
78 Bazmee Ansâri, a, m, s. 143 
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Lûdi, Evrengzib79 dönemlerinde bu müessese devlet teşkilatı içerisinde daha 

güçlü bir konuma yükselmiş ve İhtisâb kuralları daha düzenli olarak uygu-

lamaya konulmuştu. Hicri 7. Asrın ortaları ve 8. Asrın ilk çeyreği arasında 

ömür sürdüğü tahmin edilen Sunnâmi’nin çocukluk ve yetişkinlik dönemi 

kanaatimizce Balaban Şah’ın (1266-1287) dönemine denk gelmektedir. Baz-

mee Ansari Balaban dönemi için Hisbe Teşkilatı’nın iyi durumda olduğunu 

ve teşkilatın küçük yerleşim birimlerine dahi götürüldüğünü ifâde etmekte-

dir.80Daha sonra muhtesiblik görevini üstlenen Sunnâmi bu görevini Delhi 

Sultanlığı dönemi hükümdarları Giyaseddin Tuğluk ve onun oğlu Muham-

med b. Tuğluk dönemlerinde icra etmiş olabileceği M. İzzi Dien tarafından 

ifade edilmektedir.81Her iki hükümdârın hisbe teşkilatına büyük önem ver-

dikleri ve bazen bu görevi kendilerinin bile yapmaya çalıştıkları kaynaklarca 

kaydedilmiştir.82 Giyâseddin Tuğluk’un oğlu Muhammed b. Tuğluk hisbe 

görevi üzerine daha ciddi eğilmiş ve teşkilat onun döneminde daha da iti-

barlı bir konuma yükselmişti.83Daha sonraki Bâbürlüler döneminde siyasi 

kargaşalardan dolayı çökmeye yüz tutan Hisbe müessesesi Şah Alemgir Ev-

rengzib dönemi hâriç (1658-1707) eskiden dönem dönem elde ettiği nisbeten 

iyi konumunu birdaha kazanamamıştır. Bunda Bâburlü hükümdarlarının 

siyasi sebeplerden dolayı bu kurumun canlandırılması yoluna gitmemeleri-

nin etkin rölünün olduğu söylenebilir.84   

Selçuklular dönemine geldiğimizde Hisbe Teşkilâtı’nın aynı şekilde 

önemini koruduğu ve İhtisâb işlerinin devlet tarafından tanzim edildiğini 

görmekteyiz. II. Kılıç Arslan zamanında Konya’da Fahreddin Yunus b. Ha-

san ile Malatyalı Ebu Bekir b. Hasan isminde iki muhtesibin isimleri kayıt-

 
79 Bazmee Ansâri, a, m, s. 143  
80 Bazmee Ansâri, a, m, s. 143  
81 M. Izzi Dien, a, e, s. 5-8  
82 Bazmee Ansâri, a, m, s. 143  
83 Ebu’l-Abbas Şehabeddin Ali b. Ahmed Kalkaşendi, Subhu’l-a‘şâ fi sınâati’l-inşâ, Beyrut: 

Darü’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1987, c.5, s. 88  
84 Bazmee Ansâri, a, m, s. 143  
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larda geçmektedir.85Osmanlı dönemi İhtisâb Müessesesi görevleri arasında 

gördüğümüz “İhtisâb resmi” toplama işi Selçuklular döneminde de mevcut 

idi.86Osman Turan’ın Selçuklular dönemine ait resmi vesikaları içeren ese-

rinde yer verdiği “İhtisap menşuru”nda bu dönemde muhtesibin hangi vazi-

feleri yapmakla sorumlu olduğunu görmek mümkündür. Söz konusu men-

şurda muhtesibin vazifelerinin ağırlıklı olarak çarşı-pazar denetimi ile ilgili 

olduğunu görüyoruz. Selçuklular dönemi ile ilgili son olarak meşhur Selçuk-

lu vezirlerinden Nizâmülmülk’ün (485/1092) Selçuklu Sultânı için nasihat 

niteliğinde kaleme aldığı Siyâsetname87 isimli eserinde padişaha İhtisâbla 

ilgili yapılması gerekenleri anlattığı pasajı burada aktarmak istiyoruz. Söz 

konusu eserinde Nizâmülmülk şöyle demektedir:  

“Padişahların her şehre terâzileri ve fiyatları denetleyecek, alış ve-

rişin doğrulukla yürümesini sağlayacak bir güvenlik yetkilisini (muh-

tesib) göndermeleri gerekir. Bunlar diğer yerlerden gelip şehir pazar-

larında satılan mallara hile ve hiyanetin karıştırılmamasını sağlarlar. 

Dirhemleri kontrol ederek “iyiyi emir ve kötüden men etme” düsturu-

nu yerine getirirler.”88 

3.3. Osmanlı’da İhtisâb Müessesesi89 

3.3.1. Giriş  

Bu başlık altında Hisbe teşkilatının Osmanlı’daki târihi gelişimi ve dö-

nüşümü, bu teşkilatın devlet hiyerarşisi içerisindeki konumu, teşkilatın Os-

manlı’da yerine getirdiği görevler ve bu göreve hangi yollarla gelinebileceği 

 
85 Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara: Türk Tarih Kuru-

mu 1988, s. 37  
86 Osman Turan, a, e, s. 37  
87 Ebu Ali Kıvamuddin Hasan b. Ali b. İshak Nizamülmülk, Siyesetname, İstanbul: Dergah 

Yayınları 1987, 2.b,  
88 Nizamülmülk, a, e, s. 73  
89 Osmanlı’da devlet teşkilatı içerisinde ve bu dönemle ilgili kaleme alınmış eserlerde bu 

müessesenin ismi “hisbe” değil de “ihtisap” olarak geçmektedir. Her iki kelimenin de aynı 
anlama gelmeleri dolayısıyla biz burada Osmanlı dönemi için “İhtisâb” kelimesini kullanaca-
ğız. 
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ile ilgili konuları incelemeye çalışacağız. Bilhassa Osmanlı dönemi için müs-

takil bir başlık açmamızın sebebi inceleyeceğimiz eserin Osmanlı dönemine 

ait olmasıdır. Dolayısıyla inceleyeceğimiz eserin yazıldığı dönem içerisinde-

ki konumunu daha iyi anlamamız için Osmanlı İhtisâb Müessesesi’nin genel 

hatlarıyla bilinmesinde fayda vardır.  

3.3.2. Tarihi Gelişimi ve Devlet Teşkilatı İçerisindeki Konumu  

İhtisâb Müessesesi’nin Osmanlı Devleti’ne kendinden önceki İslam Dev-

letleri’nden tevârüs yoluyla intikal ettiğini ifade etmek mümkündür90. Zira 

işleyiş ve yapı itibariyle Osmanlı’daki bu müessesenin önceki devletlerdeki 

aynı isimli müesseselerle benzerliği ve aynı görevleri yerine getirmesi bunu 

söylememizi mümkün kılmaktadır. Fakat Osmanlı Devleti’nde bu müesse-

senin tam olarak ne zaman teşekkül ettiğini tespit etmek zordur91. Bununla 

birlikte bir muhtesibin adına ilk defa Sultan I. Murad’ın Bursa’da bulunan 

evkâfının 1385 tarihli vakfiyesinde rastlanmaktadır92. Fatih dönemine geldi-

ğimizde ise bu müessesenin artık resmiyet kazandığını, İhtisâb ağasının dev-

let hiyerarşisi içerisinde kendi yerini aldığını93 ve bu kurumun görevlerini ve 

işleyişini tanzim eden ilk İhtisâb kânunnamesi diyebileceğimiz bir kânun-

namenin94 hazırlandığını görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde de farklı 

İhtisâb kânunnameleri ve resmi düzenlemelerle işleyişi tanzim edilen İhtisâb 

Müessesesi’nin Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar varlığını sür-

dürdüğünü söyleye biliriz. 19. Yüzyıla geldiğimizde Osmanlı’da bu müesse-

senin önce büyük bir değişim geçirdiğini ve sonradan ise büsbütün kaldırı-

larak görevlerinin başka bir kuruma verildiğini görüyoruz. Sultan II. Mah-

 
90 Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Yerel Yönetim (İhtisâb Müessesesi), İstanbul: Bilge Yayıncılık, 2006, 

s. 29; Eşref Eşrefoğlu, “Osmanlılarda İhtisâb ve İhtisâb Ağalığı”, Hayat Tarih Mecmuası, 

İstanbul 1976, s. 7, s. 43  
91 Ziya Kazıcı, a, e, s. 32; Eşref Eşrefoğlu, a, m, s. 43  
92 Eşref Eşrefoğlu, a, m, s. 43  
93 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesinin Bağdat 308 

Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, Hazırlayan: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, 
Robert Dankoff, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003, c: 1, s. 81  

94 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri: Osmanlı Hukukuna 

Giriş ve Fatih Devri Kanunnameleri, İstanbul: Fey Vakfı, 1990, c. 1, s. 378  
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mud’un 1826 yılında Yeniçeri Teşkilatını ilgasından sonra, şehir yönetimin-

de yeniden geniş yetkilerle kontrolü sağlayacak idâri bir sisteme ihtiyaç var-

dı. Bundan dolayı İhtisâb Ağalığı Müessesesi’nin yetkileri ve devlet içerisin-

de konumu daha da yükseltilerek İhtisâb Nezâreti haline getirildi ve doğru-

dan sadârete bağlandı95. Fakat yeni hüviyetiyle İhtisâb Nezâreti’nin de ömrü 

çok uzun olmamış, 1845’de Polis Teşkilatı ve 1846’da da Zabtiye Müşîriyeti 

kurulunca önce bir kısım görev ve yetkileri yeni kurulan bu müesseselere 

devredilmiş, 1855 yılında ise tamâmen ilgâ edilerek yerine Şehremâneti 

adıyla yeni bir müessese kurulmuştur96. Batı belediye teşkilatından esinleni-

lerek kurulmuş olan bu yeni kurum günümüz belediye teşkilâtının da teme-

lini oluşturmuştur.  

Osmanlı devlet teşkilâtı içerisinde bu müessesenin genellikle kadılığa 

bağlı olarak görevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz97. Bundan dolayı devlet 

tarafından her nereye kadı tâyin edilmiş ise onunla birlikte bir muhtesibin 

de bulunduğunu görüyoruz98. Bununla birlikte Muhtesib her ne kadar hiye-

rarşik olarak kadıya bağlı olsa da kadının yoğun işleri yüzünden ilgilene-

mediği konularda tam yetki sahibi haline geliyordu99. Bu da onun daha müs-

takillen hareket etmesine olanak sağlıyordu. 

3.3.3. Osmanlı’da İhtisâb Müessesesi’nin Görev Alanı  

Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde İhtisâb Müessesesi’nin teorik olarak 

dîni, sosyal ve ekonomik hayatın düzenleyicisi olma gibi geniş bir görev 

 
95 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediye, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1995, c. 1, s. 325; Ahmed Akgündüz, Osmanlı Devletinde 

Belediye Teşkilatı ve Belediye Kanunları, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı 2005, s. 45  
96 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 45 
97 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Anlara ve Konya, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012, s. 

138; Osman Nuri Ergin, a, e, s. 327; Ömer Lütfi Barkan, “XV. Asrın sonunda bazı büyük şehir-
lerde eşya ve yiyecek fiyatlarının tespit ve teftişi hususlarını tanzim eden kanunlar”, Tarih 

Vesikaları, İstanbul: Maarif Vekaleti, 1942, c. 1, s. 5, s. 327; Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonla-

rında Bursa, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006, s. 151  
98 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, 

İstanbul: Enderun Kitabevi, 1983, s. 21; Osman Nuri Ergin, a, e, s. 327  
99 Ziya Kazıcı, “Hisbe, Osmanlı Devleti”, DİA, XVIII, s. 144  
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alanı yelpazesine sahip olduğunu söylemek mümkündür100. Bu açıdan geri-

de genel olarak görev alanını tasvir ettiğimiz Hisbe Teşkilatı ile teorik olarak 

benzerlik gösteren Osmanlı Devleti İhtisâb Müessesesi, bazı kendine has 

yönleriyle bu teşkilattan farklılık göstermektedir. Şöyle ki, Osmanlı İhtisâb 

Müessesesi, Hisbe ile ilgili eserlerde teorik olarak tasvirini bulduğumuz Ge-

nel Hisbe Teşkilatı’ndan farklı olarak pratikde daha çok ekonomik alan üze-

rine yoğunlaşmış görünmektedir101. Yani bir bakıma Osmanlı’da bu müesse-

senin diğer alanlarda da söz sahibi olmakla birlikte daha çok esnaf ve çarşı 

pazar düzenleyicisi ve yöneticisi konumunda olduğunu ifâde edebiliriz102. 

Osmanlı’da İhtisâb Müessesesi’nin, diğer görevlerinin de devam etmesiyle 

birlikte özellikle esnaf teşkilâtı ve çarşı-pazarlardaki işlemlerin takipçisi ola-

rak görülmesinin sebebi olarak devlet içerisinde gelişmiş ve vazifeleri ayrın-

tılarıyla belirlenmiş geniş bir ehli örf tâifesinin varlığı gösterilmiştir103. Os-

manlı’da İhtisâb Müessesesi’nin ayırt edici bir diğer özelliği ise, bu müesse-

senin bir yönüyle devlet mâliyesi için bir gelir kaynağı niteliğinde olması-

dır104. Zira Osmanlı’da İhtisâb müessesesinin “İhtisâb rüsûmu” adı altında 

esnaftan çeşitli vergiler topladığını ve bu vergilerin devlet maliyesi ve mües-

sesenin kendi işleyişi ve varlığını devam ettirmesi için önemli gelir kaynağı 

niteliğinde olduğunu görmekteyiz.  

Osmanlı’da İhtisâb Müessesesi’nin genel olarak görev alanını tespit et-

tikten sonra şimdi de özelde bu müessesenin hangi görevleri yerine getirdi-

ğini inceleye biliriz. Müessesemizin görev alanını tespit edebilmek için Os-

manlı’da devlet tarafından İhtisâb Müessesesi’nin işleyişinin ve temel görev-

lerinin tespit edildiği İhtisâb Kanunnâmeleri bizim temel başvuru kaynağı-

mız olacaktır. Osmanlı Dönemine ait elimizde dört adet İhtisâb kânunname-

si ve bir de “İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi” bulunmaktadır. Bunlardan en 

 
100 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 150-152; Ziya Kazıcı, a, m, s. 144;  
101 Mantran, a, e, s. 290; Ziya Kazıcı, a, e, s. 42; Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 

151; Eşref Eşrefoğlu, a, m, s. 44;  
102 Mantran, a, e, s. 288 
103 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, s. 138  
104 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, s. 138  
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eskisi veya ilki diyebileceğimiz İhtisâb Kânunnamesi Fatih Devri “İhtisâb 

Kânunnamesi”dir105. Diğer üç İhtisâb Kânunnamesi ise 16. Yüzyılın başında 

II. Bayezid’in padişahlık döneminde hazırlanan Bursa, İstanbul ve Edirne 

İhtisâb Kânunnameleri’dir106. Burada kaynak olarak kullanacağımız “İhtisâb 

Ağalığı Nizamnâmesi”107 ise 1826 tarihinde II. Mahmud döneminde hazır-

lanmıştır. Biz burada İhtisâb Müessesesi’nin görev alanını ortaya koymak 

için İhtisâb Kânunnamelerini esas kaynak olarak kullanacak, bunun yanında 

yeri geldiğinde diğer kaynak eserlere de başvuracağız.  

İhtisâb Kânunnameleri’nin içeriğini incelediğimizde İhtisâb Müessese-

si’nin görev alanı ile ilgili olarak şu maddeler ön plana çıkmaktadır:  

       a. Fiyat tespiti ve kontrolü (narh uygulaması) 

b. Esnaf kontrolü  

c. Dini hayatın tanzimi ve şeriat hükümlerinin uygulanmasının sağlan-

ması  

d. Çaşni tutulması yani piyasadaki malların kalite kontrolü  

e. Ölçü ve tartı aletlerinin kontrol edilmesi  

       f. Nüfus sayımı, toplum düzeninin korunması ve şehirde nüfus yoğun-

luğunun önüne geçilmesi. 

g. Zımmilerle ilgili hükümlerin uygulanması 

h. İhtisâb vergilerinin toplanması   

i.  İhtisâb kurallarına uymayanlara bâzı cezaların verilmesi.  

Şimdi de yukarıda saydığımız hususların kânunnamelerde kısaca nasıl 

yer aldığını incelemeye geçmek istiyoruz. 

 
105 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri: Osmanlı Hukukuna 

Giriş ve Fatih Devri Kanunnameleri, İstanbul: Fey Vakfı 1990, c. 1, s. 378 
106 Ahmet Akgüngüz, a, e, c. 2, s. 287, 387; Kanunneme-i İhtisâb-ı Bursa= The Law of the 

Municipality of Bursa, Ankara, Türk Standartları Enstitüsü 1963;  
107 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 328 
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3.3.3.1. Fiyat Tespiti ve Kontrolü (Narh Uygulaması)  

Fiyat tespiti ve kontrolü konusu yani narh uygulaması İhtisâb Kânun-

nameleri’nce diğer konulara nazaran daha ayrıntılı ve geniş bir şekilde ele 

alınmıştır108. Bu açıdan bakıldığında İhtisâb Kânunnameleri birer narh defte-

ri mesabesinde bile görülebilir109. Mesela, incelediğimiz İhtisâb Kânunname-

lerinde koyun etinin mevsimlere göre değişen fiyatları ayrı ayrı belirtilmek-

te, koyun eti ile keçi etinin ayrı ayrı satılması gerektiği vurgulanmakta, buğ-

day ve ekmek fiyatları, ayakkabı çeşitleri ve fiyatları, bütün çeşitleriyle deri 

fiyatları, ayrıntılı bir şekilde eyer, gem, yular çeşitleri ve tâbi olacağı fiyatlar, 

meyve ve sebze çeşitleri ve fiyatları, tüm çeşitleriyle elbiseler ve tabi olacağı 

fiyatlar ve yağ, peynir, yumurta vb. temel yiyecek maddelerinin fiyatları 

ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir110. Bu açıdan baktığımızda İhtisâb Mües-

sesesi’nin Osmanlı’da en önemli görevlerinden birisinin narhın tespit edil-

mesi ve kontrolü olduğunu görüyoruz. Her ne kadar da narh işi Osmanlı’da 

“umûr-i külliye”den kabul edilerek111 en büyük makamlarca tanzim ve 

murâkebe edilmekte ise de son kertede muhtesib ismi bu gibi hususların 

kontrolünde tek söz sahibi haline gelmektedir. Zira Muhtesib hem esnafla 

içiçe olması, hem de hiyerarşik olarak bağlı olduğu kadının bu gibi işlere 

yetişememesi dolayısıyla narhı kontrol etme görevi ona düşüyordu. İhtisâb 

Kânunnameleri dışında Osmanlı’da İhtisâb ile ilgili yapılan modern çalışma-

larda da narh işlerinin kontrolünden sorumlu olarak muhtesib gösterilmek-

tedir.112 

 
108 Bkz: Ahmet Akgüngüz, a, e, c. 2, s. 287, 387; Kanunneme-i İhtisâb-ı Bursa, Osman Nuri 

Ergin, a, e, s. 328  
109 Mübahat S. Kütükoğlu, a, e, s. 25  
110 Şahin Hancanov, “16. Yüzyıl Osmanlı’sında Piyasa Kontrolü ve Narh Uygulaması”, 2. 

Uluslararası İsar Sempozyumu Gelenek ve Gelecek Arasında Devlet, (yayınlanmamış teb-
liğ metni), İstanbul 2013  

111 Ömer Lütfi Barkan, a, m, s. 326  
112 Ziya Kazıcı, a, e, s. 85; Robert Mantran, a, e, s. 310  
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3.3.3.2. Esnaf Kontrolü 

 İncelediğimiz İhtisâb Kânunnamelerinden hareketle İhtisâb Müessese-

si’nin bir diğer görev alanı esnaf kontrolüdür. Bu hususla ilgili olarak İstan-

bul ve Edirne İhtisâb Kânunnameleri’nde ve İhtisâb Ağalığı Nizamnâme-

si’nde pek çok madde bulmak mümkündür. Mesela “İstanbul İhtisâb 

Kânunnamesi”nde muhtesibin devamlı olarak koyun tüccarlarını gözetle-

mesi gerektiği, tahıl pazarını her hafta teftiş etmenin ona vazife olduğu, bo-

yacılar, aşçılar, başçılar, hekimler, attarlar ve tüm esnafın ayrı ayrı teftiş 

edilmesi gerektiği gibi hususlar yer almaktadır113. “Edirne İhtisâb Kânun-

namesi”nde de benzer bir şekilde hamamcılar, tuzcular, kazancılar gibi es-

naf gruplarının kontrolü ile ilgili maddeler yer almaktadır114. İhtisâb Kânun-

nameleri gibi “İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi”nde de esnaf kontrolü hususu 

İhtisâb Müessesesi’nin sorumlu olduğu görevler arasında yer almaktadır. 

Nizamnâme’de bununla ilgili olarak “İhtisâb ağası bulunanlar mecmû-‘i 

erbâb-i hıref ve sınâi’ye nezâret” etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır115.    

3.3.3.3. Dini Hayatın Tanzimi ve Şeriat Hükümlerinin Uygu-

lanmasının Sağlanması  

Osmanlı dönemine ait elimizde mevcut İhtisâb Kânunnamelerinde dini 

hayatın düzenlenmesi, ibâdetlerin ifâsının sağlanması gibi konularla ilgili 

maddelere çok az yer verildiğini görmekteyiz. Bu yönüyle İhtisâb Kânun-

nameleri teorik olarak hisbe konusunu işleyen eserlerle farklılık arz etmek-

tedir. Zira yukarıda hisbe eserlerinden hareketle genel olarak Hisbe Teşkila-

tı’nın görev alanını ortaya koyarken bunların daha çok dinin ibâdet, inanç 

esaslarının teşviki ve korunması ve bunlarla ilgili yanlış uygulamaların ön-

lenmesiyle alakalı olduğunu görmüştük. Fakat Osmanlı Dönemi İhtisâb 

Kânunnameleri’nde bundan farklı olarak daha çok ekonomik konuların ön 

plana çıktığını görmekteyiz. Nitekim bu husus yukarıda da ifade edilmişti. 

 
113 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 127-137 
114 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 217-224  
115 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 330  
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Mesela “Fatih Devri İhtisâb Kânunnamesi”nde dinin ibâdet alanıyla ilgili 

muhtesibin yapması gereken görevler hiç yer almamakta, bunun yerine 

kânunnamede sadece narhla ilgili hükümler işlenmekte, Edirne ve Bursa 

İhtisâb Kânunnamelerinde de aynı şekilde birçok konu işlenmekte, fakat 

dinin ibâdet ve şeriat hükümlerinin uygulanması ile ilgili muhtesibe düşen 

görevlere hiç değinilmemektedir. Bununla beraber dini hayatın tanzimi, 

ibadetlerin ifâsı ve şeriat hükümlerinin uygulanması ile ilgili bâzı maddelere 

“İstanbul İhtisâb Kânunnamesi”nde ve “İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi”nde 

rastlamaktayız. İstanbul İhtisâb Kânunnamesi”nde konuyla ilgili şu madde-

ler yer almaktadır: “Ve Ramazan ayında oruç tutmayanın gereği gibi hak-

kından gelip teşhir edeler”, “ Ve namaz kılmayana, namaz kıl diye. Namaz 

kılmayanı mahalle imâmından teftiş edip hakkından gele”116. Kânunnamede 

ayrıca “muâmele-yi şer‘iyye” yapanların belirlenmiş kar haddini aşmamala-

rı, hayvanlara fazla yük yüklenilmemesi, fazla çalıştırılmaması, hamallara 

ağır yük vurulmaması ve muhtesibin bunları gözetmesi gerektiğiyle ilgili 

maddeler de bulunmaktadır.117 İbadetlerle ilgili hususların ve şeriat hüküm-

lerinin uygulanmasının sağlanması hususuna biraz daha geniş bir şekilde 

1826 tarihinde hazırlanan İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi”nde rastlıyoruz. Bu 

husus nizamnâmede şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Emr-i bi’l-ma‘ruf ve ve nehyi ani’l-münker husûsu salâh-ı âlem-i 

âlemiyânın sebeb-i akvâsı olduğuna binâen hizmet-i ihtisâba me’mur 

olanlar cümleden evvel bî-namaz olanları ve Ramazân-ı Şerif’te oruç 

tutmayanları eimme-yi mahallattan tahkik ile edâ-yı fârıza-i salât ve 

siyâm eylemelerini tenbih ve takrir edip dinlemeyenleri ve eimme-yi 

mahallattan dahi şurût-i imâmeti bilmeyenleri ve sair hilâf-i şer’-i şerif 

menâhi ve münkeratta bulunanları bi’t-tahkik cânib-i şeriat-ı garraya 

ihbâr ve ihzâr ederek gerek bunların ve gerek hilaf yere şehâdet edip 

 
116 Ahmet Akgündüz, a, e, s. s. 136  
117 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 136  
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şâhid-i zûr oldukları inde’ş-şer’il-enver tebeyyün edenlerin lâzım ge-

len te’dibât-ı şer’iyyeleri İhtisâb ağası ma‘rifetiyle icrâ oluna”118.  

3.3.3.4. Çaşni Tutulması (Piyasadaki Malların Kalite Kontrolü)  

İhtisâb Kânunnamelerinde İhtisâb Müessesesi’nin vazife olarak yapması 

gereken görevlerden birisi de “çaşni tutmak” tâbiriyle ifade edilen piyasa-

daki malların kalite kontrolüdür. Bu hususla ilgili olarak elimizde mevcut 

olan İhtisâb Kânunnamelerde ayrıntılı hükümler yer almaktadır. Konumuz-

la ilgili olarak “Bursa İhtisâb Kânunnâmesi”nde hâkimin ma‘rifetiyle şehrin 

ileri gelenlerinin de reyleri alınarak ekmeğin tabi olacağı standartlarla ilgili 

çaşni tutulduğu belirtilmektedir.119Kânunname’de bunun yanında börek 

yapım standartları, kaliteli ipeğin nasıl olması gerektiği ve diğer giyecek ve 

ayakkabı çeşitlerinin tabi olacağı standartlar ile ilgili bilgiler mevcuttur120.  

“İstanbul İhtisâb Kânunnamesi”nde de çaşni tutulması ile ilgili olarak 

ayrıntılı hükümler yer almaktadır. Biz burada örnek kabilinden birkaç mad-

deyi vermek istiyoruz: “Ekmek gâyet iyi ve arı olmak gerekir”. “Ekmek ek-

sik ve çiğ olmaya”, “Aşçılar, başçılar, kebapçılar ve börekçiler… iyi ve pak 

pişireler, kapların pak suyla yıkayalar ve temiz bez ile sileler… Bu hükme 

aykırı hareket edenleri muhtesib kadı marifetiyle döğe, para cezası almaya”, 

“Bütün çizmecilerin ve ayakkabıcıların… işledikleri iyi ola, kalitesiz işlemi-

yeler”, “Çuhacıların tok kumaşları, bir boy iki etek ola ve yakaları buçuk 

arşından düğüm eksik ola…”, “ve çilingirlerin işledikleri gayet iyi ola, kötü 

olmaya…”, “ve sirke ve yoğurda su koymayalar, su katılmış şekilde bulu-

nursa teşhir edeler ve yahut tahta külah vuralar”.121 Edirne İhtisâb Kânun-

namesi”nde de muhtesibin çaşni tutması ile ilgili diğer kanunnamelerdekine 

benzer maddelere yer verilmektedir122.  

 
118 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 329  
119 Kanunname-i İhtisâb-ı Bursa, s. 15-16  
120 Kanunname-i İhtisâb-ı Bursa, s. 17-19  
121 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 128-134  
122 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 218-220  
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3.3.3.5. Ölçü ve Tartı Aletlerinin Kontrol Edilmesi  

Osmanlı’da İhtisâb Müessesesi’nin üstlendiği en önemli görevlerden bi-

risi de çarşı-pazarda ölçü ve tartı aletlerini kontrol ederek halkın bu konuda 

mağduriyet yaşamasını önlemekti. Bu husus, müessesenin işleyişini ve gö-

rev alanını belirleyen İhtisâb Kânunnamelerinde maddeler halinde ele alın-

mıştır. “İstanbul İhtisâb Kânunnamesi”nde yer alan şu madde İhtisâb Mües-

sesesi’nin bu görevini açıkça ortaya koymaktadır: “Un kapanında olan ka-

pan taşlarını, mahkeme karârıyla muhtesib devamlı olarak görüp gözede. Tâ 

ki, hile ve dolandırıcılık yapılarak un alan ve satan kimselere zarar ve ziyân 

olmaya”123. “İhtisâb Ağalığı Kânunnamesi”nde de ölçü ve tartı aletlerinin 

kontrolüne ilişkin şu ifadeler yer almaktadır: “… İhtisâb ağası bulunanlar 

ekser evkatta kol ile gezip her ne kadar terâzi ve kantar ve arşın ve endâze 

ile ahzu i‘ta eder esnaf var ise cümlesinin vezn ve dirhem ve endâze ve ar-

şınlarına bakup noksan olanları iktizâsına göre falaka ve değenek ile ta’zir... 

ederek…”124.  

3.3.3.6. Nüfus Sayımı, Toplum Düzeninin Korunması ve Şehirde 

Nüfus Yoğunluğunun Önüne Geçilmesi 

Osmanlı’da hem asâyişin sağlanması hem de zarûri ihtiyaç maddeleri-

nin temininde sıkıntı meydana gelmemesi için İstanbul nüfusunun fazla 

artmamasına dikkat edilirdi125. Zira devletin başkenti olan İstanbul her taraf-

tan birçok insanın ilgisini çekmekte ve bu insanların zirâatlerini bırakarak 

İstanbul’a gelip yerleşmelerine ve dolayısıyla bu da nüfusun artmasına se-

bebiyet vermekteydi. Bu yığılmayı ortadan kaldırmak ve yeni geleceklere 

mâni olabilmek için İhtisâb ağası zaman zaman mahallelerde dolaşarak nü-

fus sayımı yapar, denetlemelerde bulunur ve sonradan gelip yerleşenleri 

memleketlerine geri gönderirdi126. “İhtisâb Müessesesi”nin bu görevine açık 

 
123 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 129  
124 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 329 
125 Ziya Kazıcı, a, e, s. 76 
126 Ziya Kazıcı, a, e, s. 76  
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bir şekilde 1826 tarihli “İhtisâb Ağalığı Nizamnâme”sinde rastlamaktayız. 

Söz konusu nizamnâmede konumuzla ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: 

“İstanbul’da nüfusun kesreti mehâzir-i kesirenin illeti olduğundan fimâ b‘ad 

Dersaadet’te başıboş ve serseri makûleleri gelip tehaşşüd edememesine 

medâr nüzzâr basiret edeceğinden bunların böyle bir aralıkta İstanbul ma-

hallâtı ahalisi dahi tahrir-i defter olunmak”, “şimdilik İstanbul’a Anadolu ve 

Rumeli’nden gelecek eşhas… gelip lüzumundan ziyade tekessür etmemek 

içün evvelemirde İstanbul’da ne miktar hammal ve kayıkçı, esnaf ve şâkird 

vardır cânib-i şer‘i şerif ve taraf-ı İhtisâbdan mu‘temed adamlar ta‘yini ve 

her bir esnafın kethüdâ ve yiğitbaşıları ma‘rifetiyle… defter olunarak biri 

aynı İhtisâb ağası tarafına verilmesi”. Ayrıca toplum düzenini korumak için 

serseri ve fesatçı kimselerin İstanbul’da yığılmalarını önlemeye yönelik ni-

zamnâmede “eğer İhtisâb ağası me’murları, İstanbul’a dışarıdan gelen şah-

sın şöyle serserice gelmiş müfsid ve şerir olmasından şüphelenir ise… İh-

tisâb ağası bunu Bâb-ı Âli’ye ihbâr eyleye”127.  

3.3.3.7. Zımmîlerle İlgili Hükümlerin Uygulanması 

İslam tarihi boyunca İslam devletlerinde tebaa olarak yaşayan zımmîler 

farklı bâzı uygulamalara tâbi tutulmuşlardır. Bu uygulamalar daha çok on-

ların Müslüman toplum içerisinde kendilerine mahsus kıyafetlerinin olması, 

ezan vakti çan çalmamaları, haç çıkarmamaları ve dini bayraklarını dolaş-

tırmalarına izin verilmemesi vb. şekillerde tezâhür etmiştir128. Bir İslam dev-

leti olarak Osmanlı Devleti’nde de buna benzer uygulamaların devam etti-

ğini müşâhede etmekteyiz. Nitekim bu husus “İhtisâb Ağalığı Nizamnâme-

si”nde şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Ehl-i zimmet re‘âyâ dahi bir müddetten berü bî-edebâne hareketi 

itiyâd eylemiş olduklarından bâ’dezân büyük kalpak ve ehl-i İslam’a 

mahsus reng ve hey’ette çuka ve kumaş giymeyüp kadîmi reâyâya 

 
127 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 330-332  
128 Saffet Köse, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, İstanbul: İz yayıncılık, 2003, 

s. 47-48  
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mahsus olan siyah ve dar çuka biniş ve cüppe giyerek re‘âyâya mah-

sus olan kıyafet ile gezmeleri Rum ve Ermeni patrikleri tarafından 

tenbih ve tekid olunarak eğer kıyâfet-i mahsûsasından hariç kıyâfet ile 

bir zimmîye İhtisâb ağası rast gelir ise ahz ve te’dib eyleye.”129  

3.3.3.8. İhtisâb Vergilerinin Toplanması  

İhtisâb Müessesesi’nin devlet mâliyesi için gelir kaynağı olduğu ve “İh-

tisâb rüsûmu” adı altında esnaftan bâzı vergiler topladığını yukarıda ifade 

etmiştik. Bu vergilerin kapsamına damga, mizan, yevmiye-i dekâkin, bâc-ı 

bazar ve başka adlarla alınan vergiler girmektedir130. Bunun yanında muhte-

sibin çarşı-pazarlardaki işlemlerde kanun ve şeriata aykırı davranışta bulu-

nanlardan aldığı cerimeler de “İhtisâb rüsûmu” kapsamına girmektedir131. 

Hatta cerimelerin İhtisâb gelirlerinin en önemli ve asıl bölümünü oluşturdu-

ğunu söylemek mümkündür132. İhtisâb vergileri ile ilgili kânunnamelere 

baktığımızda “İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi”nde konuyla ilgili bâzı bilgile-

rin yer aldığını görmekteyiz. Söz konusu Nizamnâme’de esnaf gruplarından 

alınacak olan vergiler ve miktarları ayrı ayrı belirtilmekte, ayrıca ürünlerden 

alınacak vergilerin eski hâli üzere alınmaya devam edileceği ifâde edilmek-

tedir133. İhtisâb vergilerini toplama görevini üstlenen Muhtesib bu görevini, 

emrindeki kol oğlanları ve diğer yardımcıları vasıtasıyla yerine getirmek-

teydi134.  

 
129 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 337  
130 Salih Aynural, “Bursa İhtisâb Rüsumu”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul: Türk Dünya-

sı Araştırmaları vakfı 2000, s. 129, s. 71; Ziya Kazıcı, a, e, s. 153;  
131 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 230 
132 İbrahim Erdoğdu, “17. Yüzyılın İkinci Yarısında Harput Esnafı ve Ticari Olanakları: Değişim 

Açısından Bazı Gözlemler”, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, Erzurum Kültür Eğitim Vak-
fı, 2007, s. 32, s. 270  

133 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 337-340 
134 Ziya Kazıcı, a, e, s. 153  



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 41 ~ 

3.3.3.9. İhtisâb Kurallarına Uymayanlara Bazı Cezaların Veril-

mesi 

İhtisâb Müessesesi eski dönem İslam devletlerinde olduğu gibi Osman-

lı’da da bâzı yargılama fonksiyonlarını kendisinde barındırıyordu. Her ne 

kadar yargı işi tam olarak kadıların emrinde olsa da kadılara bağlı olarak 

görev yapan muhtesib de bir kısım cezâi yetkilere sahipti135. Fakat muhtesib-

lerin yargılama usûlü ile kadıların yargılama usulleri arasında bâzı farklar 

bulunmaktadır. Şöyle ki, kadılar her türlü dâvâlara bakma yetkisine sahip-

ken, muhtesibler sadece ticâri ve esnafla alakalı, genel ahlak kuralları ile 

ilgili dâvâlara bakma yetkisine sahiptiler136. Bunun yanında muhtesiblerin 

yargılama usulleri de kadılarınkinden farklı idi. Örneğin muhtesibler kadı-

lardan farklı olarak dâvâ açılmadan muhâkeme etme yetkisine sâhip idiler 

ve bâzı hallerde muhâkeme etmeden bile hüküm verme yetkileri vardı. Ay-

rıca muhtesibler dâvânın ispâtı için taraflardan delil getirmelerini de iste-

mezler137.  

Muhtesibin kazâi yetkisini kısaca belirttikten sonra şimdi de İhtisâb 

Kânunnameleri’nden hareketle “Osmanlı İhtisâb Müessesesi”nin İhtisâb 

kurallarına uymayanlar için hangi cezaları öngördüğüne bakabiliriz. Biz 

burada ayrıntıya girmeden sadece ceza türlerinin isimlerini vermekle yeti-

neceğiz. Bu cezalar özet olarak şunlardır: para cezâsı, dövme, tabana dayak 

atma, tahta külah vurma, yakalama ve te’dib etme, teşhir etme, sopa atma138, 

hapis ve sürgün139.   

 
135 Fahreddin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1979, s. 

170  
136 Fahreddin Atar, a, e, s. 173 
137 Fahreddin Atar, a, e, s. 173  
138 Ahmet Akgündüz, a, e, s. 127-135  
139 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 329  
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3.3.4. Muhtesibliğe Ta‘yin  

Osmanlı’da İhtisâb Müessesesi’ni ele aldığımız bu bölümde son olarak 

müessesenin baş memuru diyebileceğimiz muhtesibin bu göreve nasıl gel-

diğini inceleyeceğiz. Osmanlı’da İhtisâb görevine iki farklı yolla gelindiğini 

görmekteyiz. Bunlar iltizam usûlü ve eminlik yoluyladır140. İltizam usûlünde 

devlet İhtisâb görevini mukâtaa olarak îlân eder ve tâlib olanlardan en fazla 

meblağı öneren kişi bu mukâtaayı alırdı. İhtisâb görevine bu yolla gelen 

muhtesib, devlete ödediği peşin meblağ karşılığında İhtisâb rüsûmunu ken-

disi toplardı141. Eminlik yoluyla İhtisâb görevine gelme de ise devlet emin, 

güvenilir bir kişiyi İhtisâb görevine kendisi ta‘yin eder ve o kişi devlet me-

muru sıfatıyla maaşını devletten alırdı. Osmanlı’da İhtisâb görevine gelme-

de daha çok iltizam yolunun tercih edildiğini görmekteyiz. Burada İhtisâb 

mukâtaasının devlete büyük meblağlar getirmesinin rolü olduğu söylenebi-

lir142. İltizam usûlüyle verilen İhtisâb mukâtaaları için süre daha çok bir yıl 

olurdu. Bununla beraber bazı dönemlerde bunun altı yıla kadar çıktığı da 

görülmektedir143. Kaynaklarda İhtisâb görevine gelmede iltizam usûlünün 

Fâtih döneminden itibâren başladığı, ondan önceki dönemlerde genellikle 

eminlik yoluyla yürütüldüğü zikredilmektedir144. İhtisâb görevinin iltizam 

yoluyla verilmesinin 1826 yılında kurulan İhtisâb Nezareti’nde de devam 

ettiğini görmekteyiz. Bunu yeni kurulan İhtisâb Nezareti’nin işleyişini ve 

görev alanını belirleyen İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi’nden öğrenme şansına 

sahibiz. Söz konusu nizamnâmede İstanbul İhtisâbının önceki dönemler gibi 

iltizam usûlü ile verilişine devam edileceği belirtilmekte ve otuz sekiz bin 

kuruşa iltizama verildiği ifâde edilmektedir145. 

 
140 İbrahim Erdoğdu, a, m, s. 270; Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 230 
141 Necdet Sakaoğlu, “İhtisâb”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Tarih Vakfı, 

1994, c. 4, s. 144  
142 İbrahim Erdoğdu, a, m, s. 270;  
143 Ziya Kazıcı, a, e, s. 154  
144 Salih Aynural, a, m, s. 71; Ziya Kazıcı, a, e, s. 154  
145 Osman Nuri Ergin, a, e, s. 338 
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3.4. Hisbe Teşkilatının kaldırılması ve günümüzde bu teşkilatın 

görevini yerine getiren müesseseler  

Hicri ilk asırdan itibaren İslam Devletleri bünyesinde kendi yerini almış 

ve geniş bir görev alanına sahip Hisbe teşkilatı bütün İslam ülkelerinde ge-

nel olarak XIX. Asrın sonları ile XX. Asrın başlarında ilga edilmiştir146. Os-

manlı Devleti’nde bu teşkilatın kaldırılması hususu kendi yerinde işlendiği 

için burada üzerinde durulmayacaktır.  

Bugün Türkiye özelinde bu teşkilatın görevlerini farklı biçimlerde de ol-

sa birkaç müessese yerine getirmektedir. Ölçü-tartı aletleri, fiyatlar ve kara-

borsacılığın ve mesleki standartların denetimi Başbakanlık Türk Standartları 

Enstitüsü’nün tespitleri doğrultusunda Mâliye, Ticâret, Sanâyi ve Sağlık 

Bakanlıkları ile belediyelerin, çevre temizliği ve îmar ve inşaat işlerinin de-

netimi İmar ve İskan Bakanlığı’nın ve belediyelerin, dini hizmetler ve görev-

lilerinin denetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, eğitim kurum ve görevlileri-

nin denetimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve kalpazanlık ve fuhşun önlenmesi 

de İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır.147 

3.5. Hisbe Literatürü  

Hisbe Teşkilatı’nı farklı açılardan incelediğimiz bu bölümde son olarak 

çalışma konusu olan Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb eserine kadar 

hisbe ile ilgili kaleme alınmış belli başlı çalışmalar hakkında bilgi vererek 

bahsi kapatacağız. Hisbe Teşkilatı’nın pratikte devlet teşkilatı içerisinde 

resmi bir müessese halini kazanma sürecinin Hz. Peygamber döneminden 

itibâren başladığını ve tâkip eden Hülefâ-i Râşidin ve Emeviler ve Abbasiler 

dönemlerinde müessesenin devlet teşkilâtı içerisinde vazgeçilmez bir ko-

numa yükseldiğini yukarıda teşkilâtın târihi gelişim serüvenini ele alırken 

ifade etmiştik. Fakat bu müesseseyi ilmi çalışmalara konu edinen eserlerin 

ortaya çıkmasının teşkilatın pratikteki gelişim sürecine paralel bir özellik 

 
146 Cengiz Kallek, a, m, s. 141  
147 Ziya Kazıcı, “Hisbe - Osmanlı Devleti”, DİA, XVIII, s. 145  
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arzetmediğini görüyoruz. Nitekim Hisbe konusuyla ilgili ilk eserler teşkila-

tın müesseseleşmesinden yaklaşık 2 asır sonra yani hicri 3. asrın ortaların-

dan itibâren ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve bu konuda öncüller olarak nite-

lendirebileceğimiz yazarlar Endülüs’lü alimler arasından çıkmıştır. Doğu 

ülkeleri için bu sürecin biraz daha geciktiğini söyleyebiliriz.  

Hisbe alanı ile ilgili müstakil olarak kaleme alınmış eserlerden ulaşa bil-

diğimiz en eski eser Yahya b. Ömer Endelûsi’nin (289/901) En-nazar ve’l-

ahkâm fî cemîi ahvâli’s-sûk isimli eseridir. Kendisi bir Mâliki fakihi olan Yahya 

b. Ömer Endelûsi eserini çarşı-pazar meselelerini düzene sokma amacıyla 

kaleme almıştır. O, eserinde çarşı-pazar işlerini kontrol etme görevini yürü-

ten me’murlara (sonraki ismiyle muhtesib) bilmeleri gereken hususları ayrı 

ayrı başlıklar altında sıralamaktadır. Endelûsi, aynı zamanda eserinde farklı 

esnaf gruplarıyla ilgili meselelerede değinmekte ve esnaf hilelerine karşı 

muhtesibleri uyarmaktadır. Endelûsi eserinde çarşı-pazar meselelerinin ya-

nısıra müzik âletleri, kadınların kabir ziyâretleri ve hamamlara gitmeleri, 

fâsıkların evlerine baskın gibi farklı meselelerede değinmektedir.  

Endülüs’lü alimler tarafından kaleme alınan hisbe’ye dair ilk eserlerden 

bir diğeri Ebu Abdullah Muhammed Ebu Muhammed el-Malâki el-Endelûsi 

es-Sakatî’nin (500/1100 civarı) Fî adâbi’l-hisbe isimli eseridir. Kendisi Mala-

ka’da muhtesib olarak görev yapmış olan Sakatî148, eserinin ilk kısımlarında 

muhtesibde bulunması gereken vasıfları sıralamakta ve sonrasında esnafla 

ilgili meselelere geçmektedir. Sakatî de eserinde diğer hisbe eserlerine ben-

zer bir şekilde her bir esnaf grubuna müstakil bir bab açmakta ve ilgili mese-

leleri o bab altında sıralamaktadır.  

Hisbe ile ilgili kaleme alınmış önemli çalışmalardan birisi de Levy Pro-

nençal’ın yayınladığı Endulüs’lü âlimlere ait üç risaledir. Bunlar Muham-

med b. Ahmed b. Abdun’un (520/1126) Risâle fi’l-kazâ ve’l-hisbe, Ahmed b. 

Abdullah. Abdurrauf’un Risâle fi âdâbi’l-hisbe ve’l-muhtesib ve Ömer b. Osman 

 
148 Mustafa Hizmetli, a, e, s. 15  



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 45 ~ 

b. El-Abbas el-Cersifî’nin Risâle fi’l-hisbe adlı risâleleridir.149Her üç risâle ağır-

lıklı olarak muhtesibe yapması gereken görevleri sıralamakta ve muhtesibde 

bulunması gerekli vasıflar üzerinde durmaktadır. İbn Abdûn risâlesinde 

hisbenin devlet teşkilatı içerisindeki konumu ile ilgili meselelere ağırlık ve-

rirken, İbn Abdurrauf esnaf grupları ve ibadetlerle ilgili İhtisâb görevlerine 

öncelik vermektedir. El-Cersifî’nin risâlesi küçük hacimli olup hisbe ile ilgili 

özet bilgiler ihtivâ etmektedir.  

Şimdi doğulu hisbe müelliflerince kaleme alınmış ve hisbe konusunu 

müstakil olarak inceleyen önemli bâzı eserlere değinerek bahsimizi sonlan-

dırmak istiyoruz. Bunlar içerisinde kendisine en çok atıf yapılan eserlerden 

birisi Ebül-Abbas Takiyyuddin Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye’nin 

(728/1328) El-Hisbe fi’l-islam isimli eseridir. Eser içerdiği farklı konular ve 

yapısıyla diğer hisbe eserlerinden farklılık arzetmektedir. Şöyleki eserde 

hisbe ile ilgili konular yanında hisbe ile doğrudan ilgisi olmayan (örneğin 

hadislerin akılla reddi, uydurma hadisler, şeriate isyan yasağı, toplumsal 

kargaşa) konularda işlenmektedir. Fakat eser üslub olarak teorik hisbe eser-

leri kapsamında değerlendirilmektedir. Nitekim İbn Teymiyye eserinin baş-

langıcında hisbe’nin teorisini yapmakta ve hisbe’yi farklı açılardan temel-

lendirmeye çalışmaktadır. İbn Teymiyye’ye göre emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi 

ani’l-münker görevi tüm peygamberlerin yerine getirmekle yükümlü kılın-

dıkları bir görevdir ve peygamberlerden sonra bu görevle mükellef olan tüm 

ümmettir. Ümmet adına da bu görevi devlet yetkilileri yerine getireceklerdir 

ve bu görevin ihmal edilmesi büyük fesad ve bozgunluklara yol açacaktır. 

Bundan dolayı hisbeyle yetkili kimseler başta namaz olmakla ibâdet alanı ve 

diğer muâmelat alanında vârid olan emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker gö-

revlerini lâyıkınca yerine getirmeli ve adâleti tesis etmelidirler.  

Hisbe ile ilgili önemli kaynak eserlerden bir diğeri Ziyaeddin Muham-

med b. Muhammed b. Ahmed İbnü’l-Uhuvve’nin (729/1329) Meâlimü’l-kurbe 

 
149 Levy Pronençal, Selâsu resâili Endelûsiyye fi âdâbi’l-hisbe ve’l-muhtesib, Kahire: İnstitut 

Français d’Archelogie Orientale, 1955  
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fi ahkâmi’l-hisbe isimli eseridir. Yapısı itibariyle pratik hisbe eserleri içerisinde 

kabul edilen eser150ağırlıklı olarak esnaf gruplarıyla ilgili İhtisâb görevlerini 

konu edinmektedir. Nitekim eserdeki 70 babın 50’si farklı esnaf gruplarıyla 

ilgili meselelere ayrılmıştır. Bunun dışında eserde muhtesibin vazifeleri, emri 

bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker görevi, zimmilere yönelik İhtisâb, cenaze 

ehline yönelik İhtisâb, çocuk eğiticileri, vaizler, müezzinler ve kadılara yöne-

lik İhtisâb görevlerini konu edinen bablarda bulunmaktadır.  

Hisbe ile ilgili temel kaynaklar içerisinde kabul edilen bir diğer eser 

Ebü’n-Necib Celâleddin Abdurrahman b. Nasr b. Abdullah Şeyzerî’nin 

(774/1372) Nihâyetü’r-rütbe fi talebi’l-hisbe isimli eseridir. İbn Uhuvve’nin 

geride tanıttığımız Meâlimü’l-kurbe fi ahkâmi’l-hisbe eseriyle aralarında hem 

yapıları hem de muhtevâları bakımından benzerlikler bulunan eser aynı 

zamanda pratik hisbe eserleri kapsamında değerlendirilmektedir.151Sela-

haddin Eyyûbi döneminde yaşamış ve aynı zamanda kadılık görevini üstle-

nen müellifin eserini ona atfen kaleme almış olması muhtemeldir.152Müelli-

fin hisbe ve esnaf gruplarıyla ilgili derin bilgilere sahip olması onun kadılık-

la aynı zamanda muhtesiblik görevini de yerine getirdiği ihtimalini günde-

me getirmektedir.153Eser 40 babdan oluşmakta olup bu babların büyük bir 

kısmı esnaf gruplarıyla ilgili konuları ihtiva etmektedir.  

 Son olarak hisbe ile ilgili zikredebileceğimiz müstakil kaynak eserlerden 

bir diğeri İbn Bessam el-Muhtesib diye tanınan Tunuslu Şemseddin Mu-

hammed b. Şihâbüddin’in Nihâyetü’r-rütbe fi talebi’l-hisbe isimli eseridir. Hicri 

7. Asrın sonu ve sekizinci asrın başlarında yaşadığı tahmin edilen İbn 

Bessâm,154Şeyzeri’nin yukarıda tanıttığımız eseriyle aynı ismi taşıyan eserini 

telif ederken aynı zamanda Şeyzeri’nin sözkonusu eserini kaynak olarak 

 
150 Bkz: Tez metni s. 48  
151 Bkz: Tez Metni s. 48  
152 Şeyzeri, a, e, “giriş” 
153 Şeyzeri, a, e, “giriş”  
154 Şemseddin Muhammed b. Şihâbüddin b. Bessam el-Muhtesib, Nihâyetü’r-rütbe fi talebi’l-

hisbe, tahkik: Hüsâmüddin Semurrâi, Haz: Celûs bint Ferec el-Kahtâni, Câmiatü’l-İmam 
Muhammed b. Suud el-İslâmiyye, h.1427-1428, s. 10  
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almış ve üzerine yeni bablar ekliyerek hacmini bir hayli genişletmiş-

tir.155Şöyleki Şeyzeri’nin eseri 40 bab içerirken İbn Bessâm’ın eserinin muh-

tevası eklediği bablarla birlikte 118 baba çıkmıştır. İbn Bessam eserine Şeyze-

ri’nin değinmediği bâzı yeni esnaf gruplarıyla ilgili İhtisâb görevlerinin ya-

nısıra kadılara yönelik İhtisâb, zımmîlerle ilgili İhtisâb hükümleri ve ta‘zir 

gibi yeni bab başlıkları eklemiştir.  

Yukarıda zikrettiğimiz hisbe konusunu müstakil olarak ele alan eserler 

dışında hisbe konusuna dair bölüm içeren önemli eserlerde bulunmaktadır. 

Bunların başında Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib Mâverdi’nin 

(450/1058) Ahkâmü’s-Sultâniyye156 ve Ebu Ya‘lâ’nın (458/1066) Ahkâmü’s-

Sultâniyye’si157 gelmektedir. Meşhur Şâfii fakihi Mâverdi ve Hanbeli fakihi 

Ebu Ya‘lâ devlet teşkilâtı ve idâresiyle ilgili konuları bir araya getiren158 aynı 

isimli eserlerinde hisbe konusuna da bir bab açmışlardır. Hisbe Müessese-

si’nin taşıdığı kamusal siyaset ve ahlaki boyutlarıyla kamu hukuku müesse-

seleri içerisinde yer almasından dolayı devlet teşkilatına dair eser kaleme 

alan adıgeçen müellifler hisbe konusuna da eserlerinde yer vermişlerdir. 

Mâverdi’nin sözkonusu eserini Abbâsi Halifesi Kâdir Billah’ın (422/1031) 

isteği üzerine yazdığı bâzı araştırmacılarca kabul edilmektedir.159 Her iki 

eserin sözkonusu babları arasında muhteva açısından neredeyse birbirinin 

aynı diyebileceğimiz ölçüde birçok benzerlikler bulunmaktadır. Hem 

Mâverdi hem de Ebu Ya‘lâ eserlerinde hisbe konusunu teorik olarak ele al-

makta ve diğer bâzı hisbe eserlerinde gördüğümüz esnaf gruplarıyla ilgili 

pratik bilgilere yer vermemektedirler. Her iki müellif öncelikle hisbenin ta-

nımını yapmakta ve görevli muhtesib ile gönüllü muhtesib arasındaki fark-

lara ve muhtesibde bulunması gerekli vasıflara değinmektedirler. Daha son-

ra hisbe ile kazâ ve mezâlim teşkilatları arasında mukâyese yapan müellifler 

 
155 Şemseddin Muhammed b. Şihâbüddin b. Bessam el-Muhtesib, a, e, s. 9  
156 Maverdi, a, e  
157 Ebu Ya‘lâ, a, e  
158 Mehmet Erkal, “el-Ahkâmü’s-Sultâniyye”, DİA, I, s. 555 
159 Mehmet Erkal, a, m, s. 555 
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babda son olarak hisbe teşkilâtı görev alanı konusuna geçmektedirler. Her 

iki eser hisbe konusuyla ilgili çalışma yapacak kimseler için vazgeçilmez bir 

öneme sâhiptir.  

Son olarak bırada zikretmek istediğimiz hisbe ile ilgili bölüm içeren te-

mel kaynak eserlerden biriside Ebu Hamid Hüccetülislam Muhammed b. 

Muhammed Gazzâli’nin (505/1111), İhyâu ulûmiddin isimli eseridir. Eser 

içerdiği farklı birçok konu ile birlikte hisbe konusuna dair de bab içermekte-

dir. Gazzâli emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker ismini verdiği bu bölümde 

öncelikle bu görevin faziletine dâir ayetler, hadisler ve sahâbi sözlerinden 

deliller getirmekte ve hisbenin âdâbından bahsetmektedir. Daha sonra muh-

tesibin nehyedeceği münker çeşitlerini sayan Gazzâli muhtesibin bunları 

yaparken nasıl bir üslub takınması gerektiği üzerinde durmaktadır.  
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A. Giriş  

Çalışmamızın bu bölümünde latinizesini yaptığımız Ali Cevherî’nin Ter-

cüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserini farklı açılardan incelemeye tâbi tutaca-

ğız. Bu eseri incelemeye geçmeden önce eserin müellifi Ali Cevherî’nin 

hayâtı hakkında bilgi verilecek ve eserleri kısaca tanıtılacaktır. Eserin tahli-

linde izleyeceğimiz yol, eserin muhtevâsının incelenmesi ve konusunun be-

lirtilmesi, metodu, önemi, özellikleri ve Hisbe literatürü içerisindeki yeri ve 

kaynaklarının tanıtılması şeklinde olacaktır. Bu bölümde ayrıca Ali Cev-

herî’nin eseri tercüme serüvenine değinilerek tercüme ile asıl eser arasındaki 

farklılıklara dikkat çekilecek ve Ali Cevherî’nin tercümede izlediği yönteme 

değinilecektir. 

B. Ali Cevherî’nin Hayatı ve Eserleri   

1. Hayatı1  

Daha çok Ali b. Bâli ismiyle meşhur olan Ali Cevherî2, XVI. Yüzyıl Os-

manlı alim, edib,3fakih4 ve biyografi yazarları arasında yer alır5. Cevherî 

 
1 Ali Cevherî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Hayatı ile ilgili 

bilgi bulduğumuz kaynaklarda da bu bilgiler çok kısa olup çoğu zaman bir diğer kaynağın 
tekrarı mahiyetindedir.  
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mahlasını genellikle eserlerinde ve kasîdelerinde kullanan Ali Cevherî, bun-

dan başka Âhizade soyundan geldiği için Hısım Ali Çelebi6, fazla sessizli-

ğinden ve yumuşaklığından dolayı “munuk, mınık, mennik”7 lakaplarıyla 

da anılmıştır. 934 (1527) yılında doğmuştur8. Babası Kemalpaşazâde’nin(ö. 

940/1534) talebelerinden Budin kadısı iken ölen Alanyalı Uzun Bali b. 

Mehmed Efendi’dir(ö. 977/1570)9. İyi ve güzel huylarından dolayı bala ben-

zetilerek “Bâli” lakabıyla anılan babası Mehmed Efendi10, döneminin âlimle-

rinden ilim tahsil etmiş ve sonrasında İstanbul’da Kemalpaşazâdenin talebe-

leri arasına girmişti. Talebeliği esnasında hocasının bütün müellefâtını yaz-

mış bâzı yerlerde tashih ve izahlar getirmiş ve bâzende şerh mahiyetinde 

açıklamalar eklemişti.11 Ali Cevherî Taşköprizâde’nin Şekâikü’n-Nûmâniyye 

isimli eseri üzerine yazdığı el-İkdu’l-manzûm fi zikri efâdili’r-Rûm isimli zey-

linde babasının Kemalpaşazâde’nin has talebeleri arasında sayıldığını ve 

Kemalpaşazâde’nin Çivizâde olayı üzerine verdiği mülâzımlardan birisinin 

 
2 Tezimizde müellif için “Cevherî” mahlasını tercih etmemizin nedeni tezimizin konusu olan 

Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb” eserinin yazma nüshalarında müellif için “Cevherî” mahlasının 
kullanılmış olmasıdır.  

3 Hayreddin Zirikli, el-Âlam: Kâmusu terâcim li eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ, Beyrut: Dârü’l-ilmi 
li’l-melâyin, 1992, c. 4, s. 265 

4 Ömer Rıza Kehhale, Mucemü’l-Müellifin: terâcimü musannifi’l-kutubi’l-arabiyye, Beyrut: 
Müessesetü’r-risâle, 1993, c. 2, s. 489  

5 Müjgan Cunbur, “Cevherî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AYK 
Atatürk Kültür Merkezi 2002, c. 2, s. 454; Abdülkadir Özcan, “Ali Çelebi, Hısım”, DİA, II, 385;  

6 Nev’izâde Ataullah Efendi Atâi, Şekâikü’n-Nûmâniyye ve Zeyilleri= Hadâikü’l-Hakâik fi 

Tekmileti’ş-Şekâik, neşre hazırlayan: Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 
279; Abdülkadir Özcan, a, m, s. 285; Müjgan Cunbur, a, m, s. 454 

7 Nev‘izade Atâi, a, e. S. 279; Müjgan Cunbur, a, m, s. 454; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı 

Müellifleri, haz: İsmail Özen, İstanbul: Yaylacık matbaası 1975, c. 3, s. 11; Abdülkadir Özcan, 
a, m, s. 385; Zirikli, a, e, s. 265; Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, trc: Coş-
kun Üçok, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1992, s. 125 

8; Nev‘izade Atâi, a, e, s. 279 Franz Babinger, a, e, 125;  
9 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Westmead: Gregg İnternational Publishers, 1971, c. 3, s. 

502; Franz Babinger, a, e, s. 125; Musa Alak, Kemalpaşazade’nin Şerhu Tağyiri’l-Miftah Adlı 

Eserinin Tahkik ve Tahlili, (yayınlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı, 2009, s. 221  

10 Nev‘izade Atâi, a, e, s. 134 
11 Ali b. Bâli, El-İkdu’l-manzûm fi zikri efâdili’r-rûm, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1975, s. 

398; Nev‘izade Atâi, a, e, s. 134  
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babası olduğunu zikreder.12 İlim tahsilinin ardından müderrislik görevine 

başlayan Bâli Mehmed Efendi ilk başta günlük 20 akçeyle Hasköy’deki 

Mahmut Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Ondan sonra günlük 25 

akçeyle Edirne’deki Beylerbeyi Medresesi müderrisi oldu.13 Bâli Mehmed 

Efendi’nin bundan sonraki son durağı hicri 977 tarihinde atandığı Budin 

kadılığı görevi idi. Fakat kendisine verilen kadılık görevine başlayamadan 

Budin’e giderken yolda Çorlu kasabasında vefat etti ve oraya defnedildi.14  

İleride babasının gittiği hayat yoluna benzer bir yol tâkip edecek olan 

Ali Cevherî İstanbul’da yetişti ve eğitim ve öğretimini burada aldı.15 Baba-

sından ve zamânının âlimlerinden ilim tahsil etti16. Ali Cevherî’nin kendi 

ifâdelerine göre o küçükken babasından sarf, nahiv ve bir miktar fürû ilmi 

okumuştur.17Kaleme aldığı Şekâik zeylinde18 Nev‘izâde Atâi (1045/1635) Ali 

Cevherî’nin hocaları arasında Küçük Bostan Efendi, Şah Efendi ve Sâlih Mol-

la Efendi’nin isimlerini zikretmektedir.19 Ali Cevherî el-İkdu’l-Manzum’unda 

hocalarından Küçük Bostan Efendi’nin biyografisini verirken ondan İstan-

bul’da Murat Paşa Medresesi müderrisi iken Şerif Cürcâni’nin Şerhu’l-Miftâh 

isimli eserinin bir bölümünü okuduğunu belirtir.20 Ali Cevherî’nin kendi 

ifadelerinden onun diğer hocası Şah Efendi diye bilinen ve daha sonra İs-

 
12 Ali b. Bâli, a, e,s. 396-397; Çivizade olayı için bkz: Ali b. Bâli a, e, s. 396; Peçevi, Tarih, c. 1, s. 

56; Musa Alak, a, e, s. 149  
13 Nev‘izade Atâi, a, e, s. 134 
14 Ali b. Bâli, a, e, s. 397; Nev‘izade Atâi, a, e, s. 134  
15 Ali b. Bali, Hayru’l-kelam fi’t-tekassi an an ağlati’l-avam, nşr: Hatem Salih ez-Zamin, 

Bağdad: Mecelle el-Mecmaü’l-ilmi’l-Irâki, 1981, c. XXXII, s. 1-2, s. 458; Bursalı Mehmed Tahir, 
a, e, s. 11; Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifin Esmâi’l-Müellifin ve Asarü’l-

Müellifin, tashih: İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Avni Aktuç, Ankara: Milli Eğitim Ba-
kanlığı, 1951, c. 1, s. 749; Ömer Rıza Kehhale, a, e, s. 489;  

16 Behçet Gönül, “İstanbul Kütüphanelerinde el-Şekâiku’n-nûmaniyye Tercüme ve Zeyilleri”, 
Türkiyat Mecmuası, 1945, 7-8; s. 156 

17 Ali b. Bâli, a, e, s. 397  
18 Nev’izâde Ataullah Efendi Atâi, Şekâikü’n-Nûmâniyye ve Zeyilleri= Hadâikü’l-Hakâik fi 

Tekmileti’ş-Şekâik, neşre hazırlayan: Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989  
19 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 279-280 
20 Ali b. Bâli, a, e, s. 398  
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tanbul kadılığına kadar yükselmiş21 Molla Şâh Muhammed b. Hazm’dan 

Üsküdar’da Bint-i Sultân Medresesi müderrisi iken Şerif Cürcâni’nin Şerhu’l-

Mevâkıf ve Merğinâni’nin el-Hidâye isimli meşhur eserinden bâzı bölümler 

okuduğunu öğreniyoruz.22  

İlim tahsiliin ardından müderrislik görevine başlayan Ali Cevherî’nin ilk 

durağı Dimetoka’daki Abdülvâsi‘ Efendi Medresesi oldu.23Daha sonra gün-

lük 25 akçe maaşla aynı kasabadaki Oruç Paşa Medresesi’ne geçen Ali Cev-

herî’nin bundan sonraki durağı İstanbul’daki Ferruh Kethudâ Medresesi 

oldu.24 Hicri 975 senesinde buradan günlük 40 akçe maaşlı Dâvut Paşa Med-

resesi’ne müderris olarak tâyin edildi.25 Müderrislik mesleğinde basamak 

basamak yükselen Ali Cevherî, Dâvut Paşa Medresesi’ndeki görevinden 

sonra Haseki Medresesi müderrisliği26 ve sonrasında Sahn-ı Seman müder-

risliğine yükseldi.27 Buradaki kısa süren görevinden sonra müderrislik kari-

yerini noktalayan Ali Cevherî önce kısa dönem Manisa müftüsü olarak gö-

rev yaptıktan sonra 1583 yılında Maraş kadılığına tâyin edildi.28 Kadılık gö-

revinde de bir sene devam ele bildi ve 992 (1584) senesinde 57 yaşında Ma-

raş’ta bu görevinde iken vefat etti29. Mezarı Alâüddevle Câmii avlusunda-

dır.30 

 
21 Ali b. Bâli, a, e, s. 401  
22 Ali b. Bâli, a, e, s. 400 
23 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 280 
24 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 280  
25 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 280  
26 Behçet Gönül, a, m, s. 156  
27 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 280 
28 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 280; Müjgan Cunbur, a, m, s. 454; Franz Babinger, a, e, s. 125; Mehmed 

Süreyya, a, e, s. 502; Abdülkadir Özcan, a, m, s. 385  
29 Zirikli, a, e, s. 265 
30 Franz Babinger, a, e, s. 125; Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 280; Abdülkadir Özcan, a, m, s. 385; 

Müjgan Cunbur, a, m, s. 454; Behçet Gönül, a, m, s. 156; Bursalı Mehmed Tahir, a, e, s. 11  
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2. Eserleri  

Bu başlık altında, âlim, edib, fakih ve biyografi yazarı sıfatlarıyla tanınan 

Ali Cevherî’nin farklı alanlarda kaleme aldığı eserlerini tanıtmaya çalışaca-

ğız. 

Yaptığı müderrislik ve kadılık görevlerinin yanısıra te’lif faâliyetlerine 

de devam eden Ali Cevherî, İslâmi ilimler ve Arapçaya olan derin vukûfiye-

tini eserlerine de yansıtmış ve arkasında güzel eserler bırakarak âhirete in-

tikâl etmiştir. 

1. El-İkdu’l-manzûm fi zikri efâdili’r-Rûm:  

Ali Cevherî, daha çok Taşköprizâde’nin(ö. 1561) Osmanlı dönemi alim-

lerinin biyografilerini içeren eş-Şekâiku’n-Nûmaniyye fi ‘ulemâi’d-Devleti’l-

Osmâniyye isimli eserine yazdığı el-İkdu’l-manzûm fi zikri efâdili’r-Rûm31 isimli 

zeyli ile tanınır32. Arapça yazdığı bu eserinde Ali Cevherî, Taşköprizâde’nin 

bıraktığı yerden başlayarak 1560-1584 yılları arasında yaşayan seksen bir 

(81) âlimin biyografilerini kaleme almaktadır33. Müellif, çağdaşı olan bu dö-

nemdeki âlimleri yaşadıkları dönemin padişahlarına göre tasnif ederek, ha-

yat hikâyelerini eserinde kısaca vermektedir. Eser başka bir Şekâik zeyli ya-

zarı olan Nev‘izâde Atâi tarafından kaynak olarak kullanılmıştır.34 Müellifin 

yaşadığı yüzyılda Ahmed b. İbrâhim tarafında Türkçeye çevrilen eser35 farklı 

dönemlerde birkaç defa basılmıştır. Bunlardan en eski basımı Kahire’de 1299 

yılında basılan İbn Hallikan’ın(ö. 1282) Vefeyâtü’l-a‘yân36 isimli biyografik 

 
31 Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Katip Çelebi, Keşfü’z-zünun an esami’l-kütüb ve’l-fünun, 

tashih: Şerafettin Yaltkaya, Kilisli Rıfat Bilge, el-Matbaatü’l-behiyye, 1941, c. 2, s. 1057; Carl 
Brockelman, Geschiette der Arabischen Lıtteratur (GAL), E. J. Brill, 1949, c. 2, s. 562; Baban-
zade Bağdatlı İsmail Paşa, a, e, s. 749  

32 Abdülkadir Özcan, a, m, s. 385  
33 Ali b. Bâli, a, e; Abdülkadir Özcan, a, m, s. 385  
34 Nev‘izâde Atâi, a, e, s. 352; Mecdi Mehmed Efendi, Şakâik-i Numaniye ve Zeyilleri: Hadâi-

ku’ş-Şekâik, neşre hazırlayan: Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, c. 1  
35 Abdülkadir Özcan, a, m, s. 385  
36 Ebü’l-Abbas Şemseddin Ahmed b. Muhammed İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-a’yân ve enbâu 

ebnâi’z-zaman, Kahire 1299, c. 2, s. 199-562  
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eserinin kenarında yayımlanmıştır. Eser daha sonra Oscar Rescher tarafın-

dan Almancaya tercüme edilerek 1934 yılında Stuttgart’ta basılmıştır37. İk-

du’l-manzûm son olarak 1975 yılında Beyrut’ta eş-Şekâiku’n-Nûmaniyye ile 

birlikte basılmıştır38. 

2. Hayrü’l-kelâm fi’t-takassî ‘an aglâti’l-avâm:  

Ali Cevherî’nin bu eseri Arapça’da genellikle yapılan dil hatalarını içe-

rir. Eserde yaklaşık olarak 223 dil hatası zikredilmektedir. Müellif eserinde 

Arapçada sıkça yapılan hataları verdikten sonra onların doğru halini hemen 

peşinden getirmektedir. Yazar, kitabında metot olarak yapılan dil hatalarını 

alfabe sırası üzerinden sıralamaktadır. Şöyle ki, müellif her bir harf için bir 

başlık açmakta ve her başlık altında o harfle başlayan dil hatalarını sırala-

maktadır. Müellif eserinde ara ara şiirle de istişhâd etmektedir. Eser Hatem 

Salih Zâmin tarafından 1981 tarihinde Mecelletü’l-Mecmai’l-ilmi’l-Iraki’de neş-

redilmiştir39.  

3. İfâzatü’l-fettâh fi Hâşiyeti Tağyîri’l-Miftâh40:  

Ali Cevherî bu eserini Kemalpaşazâde’nin belâgat ilmi alanında te’lif et-

tiği Şerhu Tağyiri’l-Miftah isimli eserine haşiye olarak kaleme almıştır41. Mü-

ellif eserini 1578 yılında Haseki Medresesi’nde müderrisken yazmaya baş-

lamış ve iki buçuk yılda tamamlamıştır42. Atâi eserin Rum ülemasının telifâtı 

içerisinde en güzel eserlerden biri olduğunu ifade etmektedir.43 Eser yazma 

halindedir. Eserin yazma nüshaları Süleymâniye Kütüphanesi Esad Efendi 

 
37 Müjgan Cunbur, a, m, s. 454; Abdülkadir Özcan, a, m, s. 385  
38 Ebü’l-Hayr İsamuddin Ahmed Efendi Taşköprüzade, eş-Şekâiku’n-nûmaniyye fi ulemâi’d-

devleti’l-Osmaniyye, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-arabi, 1975, s. 333-503; ayrıca bkz: Abdülcebbar 
Abdurrahman, Zehâiru’t-türâsi’l-arabi el-İslami, (y, y), 1983, c. 2,  

39 Ali b. Bâli, Hayrü’l-Kelam fi’t-takassi an aglati’l-avam, nşr: Hatem Salih ez-Zamin, Bağdad: 
Mecelletü’l-mecmai’l-ilmi’l-Iraki, c. XXXII, s. 1-2, 1981;  

40 Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, a, e, s. 749; Bursalı Mehmed Tahir, a, e, s. 11; Katip Çelebi, a, 

e, s. 1766  
41 Musa Alak, a, e, s. 208  
42 Musa Alak, a, e, s. 208  
43 Nev‘izade Atâi, a, e, s. 280  
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bölümü 240 numara ve Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümü 1773 

numarada kayıtlıdır.  

4. Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb  

Bu eseri aşağıda müstakil bir başlık altında inceleyeceğimiz için burada 

değinmeyeceğiz.  

Kaynaklarda bunların dışında Ali Cevherî’ye şu eserler de nispet edil-

mektedir: Hâşiye ‘ale’l-Hidâye li’l-Merğinâni44, Nâdiretü’z-zemen fi târihi’l-

Yemen45, Arapça kasîdeler46, Metnü şerh mine’s-sarf47, Risâletü’ş-şem’iyye mine’l-

fıkh48, Dürer ve Gurer şerhi49.        

 
44 Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, a, e, s. 749; Bu eserin yazma nüshasına rastlayamadık. Katip 

Çelebi Keşfü’z-zünun eserinde bu eseri zikretmekte ve haşiyenin zekat babına kadar ki konu-
ları içerdiğini ifade etmektedir. (Katip Çelebi, a, e, s. 2037) 

45 Katip Çelebi, a, e, s. 1920; Franz Babinger, a, e, s. 126; Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, a, e, s. 
749; Yemen tarihine ilişkin yazıldığı söylenen bu eserin hiçbir nüshasına rastlanılamamıştır.  

46 Mehmet Süreyya, a, e, s. 502; Müjgan Cunbur, a, m, s. 454; Bursalı Mehmed Tahir, a, e, s. 11 
47 Nev‘izade Atâi, a, e, s. 280; Bursalı Mehmet Tahir, a, e, s. 11 
48 Bursalı Mehmed Tahir, a, e, s. 11  
49 Nev‘izade Atâi, a, e, s. 280; Müjgan Cunbur, a, m, s. 454  
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C. Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb  

1. Nisâbu’l-İhtisâb’ın Müellifi Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-

Sunnâmi  

1.1. Hayatı ve Eserleri  

Latinizesini yaptığımız tercümenin aslı olan Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserin 

müellifi Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi’nin hayatı hakkında kay-

naklarda pek az bilgi bulunmakta olup bu bilgiler bâzı çelişkiler ihtivâ et-

mektedir. İsmi konusunda kaynaklarda “Sunnâmi, Şâmi, Şâfii, Sunâi, 

Nesâmi,50Senâmi51, Makdisî ve Hanefî,52 gibi farklı isimler kaydedilmiştir.53 

Sunnâmi’nin Nisâbu’l-İhtisâb eserinin tahkikini yapan Merizen Said müellifin 

ismi hakkındaki farklı tartışmaları verdikten sonra Sunnâmi ismini tercih 

etmektedir. Biz de çalışmamızda Merizen Said’in görüşünü aldık ve müellif 

için Sunnâmi ismini tercih ettik. Doğum ve vefat tarihleri hakkında kesin 

bilgi edinemediğimiz müellifin54 hicri 7. asrın ortaları ve 8. asrın ilk çeyreği 

 
50 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, Nisâbü’l-İhtisâb, thk: Merîzen Said Merizen Asîri, 

Mekke- Mektebetü Tâlibi’l-câmii, 1986, s. 19 
51 Zirikli, a, e, c. 5, s. 63 
52 Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, a, e, c. 1, s. 788; Ömer Rıza Kehhale, a, e, c. 2, s. 577 
53 David H. Partington, The Nisâb al-İhtisâb an Arabic religio-legal text, Princeton University, 

UMI, 1961, s. 2 
54 Bağdatlı İsmail Paşa Hediyyetü’l-Ârifin,(s. 788) Hayreddin Zirikli, el-A‘lâm (s. 62) ve Ömer 

Rıza Kehhale Mu‘cemü’l-Müellifin (s. 576) isimli eserlerinde Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserin 
müellifi olarak gösterdikleri Ömer b. Muhammed b. Ivaz el-Makdisi el-Hanefi için ölüm tari-
hi olarak 696/1297 tarihini göstermişler ve kendisinin Mısırlı olduğunu ve orada kâdul-
kudatlık görevini yürüttüğünü ifade etmişlerdir. Bunlardan Zirikli aynı zamanda müellif 
üçün Senâmi ismini kullanmakta ve Senam’ın Basra ve Yemâme tarafında bir yer olabileceği-
ni belirtmektedir. (el-A‘lâm, s. 62-63) Müelliflerin verdikleri bu bilgiler Sunnâmi’nin 
Nisâbü’l-İhtisâb’ını tahkik eden Merizen Said ve eseri İngilizceye çeviren M. İzzi Dien’in 
verdiği bilgilerle uyuşmamaktadır. Zira bu iki araştırmacıya göre Sunnâmi’nin doğum ve 
ölüm tarihi bilinmemektedir ve müellif Mısır’da değil Hindistan’ın Sunnâm bölgesinde hayat 
sürmüştür. Burada her iki tarafın bahsettikleri şahısların farklı şahıslar olabileceği veya karış-
tırma ihtimalleri gündeme gelmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz üç eserdeki bilgilerin kaynağı 
kanaatimizce Bağdatlı İsmail Paşa’nın Hediyyetü’l-Ârifin eseridir. Zira Kehhâle eserinde 
açıkça bu bilgileri Hediyyetü’l-Arifin’den aldığını ifade etmekte olup Zirikli’nin eserinde ise 
bilgilerin kaynağına dair bir açıklama görmüyoruz. Onun da sözkonusu bilgileri Hediyye-

tü’l-Arifin’den veya ikisinin ortak bir kaynaktan almış olma ihtimalleri yüksektir. Bu du-
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arasında hayat sürdüğü tahmin edilmektedir55. Sunnâmi’nin Hind bölgesi 

Pencab vilâyetine bağlı Sunnâm şehrinde doğduğu ve yaşamını burada sür-

dürdüğü ve orada da vefat ettiği araştırmacılarca ifade edilmektedir56. Hoca-

ları arasında ilk eğitimin aldığı babası ve aynı zamanda büyük alimlerden 

olan Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi57 ve Kemaleddin es-Semânâvi burada 

zikredilebilir58. Yetiştirdiği öğrencilerden sadece Muhammed Şirâzi’nin ismi 

kayıtlarda geçmektedir.59  

Döneminin ileri gelen Hanefi âlimlerinden olan Sunnâmi, takvâsıyla ve 

bidatlere ve dinde gördüğü sapmalara karşı sert mücâdelesiyle ün kazan-

mıştır60. Bunlar arasında sûfilerin zikir meclislerinde uyguladıkları raks ve 

semâ ve şarkı dinlemek Sunnâmi’nin en çok karşı çıktığı ve kararlı bir şekil-

de engellemeye çalıştığı uygulamalar arasındadır.61 Döneminin ileri gelen 

âlimlerinden Nizâmüddin Muhammed el-Bedâyûni’de şarkı dinlemeyi alış-

kanlık haline getirdiği için Sunnâmi’nin eleştiri oklarından nasibini alanlar 

arasındaydı.62Bedâyûni bu eleştiriler karşısında her defâsında hatâsını itirâf 

eder ve Sunnâmi’nin haklı olduğunu kabûl ederdi.63 Sunnâmi ölüm döşe-

 
rumda yukarıdaki bilgilerin menşei hususunda asıl kaynak olarak Hediyyetü’l-Arifin ön 
plana çıkmaktadır. Hediyyetü’l Arifin eserinin müellifi ise bu bilgileri hangi kaynaktan aldığı 
hususunda bir açıklama yapmamaktadır. Biz burada müellifin ismi ve yaşadığı yer hususun-
daki çelişkili bilgilerden müellifin hayatı ile ilgili daha ayrıntılı çalışmış olan Merizen Said ve 
M. İzzi Dien’in verdikleri bilgileri tezimizde esas aldık.  

55 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, a, e. s. 23; David Partington, a, e, s. 14; Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bulunan bazı Nisâbü’l-İhtisâb nüshalarında da müstensihler müellifin 
ismini “Sunnâmi” değil de “Şâmi” olarak kaydetmişlerdir ve müellifin ölüm tarihi olarak 
Hediyyetü’l-Ârifin ve diğer iki eserdekine benzer bir şekilde h. 696 ve 669 gibi farklı tarihler 
kaydedilmiştir.  

56 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, a, e, s. 19; M. Izzi Dien, The Theory and the 
Practice of Market Law in Medieval İslam: A study of Kitab Nisâb al-İhtisâb of Umar b. 

Muhammed al-Sunâmi, E. J. W, Gıbb Memorial Trust, 1997, s. 8;  
57 M. Izzi Dien, a, e, s. 8 
58 M. Izzi Dien, a, e, s. 8  
59 M. Izzi Dien, a, e, s. 8  
60 Abdülhayy b. Fahreddin al-Hasanî, Nuzhatu’l-Khwatır, The Dairatu’l-Maarif il-Osmania, 

Hyderabad, 1968, c. 2, s. 94; Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Senâmi, a, e, s. 24-25  
61 M. Izzi Dien, a, e, s. 9;  
62 Abdülhayy b. Fahreddin al-Hasanî, a, e, s. 94  
63 Abdülhayy b. Fahreddin al-Hasanî, a, e, s. 94  
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yindeyken onu ziyârete gelen Bedâyûni, içeri girmek için izin istemiş, fakat 

Sunnâmi ömrünün son anlarında bir bidatçiyi görerek dünyaya vedâ etmek 

istemediğini ifâde edince Bedâyûni, artık o bidatinden tövbe ettiğini söyle-

yince Sunnâmi, sarığını çıkartarak onun ayaklarının altına serilmesini em-

retmiş, Bedâyûni ise sarığı yerden alarak öpmüş ve başına koymuştu.64 

Dönemiyle ilgili bidat olarak gördüğü yukarıda saydığımız uygulamalar 

ve benzeri meselelere dikkat çekmek ve hisbe ile ilgili konuları derli toplu 

bir arada sunmak gâyesiyle söz konusu Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserini kaleme 

alan Sunnâmi, aynı zamanda uzun dönem muhtesiblik görevini üstlenmiş65 

ve yazdıklarının pratik hayatta da uygulamasını yapmaya çalışmıştır. Yakla-

şık otuz sene muhtesiblik görevini yürüten Sunnâmi aynı zamanda halkı 

irşâd etme ve bidatlere karşı uyarma adına sık sık vâzlar tertip etmekteydi. 

Eserinde Sunnâmi’nin biyografisini kaleme alan Fahreddin el-Hasanî, onun 

vâzlarına devam edenlerin sayısının bâzen üç bin kişiyi aştığını ve vâza katı-

lan halkın vâzdan çok etkilendiklerini ve pür-dikkat Sunnâmi’yi dinledikle-

rini belirtir.66 Döneminin Hanefi otoriteleri arasında kabul edilen ve toplum 

nezdinde saygın bir konuma sâhip olan Sunnâmi’nin te’lif ettiği eser sayısı 

ise fazla değildir. Sunnâmi’nin Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserinin tahkikini ya-

pan Merizen Said, müellifin fazla eser kaleme almamasını, muhtesiblik gö-

revinden dolayı vaktinin darlığına bağlamaktadır67. Sunnâmi’nin bildiğimiz 

eserleri çalışma konumuz Ali Cevherî’nin tercümesini yaptığı Nisâbü’l-

İhtisâb, Tefsîru Sûrati’l-Yûsuf mine’l-Kur’ani’l-Kerim ve el-Fetâvâ ez-

Ziyâiyye’dir68.   

Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb’ın aslı olan Sunnâmi’nin Nisâbu’l-İhtisâb eseri 

Merizen Said Merizen Asîri tarafından tahkik edilerek 1986 yılında Mek-

ke’de Mektebetu Tâlibi’l-Câmi yayınları tarafından basılmıştır. Eser M. İzzi 

 
64 Abdülhayy b. Fahreddin al-Hasanî, a, e, s. 94-95  
65 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, a, e, s. 24-25  
66 Abdülhayy b. Fahreddin al-Hasanî, a, e, s. 94  
67 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, a, e, s. 28  
68 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, a, e, s. 28  
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Dien tarafından İngilizceye tercüme edilmiş ve “The Thoery and The Practice 

Of Market Law in Medieval İslam: A Study of Kitab Nisâb al İhtisâb of ‘Umar b. 

Muhammed al-Sunâmi” başlığı altında 1997 yılında E.J.W Gıbb Memorial 

Trust yayınları arasından çıkmıştır. Ayrıca eser David Partington tarafından 

The Nisâb al-İhtisâb an Arabic Religio-Legal Text başlığı altında doktora tezi 

olarak çalışılmış ve 1961 yılında Princeton University UMI yayınları arasın-

dan çıkmıştır. Eserle ilgili daha geniş mâlumat için yukarıdaki çalışmalara 

bakılabilir.   

2. Ali Cevherî’nin Eseri Tercüme Serüveni  

Bu kısmında Ali Cevherî’nin Nisâbü’l-İhtisâb’ı nasıl bulduğu ve niçin ter-

cüme ettiğine dâir ulaşa bildiğimiz bilgilere yer vereceğiz. Nisâbü’l-İhtisâb’ın 

mütercimi Ali Cevherî, tercümesinin önsözünde eseri hangi amaçla tercüme 

ettiği ve eseri nasıl bulduğu ile ilgili bilgileri bizimle paylaşmaktadır. Bu 

bilgilerden hareketle ifade edecek olursak Ali Cevherî, Nisâbü’l-İhtisâb gibi 

özet olarak hisbe konularını ihtivâ eden, kendinden önceki önemli eserler-

den çokça alıntılar içeren ve devlet adamlarına hisbe ile ilgili yapmaları ge-

reken vazifeleri topluca bir arada sunan böyle bir esere kendi yaşadığı coğ-

rafyada rastlamadığını ifâde etmekte ve eseri tercüme etmenin bu konuda 

önemli bir boşluğu dolduracağı fikrine sâhip görünmektedir. Ali Cevherî, 

hicri 969 yılında gerçekleştirdiği Hac ziyâretinde Mescid-i Haram’da, orada-

ki âlimlerin yanında rastladığı Sunnâmi’nin Nisâbü’l-İhtisâb’ını istinsah etmiş 

ve sonrasında eseri Osmanlı Türkçesi’ne tercüme etmeye başlamıştır.  

2.1. Metodu, Önemi ve Hisbe Literatürü İçerisindeki Yeri  

Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eseri bazı kendine has 

özellikleriyle diğer hisbe eserlerinden ayrılmaktadır. Eser, tâkip ettiği metot 

açısından, Yusuf Ziyâ Kavakçı ve M. İzzi Dien’in teorik ve pratik kaynaklar 

tasnifini69 esas alacak olursak, pratik hisbe eserleri literatürüne daha yakın 

 
69 Yusuf Ziya Kavakçı, Hisbe Teşkilatı, Doçentlik Tezi, Ankara: Baylan Matbaası 1975; M. İzzi 

Dien, a, e, s. 36-37  
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durmaktadır. Yusuf Ziyâ Kavakçı Hisbe Teşkilatı isimli eserinde ve M. İzzi 

Dien The Theory and the Practice of Market Law in Medieval İslam: A study of 

Kitab Nisâb al-İhtisâb of Umar b. Muhammed al-Sunâmi isimli çalışmasında his-

be ile ilgili kaleme alınmış eserleri tâkip ettikleri yönteme göre teorik ve pra-

tik eserler şeklinde iki kısma ayırmaktadırlar. Her iki müellif teorik eserler 

kısmına Mâverdi’nin Ahkâmu’s-sultâniyye’si ve Ebû Yâlâ’nın aynı isimli ese-

rini ve pratik eserler kısmında ise Şeyzerî’nin Nihâyetü’r-rütbe ve İbnu’l-

Uhuvve’nin Meâlimu’l-kurbe isimli eserlerini örnek göstermektedirler.70 Zan-

nımızca hem Kavakçı hem de İzzi Dien’in hisbe eserleri ile ilgili bu tasnifle-

rinin kaynağı David Partington’un Nisâbu’l-İhtisâb üzerine yaptığı doktora 

çalışmasıdır.71 Nisâbü’l-İhtisâb üzerine yapılan bildiğimiz kadarıyla ilk çalış-

ma olan sözkonusu çalışmasında David Partington hisbe ile ilgili kaleme 

alınmış eserleri yapılarına göre yukarıdaki tasnife benzer bir tasnifle pratik 

hisbe eserleri ve pratik olmayan etik hisbe hisbe eserleri şeklinde bir tasnife 

tabi tutmaktadır.72 Partington bu tasnif altına giren eserleri73 saydıktan sonra 

Nisâbü’l-İhtisâb’ın hem pratik hem de pratik olmayan hisbe eserleri özellikle-

rine sahip olduğunu fakat eserin bu ikili tasnife tam uymadığını ve bu tasnif 

dışında kalacak şekilde özel bir tarza sâhip olduğunu belirtir.74 Biz Ali Cev-

herî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserini metot açısından incelerken 

Partington, Kavakçı’nın ve İzzi Dien’in yaptıkları bir birine benzer bu ikili 

tasnifi dikkate aldık ve eserin bu ikili tasnifte pratik hisbe eserleri başlığı 

altına girmeye daha yakın bir konumda bulunduğu görüşüne vardık. Nite-

kim eserde, teorik hisbe eserlerinde gördüğümüz hisbe’nin genel teorisini 

yapmaktan ziyâde, işin pratiğiyle uğraşma ve tek tek bab başlıkları altında 

 
70 Yusuf Ziya Kavakçı, a, e; M. İzzi Dien, a, e, s. 36-37  
71 David H. Partington, a, e  
72 David H. Partington, a, e, s. 18-19  
73 Partington’un tasnifine göre Pratik hisbe eserleri başlığı altında Yahya b. Ömer Endelûsi’nin 

Kitâbu ahkâmi’s-sûk’, İbn Bessam’ın Nihâyetü’r-rütbe fi talebi’l-hisbe, Sakatî’nin Kitâb fî 

âdâbi’l-hisbe ve Şeyzeri ve İbn Uhuvve’nin yukarıda zikrettiğimiz eserleri girmektedir. Pra-
tik olmayan etik hisbe eserleri altında ise İbn-i Teymiyye’nin el-Hisbe fi’l-islâm, Gazzâli’nin 
İhyâu ulûmiddin ve Maverdi’nin Ahkâmü’s-sultâniyye isimli eserleri zikredilmektedir.  

74 David H. Partington, a, e, s. 20 
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muhtesibe yapması gereken görevler anlatılmaktadır. Eserin pratik yönünü 

destekleyen argümanlardan birisi de yazıldığı çağın problemlerine yönelik 

çözümler sunmaya çalışması ve müstakil bablar altında sözkonusu mesele-

lere değinmesidir. Hem Sunnâmi hemde mütercim Ali Cevherî eserde sık 

sık “fi zamâninâ” başlığını açarak yaşadıkları dönemde baş gösteren siyâsi 

ve sosyal karışıklıklar, sultanların dini emirlerden uzaklaşarak başına buy-

ruk hareketleri, halkın arasında yayılan bidat ve hurâfeler vb. problemlere 

değinmekte ve bunlara pratik çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadırlar.  

Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb’ı diğer hisbe eserlerinden farklı kılan özellik-

lerden birisi eserin Hanefi mezhebi ekseninde bir hisbe modeli oluşturma 

çabasıdır. Bunu müellifin eserde kullandığı fıkhî kaynaklar hususunda sade-

ce Hanefi mezhebi literatürünü tercih etmesinde görebiliriz. Şöyleki müellif 

eserini te’lif ederken bir Hanefi fakihi kimliğine bürünerek meseleleri bu 

açıdan ele almakta ve sadece Hanefi kaynaklarını kullanmaktadır.75 Bu hu-

susa eserinde temas eden İzzi Dien eser için “Hanefi Hisbe” kavramını kul-

lanabileceğimizi belirtir.76  

Müellif77 eserini te’lif ederken birçok kaynak kitaptan uzun uzun nakil-

ler yapmakta (örneğin el-Fetâva ez-Zahîriyye’den alıntı s. 12b; Kifaye-i 

şa’biyye’den alıntı, s. 12b; Kûtu’l-kulûb’dan alıntı, s. 22a; Şerh-i edeb-i kâdı-i 

hassaf’dan alıntı 22b; Muhîtü’l-burhâni’den alıntı 27b) ve sonrasında kendi 

görüşünü belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb’ın 

bir tür derleme eser mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür. Eserin 

sözünü ettiğimiz kaynakları arasında hisbe ile ilgili kitaplar ve bunun ya-

nında fıkıh, tefsir, hadis, siyer ve terâcim ile ilgili eserler de yer almaktadır. 

Biz eserde hangi kaynak kitapların kullanıldığı husûsunu “eserin kaynakla-

rı” bölümünde ayrıca ele alacağız.  

 
75 Eserde kullanılan kaynakların listesi için bkz: Tez metni, s. 56  
76 M. İzzi Dien, a, e, s. 33-34  
77 Hem asıl eser hemde tercümenin ortak noktalarında biz hem müellif hem de mütercimin 

ismini ayrı ayrı kullanma yerine sadece müellif ismini kullanmayı tercih ettik. 
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Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eseri yukarıda değindi-

ğimiz gibi bazı kendine has özellikleriyle diğer hisbe eserlerinden farklılık 

arzetmektedir ve bu farklılık eserin önemini daha da arttırmaktadır. Eserin 

kendine has özellikleri içerisinde yukârıda eserin takip ettiği metodu verir-

ken zikrettiğimiz farklı yapısını ve diğer hisbe eserlerinde yer almayan farklı 

konuları ihtivâ etmesini sayabiliriz. Pratik hisbe eserleri içerisinde yer aldı-

ğını ifâde ettiğimiz eseri bu grupta yer alan diğer eserlerle karşılaştırdığı-

mızda, eserin diğer eserlerde olmayan bâzı yeni bab başlıklarını ihtivâ etti-

ğini görürüz. Biz eserin hangi konuları ihtiva ettiğini hem eserin aslı olan 

Sunnâmi’nin Nisâbu’l-ihtisâb’ı hem de Şeyzeri’nin Nihâyetü’r-rütbe ve İbn 

Uhuvve’nin Meâlimu’l-kurbe isimli eserlerinin muhtevalarıyla karşılaştırmalı 

olarak eserin muhtevâsı bölümünde tablo halinde verdik. Oraya bakılabilir.  

Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserini diğer pratik hisbe 

eserlerinden farklı kılan özelliklerden biriside eserin esnaf gruplarıyla ilgili 

konulara çok az yer vermesidir. Pratik hisbe eserleri örneğinde karşılaştırma 

amaçlı kullandığımız Şeyzerî ve İbn Uhuvve’nin söz konusu eserlerine ba-

kıldığında bu eserlerde müelliflerin neredeyse her esnaf grubu ile ilgili bir 

bab açtıklarını ve kitaplarının büyük bir kısmını bu konulara hasrettiklerini 

görürüz. Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb sözkonusu olduğunda ise eserin esnafla 

ilgili sadece bir bab (Kazanç sâhiplerine yönelik İhtisâb) ihtivâ ettiğini 

müşâhede etmekteyiz. Eseri bu açıdan değerlendirdiğimizde eserin çarşı-

pazarla ilgili meselelerden daha çok ibâdet, ahlak, bidatlerle mücadele, dinin 

yaşanması ve toplumla ilgili meselelere yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 

Bunun dışında eserin içeriğine bakıldığında bab başlıklarında herhangi 

bir mantıksal sıralama göze çarpmamaktadır. Müellif sadece ilk babda diğer 

hisbe eserlerinde görüldüğü gibi hisbenin tanımı ve ilgili konuları içeren bir 

bab açmakta olup ondan sonraki babların sıralamasında bir tutarlılık gözet-

memiştir.78 Mütercim Ali Cevherî’de tercümenin bab sıralamasında aynı 

 
78 Partington, a, e, s. 20  
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yolu izlemiştir. Eserin bab sıralamasında olduğu gibi aynı babın kendi içeri-

sindeki konuların dizilişinde de mantıksal bir düzenin zaman zaman kay-

bolduğu görülmektedir.79 Şöyleki müellif bir konuyu anlatırken zaman za-

man farklı konulara dalmakta ve uzun hikâyelere yer vermektedir. Fakat 

çoğu yerde müellif bâbın sonunda konuyu toparlamaya çalışmakta ve ver-

diği farklı örneklerden ve naklettiği hikâyelerden çıkan sonuçları vererek 

bâbı sonlandırmaktadır.  

Eser Osmanlı hisbe literatürü içerisinde önemli bir konuma sâhiptir. Ni-

tekim eser Osmanlı dönemine ait hisbe ile ilgili görebildiğimiz nâdir eserler-

den birisidir. Dikkatimizi çeken bir husus bu döneme dair hisbe konusunda 

kaleme alınan müstakil eserlerin ve hisbe konusuna dâir bölüm içeren eser-

lerin azlığıdır. Osmanlı İhtisâb’ını doktora tezi olarak çalışmış olan Ziyâ Ka-

zıcı ve bu konuda birincil kaynak diyebileceğimiz Osman Nûri Ergin ve bu 

dönem ihtisâbına dair çalışmaları olan Ahmet Akgündüz, Robert Mantran 

ve Ömer Lütfi Barkan gibi araştırmacıların eserlerinde Osmanlı Dönemi için 

kaleme alınan müstakil bir hisbe eserine atıf yaptıklarını görmemekteyiz. 

Hatta adı geçen müellifler Osmanlı dönemi bağlamında inceleme konusu 

olan Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb’dan da hiç bahsetmemektedirler. Adıgeçen 

müellifler Osmanlı İhtisâbı konusunu daha çok İhtisâb Kânunnâmeleri ve 

resmi belgeler üzerinden işlemektedirler.80 Bizim Osmanlı dönemi için Ter-

cüme-i Nisâbü’l-İhtisâb dışında ulaşabildiğimiz müstakil hisbe eseri olarak 

(944/1537) yılında vefat eden Abdurrahman b. Ali İbnü’d-Deyba‘ın Kitâbu 

bugyeti’l-irbe fi ma‘rifeti ahkâmi’l-hisbe81 eserini burada zikredebiliriz. İbnü’d-

Deyba‘ın Yemen’de yaşadığı dikkate alınırsa onun hayatının son yirmi sene-

si hâriç diğer dönemini Memlüklü Devleti’ne bağlı olarak sürdürdüğünü ve 

dolayısıyla eserinin aynı zamanda Memlüklü dönemi içinde mütâlaa edil-

 
79 Partington, a, e, s. 20-21  
80 Adı geçen müelliflerin Osmanlı İhtisâbına dair çalışmaları için bkz: Tez metni s. 19-30 “Os-

manlı İhtisâb Müessesesi” alt başlığı  
81 Ebu Muhammed Vecihüddin Abdurrahman b. Ali İbnü’d-Deyba‘,Kitâbu bugyeti’l-irbe fi 

ma‘rifeti ahkâmi’l-hisbe, tahkik: Talla b. Cemil er-Rüfâi, Mekke: Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, 
2002  
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mesi de imkan dâhilindedir. Bunların dışında bu döneme ait hisbe ile ilgili 

bölüm içeren eserlerden Kâtip Çelebî’nin(1067/1657) Keşfü’z-zünûn ve Taş-

köprizâde’nin(968/1561) Mevzûâtu’l-ulûm eserleri burada zikredilebilir. Her 

iki eser “ilmü’l-İhtisâb” başlığı altında hisbe ile ilgili özet bilgiler ihtivâ et-

mektedir. (bkz: Keşfü’z-zünûn c.1, s.15 ve Mevzûâtu’l-ulûm, c.1, s. 332) Bütün 

bunlardan hareketle Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb’ın hisbe konusunu müstakil 

bir biçimde ele alması ve Osmanlı İhtisâbı ve o günkü meseleler üzerine 

önemli tespitler içermesi açısından Osmanlı dönemi hisbe literatürü içeri-

sinde müstesna bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Fakat eserin bu zamana 

kadar yazma halinde kalmış olması Osmanlı İhtisâbı üzerine çalışma yapan-

ların eseri gözden kaçırmış olabilecekleri ihtimâlini gündeme getirmektedir. 

Eserin aynı zamanda Osmanlı Dönemi için ne tür etkilere sâhip olduğu ve 

üzerine herhangi bir şerh hâşiye gibi çalışmaların yapılıb yapılmadığı bilgi-

sine sâhip değiliz. Osmanlı dönemi için önemli bibliyografik eserlerden 

Kâtip Çelebi’nin yukarıda değindiğimiz Keşfü’z-zünûn isimli eserinin “il-

mu’l-İhtisâb” bölümünde, müellif Nisâbü’l-İhtisâb eserine değinmekte82 fakat 

Ali Cevherî’nin diğer eserleri hakkında bilgi verdiği halde83 aynı eserin ter-

cümesi Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb eserine ise değinmemektedir. Bundan Kâtip 

Çelebi’nin ilgili tercüme eseri görmemiş olabileceği sonucuna varmamız 

mümkündür.  

3. Muhtevası  

Bu başlık altında Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb’ın muhtevasını hem eserin as-

lı olan Nisâbu’l-İhtisâb hem de pratik hisbe eserleri örneğinde Şeyzeri’nin 

Nihâyetü’r-rütbe’si ve İbn Uhuvve’nin Meâlimu’l-Kurbe’siyle mukayeseli bir 

şekilde sunacağız. Bu başlık altında Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb’ın muhtevasını 

diğer üç eserle birlikte vermemizin sebebi dört eserin de pratik hisbe eserleri 

başlığı altında yer almaları olup her dört eserin muhtevâlarının birlikte veri-

lerek eserler arası mukâyese imkanı sağlamaktır.  

 
82 Katip Çelebi, a, e, c.1, s. 15  
83 Katip Çelebi, a, e, c.2, s. 1057, 1766, 1920  
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Tercüme-i 

Nisâbu’l-İhtisâb                       

Ali Cevherî  

Nisâbu’l-İhtisâb   

Sunnâmi 

Nihâyetü’r-Rütbe   

Şeyzeri 

Meâlimu’l-kurbe      

İbn Uhuvve 

1). Bab: Fi tahkiki 

mana’l-İhtisâb ve 

beyani men işte-

hera bi hâza’l-

vasfi mine’l-

ashab  

1). Bab: Fi tefsiri 

lafzayni mü-

tedâvileyn fi ha-

za’l-kitâb: eha-

duhumâ el-İhtisâb 

ve’s-sâni el-hisbe  

1). Bab: Fîmâ 

yecibu ala’l-

muhtesib min 

şurûti’l-hisbe ve 

lüzûmi musta-

hibbâtiha  

1). Bab: Fi şerâi-

ti’l-hisbe ve vazi-

fetu’l-muhtesib   

2). Bab: Fîma yes-

kutu bihi ferîza-

tu’l-İhtisâb   

2). Bab: Fi’l-ihtisâb 

alâ men yestehif-

fu’l-hurûfe ve’l-

kevâğide nahviha 

2). Bab: Fi’n-

nazar fi’l-asvâk 

ve’t-turukât  

2). Bab: Fi’l-emri 

bi’l-maruf ve’n-

nehyi ani’l-

münker  

3). Bab: Fi âdâbi’l-

İhtisâb  

3). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ala’l-

muhannes 

3). Bab: Fi mari-

feti’l-kanâtir ve’l-

artâl ve’l-mesâkil 

ve’d-derâhim  

3). Bab: Fi’l-hisbe 

ala’l-âlâti’l-

muharrameti 

ve’l-hamr 

4). Bab: Fi’l-

ihtisâb alâ men 

ye’huzu aleyhi 

şey’en mine’n-nâs  

4). Bab: Fi’l-fark 

beyne’l muhtesi-

bi’l-mansûb ve’l-

mutetavvi‘  

4). Bab: Fi mari-

feti’l-mevâzin 

ve’l-mekâyil ve 

iyâri’l-artâl ve’l-

mesâkil  

4). Bab: Fi’l-hisbe 

alâ ehli’z-zimme  

5). Bab: Fî cevâzi 

hücumi’l-

muhtesib alâ bey-

ti’l-mufsidîn   

5). Bab: Fi’t-ta’zir  5). Bab: Fi’l-hisbe 

alâ’l-hubûbiyyin 

ve’d-dekkâkin  

5). Bab: Fi’l-hisbe 

alâ ehli’l-cenâiz  

6). Bab: Fi’t-ta’zir  6). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’l-

fukarâ  

6). Bab: Fi’l-hisbe 

ala’l-habbâzin  

6). Bab: Fi’l-

muamele munke-

ra ke’l-büyûi’l-

fâside ve’r-ribâ  
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7). Bab: Fi’l-

ihtisâbi bi’l-ihrâk 

ve’l-kesr  

7). Bab: Fi’l-İhtisâb 

ala’z-zalim bi 

iâneti’l-mazlum   

7). Bab: Fi’l-hisbe 

alâ ferrânin  

7). Bab: Fîmâ 

yahrumu ala’r-

ricâl isti‘mâluh ve 

mâ lâ yahrumu 

8). Bab: Fi’l-

ihtisâb alâ men 

yestehiffu’l-

hurûfe ve’l-

kevâğide ve nah-

vihâ 

8). Bab: Fi’l-

İhtisâbi alâ’n-nisâ  

8). Bab: Fi’l-hisbe 

alâ sunnâ‘i’z-

zelâbiye  

8). Bab: Fi’l-hisbe 

alâ münkerâti’l-

esvâk  

9).Bab:Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’l-

fukarâ 

9). Bab: Fi’l-İhtisâb 

bi sebebi’l-gilmân  

9). Bab: Fi’l-hisbe 

ala cezzârin ve’l-

kassâbin 

9). Bab: Fi marife-

ti’ kanâtir ve’l-

artâl…   

10). Bab: Fi’l-

İhtisâbi alâ’n-nisâ  

10). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi’l-ekl 

ve’ş-şurb ve’t-

tedâvi  

10). Bab: Fi’l-

hisbe alâ’ş-

şevvâin  

10). Bab: Fi mâri-

feti mevâzin ve’l-

mekayil ve’l-

ezru‘ 

11). Bab: Fi’l-

İhtisâb bi sebe-

bi’l-gilmân 

11). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala’l-lu‘b 

11). Bab: Fi’l-

hisbe alâ’r-

revvâsin  

11). Bab: Fi’l-

hisbe ala allâfin 

ve tahhanin  

12). Bab: Fi’l-ekl 

ve’ş-şur ve’t-

tedâvi  

12). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala’l-kudat 

ve avânihim 

12). Bab: fi’l-

hisbe ala kallâi’s-

semek 

12). Bab: Fi’l-

hisbe ala ferrânin 

ve’l-habbâzin 

13). Bab: Fi’l-lu‘bi 

ve’l-lehv   

13). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala men 

yetesarrafu fi’l-

makabir ma yecu-

zu ve ma lâ yecu-

zu  

13). Bab:Fi’l-

hisbe alâ’t-

tabbâhin  

13). Bab: Fi’l-

hisbe alâ’ş-

şevvâin  

14). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala’l-

kudat ve avâni-

him 

14). Bab: Fi’l-

İhtisâb fimen 

yuhbiru’l-

muhtesibe bi’l-

14). Bab: Fi’l-

hisbe ale’l-

herâisiyyin  

14). Bab: Fi’l-

hisbe ale’n-

nekkânikiyyin 
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münkerât 

15). Bab: Fi’l-

ihtisâb alâ men 

tasarrafe fi’l-

mekâbir ve alâ 

men yezûruhâ 

15). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi’l-mescid   

15). Bab: Fi’l-

hisbe ale’n-

nekkânikiyyin 

15). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

kebûdiyyin ve’l-

bevâridiyin   

16). Bab: Fîmâ 

yahtesibu fi’l-

mescid 

16). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala men 

yahzuru li’t-

ta‘ziyeti fi’l-

mescidi…  

16). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

halvâniyyin 

16). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

cezzarin  

17). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘ale’l-

hutebâ 

17). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘ale’l-

hutebâ  

17). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

seyâdile  

17). Bab: Fi’l-

hisbe ala’r-

ravvâsin  

18). Bab: Fi’l-

İhtisâb alâ men 

halefe bi-

gayrillah ve halle-

fe bih  

18). Bab: Fi’l-

İhtisâb alâ men 

halefe bi-gayrillah 

ve hallefe bih  

18). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-attârin   

18). Bab: Fi’l-

hisbe ala’t-

tabbâhin   

19). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ale’l-

vâlideyni ve’l-

evlâd  

19). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala men 

yetekellemu bi 

kelimâti’l-kufr  

19). Bab: Fi’l-

hisbe ala’ş-

şerrâbin  

19). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

şirâihiyyin  

20). Bab: Fi’l-

İhtisâb ‘inde’l-

husûmeti’l-

vâkiati beyne’l-

cîrân  

20). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ale’l-

vâlideyni ve’l-

evlâd  

20). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

semmânin 

20). Bab: Fi’l-

hisbe ale’l-

herâisiyyin   

21). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ men 

keşefe ‘avratahû 

ve yenzuru ilâ 

21). Bab: Fi’l-

İhtisâb ‘inde’l-

husûmeti’l-vâkiati 

beyne’l-cîrân 

21). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

bezzâzin  

21). Bab: Fi’l-

hisbe ala kallâi’s-

semek  
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gayrih  

22). Bab: Fi’d-

derâhimi ve’d-

denânir 

22). Bab: Fi tafdîli 

mensıbi’l-İhtisâb  

22). Bab: Fi’l-

hisbe ala dellâlin 

ve münâdin   

22). Bab: Fi’l-

hisbe ala kalâyi-

ni’z-zelâbiye  

23). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ ehli’z-

zimme 

23). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ men 

keşefe ‘avratahû 

ev nazara ilâ avra-

ti gayrih  

23). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-hâke  

23). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l- 

halvâniyyin 

24). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’l-

misâfirin 

24). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala men 

yazharu’l-

kubura’l-kâzibe ve 

yuşbihu’l-

mekâbira bi’l-

ka‘be 

24). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

hayyâtin  

24). Bab: Fi’l-

hisbe ala’ş-

şerrâbin  

25). Bab: Fi’l-

ihtisâb alâ men 

yektubu’t-tâ’vîze 

ve yestektibuhu  

25). Bab: Fi’l-

İhtisâb bi sebe-

bi’sûrati fi’l-beyt  

25). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

kattânin  

25). Bab: Fi’l-

hisbe ala fattârin 

ve şemmâîn  

26). Bab: Fi’t-

ta‘allumi ve’t-

ta‘lîm 

26). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi’d-

derahim ve dena-

nir ve gayrihime 

min envâi’l-esmân 

26). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

kettânin 

26). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

beyyâin  

27). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’s-

seharati ve’z-

zenâdika ve nah-

vihim 

27). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ ehli’z-

zimme  

27). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

haririyyîn  

27). Bab: Fi’l-

hisbe ala lebbânin  

28). Bab: Fi’l-

İhtisâb ‘alâ men 

28). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’l-

28). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

28). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-



- Shahin Khanjanov - 

 
 

~ 70 ~ 

ye’kulu’n-beng  misâfirin  sabbâğin  bezzâzin  

29). Bab: Fi’l-

İhtisâb ‘alâ men 

ista‘mele’z-

zehebe ve’l-fidda  

29). Bab: Fi’l-

İhtisâb bi’l-ihrâk  

29). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

esâkife  

29). Bab: Fi’l-

hisbe ala’d-

dellâlin   

30). Bab: Fi’l-

ihtisâbi fi’s-siyâb  

30). Bab: Fi’l-fark 

beyne’l-muhtesib 

ve beyne’l-

müteannit  

30). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

seyârife  

30). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-hâke  

31). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ men 

yenzuru bi gayri 

hillin  

31). Bab: Fi’l-

ihtisâb alâ men 

yektubu’t-tâ’vîze 

ve yestektibuhu  

31). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-sâğa  

31). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

hayyâtin ve 

rafâyin ve 

kassârin ve 

sunnâi’l-kalânis  

32). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ ehli’l-

iktisâb  

32). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala men 

ye’huzu şey’en 

ala’l-İhtisâb mi-

ne’n-nâs 

32). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

nehhâsin ve 

haddâdin  

32). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

haririyyîn  

33). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ‘ale’l-

memâlîk  

33). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi bâbi’l-

‘ilim 

33). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

bayâtira  

33). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

sabbâğin   

34). Bab: Mimmâ 

yeteallaku bi-

mesâili’l-mevtâ  

34). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’s-

seharati ve’z-

zenâdika ve’r-

rukyeti ve nahvi-

him  

34). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

nahhâsi’l-abîd 

ve’d-devâbb 

34). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

kattânin  

35). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ 

eshâbi’z-zurû’ 

35). Bab: Fi’l-

İhtisâb fima 

yecûzu tasarufu fi 

35). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

hammâmât ve 

35). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

kettânin  
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ve’l-bâğât  milki’l-gayri ve 

gayri’l-milk akâr 

ev urûzan  

kavematihâ  

36). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ‘alâ men 

yef’alu fi cesedihî 

ev fi şa’rihi ev fi 

ismihi bid‘aten   

36). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala itlâfi’l-

benc ala’l-müslim 

ve ta’ziri âkilihi ve 

şâribihi  

36). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

fassâdin ve’l-

haccâmin  

36). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

seyârife  

37). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ men 

yef’alu’l-bidea 

mine’t-tâât  

37). Bab: Fi’l-

İhtisâb ‘alâ men 

ista‘mele’z-zehebe 

ve’l-fidda ve gay-

rihimâ  

37). Bab: Fi’l-

hisbe ala etibbâ 

ve kehhâlin ve 

mücebbirîn   

37). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-sâğa  

38). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘ale’l-

mufriti fi’t-

tevâzui li’n-nâs  

38). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi’s-siyâb  

38). Bab: Fi’l-

hisbe ala müed-

dibi’s-sıbyân 

38). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

nehhâsin ve 

haddâdin 

39). Bab: Fîmâ 

yemnau’l-

muhtesibu ani’t-

tarîki ve mâ lâ 

yemnauhû  

39). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ men 

yenzuru bi gayri 

hillin   

39). Bab: Fi’l-

hisbe alâ ehli’z-

zimme  

39). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

iskâfiye   

40). Bab: Fi’l-

ihtisâbi fi’s-salât  

40). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ ehli’l-

iktisâb  

40). Bab: Yeşte-

milu alâ cümel 

ve tefâsil fi 

umûri’l-hisbe  

40). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

bayâtira  

41). Bab: Fi’l-

İhtisâb bi-hasebi 

istimâli’d-devâbb   

41). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ‘ale’l-

memâlîk  

 41). Bab: Fi’l-

hisbe alâ semâsi-

rati’l-abîd ve’l-

cevâri ve’d-dûri 

ve’d-devâbb  
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42). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ’t-

tayrati ve’t-tekhîn 

ve’t-tencîm  

42).Bab: Fimâ ye-

teallaku bi-

mesâili’l-mevtâ  

 42). Bab: Fi’l-

hisbe ala 

hammâmat ve 

kuvvâmihâ ve 

zikri menâfiihâ 

ve madârrihâ  

43). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ‘ale’l-

bidai’l-vâkiati fi’l-

enkihati  

43). Bab: Fi irâka-

ti’l-hamr ve katli’l-

hınzîr  

 43). Bab: Fi’l-

hisbe ala’s-

seddârin  

44). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ men 

yeda‘u şa‘ra’r-ra’s  

44). Bab: Fi’l-

ihtisâb ‘alâ 

eshâbi’z-zurû’ 

ve’l-bâğât  

 44). Bab: Fi’l-

hisbe ala fassâdin 

ve haccâmin  

45). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ men 

yetekellemu bi-

kelâmi’l-küfr   

45). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ‘alâ men 

yef’alu fi cesedihî 

ev fi şa’rihi ev fi 

ismihi bid‘aten    

 45). Bab: Fi’l-

hisbe ala etibbâ 

ve kehhâlin ve 

mücebbirîn    

 

 

46). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi fi’li’l-

bida‘i mine’t-takât 

ve terki’s-sünen  

 

 

46). Bab: Fi’l-

hisbe alâ müed-

dibi’s-sıbyân   

 

 47). Bab: Fimâ 

teskutu bihi feriza-

tu’l-İhtisâb  

 47). Bab: Fi’l-

hisbe ala kaveme-

ti ve müezzinin  

 48). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala’l-

mufriti fi’t-tevazui 

li’n-nâs 

 48). Bab: Fi’l-

hisbe alâ’l-va‘âz 

 49). Bab: Fi’l-fark 

beyne’l-

muhtesibi’l-

 49). Bab: Fi’l-

hisbe ale’l-

müneccimin  
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mansub ve bey-

ne’l-muhtesibi’l-

mutetavvi‘  

 50). Bab: Fi beyani 

sebebi intisâbi’l-

İhtisâb ila emiri’l-

müminin Ömer 

(r.a)  

 50). Bab: Yeştemi-

lu alâ marifeti’l-

hudûd ve’t-

ta’zirât 

 51). Bab: Fi’l-

melâhi ve evâni’l-

hamr 

 51). Bab: Fi’l-

kudâti ve’ş-

şuhûd   

 52). Bab: Fi beyâni 

âdâbi’l-ihtisâb  

 52). Bab: Fi’l-

umerâi ve’l-vülât 

vemâ yeteallaku 

bihim min 

umûri’l-ibâd  

 53). Bab: Fi’l-

İhtisâb alâ men 

yuzhiru’l-bida‘ 

fi’l-büyût ve fi 

hücûmi’l-

muhtesib alâ 

büyûti’l-müfsidine 

bilâ iznihim  

 53). Bab: Fimâ 

yecib alâ’l-

muhtesibi fi‘luhu 

 54). Bab: Fimâ 

yemna‘u’l-

muhtesib mine’t-

tariki ve mâ lâ 

yemna‘u 

 54). Bab: Fi’l-

hisbe alâ 

ashâbi’s-süfun 

ve’l-merâkib  

 55). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi’s-salât  

 55). Bab: Fi’l-

hisbe ala bâati 

kudûri’l-hazef 

ve’l-kîzân  
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 56). Bab: Fi’l-

İhtisâb fi’l-devâbb  

 56). Bab: Fi’l-

hisbe alâ 

fâhirânin ve’l-

gadârîn   

 57). Bab: Fi’l-

ihtisâbi ‘alâ’t-

tayrati ve’t-tekhîn 

ve’t-tencîm ve 

nahvihâ   

 57). Bab: Fi’l-

hisbe ale’l-

abbârin ve’l-

masallâtiyyîn  

 58). Bab: Fi’l-

İhtisâbi ala’t-

tabbâh  

 58). Bab: Fi’l-

hisbe alâ’l-

muradiniyyîn 

 59). Bab: Fi beyâni 

kelimâti’l-kufr 

ve’l-ma‘siye 

 59). Bab: Fi’l-

hisbe alâ 

hanâviyyin ve 

gaşşihim  

 60). Bab: Fi’l-

İhtisâb ala’l-bida‘i 

fi’l-enkiha 

 60). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

emşâtiyyin  

 61). Bab: Fi’l-

İhtisâb alâ bida‘i 

şa‘ri’r-ra’s 

 61). Bab: Fi’l-

hisbe alâ muâsı-

ri’s-sîrâc ve zey-

li’l-hâr  

 62). Bab: Fi’l-

İhtisâb alâ’l-

müzekkir ve alâ 

sâmi‘i’t-tezkîr  

 62). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

garâbiliyyîn  

 63). Bab: Fi’l-

İhtisâb fimâ 

yukâmu bihi’t-

ta’zir ve ta‘liki’d-

dürrati alâ bâbi’l-

muhtesib ve gayri 

 63). Bab: Fi’l-

hisbe ala’d-

dabbâğin ve’l-

betâtiyyin  
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zâlike mimmâ 

yünâsibuh 

 64). Bab: Fi’l-

İhtisâb bi’l-ihrâc 

mine’l-beyt  

 64). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

lubûdiyyin  

   65). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

ferâiyyin 

   66). Bab: Fi’l-

hasriyyîn el-

ubdâni ve’l-kerki   

   67). Bab: Fi’l-

hisbe ala’t-

tebbânin  

   68). Bab: Fi’l-

hisbe ala’l-

haşşâbin ve’l-

kaşşâşin  

   69). Bab: Fi’l-

hisbe ala neccârin 

ve neşşârin ve 

bennâin ve 

rıkâsiyahum ve 

cebâsin ve 

ceyyârin ve gaş-

şihim ve tedlîsi-

him   

   70). Bab: Yeştemi-

lu alâ tefâsil min 

umûri’l-hisbe lem 

tuzker fi gayrihi  
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Tabloda görüldüğü gibi pratik hisbe eserleri örneğinde karşılaştırma 

olarak kullandığımız dört eser arasında içerik bakımından birçok farklılıklar 

bulunduğu gibi bâzı benzerliklerin de bulunduğu görülmektedir. Şeyzeri ve 

İbn Uhuvve’nin eserlerinin ortak özellik olarak daha çok esnaf konuları üze-

rine yoğunlaştıklarını müşâhede ediyoruz. Her iki eser her esnaf grubuna 

müstakil bab açarak onlarla ilgili İhtisâb görevini ve ilgili gruba yönelik özel 

durumları o bab altında ele almaktadır. Çalışma konumuz Tercüme-i 

Nisâbu’l-İhtisâb ve onun aslı olan Nisâbu’l-ihtisâb’ın ise daha çok ibâdet, bidat-

ler, dinin yaşanması ve toplumla ilgili meselelere yoğunlaştıklarını görmek-

teyiz. Bu iki eser diğer iki eserden farklı olarak esnafla ilgili sadece biri bir 

bab diğeri ise iki bab içermektedir. (Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb, 32.bab; 

Nisâbu’l-İhtisâb, 40 ve 58. bab) 

Her dört eserin ortak noktalarından birisi başlangıçta hisbe ile ilgili te-

mel konulara dair bir bab açmalarıdır. Şeyzeri ve İbn Uhuvve ilk babda 

muhtesibe düşen görevler ile ilgili konuları işlerken Ali Cevherî ve Sunnâmi 

hisbenin tanımı ve terim anlamı üzerinden konuya giriş yapmaktadırlar. 

Muhtevâ açısından karşılaştırma olarak kullandığımız eserlerin ortak 

olarak işledikleri konulardan birisi Zımmîlere yönelik İhtisâb konusudur. 

Şeyzeri hariç diğer üç müellif eserlerinde muhtesibe zimmilerle ilgili bilmesi 

gereken hususları sıralamakta ve onlara yapılacak İhtisâb görevini açıkla-

maktadır.  Her üç müellifin eserlerinde yer verdikleri bu konunun müellifle-

rin yaşadıkları dönemler için önem arzetmekte olduğunu ve hep güncelliği-

ni koruduğunu anlıyoruz.  

Hadd ve ta‘zir konusu da incelediğimiz eserlerin işledikleri ortak konu-

lar arasındadır. Şeyzeri dışında diğer üç müellifin eserlerinde yer verdiği bu 

konu hisbe teşkilatı işleyişi için önem arzetmektedir. Çünkü muhtesiblerin 

verdikleri cezâlar ta‘zir kısmına girdiğinden muhtisibin ne tür ta‘zir cezâları 

verebileceği müelliflerce ele alınmış ve hisbe ile ilgili eserlerin birçoğunda 

bu konu müstakil bir bab altında işlenmiştir.  



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 77 ~ 

Muhtevâ açısından incelediğimiz eserlerde işlenen ortak konulardan bir 

diğeri kadılara yönelik İhtisâb konusudur. Bu konu muhtesiblerin hiyerarşik 

olarak genellikle bağlı oldukları kadılarla ilgili konuları içermesi açısından 

önemlidir ve çoğu hisbe eserinde kendi yerini almıştır. Burada dikkatimizi 

çeken bir husus hisbe müellifleri muhtesiblere her ne kadar hiyerarşik olarak 

kadılara bağlı olsalarda onlara yönelik İhtisâb uygulama ve görevlerinde 

ihmal gösterdikleri zaman onları uyarma görevini vermeleridir.   

Bunun dışında eserlerin işledikleri ortak konular şunlardır: Vâiz ve ha-

tiplere yönelik İhtisâb, dinar, dirhem ve diğer para çeşitleriyle ilgili muhte-

sibin bilmesi gerekli olan hususlar vb. 

4. Kaynakları  

Yukârıda Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserini tertib 

ederken hisbe alanında yazılmış eserler ve bunların yanında fıkıh, tefsir, 

hadis, siyer ve terâcim kitaplarından yararlandığını ifâde etmiştik. Şimdi bu 

bölümde Ali Cevherî’nin eserinde kullandığı kaynakları kısaca tanıtacağız. 

Eserin kaynaklarını verirken biz eserin aslında yer alan kaynakları değil, 

latinizesini yaptığımız tercümede yer alan kaynak eserleri burada tanıtaca-

ğız. Çünki, yukarıda eserin muhtevâsı başlığı altında verdiğimiz tabloda 

görüldüğü gibi asıl eser ile tercümesi arasında mühtevâ açısından farklılık 

bulunmaktadır ve bizi burada ilgilendiren eserin tercümesi olduğundan 

dolayı kaynak konusunda eserin tercümesini esas alacağız. Kaynakların sıra-

lanmasında eserdeki kaynak sıralamasını esas aldık.  

1. Er-Ravza fî fürûi’l-Hanefiyye, Ahmed b. Muhammed b. Ömer Ebu Ab-

bas Nâtıfî’nin, (ö. 775/1373) Hanefi fürû fıkhı alanında te’lif ettiği eserdir. 

Eserin herhangi yazma nüshasına ve baskısına rastlayamadık.(eserdeki yeri 

için bkz: latinize metni 6a)  

2. El-Fetâvâ ez-Zahîriyye, Hanefi fakihlerinden Muhammed b. Ahmed b. 

Ömer Zahîrüddin el-Buhâri’nin (ö. 619 h) fetvâlarını içeren eseridir. Örnek 

olarak Süleymaniye Kütüphanesi Carullah bölümü 000952 nüshasına bakı-

labilir. (bkz.12b)  
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3. El-Kifâyetü’ş-Şâ’biyye, Ebu Câfer Mahmud b. Ömer eş-Şâ’bî’nin Hane-

fi fıkhı alanında telif ettiği eseridir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphanesi 

Şehit Ali Paşa bölümü 000535. Ali Cevherî’nin eserinde en çok atıfta bulun-

duğu eserlerden birisidir.(bkz: 12b)  

4. Kûtü’l-kulûb, Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Hârisi Ebu Tâlib el-

Mekkî’nin (ö. 386/996) tasavvuf alanında kalema almış olduğu eserdir. Ab-

dulmun’im Hıfnî tarafından tahkik edilen eser 1991 yılında Kâhire’de 

Dârü’r-Reşad yayınları arasından çıkmıştır. Eser Muharrem Tan tarafından 

Türkçeye tercüme edilmiş ve 1999 yılında Umran Yayınları tarafından ba-

sılmıştır.  

5.  Şerhu Edebi’l-kâdî li’l-Hassâf, Hassaf’ın Edebü’l-kâdî isimli eserine, Ebu 

Hafs Hüsâmüddin Sadrü’ş-Şehid Ömer b. Abdülaziz b. Ömer b. Mâze 

Buhâri (ö. 536/1141) tarafından yapılmış şerhtir. Eser Muhyi Hilal Serhan 

tarafından tahkik edilerek 1977 yılında Bağdat’ta “Vizâretü’l-Evkaf” matba-

ası tarafından basılmıştır.  

6. Ahkâmü’l-Kur’an, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Râzi Cessas’ın (ö. 

370/981) ahkam ayetlerini tefsir ettiği eseridir. Eser, Muhammed Sadık 

Kamhâvi tarafından tahkik edilmiş ve 1985 yılında Beytut’ta “Darü ihyâi’t-

türâsi’l-arabi” yayınları arasından çıkmıştır.  

7. El-Muhîtü’l-Burhânî fi’l-fıkhi’n-Nûmânî, Burhanüddin Mahmud b. 

Ahmed b. Abdülaziz Buhâri (ö. 616/1219) tarafından Hanefi fıkıh alanında 

kaleme alınmış eserdir. Eser, Ahmed İzzu İnâye ed-Dımaşkî tarafından tah-

kik edilmiş ve 2003 yılında Beyrut’ta Beytut’ta “Darü ihyâi’t-türâsi’l-arabi” 

yayınları tarafından basılmıştır. Söz konusu eser Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb’ın 

ana kaynaklarından birisidir.  

8. Sahih-i Buhâri, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmâil Buhâri’nin (ö. 

256/870) sahih hadisleri bir araya topladığı meşhur eseridir. Birçok baskısı 

yapılan eser, Ali Cevherî’nin de Nisâbü’l-İhtisâb’ında kendisine atıfta bulun-

duğu kaynaklar arasındadır.  

9. Ez-Zahîre fi’l-fetâvâ, Burhanüddin Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz 

Buhâri’nin (ö. 616/1219) fetvalarını içeren eseridir. Birçok yazma nüshası 



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 79 ~ 

bulunan eser için örnek olarak Süleymâniye Kütüphanesi Molla Çelebi bö-

lümü 000097 numarada kayıtlı nüshasına bakılabilir.  

10. El-Fetâvâ’l-Hâniyye, Hanefi fakihlerinden Ebü’l-Mehâsin Fahreddin 

Hasan b. Mansur b. Mahmud Kâdıhan’ın (ö. 592/1196) fetva eseridir. “Fetâvâ 

Kadihan” olarak da bilinir. Birçok yazması bulunan eser 1865 yılında Kahi-

re’de basılmıştır. 

11. El-Yevâkîtü’l-Mevâkît, Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefi’ye (ö. 

537/1142)nisbet edilmektedir84. Eserin herhangi bir nüshasına ve baskısına 

rastlayamadık.  

12. Şerh-i Kerhi, Ebü’l-Hasan Ahmed b. Muhammed el-Kudûri’nin (ö. 

428/1037) Kerhi’nin (ö. 346/957) Muhtasar’ı üzerine yazdığı şerhtir. Örnek 

olarak Süleymaniye Kütüphanesi Köprülü Ahmed Paşa bölümü 000094 nu-

marada kayıtlı nüsha.  

13. Câmiü’s-sağîr Hâni, Ali Cevherî’nin eserinde kaynak olarak kullandığı 

bu eser hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. M. İzzi Dien bu isimde 

bir esere rastlamadığını ve bunun muhtemelen Sunnâmi’nin El-Câmiu’s-

Sağîr eseri için kullandığı özel bir isim olabileceğini belirtir85.  

14. Şerh-i Manzûme, İbrahim b. Süleyman Hamevi Er-Rûmi’nin eseridir.  

15. Keysâniyyat, Süleyman b. Said el-Keysâni’nin Hanefi mezhebi imam-

larından Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni’den rivâyet ettiği meseleleri cem 

ettiği kitaptır. Zahirü’r-Rivâye dışında kalan Nevâdir kısmına girmektedir.  

16. Fetâva-yi Şâbiyye, hakkında bilgi bulamadığımız eserin Ebu Câfer 

Mahmud b. Ömer eş-Şâ’bî’ye ait olduğu tahmin edilmektedir.  

17. Mültekat-i Nâsırî, Hanefi fıkıh alimlerinden Ebu’l-Kâsım Nasırüddin 

Muhammed b. Yusuf Semerkandî’nin (ö. 556/1161) fetvâlarını içeren eseri-

dir. Eser Mahmud Nassâr ve Seyyid Yusuf Ahmed tarafından tahkik edile-

rek “El-Multekat fi’l-Fetâvâ’l-Hanefiyye” ismiyle 2000 yılında Beyrut’ta 

“Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye” yayınları arasından çıkmıştır.  

 
84 Ömer b. Muhammed b. ‘Ivaz es-Sunnâmi, a, e, s. 25  
85 M. İzzi Dien, a, e, s. 171  
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18. Bustânü’l-Ârifîn, Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin 

(ö. 373/983) ahlak konularını içeren eseridir. Eser 1872 tarihinde İstanbul’da 

Dârü’t-tıbâati’l-âmire matbaası tarafından basılmıştır. 

19. Tenbîhü’l-gâfilîn, Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin 

(ö. 373/983) ahlak konularını içeren eseridir. Abdülaziz Muhammed Vekil 

tarafından tahkik edilen eser 1980 yılında Cidde Dârü’ş-Şürûk yayınları ara-

sından çıkmıştır. Abdülkadir Akçiçek tarafından Türkçeye tercüme edilen 

eser 1977 yılında İstanbul Bedir Yayınları tarafından basılmıştır.  

20. Fetâvâ, Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin (ö. 

373/983) fetvalarını ihtivâ eden eserdir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüp-

hanesi Carullah bölümü 000937 numarada kayıtlı nüsha.  

21. El-Hidâye, Meşhur Hanefi fakihlerinden Ebü’l-Hasan Bürhaneddin 

Ali b. Ebu Bekr Merğinâni’nin (ö. 593/1197) fürû fıkıh alanında te’lif ettiği 

eserdir. Eser Hanefi mezhebi ulemasınca çok tutulmuş ve üzerine birçok 

şerh yapılmıştır. Birçok yazması bulunan eserin farklı tarihlerde birçok ba-

sımı yapılmıştır. Eser, Ali Cevherî’nin temel kaynakları arasında bulunmak-

tadır.  

22. Et-Tecnis ve Mezîd, Ebü’l-Hasan Bürhâneddin Ali b. Ebu Bekr Mer-

ğinâni’nin (ö. 593/1197) Hanefi fıkhına dair kaleme almış olduğu eserdir. 

Muhamed Emin Mekki tarafından tahkik edilen eser 2004 yılında Karaçi’de 

İdâretü’l-Kur’an ve’l-ulûmi’l-İslâmiyye yayınları arasından çıkmıştır.  

23. El-Keşşâf an an hakâiki gavâmizi’t-tenzil ve uyûni’l-ekâvil fi vücûhi’t-te’vil, 

Ebü’l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed Zemahşeri’nin (ö. 

538/1141) tefsir eseridir. İslam âlimlerince çok tutulan eserin farklı zaman-

larda birçok baskısı yapılmıştır.  

24.  Nevâzil, Hanefi fakihlerinden Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Se-

merkandi’nin (ö. 373/983) fıkıh eseridir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüp-

hanesi Dâmad İbrâhim bölümü 000725 numarada kayıtlı nüsha.  

25. El-Muğrib fi tertîbi’l-mu’rib, Ebü’l-Feth Burhâneddin Nâsır b. Abdüs-

seyyid b. Ali Mutarrızî’nin (610/1213) telif ettiği fıkıh terimlerini içeren söz-
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lükdür. Mahmud Fahûri tarafından tahkik edilen eser, 1979 yılında Halep’te 

Mektebetü’l-Üsâme b. Zeyd yayınları tarafından basılmıştır.  

26.  Hulâsatü’l-Muhtasar ve Nükâvetü’l-Müftekâr, Hüccetülislam Muham-

med b. Muhammed Gazzâli’nin (ö. 505/1111) muhtasar fıkıh kitabıdır. 

Yazma halinde bulunan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphânesi Sü-

leymâniye bölümü 000442 numarada kayıtlıdır.  

27. Şerhu’t-Tahâvi, Ebu Câfer Ahmed b. Muhammed et-Tahâvi’nin (ö. 

321) fıkıh eseridir. Yazma halinde bulunan eser için örnek olarak Edirne Se-

limiye kütüphanesi 000741 numarada kayıtlı nüshasına bakılabilir.  

28. Hülâsatü’l-Fetâvâ, Hanefi fıkıh âlimlerinden İftihârüddin Tâhir b. 

Ahmed b. Abdürreşid Buhâri’nin (ö. 542/1147) fetvâlarını içeren eseridir. 

Yazma halinde bulunan eserin bir nüshası D. İ. B İstanbul Müftülüğü Kü-

tüphânesi 52 numarada kayıtlıdır.  

29. El-Müntekâ fi fürûi’l-Hanefiyye, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Muhammed 

el-Hâkim eş-Şehid’in (ö. 334) Hanefi fürû fıkhı alanında te’lif etmiş olduğu 

eserdir. Eserin herhangi bir nüshasına rastlayamadık.  

30. Kitâbü’l-İhtisâb, Sunnâmi, Nisâbü’l-İhtisâb’ında Ebü’l-Leys Semer-

kandi’ye bu isimde bir eser atfetmektedir. Biz söz konusu eserin herhangi 

bir nüshasına rastlayamadık.  

31. Aynü’l-Meâni fi tefsiri’s-Seb’i’l-Mesâni, Ebu Câfer Muhammed b. Tay-

fur es-Secâvendi’nin (ö. 560/1165) tefsir eseridir. Örnek olarak Süleymaniye 

Kütüphanesi Damad İbrahim bölümü 000122 numarada kayıtlı nüsha.  

32. Şâhan, Sunnâmi’nin Şâhan diye bahsettiği eserin kendisi ve müellifi 

hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 

33.  Tefsir-i Kâşâni, Kemaleddin Abdurrezzak b. Ahmed Kâşâni’nin 

(730/1329) Te’vîlü’l-Kur’an isimli tasavvufî tefsiridir. Ali Rıza Doksanyedi 

tarafından Türkçeye tercüme edilen eser 1987 yılında Ankara’da Kadıoğlu 

Matbaası’nda basılmıştır.  

34. Şir’atü’l-İslam, İmamzade el-Cûfi olarak bilinen Muhammed b. Ebu 

Bekr’in (ö. 573) fıkıh alanında kaleme almış olduğu eseridir. Üzerine birçok 
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şerh yapılmıştır. Abdülkadir Akçiçek tarafından Türkçeye tercüme edilen 

eser 1978 yılında İstanbul’da Sağlam Yayınevi tarafından basılmıştır. 

35. Siyerü’l-Etkiyâ, Sunnâmi’nin eserinde atıfta bulunduğu bu eser hak-

kında herhangi bir bilgiye ulaşamadık.  

36. Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, Meşhur Hanefi fakihlerinden Şemsüleimme Ebu 

Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-Serahsi’nin (ö. 483/1090) İmam Mu-

hammed eş-Şeybâni’nin Siyer-i Kebir’i üzerine yazdığı şerhtir. Selahaddin 

Müneccid tarafından tahkiki yapılan eser 1971 yılında Kâhire’de Câmiatü’d-

Düveli’l-Arabiyye yayınları arasından çıkmıştır.  

37. Vâkıâtü’n-Nâtifî, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ömer en-

Nâtifi’nin (ö. 446) fıkıh eseridir. Örnek olarak Süleymâniye Kütüphânesi 

Hüsnü Paşa 000345 numarada kayıtlı nüsha.  

38. El-Fetâvâ en-Nesefiyye, Hanefi fakihlerinden Necmeddin Ömer b. Mu-

hammed b. Ahmed en-Nesefi’nin (ö. 537) fetvalarını içeren eseridir. Eserin 

bir nüshası Süleymâniye Kütüphânesi Fâtih bölümü 002345 numarada kayıt-

lıdır.  

39. Fetavâ-yi Ehli Semerkand, bu eser hakkında herhangi bir bilgiye ula-

şamadık.  

40. İhya-i Ulûmi’d-din, Ebu Hâmid Hüccetülislam Muhammed b. Mu-

hammed Gazzâli’nin (ö. 505/1111) meşhur eseridir. Abdullah el-Hâlidi tara-

fından tahkik ve tahrici yapılan eser 1998 yılında Beyrut’ta Dârü’l-Erkam 

yayınları tarafından basılmıştır. Ali Arslan tarafından Türkçeye tercüme 

edilen eser 1981 yılında İstanbul’da Arslan yayınları arasından çıkmıştır.  

41. El-Ecnâs fi’l-Furû, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ömer en-

Nâtifi’nin (ö. 446/1054) fıkıh alanında telif etmiş olduğu eseridir. Örnek ola-

rak Süleymâniye Kütüphânesi Cârullah bölümü 000568 numarada kayıtlı 

nüshaya bakılabilir.  

42. El-Mebsût, Şemsüleimme Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-

Serahsi’nin (ö. 483/1090) Hâkimü’ş-Şehid’in Zâhirü’r-rivâye eserlerinden 

derleriği el-Kâfi isimli eserine yaptığı şerhidir. Hanefi Mezhebi temel kay-
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nakları içerisinde yer alan eserin farklı dönemlerde birçok baskısı yapılmış-

tır. 

43. Salâtü’l-Mes’ûdi, Rükneddin Mes‘ûd es-Suğdî es-Semerkandi’nin ese-

ridir. Yazma halinde bulunan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 

Mevlana bölümü 001359 numarada kayıtlıdır.  

44. Avarifü’l-maârif, Şehabeddin Ömer b. Muhammed Sühreverdi’nin (ö. 

632/1234) tasavvuf alanında kaleme almış olduğu eserdir. Edib el-Kemdâni 

ve Muhammed Mahmud Mustafa tarafından tahkik edilen eser 2001 yılında 

Mekke’de el-Mektebetü’l-Mekkiyye yayınları tarafından basılmıştır. Yahya 

Pakiş ve Dilaver Selvi tarafından Türkçe’ye kazandırılan eser 1988 yılında 

İstanbul Umran Yayınları arasından çıkmıştır.  

Yukarıdaki eserlerden Şâhan, Fetâvâ-yi Şa‘biyye ve Tefsîr-i Kâşâni Ali 

Cevherî’nin müstakil olarak kullandığı eserlerdir. Zira bu eserler Tercüme-i 

Nisâbu’l-İhtisâb’ın aslı olan Nisâbu’l-İhtisâb’ın kaynakları arasında değildir. 

Eserinde Sunnâmi’den bağımsız olarak bazı kaynakları kullanan Ali Cev-

herî, Nisâbu’l-İhtisâb’ın bazı kaynaklarını ise eserinde kullanmamıştır. Bunla-

ra örnek olarak Pezdevi ve Serahsi’nin Usul-i fıkıh alanında kaleme almış 

oldukları eserleri, Fahreddin Râzi’nin Tefsir-i Kebîr’i, Muhammed b. İbra-

him’in Tezkiretü’l-Evliyâ’sı, Mâverdi veya Ebu Ya‘lâ’nın Ahkâmü’s-

Sultâniyye’si, İsmail b. Hammad el-Cevherî’nin Sıhâh’ı, Ebu’l-Leys es-

Semerkandi’nin Tefsir’i, Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni’nin Nevâdir’i, 

Ebu’l-Abbas Cafer b. Muhammed el-Mustağfiri’nin Ma‘rifetü’s-sahâbe’si ve 

Beyhakî’nin Fetâvâ’sı gösterilebilir.        

Sonuç olarak Ali Cevherî’nin eserinde kullanmış olduğu kaynak listesi-

ne baktığımızda bunlar arasında fıkıh, tefsir, hadis, siyer vb alanlardan eser-

lerin varlığını görüyoruz. Kaynak listesiyle ilgili dikkatimizi çeken başka bir 

nokta ise fıkıh alanında kullanılan kaynakların tamâmının Hanefi Mezhe-

bi’ne ait olmasıdır. Böylece kendisi de Hanefi olan müellif eserini telif eder-

ken mensubu olduğu mezhebin eserlerine ağırlık vermiş ve eserini bir tür 

“Hanefi Hisbe”si kisvesine büründürmüştür.    
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5. Nisâbü’l-İhtisâb ile tercümesi arasındaki farklılıklar  

Ali Cevherî’nin Arapçadan Osmanlı Türkçesi’ne tercüme ettiği Tercüme-i 

Nisâbu’l-İhtisâb ile aslı olan Nisâbu’l-İhtisâb arasında muhtevâ, üslub, bab 

sıralaması vb. konularda bâzı farklılıklar bulunmaktadır. Bu yönüyle tercü-

me, eserin birebir tercümesi gibi olmayıp müstakil bir eser görünümü ar-

zetmektedir.  Şöyle ki, Ali Cevherî, eseri tercüme ederken bâzen müellifin 

ifadelerine şerh mahiyetinde kendi yorumlarını eklemekte bâzen asıl metin-

den ihtisarlar yaparak bazı kısımları tercümeye almamakta ve yer yer eserde 

kendi şiirlerine yer vermektedir. Bunun yanısıra mütercim tarafından kendi 

deyimiyle eserin faydasını çoğaltmak ve genelleştirmek için eser tercüme 

edilirken birebir tercüme yerine asıl metinde bazı tasarruflarda bulunularak 

üslubunun daha da güzelleştirilmesi ve süslenmesi amaçlanmıştır. Müter-

cim tarafından esere kazandırılan yeni üslub ve yapılan tüm bu eklemeler ve 

değişiklikler neticesinde eser birebir tercümeden ziyâde yer yer şerh, bâzen 

değerlendirme ve ihtisar hüviyetlerine bürünmektedir. Biz bu hususlara 

aşağıda ilgili bölümlerde biraz daha ayrıntılı bir biçimde değineceğiz.    

Şimdi burada mütercimin eserde yaptığı tasarruflara birkaç örnek vere-

rek asıl eserle tercümesi arasındaki farklılıklara daha somut örnekler üze-

rinden dikkat çekmek istiyoruz.  

5.1. Mütercimin asıl eserden tercümeye almadığı pasajlara dâir 

örnekler  

“Fîmâ yeskutu bihî ferîzatü’l-İhtisâb” isimli eserin ikinci babında Ali 

Cevherî, “Amma ba‘de’s-suâl asla hakktan gayriyle cevap helal değildir” (s. 

12a) cümlesinden sonra Sunnâmi’nin eserinde örnek kabilinden getirdiği bu 

pasajı atlamaktadır: “Denildi ki, Ebu İshak el-Fezâri’nin Harun er-Reşid’in 

yanına girmesi üzerine Yusuf b. İsbât ona şöyle yazmıştı: “Sen o adamın 

yanına girdin fakat onu ipek elbiselerden nehyetmedin…”( Sunnâmi, 

Nisâbü’l-İhtisâb s.310) 
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Aynı babın ilerleyen sayfalarında Ali Cevherî “İlâ hâza’l-ân Hazreti 

Ömer beni ḍarb-ı sevtle tahvîf ederdi. Elân Allah ile tahvîf edip ‘azâb-ı ‘azim 

birle tahzir eyledi. Lâ ceram bu peyâm-i saâdet-encâm gereği gibi canıma 

te’sir eyledi.”(s. 15b) ibaresinin devamında geçen “Kötülükler çoğalsa ve 

mü’minin onları engellemeye gücü yetmeyip sussa, günahkar olur mu ol-

maz mı?...”(Sunnâmi, Nisâbu’l-İhtisâb, s. 315) pasajını atlamaktadır.  

Ali Cevherî’nin asıl eserden tercümeye almadığı pasaja bir başka örnek: 

16. Babda Ali Cevherî “Bir kimesne mescidde hıyâtat edip mescid-i mezbûru 

sıbyandan ve bâzı hayavandan hıfz u sıyânet etse def‘i zarûret içün kerâhet 

yoktur.”(s. 53b) pasajından sonra asıl eserde geçen “Mescidde cenaze ve 

nayram namazından önce nafile kılanlara İhtisâb uygular. Çünkü bu mek-

ruhtur.” pasajını eserine almamaktadır. 

5.2. Mütercimin asıl eserde olmadığı halde tercümeye eklediği 

pasajlara dair örnekler   

9. Babda mütercim Ali Cevherî, Sunnâmi’nin “Hangahlar ki, sahibinin 

orda işlediği fıskdan dolayı sahibinin elinden alınmaları caiz ise, orda fâsık 

ve bidatçilerin kalmalarına izin verilmemesi hayli hayli caizdir.”(Nisâbu’l-

İhtisâb, s. 119) pasajından sonra tercümeye asıl eserde yer almayan şu pasajı 

eklemektedir: “Hükkâm-i câriyetü’l-ahkâma lâzımdır ki, her kangi tekye ve 

hangâh ki, mahall-i fısk u bidat ve mecma-‘i ehli şenâat ola, eşkarlar ve hay-

darlar gibi ki, şer‘i şerif’le takayyüdden berilerdir, onları ol makamlarından 

ihrâc u ibâd belki nefy ‘ani’l-bilâd edip yerlerini erbâb-i şer’ ve hüdâ birle 

ta‘mir u âbâd edeler.” (s. yb 38b)    

Ali Cevherî tarafından esere eklenen bir başka pasaja örnek: Kabirlerde 

yapılan bazı tasarruflar ve kabirleri ziyaret edenlerle ilgili konuları içeren 15. 

babda Ali Cevherî, babın sonuna “El-Faslü’s-sani: Defn-i mevtâ içün 

mekâbire huzûr ve eyyâm-i ma‘hûdede ziyâret-i kubûr nice türlü muhar-

ramâtın sudûruna ve mekrûhâtın zuhûruna bâis olur. Lâyık budur ki, ehl-i 

İhtisâb onları def’ u men’ ile me’cûr u musâb olalar. Evvel: Hatm-i Kur’an-i 
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Kerim olunup secde-yi tilâvet te’hir olunur. Ma‘a hâzâ secde-yi tilâveti tehir 

mutlakan kerihdir. Niteki Şerh-i Tahâvi’de mezkurdur. 

Sâni: Hîn-i tilâvette huzur-i bâzı sudûr içün kıyâm ederler. Ve esnâ-i 

tilâvette kıyâm fi‘l-i haramdır. Meğer ki, peder ya üstâd-ı hünerver ola. Ni-

teki Hâniyye’de mesturdur…” şeklinde devam eden uzunca bir fasıl ekle-

mektedir. (s. 51a)   

Mütercim Ali Cevherî’nin asıl esere eklediği pasajlara dair son bir örnek 

vererek bahsi kapatacağız. Bu zımmîlere yönelik ihtisâbı konu edinen 

23.babda Ali Cevherî’nin zımmîlerin giymeleri gerektiği elbiselerle ilgili ter-

cüme esere eklediği pasajdır. Ali Cevherî, Sunnâmi’nin “Zimmîler aynı şe-

kilde mahremleriyle evlenmekten ve İslam’da haram olan bir şeyi alenî ola-

rak yapmaktan men edilirler. Çünkü burda müslümanları küçük düşürme 

ve batılın hakla muârazası vardır”(Nisâbu’l-İhtisâb, s. 237)şeklindeki ifade-

sinden sonra şu pasaja eserde yer vermektedir: “Ve tâife-yi zimmiyân 

melâbis ve merâkibde ehl-i imâna teşebbühten men’ olunmak gerektir. Zira 

ehl-i İslâm’a ikrâm ü iclâl ve küffâr-i bed-kirdâra mehmâ emken tahkîr u 

izlâl lazımdır. Ve ehl-i İslâm’a müşâbehet onlara ihânet ve küffâr-i bed-

kirdârı mekremettir. Pes ol kavmi delalet-şiâr ‘ülemâ ve sülehâya mahsus 

olan libâs ü disârdan men’ olunmak gerektir. Ehl-i zimmete emsâr-i müs-

limînde bi-tarîki’ş-şöhret ata binmek câiz değildir…” (s. 71a) 

5.3. Tercüme ile asıl eser arasındaki üslub farklılığına dâir ör-

nekler  

Yukârıda Ali Cevherî’nin eseri tercüme ederken birebir tercüme yerine 

eserde bazı tasarruflarda bulunarak üslübunu daha da güzelleştirmeyi ve 

süslemeyi amaçladığına değinmiştik. Şimdi bu başlık altında biz asıl eserle 

tercümesi arasındaki üslüb ve tercüme farklarına dair birkaç örnek zikret-

mek istiyoruz.  

1). Nisâbu’l-İhtisâb 27. Bab, s. 313  
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ة فلم ينزجرعن ه عمر رضي هللا مر  قفي كان يدمن شرب اخلمر فحد  جن الث  اب ِم عبية : روي أن أذكر يف الكفاية الش  

ن لسعد صاحب يف اجليش فأمره اص. وكاوق   بن أىبسعد  له عمر رضي هللا عنه اىلا اثنيا فلم ينزجر فوك  قام عليه حد  أذلك ف
ة  بلغوا قرب القادسي  آخر حت    ده صاحبه وكان حيمله من منزل إىلينما ذهب فقي  أن حيمله أ  

“El-Kifâyetü’ş-Şa‘biyye’de zikredilmiştir: Rivayet edilir ki, Ebu Mihcen es-

Sekafî içki içmeyi alışkanlık haline getirmişti. Hz. Ömer (r.a) ona had uygu-

ladı fakat bu fayda vermedi ve ikinci defada had uygulamasına karşın Ebu 

Mihcen bu alışkanlığından vazgeçmedi. Hz. Ömer (r.a) onun işini Sa‘d b. 

Vakkas’a bıraktı. Sa‘d’ın orduda bir arkadaşı vardı. Sa‘d ona emretti ki her 

nereye giderse Ebu Mihcen’i de kendisiyle götürsün. Sa‘d’ın arkadaşı onu 

zincire vurarak kendisiyle gittiği her yere götürüyordu ve bir gün onlar 

Kâdisiyye’ye vardılar.” 

Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb 2. Bab, s. 13a 

Kifâye-i Şa’biyye’de mesturdur: Hazreti Ömer adâlet-eserin zamân-i 

eyâlet ve evân-i emâretinde ashâb-i irfan ve tâife-yi şüc‘andan bir merd-i 

vefî ki adına Ebu Mihcen es-Sekafî derlerdi… zevrak-i bâdinin bahr gibi 

şûride-i hâli ve duhter-i rez âşık pür-melâlı olup bir ân bâde-yi gül-rengi 

görmese benefşe gibi serbezânu edip kararır ve bir gün eline sâğar almasa 

nergis gibi gözleri yolda kalıp benizi sarardı. Her kanda bir hum görse der-

dümî gibi dibine çöküp üstüne kûb düşer ve her kaçan ki, kûy-i muğânda 

yâranla meclis eylese eski hasır gibi düşerdi…Eğerçi Hazreti Ömer bu cür-

mü içün ona nice kerre ‘itâb ve iki defâ ikâmet-i hadd birle zecr ü ‘ikâb et-

mişti. Amma hiç vecihle eser ve bu babda vâki olan cedd ü cehdi kârkar ol-

mamıştı. Ve bunun emrini Hâlid b. Velid’e tefvîz u tevkîl edip habs u tenkîli 

emr eylemişti. Ol dahi mânend-i bebr ü şîr ol merd-i pelengi efgeni der 

zencîr edip evinde hapsetmişti. Nâgâh bu esnâda Hazreti Ömer Halid’i 

emîrü’l-ceyş edip taraf-i Kâdisiyye’ye sefer emreyledi tâ ki, ol tarafta olan 

küffâr-i hâkisârla ceng ve bu kâh-i ferâh ser-bî sâmanlarını teng ede. Pes 

Halid b. Velid menzil bi-menzil ki, seyrederdi, Ol batal-i şedîd dahi mağlûl u 
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meflûl bilesince giderdi tâ ki, diyâr-i küffâra dühûl ve kurb-i Kâdisiyye’ye 

vüsûl müyesser olub küffâr-i bed-kirdârla neberd mukarrar oldu. 

2). Nisâbu’l-İhtisâb 32. Bab, s. 331  

هذه عبد من دون هللا تعايل. فغضب وقال بشجرة ت   ن كان قبلنا مر  رجال م   ن  ه ذكر أن  عن عكرمة رضي هللا عنه أ

ه حنو الشجرة ليقطعها خذ فأسه وركب محاره مث توج  ه ذهب إىل بيته وأن  شجرة تعبد من دون هللا تعايل مث أال  

“İkrime’den (r.a) gelen bir rivâyete göre eski dönemlerde bir adam ken-

disine ibâdet edilen bir ağacın yanından geçmişti. O bu duruma kızmış ve 

demişti: “Allah’ı bırakıp bu ağaca ibâdet ediyorlar”. Sonra evine dönmüş, 

baltasını almış ve merkebine binerek o ağacı kesmek için yola koyulmuştu.” 

Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb 3. Bab, s.16a-b  

“Niteki İkrime’den tarîk-i sahih isnâd-i sarîh ile rivâyet olunur: Hikâye: 

Kadîmü’l-eyyâmda bir âbid-i pâk-sîret eknâf-i âlemde seyâhat ederken yolu 

bir diyâra erişti ki, ol diyârın halkı dîv-i racîme? olmuşlar. Ve râh-i fesâda 

düşüp tarîk-i sedâdı komuşlar ve kemâl-i cehâlet ve hamâkatlerinden ol 

kavm-i bed-nehâd bir dıraht-i cemâdı ma‘bûd edinip ol câyı kıble-yi hâcet ve 

mahall-i münâcât edinmişler. Pes bu gayy-i sarih ol zâhide kati kabih gelip 

kasd eyledi ki, ol dıraht-i tendibâdı gazab birle berbâd edip ashâb-i din ü 

milleti dilşâd ede. Pes bıçağını eline alıp himârına bindi ve ol dıraht-i bed-

bahtı kesmek niyetiyle yola indi…” 

3). Nisâbu’l-İhtisâb, 32. Bab, s. 334  

نفسه فيها   ألقىسفينة مشحونة خبوب من مخر محلت من مصر للخليفة فا  ن  هللا أ بلي رمحهبكر الش   حكي عن أىب

فلم يرقها  واحد    بقيفجعل أيخذ واحدا واحدا ويريقها كلها والقوم سكوت من هيبته حت    

“Ebu Bekr Şiblî’den (rahimehullah) hikâye olunduğuna göre Halife’ye 

bir gemiyle küpler dolusu şarap getirmişler. O, kendisini o gemiye bırakmış 

ve bir bir küpleri dökmeye başlamış. Ordakiler onun heybetinden susmuş 

kalmışlar. Şibli bütün küpleri dökmüş geriye sadece bir küp bırakmış”.  

Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb , 3. Bab, s. 19a  
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“Niteki Ebu Bekir Şibli’den ki, meşâyih-i ‘izâm ve evliyâ-i kiramdandır, 

rivâyet olunur ki, bir gün sâhil-i Nil’de giderken ve havâlî Mısır’da geşt ü 

güzâr ederken gördü ki, bir tâife bî-şerm ü hicâb bir keştîye küpler birle şa-

rap doldururlar, tâ ki, halifeye ilettiler. Pes âteş-i gayret şeyhin çiğerini yaktı 

ve bi-ihtiyar özünü ol keştîye bıraktı. Ve ashâb-i sefîne birkes tekellüme ka-

dir olmayıp şeyh-i mezbur ol küplerden bâde-yi hamrâyı hûn-i gâzâ gibi 

döktü. Ve erbâb-i sefîne eğerçi tahammül ettiler ama bâr-i gâm bellerini bük-

tü. Tâ bu cümle-yi küplerden bir küp kalıp onu dökmeyip koyup gitti.”  

4). Nisâbu’l-İhtisâb, 32. Bab, s. 335-336  

ون  محد واملغن   هللا تعاىل وكان غلمان نصر بن أاب غياث كان يسكن مبقابر خبارى فدخل املدينة ليزور خاله يف أن  حكي أ

ماء واستعان ابهلل تعاىل وأخذ العصا ومحل  الس   اهد ... فرفع رأسه إىلداره معهم املعازف واملالهي. فلما رآهم الز  خيرجون من 

لطان ىل دار الس  إرين وا منهزمني مدب  عليهم محلة فول    

“Anlatıldığına göre Ebu Giyâs Buhâra kabiristanlarını kendisine mesken 

edinmişti. Birgün dayısını ziyâret için şehre girdi ve bu esnâda Nasr b. Ah-

med’in köleleri ve şarkıcıları yanlarında şarkı âletleriyle emîrin evinden 

çıkmakta idiler. Zâhid onları görünce başını semâya kaldırdı ve Allah’tan 

yardım isteyerek asâsıyla onlara girişti. Onlar zâhidin saldırısıyla hezimete 

uğradılar ve dönüp sultanın evine kaçtılar.”  

Tercüme-i Nisâbu’l-İhtisâb, 3. Bab, s.20a 

“Buhâra’da bir kimesne vardı ki, Ebu Gıyâs dimekle ma‘ruf ve kemâl-i 

zühd ü salahla mevsûf olup nice yıllar idi ki genc medfun gibi künc-i 

harâbâtı mesken ve ejder nefsini helâk etmek içün toza toprağa gömülüp 

mekâbir üzerine vatan edinmişti. Ve bâzı devâ‘î birle bir gün şehre dâhil 

olup nâgâh gördü ki emîr-i beledin gulâmı savt u terâne ve çeng ü çeğâne 

birle dâr-ı emirden çıkarlar. Pes zâhid-i pâk-tebâr bu hâli gördükde bi-

ihtiyâr olup yüzünü göğe tuttu ve Hak Teala’dan istiânet edip ol kavme 

hücûm etti. Pes ol kavm-i şirâr zâhidin heybetinden târumâr olup dâmen ar 

u nâmusu ellerinden saldılar ve kemâl-i havflerinden çeng ü çeğâneyi yere 
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çaldılar. Ve fi’l-hâl firâr edip dâr-ı emîre girdiler ve onda dahi karâr etmeyip 

tâ emirin sürdaktına erdiler.”   

Yukarıda asıl eser ile tercümesi arasında gördüğümüz farklılıkların ya-

nısıra muhteva açısından bakıldığında da eserin aslı ile tercümesi arasında 

bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Şöyle ki, tercümenin aslı olan Nisâbü’l-

İhtisâb 64 bab ihtiva ederken, tercümesi 45 bab içermektedir. Bunun Ali Cev-

herî tarafından asıl eserden bâzı babların çıkartılması şeklinde eserin muh-

tevasının azaltılması şeklinde mi olduğu ya da onun kullandığı nüshanın 45 

bab mı içerdiği hususu bize kapalı kalmaktadır. Çünkü Ali Cevherî kendisi 

eserin 45 babdan meydana geldiğini ifade etmektedir. Bu ifadeye bakılırsa 

müellifin esas aldığı nüshanın 45 babdan müteşekkil olduğu kanaati bizde 

daha ağır basmaktadır. Asıl eserle tercümesi arasında bab mukayesesi için 

eserin muhtevası bölümünde verdiğimiz tabloya bakılabilir.  

Bunun dışında asıl eserle Ali Cevherî tarafından yapılan tercümesi ara-

sında babların sıralamasında bâzı farklılıklar bulunduğu gibi86 bâzı bab baş-

lıklarının aynı anlamı ifâde eden farklı kelimelerle ifâde edilmesi veya bâzı 

kelimelerin bab başlığından çıkartılması veya yeni kelimelerin eklenmesine 

dayalı farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin asıl eserde “fi beyâni âdâbi’ş-

İhtisâb” isimli bab tercüme de “fi âdâbi’l-İhtisâb” şeklinde, asıl eserde “Fi’l-

İhtisâb fi itlâfi’l-benc alâ’l-müslimi ve ta‘zîri âkilihî ve şâribihî” isimli bab 

tercümede “Fi’l-İhtisâb alâ men ye’kulu’l-beng” şeklinde, asıl eserde “Fi’l-

İhtisâb alâ men yuzhiru’l-bidaa‘ fi’l-buyûti ve fî hücûmi’l-muhtesibi alâ bey-

ti’l-müfsidîne bilâ iznihim” isimli bab tercümede “Fî cevâzi hücûmi’l-

muhtesib ‘alâ beyti’l-mufsidîn” şeklinde, asıl eserde “Fi’l-İhtisâb fi bâbi’l-

ilm” isimli bab tercümede “Fi’t-teallumi ve’t-ta‘lîm” şeklinde isimlendiril-

miştir.  

Sonuç olarak tercüme ile asıl metni karşılaştırdığımızda gördüğümüz 

farklılıklar örneğin müellifin kendi yorumları ve şiirlerini tercümede derc 

 
86 Bab sıralaması mukayesesi için muhteva tablosuna bakılabilir. Tez metni s. 48  
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etmesi, eserden bazı bölümleri tercümeye almaması ve esere bazı pasajlar 

eklemesi ve esere farklı üslub kazandırması eserin birebir tercümeden ziya-

de mütercim tarafından aynı zamanda bir değerlendirme, şerh ve ihtisar 

mahiyetlerine büründürüldüğünü ve müstakil bir eser görünümü kazandı-

ğını söylememizi mümkün kılmaktadır. 

 

D. Değerlendirme  

16. Yüzyıl Osmanlı âlim, edib, fakih ve biyografi yazarları arasında sayı-

lan ve hem müderrislik hem de kadılık yapmış olan Ali Cevherî’nin, 

Sunnâmi’nin hisbe alanında kaleme almış olduğu Nisâbü’l-İhtisâb isimli ese-

rini Osmanlı Türkçesi’ne kazandırmakla yaşadığı dönem Osmanlı devlet 

yetkililerine yönelik nasihatta bulunmayı ve İhtisâb alanına katkı yapmayı 

amaçladığı söylenebilir. Nitekim yukarıda da değindiğimiz gibi Ali Cevherî, 

eserin tercümesine yazdığı önsözünde eseri hangi amaçla tercüme ettiğini 

bize açıklamaktadır. Bahsettiğimiz önsözünde Ali Cevherî, öncelikle şeriat 

hükümlerinin uygulanmasının önemi, mülk ve devletin bekâsının ancak 

şeriatın uygulanmasına bağlı olduğu ve devlet yetkililerinin şeriatı uygula-

mada ihmalkar davranmamaları gerektiği ve alimlere de “din nasihattır” 

hadisi şerifi muktezâsınca onları uyarmak görevi düştüğünü ifade etmekte-

dir. Sunnâmi’nin Nisâbü’l-İhtisâb isimli eseri, devlet yetkililerine hisbe ile 

ilgili yapmaları gereken görevleri mûteber kaynaklardan hareketle bir araya 

getirmesi ve özet halinde sunması açılarından onun dikkatini çekmiş ve 

kendi yaşadığı coğrafyada rastlamadığı böyle bir eseri tercüme etmekle bu 

alanda önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmüştür. Ali Cevherî 13. 

Yüzyılda telif edilmiş ve daha çok yazıldığı döneme dair karşılaşılan sorun-

lara yoğunlaşan pratik hisbe literatürü kapsamında değerlendirebileceğimiz 

Nisâbü’l-İhtisâb’ı tercüme ederken aynı zamanda kendi yorumlarını ve gö-

rüşlerinide ekleyerek eseri yaşadığı dönemde gördüğü sorunlara da cevap 

verecek şekilde yeni bir hüviyete kavuşturmuştur. Nitekim mütercim eserde 
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yer yer “fi zamâninâ” ve “fi diyârinâ” başlıklarını açarak kendi yaşadığı dö-

nem ve coğrafyada karşılaşmış olduğu meselelere değinmiştir.  

Mütercimin yaşadığı 16. Yüzyıl’ın ikinci yarısı, Osmanlı Devlet teş-

kilâtında bâzı bozuklukların ortaya çıktığı ve mali, ekonomik ve diğer birçok 

alanın bu tür bozukluklardan etkilendiği bir dönemdir87. Devlet teşkilatında 

ortaya çıkan bu tür bozukluklara dikkat çekmek ve devlet yetkililerine yol 

gösterme adına bu dönemden itibâren bâzı müellifler eserler kaleme almış-

lardır. Bu eserler arasında Lütfi Paşa’nın Âsafnâme’si, Müverrih Ali Efen-

di’nin Füsulü’l-hall ve’l-akd ve usulü’l-harc ve’n-nakd’ı ve Yaşar Yücel’in yayın-

ladığı Kitabü mesâlihi’l-müslimin ve menafii’l-müminin sayılabilir. Aynı dö-

nemde yaşayan Ali Cevherî’nin Tercüme-i nisâbü’l-İhtisâb isimli eseri de bu 

çerçevede değerlendirilebilir kanaatindeyiz. Şöyle ki, hem Ali Cevherî’nin 

eseri devlet yetkililerine tavsiyeler içermesi yönünden takdir etmesi ve aynı 

zamanda esere kendi döneminde karşılaştığı meselelerle ilgili tavsiye ve 

görüşlerini de katması bu kanımızı destekler mahiyettedir. Fakat daha özel-

de Ali Cevherî’nin eseri Osmanlı İhtisâb Müessesesi’ne katkı yapma ve bu 

müessesenin bozulan taraflarına dikkat çekme ve çözüm önerileri sunma 

bağlamında değerlendirilmelidir. Nitekim yukarıda değindiğimiz 16. Yüz-

yılda Osmanlı Devleti’nde görülen bozukluklara dikkat çekmek ve çözüm 

önerileri sunmak adına kaleme alınmış eserlerden Kitâbü mesâlihi’l-müslimin 

ve menâfii’l-mü’minin isimli eserde geçtiği üzere bu dönemde İhtisâb Müesse-

sesi âtıl duruma gelmiş, İhtisâb kuralları uygulanmaz olmuş ve muhtesible-

rin görevi kötüye kullanmaları yüzünden halkın zarar gördüğü ifâde edil-

miştir.88 Aynı eserde bunun sebeplerinden birisinin iltizam sisteminden do-

layı muhtesiblerin devlet tarafından atanmadıkları ve bu göreve iltizâmı 

alarak gelen kişilerin bu görevi kötüye kullandıkları ve halktan bâzen yerli 

yersiz vergiler topladıkları ifâde edilmektedir. Eserde çözüm olarak muhte-

 
87 Osmanlı Devlet düzenine ait Metinler: Kitabü mesâlihi’l-müslimin ve menâfii’l-müminin, 

yay: Yaşar Yücel, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih coğrafya fakültesi, 1980, s. 29  
88 Osmanlı Devlet düzenine ait Metinler: Kitabü mesâlihi’l-Müslimin ve menâfii’l-müminin, 

s. 30  
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sibliğe ilim sâhibi, yaşlı başlı câhil olmayan ve yüzü nurlu kimselerin atan-

ması önerilmektedir. Aynı zamanda Ali Cevherî’de eserinde muhtesibliğe 

tâyin hususunda hiç iltizam usûlüne temas etmemekte ve muhtesiblerin ehil 

kişiler arasından devlet tarafından atanması ile ilgili hisbe eserlerinde yer 

alan kuralı sâdece zikretmektedir. Bunun yanında Ali Cevherî’nin tercüme 

eserinde Osmanlı İhtisâb Müessesesi’nin karakteristik özelliklerinden olan 

esnaftan vergi toplama ve İhtisâb kurallarına uymayanlara yönelik bâzı para 

cezaları verme yöntemine de hiç değinilmemektedir. Nitekim daha sonraki 

dönemlerde İhtisâb vergilerinin halkta ve esnaf gruplarında huzursuzluğa 

ve isyanlara sebep olduğunu ve bu vergilerin dönem dönem kaldırıldığını 

biliyoruz.89 Buna ek olarak eser Osmanlı İhtisâb Kânunnameleri’nin aksine 

ekonomik ve çarşı-pazarla ilgili konulardan çok ibâdetler, dinin yaşanması, 

bidatlerle mücâdele ve sosyal hayatta görülen problemler üzerine yoğun-

laşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Ali Cevherî’nin söz konusu eseri ter-

cüme ederek bir tür Hisbe Teşkilatı’nın nasıl olması gerektiği ile ilgili devlet 

yetkilileri ve ilgili ilim erbabına yol gösterme amacı gütmüş olduğu söylene-

bilir. İhtisâb Müessesesi ile ilgili meseleler dışında Ali Cevherî eserinde yer 

yer kendi döneminde karşılaştığı farklı alanlardaki bozukluklara da temas 

etmiştir. Biz şimdi Ali Cevherî’nin eserinde dönemiyle ilgili hangi meselele-

re temas ettiğini ve ne gibi çözüm önerileri sunduğunu içerikten örnekler 

getirmek suretiyle ortaya koymaya çalışacağız.  

Ali Cevherî’nin eserinde üzerinde durduğu meselelerden birisi yaşadığı 

dönemde emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ‘ani’l-münker görevinin ihmâl edilmesinden 

ve şeriatın gereği gibi uygulanmamasından dolayı kötülüklerin ve günahla-

rın yayılmış olmasıdır. Mütercim bunlar arasında özellikle içki ve zinâ suçu-

nun yaygınlaştığını ve bu hususta yapılan ihmaller nedeniyle meyhânelerin 

ve fuhuş mekanlarının arttığını ifâde etmektedir. Ali Cevherî bu duruma 

çözüm önerisi olarak hükûmet yetkililerinin ve bu işle görevli kimselerin bu 

duruma müdâhele etmeleri gerektiğini ifâde etmektedir.[9a, b] Nitekim aynı 

 
89 Ziya Kazıcı, a, e, s. 199-203  
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dönem Osmanlı İstanbul’undaki günlük hayatı konu edinen Ahmed Refik’in 

Onuncu Asr-i Hicride İstanbul Hayatı isimli eserinde belirtildiğine göre o dö-

nemde İstanbul’da çamaşırcı kadınlar adı altında fuhuşla iştigâl eden kadın-

lar peydâ olmuş ve yetkililerden bu duruma karşı önlem almaları istenmiş-

tir.90  

Ali Cevherî’nin yukarıdaki ifâdelerinden hisbe teşkilatı yetkililerinin o 

dönemde emri bi’l-ma’ruf ve nehyi ani’l-münker görevini özellikle de ibâdetler, 

dini hayat ve haramlarla ilgili olan hususlarını uygulamada ihmalkar dav-

randıklarını anlıyoruz. Zira bu hususa yukarıdada değinmiştik. O dönem 

için hem İhtisâb Müessesesi’nin âtıl durumda olması hem de iltizâma verilen 

İhtisâb görevine gelenlerin bu işe ehil olmamaları bu durumun başlıca ne-

denlerinden birisi idi. Ali Cevherî eserinde bu problemi zikrettikten sonra 

muhtesiblerin âlim, mütedeyyin ve kâmil mü’minler arasından atanmasının 

selefin güzel âdetlerinden olduğunu ifâde etmektedir. [10a] Bu ifadâlerinden 

anlaşılacağı üzere Ali Cevherî yaşadığı dönem için selef yönteminin tekrar 

geçerli hale getirilmesinin gerekli olduğu fikrine sâhip görünmektedir.  

Ali Cevherî’nin dönemi için şikâyette bulunduğu emri bi’l-ma’ruf ve nehyi 

ani’l-münker görevinin özellikle haramlar konusunda gereği gibi uygulan-

maması probleminin sebeplerinden birisi bize göre İhtisâb müessesesi’nin 

kendi işleyişinden kaynaklanmaktadır. Zira Osmanlı İhtisâb Müessesesi 

konusunu işlerken gördüğümüz gibi o dönem için İhtisâb Müessesesi’nin 

işleyişini düzenleyen İhtisâb Kânunnâmeleri daha çok çarşı-pazar konuları 

üzerine eğilmekte ve dini hayat, ibâdetler ve haramların nehyi konusuna 

çok az temas etmekteydiler. Bu durum muhtesiblerin daha çok çarşı-pazar 

işleriyle ilgilenmesine ve ibâdetler ve haramlarla ilgili hususlara daha az 

dikkat yetirmelerine getirip çıkartmaktaydı. Ali Cevherî’nin bu konudaki 

tutumundan ve genel olarak eserinde çarşı-pazar meselelerinden çok ibâdet-

ler, şeriat hükümleri, bidatler ve haramların nehyi konularını işlemesinden 

 
90 Ahmed Refik, Onuncu Asr-i Hicride İstanbul Hayatı, İstanbul: Enderun Kitâbevi, 1988, s. 39-

40  
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onun Osmanlı İhtisâb Müessesesi işleyişiyle barışmadığını ve bu konuda 

bâzı ıslahatlar yapma fikrine sâhip olduğunu anlıyoruz.  

Burada üzerinde durmak istediğimiz konulardan birisi Ali Cevherî’nin 

ta’zir konusuna bakış açısıdır. O, eserinde ta’zir konusunda verilecek cezâla-

rı açıklarken ta’zirin hadden az olması gerektiğini ifade etmekte ve ta’zirin 

ölüme götürecek safhaya ulaşamayacağını ifâde etmektedir. [31b, 32a] Fakat 

Osmanlı Dönemi için bâzen ta’zir cezası olarak ölüm ve başka ağır cezâların 

verildiği bilinmektedir. Bunu Ali Cevherî ile aynı dönemde yaşamış Dede 

Cöngi’nin(975/1567) es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye91 eserinde görmekteyiz. Sözkonusu 

eserinde Dede Cöngi sultanın ta’zir olarak lûtî’ye, beşinci defa hırsızlık ya-

pana ve kısas uygulandıktan sonra şâhitlikten dönen kişilere ölüm cezâsı 

verebileceğini ifâde etmektedir.92Ayrıca Dede Cöngi’ye göre sultan gerek 

gördüğü taktirde bâzen boğma ve yakma cezalarınıda uygulayabilir.93 Bura-

da gördüğümüz gibi Dede Cöngi konuya siyâsi açıdan bakarak döneminde 

artan bozgunculuk ve suçlara orantılı olarak sultânın ta‘zir yetkisini geniş-

letmeye çalışırken94 Ali Cevherî meseleye fıkhî açıdan bakmakta ve ta’ziri 

hadlerin sınırında tutarak sultânı ve yetkilileri verilen cezâlar konusunda 

keyfiliğe götürecek yolların önünü tıkamaya çalışmaktadır. 

Ali Cevherî’nin eserinde üzerinde durmak istediğimiz konulardan birisi 

bayram ve diğer şenlik günlerinde çalgı âletlerinin kırılması meselesidir. Ali 

Cevherî’ye göre muhtesibin yakması veya kırması gereken nesnelerin başın-

da çalgı âletleri gelmektedir. Müellif bayram ve düğün günlerinde def ça-

lınması ile ilgili hadislerin delil teşkil edecek seviyede olmadığı ve dolayısıy-

la çalgı âletlerinin haramlığının âyetle sabit olduğu gerekçesiyle bunların 

muhtesib tarafından kırılması ve yakılması gerektiğini ifâde etmektedir.[33a, 

 
91 Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim Dede Cöngi, Es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye, dirase ve 

tahkik: Fuad Abdulmün‘im, İskenderiyye: Müessesetü Şebâbi’l-Câmia, t.y  
92 Dede Cöngi, a, e, s. 78-80  
93 Dede Cöngi, a, e, s. 76  
94 Abdullah Sabit Tuna, Osmanlı Siyasetname Geleneği İçinde Dede Cöngi’nin Yeri ve 

Eserinin Tahlili, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul, 2011, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 43  
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33b] Dolayısıyla müellifin bu konudaki ihtilafların dikkate alınacak düzeye 

ulaşmadığı görüşünde olduğunu ve İhtisâbın uygulanması için münker fiil-

de bulunması gereken “ittifakla münkerliğinin kabul edilmiş olması” şartını 

sağladığı düşüncesinde olduğunu görmekteyiz.  

Ali Cevherî’nin eserinde değindiği konulardan bir diğeri sûfilerin zikr 

meclislerinde yaptıkları raks ve deveranlardır. Müellife göre sufilerin raks 

ve deveranları dinen câiz değildir ve raks büyük günahlardandır. Ayrıca 

müellife göre semânın Kur’an ve diğer vaazler hariç diğer çeşitleri haramdır. 

[40a] Bu yönüyle müellifin tasavvufun bazı uygulamalarına karşı olduğunu 

ve tasavvufu şeriat içerisinde tutmaya çalıştığını görüyoruz. Zira o eserinin 

başka bir bölümünde büyük sûfi diyerek bahsettiği Ebu Bekir Şibli’den[19a] 

naklen bir hikâye nakletmekte ve Cüneyd Bağdâdi’den övgüyle bahsetmek-

tedir.[34b]Ali Cevherî ile yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış büyük Os-

manlı Şeyhulislamlarından Ebussuud Efendi’nin(982/1574) de sûfilerin raks 

ve deveranları hakkındaki görüşü Ali Cevherî’nin görüşü ile paralellik ar-

zetmektedir. O verdiği fetvalarda sûfilerin raks ve deveranla zikretmelerinin 

câiz olmadığını ve devlet yetkililerinin raks ve deveran yapan sûfileri bu 

fiilden menetmeleri gerektiğini ifade etmekte ve zikrin sükûnet içerisinde 

oturarak yapılması gerektiğini dile getirmektedir.95   

Burada değinmek istediğimiz konulardan birisi de Ali Cevherî’nin 

oyunlar ve nerd oynamanın hükmü hakkındaki görüşleridir. Müellifin ifâde 

ettiği üzere nerd, satranç ve diğer eğlence türleri haram kapsamına girer. 

Çünkü bunlar abesdir ve her abes haramdır ve bu tür oyunları oynayanlara 

İhtisâb uygulanır. [46a, 46b]Bu konuda da Ali Cevherî’nin Ebussuud Efendi 

ile aynı görüşü paylaştığını müşâhede etmekteyiz. Zira Ebussuud Efendi’ye 

göre de satranç oynamak dinen helal değildir ve oynayanlar bundan engel-

lenmelidirler.96 Fakat müellifin burada bu gibi fiilleri işleyenlere İhtisâb uy-

 
95 M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhulislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, 

Enderun Kitabevi, İstanbul 1983, s. 83-88  
96 M. Ertuğrul Düzdağ, a, e, s. 199-200  
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gulanır demekle neyh edilecek münkerde aranan şartlardan birisi olan 

münkerin muttefekun aleyh olması şartını ihmâl ettiği görülmektedir. Zira 

bâzı oyun ve eğlencelerin hükmü hususunda ihtilaf vârit olup konunun 

muttefekun aleyh kapsamına girmediği bilinmektedir. Oysa ki, müellif diğer 

bablarda bu kuralı gözetmekte ve mesela at etinin hükmü konusundaki ihti-

laftan dolayı ihtisâbın derecesinin değişeceğini ve avret mahalli hususunda 

Mâlikiler ve Ehl-i Hadis’in bazı farklı içtihatlarından dolayı bu konuda ih-

tisâbın yapılamayacağını ifâde etmektedir. 

Ali Cevherî’nin eserinde dikkatimizi çeken noktalardan birisi müellifin 

kadılık görevine farklı bakış açısıdır. Ali Cevherî’ye göre yaşadığı dönemde 

kadılık görevini üstlenmek büyük günahlardandır. Çünkü yaşadığı dönem-

de örfi hükümlerin çokluğu şeriat hükümlerinin uygulanmasına mâni ol-

makta ve câhil ve fâsık yöneticiler kadılarda istiklal bırakmayıp kendi görüş 

ve isteklerini onlara uygulatmaktadırlar. Bu şekilde kadılık yapan kimse 

zâlim yöneticilerin zulmüne ortak olduğu için kadılık görevinden uzak 

durmak gerekmektedir. Müellifin ifâde ettiğine göre gerçi bâzıları kadılık 

görevini üstlenmeyi mubah görseler de o dönemde bâzı verâ sahibi âlimler 

kadılık görevinden uzak durarak fakr ve yokluk içerisinde yaşamayı tercih 

etmektedirler. [48a, 48b] Fakat müellifin hayâtı kısmında temas ettiğimiz 

üzere ömrünün son dönemlerinde kadılık görevini üstlenmesi onun bu gö-

rüşünden dönmüş olduğu veya zarûreten bu görevi üstlendiği ihtimâlini 

gündeme getirmektedir.  

Ali Cevherî ile aynı dönemde yaşamış olup dönemin kadılık görevi ile 

râzılaşmayan ve kadılara yönelik sert eleştiriler getiren zâtlardan bir diğeri 

meşhur Osmanlı âlim ve ediplerinden olan Âşık Çelebî’dir(979-1572). Çelebî, 

İbn Teymiyye’nin Siyâsetü’ş-Şer’iyye eserini tercüme ettiği ve kendi ekleme-

lerini de yaptığı Mirâcu’l-iyâle ve minhâcü’l-adâle97 isimli eserinde kadılık ile 

 
97 Yazma halinde bulunan eser Ahmet Çelik tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

Biz eser ile ilgili atıflarımızı bu tez üzerinden vereceğiz. Bkz: Ahmet Çelik, Aşık Çeleb’i’nin 

“Miracu’l-İyâle ve Minhâcü’l-Âdâle” Adlı Eserindeki Siyaset Düşüncesi, Marmara Üniver-
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ilgili meseleleri ele alan bir bölüm eklemekte ve kadılara yönelik bâzı eleşti-

riler yönlendirmektedir. Kendisi de hayâtının büyük bir bölümünü kadı 

olarak geçiren Âşık Çelebî, uzun yıllar bu müessesenin içerisinde biri olarak 

eleştirilerini içeriden birisi olarak yapmaktadır.98 Âşık Çelebî’ye göre zama-

nındaki kadılar arasında câhil ve bu göreve ehil olmayan birçok kimse bu-

lunmaktadır ve kendi hevâ hevesi için hakikati gizleyen ve birtakım hilelerle 

üst makamlara iyi görünmeye çalışan kadılar da az deyildir.99Aşık Çelebi 

sözkonusu eserinde sultâna hitâben birçok sorunun kaynağının liyakatsizlik 

olduğunu belirtmekte ve kadılık örneğinde liyâkatsiz kişiler yerine ehil olan 

kimselerin aranıp bulunmaları ve onların devlet kademelerinde yükselmele-

ri gerektiğini ifâde etmektedir.100 Âşık Çelebî’nin dönemindeki kadılık mü-

essesesiyle ilgili bu eleştirilerini Ali Cevherî’nin kadılara yönelik eleştirile-

riyle karşılaştırdığımızda her iki tarafın eleştirilerinin hedefinin farklı oldu-

ğunu görmekteyiz. Şöyleki, Ali Cevherî’nin eleştirilerin ana hedefi kadılar 

değil, kadıları istihdâm eden ve onları kendi zulümlerine ortak eden ve çı-

kardıkları büyük yekun tutan örfi hükümler nedeniyle şeriatın lâyıkınca 

uygulanmasının önüne set çeken zâlim ve câhil yöneticilerdir. Ali Cev-

herî’ye göre bu durumda kadıların kabahati sâdece yöneticilerin teklifini 

kabul etmeleri ve kadılık görevini yaparak onlara yardımcı olmalarıdır. Bu-

nun aksine Âşık Çelebî’nin eleştirilerinin ana hedefinin ise kadıların kendile-

ri olduklarını görmekteyiz. Âşık Çelebî’ye göre sorun liyakatsizlik sorunu-

dur ve birçok bozulmaların ve zülümlerin sebebide câhil ve liyâkatsiz kadı-

lardır. Aşık Çelebî’nin kadılara yönelik sözkonusu eşeltirilerinde kendisinin 

kadılık müessesesi içinden gelmesi ve eseri tertib ettiği sırada büyük ihtimal-

le daha kadılık yapmamış olan Ali Cevherî’nin aksine içerdeki sorunları 

daha iyi görebilmiş olmasının bunda rolü olduğu söylenebilir. Ayrıca Ali 

Cevherî’nin o dönemde kadılık görevi örneğinde devlet yöneticilerine yöne-

 
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim 
Dalı, İstanbul, 2014, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)  

98 Ahmet Çelik, a, e, s. 58  
99 Ahmet Çelik, a, e, s. 58  
100 Ahmet Çelik, a, e, s. 58  
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lik hem Âşık Çelebî’nin101 hemde diğer birçok âlimin yapmaya cesaret ede-

mediği sert eleştiriler yapacak cesâreti kendisinde bulması husûsu dikkate 

değer bir gelişme olarak altı çizilmelidir.    

Hisbe ile ilgili eserlerin birçoğunda olduğu gibi Ali Cevherî de eserinde 

zımmîlerle ilgili meselelere değinmektedir. Müellife göre zımmîler Müslü-

man şehirlerinde kilise inşa etmekten men olunurlar ve açıktan şarap ve 

domuz satamazlar ve haçlarını kiliseden çıkaramazlar. Zimmîler ayrıca gi-

yim-kuşamlarında Müslümanlara benzeyemezler. Onların kendilerine has 

elbiselerini giymeleri gereklidir. Aynı zamanda zımmîler Müslüman şehirle-

rinde ata da binemezler. [71a, 71b] Ali Cevherî zımmîlerle ilgili yukarıdaki 

hususlara değindikten sonra kendi döneminde onlardan sâdır olan bâzı yan-

lış hareketlere değinmektedir. O, kendi yaşadığı diyarda zımmîlerin şer ve 

fesatta kavm-i Semûd gibi oldukları, fakat buna rağmen devlet mevkîlerinde 

iyi yerlere geldikleri ve îtibar gördükleri, oysa ki, onların geldikleri mevkile-

re Müslümanların gelmelerinin çok çabaya mâl olduğu ve bir anlaşmazlık 

durumunda onların sözlerinin kâle alındığından yakınmaktadır. Aynı za-

manda mütercim o dönemde zımmîlerin kendilerine has elbiseleri giyme-

diklerini ve Müslümanlara özel elbiselerle şehirlerde dolaştıklarını ve atlara 

bindiklerini ifâde etmektedir.[72a, 72b] Zımmîlerin kendilerine has elbiseleri 

giymekte göstermiş oldukları ihmâlin o dönem için yaygın bir mesele oldu-

ğunu anlıyoruz. Zira aynı dönem problemlerini işleyen kitaplardan Kitabü 

mesâlihi’l-Müslimin ve menâfii’l-müminin’ ve Hezarfen Hüseyin Efendi’nin 

Telhîsü’l-beyân fi kavânini âl-i osman isimli eserinde aynı soruna değinildiği102 

ve devlet yetkililerinin bu duruma karşı uyarıldıklarını görüyoruz. Ahmed 

Refik’in Onuncu Asr-i Hicride İstanbul Hayatı isimli eserinde o dönemde kadı 

aracılığıyla muhtesibe verilen bir emirden hem Ali Cevherî’nin hemde diğer 

müelliflerin dile getirdikleri gayri Müslimlerin kıyâfetlerinde Müslümanlara 

 
101 Ahmet Çelik, a, e, s. 56  
102 Osmanlı Devlet düzenine ait Metinler: Kitabü mesâlihi’l-Müslimin ve menâfii’l-

müminin, s. 37; Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-beyân fi kavânini âl-i osman, haz: Se-
vim İlgürel, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1998, s. 55  
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benzemeleri ve kendilerine has kıyafetleri giymemeleri probleminin üst ma-

kamlarca kâle alındığını ve çözümü için muhtesibe tâlimat verildiğini öğre-

niyoruz.103  

Müellifin yaşadığı dönemde gündemde olan meselelerden bir diğerinin 

piyasadaki müzeyyef yani düşük ayarlı dirhem ve dînar konusu olduğunu 

anlıyoruz. Müellif “Fi’d-derâhimi ve’d-denânîr” bab başlığı altında bu ko-

nuda bazı âlimlerden nakille müzeyyef dirhemle muâmele yapmanın haram 

seviyesine kadar yükseleceğini ifâde etmektedir. Bu konuda sert uyarılar 

yapan müellif bir müzeyyef dirhemi infâk etmenin yüz dirhem çalmaktan 

daha şiddetli olduğunu ve bazı âlimlerden rivâyetle müzeyyef dirhemle 

muâmele yapanların her dirhem için beş bin günah kazanacaklarını söyler. 

Sunnâmi’den naklen onun dönemindeki sultanların zülümlerinden olan 

hükümranlıkları dönemlerinde kendi adlarına dinar ve dirhem bastırmaları 

ve öldüklerinde bu paraların değer kaybetmesi sonucu halkın zarar görmesi 

problemine değinen Ali Cevherî, bu sorunun kendi yaşadığı merkez bölge-

ler için mevcut olmadığını, fakat merkezden uzak Yemen ve Cezâir bölgeleri 

emirlerinin bu konudaki keyfi davranışları yüzünden halkın bazı haksızlık-

lara mâruz kaldığını ifâde etmekte ve devlet yetkililerinden duruma el atma-

larını talep etmektedir.[67b-70b]    

Son olarak Ali Cevherî’nin eseriyle ilgili dikkatimizi çeken noktalardan 

birisi müellifin kelam ilmi ve kelam kitaplarıyla ilgili tutumudur. Müellife 

göre kelam vecihlerini ve istidlal çeşitlerini bilmeyenler kelam ilmiyle işti-

galden uzak durmalı ve kelam kitaplarına nazar etmemelidirler. Zira bu 

îtikatta bozukluğa yol açabilir. Aynı zamanda müellif bidat fırkaları men-

suplarının kitaplarının da evde tutulmaması gerektiğini ifade etmektedir. Bu 

kabilden Ali Cevherî Sunnâmi’den naklen onun bidat fırkaları mensupları-

nın kitaplarını evde tutmadığını ve evinde bulunan Zemahşeri’nin Keşşâf 

isimli mûtezile mezhebi görüşlerini içeren tefsirini evinden çıkarttığını ve 

 
103 Ahmed Refik, a, e, s. 47  



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 101 ~ 

parasının içki ve domuz gibi nesnelerin parası gibi haram olur düşüncesiyle 

o kitabı satmaya bile teşebbüs etmediğini ifâde eder. [76a-78a] Fakat burada 

dikkatimizi çeken bir husus Sunnâmi’nin Zemahşeri’nin kitabıyla ilgili bu 

düşüncelerine rağmen eserinde daha önceki bölümlerde aynı kitabı kaynak 

olarak kullanmasıdır. (bkz: Sunnâmi, Nisâbu’l-İhtisâb, s. 127-128) 

Sonuç olarak yukârıda Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb eserin-

den verdiğimiz birkaç örnek üzerinden müellifin o dönemdeki olaylara ba-

kış açısını ve nasıl bir zihni altyapıya sahip olduğunu belli bir dereceye ka-

dar öğrenme şansına sahip olduk. Başta da ifade ettiğimiz gibi Ali Cev-

herî’nin dönemiyle ilgili meseleler üzerine görüş beyan etmekte ve devlet 

yetkililerine bâzı nasihatlarda bulunmakta olduğunu verdiğimiz örnekler-

den hareketle görmüş olduk. Örneğin o muhtesiblerin ve diğer yetkililerin 

ihmalleri nedeniyle toplumda yaygınlaşmış haramlara ve bidatlere karşı 

devlet yetkililerini uyarmakta ve zımmîler ve piyasadaki müzeyyef dirhem-

ler konularına dikkat çekmektedir. Özelde ise Ali Cevherî’nin asıl odak nok-

tasının İhtisâb Müessesesi’nin işleyişinin iyileştirilmesi ve müessesede görü-

len bozukluklar ve eksikliklerin giderilmesi olduğunu söyleye biliriz. Zira 

eserden verdiğimiz örneklerden hareketle Ali Cevherî’nin Osmanlı Dönemi 

İhtisâb Müessesesi’nin işleyişinden memnun olmadığını, muhtesib tâyini 

konusunda tercih edilen iltizam sistemi yerine eski selef yönteminin daha 

güzel olduğu düşüncesine sahip olduğunu gördük. Bunun dışında Ali Cev-

herî’nin sûfilerin bâzı uygulamalarına karşı olduğunu, çalgı aletleri ve oyun-

ların hükmü konusunda Hanefi mezhebine sıkı bağlı kaldığını, kadılık göre-

vinin üstlenilmesine dönemsel durumdan dolayı sıcak bakmadığını ve ke-

lam ve bâzı bidat fırka mensuplarının kitaplarının evde tutulmasını hoş 

görmediğini verdiğimiz örneklerden hareketle ifade ede biliriz.        
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A. Latinizede kullanılan nüshalar  

Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli eserinin latinizesini ya-

parken eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan üç nüshasını temel 

aldık. Bunlar Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa bölümü 00722, Yaz-

mabağışlar bölümü 04858 ve Nuruosmaniye bölümü 01423 numaralarda 

kayıtlı nüshalardır. Eserin latinizesinde bu üç nüshadan Şehit Ali Paşa nüs-

hasını esas nüsha, diğer iki nüshayı ise yardımcı nüshalar olarak belirledik. 

Şehit Ali Paşa nüshasını esas nüsha olarak seçmemizin nedeni bu nüshanın 

diğer nüshalara nazaran daha az hata ve kopukluk içermesi ve daha oku-

naklı olmasıdır. Yazmabağışlar nüshasını ele alacak olursak bu nüshanın 

Şehit Ali Paşa nüshasına nazaran okunmasının daha zor ve ibarelerde birçok 

kopuklukların mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bu nüshada ayrıca birçok 

yerde cümle içerisinde bazı kelimelerin yer almadığı ve sayfanın kenarına 

eksik kelimelerin Şehit Ali Paşa nüshasına uygun bir biçimde eklendiği gö-

rülmektedir. Eserin bir diğer nüshası olan Nuruosmaniye nüshası da aynı 

şekilde bazı eksiklikler içermektedir. Bu nüshada bazı sayfaların ve babların 

sıralamasında bir düzensizlik görülmektedir. Ayrıca nüshada birçok eser ve 

bab isimleri siliktir. Bu iki nüshada bulunan yukarıda değindiğimiz noksan-

lardan dolayı, bunlara nazaran daha iyi konumda olan Şehit Ali Paşa nüsha-

sını latinizede esas aldık. Şehit Ali Paşa nüshasıda bazı kusurlar ihtiva et-
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mektedir. Fakat daha az diyebileceğimiz bu kusurları diğer nüshalardan 

hareketle gidermeye çalıştık.  

 

B. Latinizede Takip Ettiğimiz Yöntem1   

1. Metnin latinizesinde özel noktalama işaretleri kullanılmamıştır.  

2. Bir birine yakın anlamdaki iki kelime arasında “ve” yerine “u-ü” 

bağlaçları kullanılmıştır. Örneğin: “medh ü sena”  

3. Eserde türkçeleşmiş kelimeler dışında ض ı harfi noktalı d “ḍ” şeklinde 

gösterilmiştir. Örneğin ضامن  kelimesi “ḍamin” şeklinde okunmuştur. 

  .harfi ( ‘ )şeklinde gösterilmiş, hemze ise( ’ )şeklinde gösterilmiştir ع  .4

5. Arapça ve Farsça kelimelerin orijinallerine uygun biçimde yazılması-

na özen gösterilmiştir.  

6. Nisbet ye’leri şeddeli okunmuştur: Örneğin Şer’iyye, Hâniyye gibi  

7. Uzatma olan sesli harflerde harfin üstüne ( ^ )işareti konulmuştur. 

Örneğin Tâlib, Kâtib gibi  

8. Özel isimlerden sonra gelen hal ve iyelik ekleri apostrof işareti ile 

ayrlımıştır. Örneğin Said’den, Ömer’in gibi  

9. Birden fazla kelimeden oluşan eser isimlerinde her iki kelimenin baş 

harfi büyük yazılmıştır. Örneğin Kifâye-i Şa‘biyye, Fetâvâ-yi Zahîriyye,  

10. Harf-i ta‘rifli tamlamalarda ü’lü geçişler tercih edilmiştir. Örneğin, 

Nisâbü’l-İhtisâb, Seyyidü’l-Murselîn gibi  

11. Okunuşunda şüpheye düşülen kelimeler “?” işaretiyle gösterilmiştir.  

12. Metinde geçen ayet, hadis ve diğer arapça ifadeler arap harfleriyle 

verilmiş ve hadislerin tahrici dipnotta verilmiştir. Eğer sözkonusu Arapça 

ifadelerin müellif tarafından tercümesi yapılmamışsa tarafımızdan tercüme-

si yapılarak dipnotta gösterilmiştir.  

 
1 Latinize metodumuzu oluştururken bu alanda yapılmış latinize eserlerin metotlarından 

istifade ettik. Bu eserler arasında Özgür Kavak’ın Sufi Diliyle Siyaset İrşadü’l-Mürid ile’l-

Murad Fi Tercemeti Mirsâdü’l-İbad isimli eseri ile transkripsiyonu yapılmış Şer’iyye Sicilleri 
en çok faydalandığımız eserlerdir.  
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[2a] Nûr-i tevfik u hidâyet ve lem‘a-yi şem‘a-yi firâset ü kiyâset birle 

zâhir u bâhirdir ki, tîcân-i bidâyât u fevâtih, mâdem ki, dürer-i gurer-i ke-

limât-i ‘anberin-i fevâih-i hamd ü senâ-yi îz ü muteâl birle ki, es‘âd-i kelam 

ve eymen-i makâldir, tersî‘ ve tezyin olunmaya, ber-mûceb-i kelam-i hayri’l-

beşer ması muayyen ve olkıs ve eczem nâ 1 أبت فهو  هلل  ابحلمد  يبدأ  مل  ذى  ابل  أمر  كل 
mukarrerdir. Pes mevâid-i ihtitâma fâiz ve ‘avâid-i fevâid-i itmâma hâiz 

olmak ki, aksâ-yi münâ-yi üli’n-nühâdır, tahmîd-i ve temcîd-i Rabbi Mecid 

birle ratbü’l-lisan olup medh ü senâyı bahşende-yi nimet-i vücûd ve bast-i 

kûnende-i deryâ-yi lutf ü cûd birle müşriku’l-cinân olmaya mevkuftur.  

Beyt  

Ân sâni’ ki, ez eser-i sun’-i felek [2b] 

Çendîn hezâr-i sûret-i nakş-i nigâr 

Yek katre-yi ez bihâr-i atâyiş-i sehâb-berû 

Yek şem‘a-yi ez şemâim-i lutfeş bahâr reft 

 
1 “Allaha hamd ile başlanmayan her önemli iş neticesiz kalır” İbn Mace, Nikah, 19; İbn Hibban, 

Es-Sahih, 1/173  
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Elhamdülillah ‘ale’l-âyeti’l-celîleti’l-fâhirati’l-bâhira ve ni‘âmâyi’l-

cemîleti’l-bâtineti ve’z-zâhira. Mâ tekarrabe ileyhi’s-sekalâni bi’r-rükûi ve’s-

sücûd ve intezame nev‘a’l-insâni fi silki’l-vücûd.  

Ba‘de’z-ân sılât-i salavâti ber-mûceb 2اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه rûh-i pür fütûh-i 

fahr-i kâinât ve hülâsa-i mevcudât ki, ta‘limhâne-i i -a vâridâtd3 القوي عل  مه شديد 

ilâhiyye birle perveriş ve murabbî ve kargâh-ı  i-atrîı şe-da âdâb 4 وما ينطق عن  اهلوى
sübhâniyye birle mustafâ ve müctebâdır.  

Medh-i rasûl-i vâlâ cenâb ez lisân-i mütercim-i kitâb 

Dürr-i yektâ-yi deryâ-yi fütüvvet            Nigîn-i hâtem-i mihr-i nübüvvet  

Şifâsâz-ı fünûn-i derd ü illet                       Tabîb-i hâzık-i merzâ-yi ümmet  

Muhammed’dir ki, tâc-ı esfiyâdır                 Gubâr-i nûr-i çeşm-i evliyadır 

Furûğ-i tal‘atidir zîb-i eflâkın                 Cebîn-i nûr-i bahş-i merkez-hâkın  

Kaşı tuğrâ-yi hükm-i din-i penâhı                Hattı sermeşk-i mektûb-i ilahi  

Edip parmağı mehrin âyasın şakk            Ayırdı küfrle islâmı el-hakk [3a]  

Akıtıp âb-ı dilCEVHERÎ her nebânı                 Yudu çirk-âb-i gafletten 

cihânı  

‘Ale’t-tevâtür ve’t-tevâl iblâğ ü irsâl kılınmak gerektir ta ki, bu süfte-i 

gûher-i a‘mâl züyûr-i yümn ve ikbâl birle ferhunde-fâl ve hüceste-meâl ola.  

Li mütercimi’l-huruf: Sallallahu ‘ale’n-nebi Muhammed ve ‘ale’llezîne 

yelûnehu ihsânen.  

Emmâ ba‘d: Erbâb-i efhâm-i uli’l-ebsâr ve ashâb-i sa‘âdet-i encâm-i sâki-

betü’l-enzâra hafî u mektûm-pûşîde ve nâ-m‘alûm değildir ki, saâdet-i ebe-

diyye ve izzet-i sermediyyeye vüsûl ve metâlib-i seniyye ü semiyyenin 

 
2 “Ey iman edenler! Sizde ona salat edin!” Ahzab Süresi, 56, (DİB Meali)  
3 “(Kur’anı) ona, üstün güçlere sahip Cebrail öğretti” Necm Süresi, 5, (DİB Meali)  
4 “O, arzusuna göre konuşmaz” Necm Süresi, 3, (DİB Meali)  
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husûlü mâ câe bihi’r-rasûlü hüsn ü kabûl birle kabûl edip evâmir-i ilâhiyye-

ye imtisâl ve gubâr-i ‘ubûdiyyet ve tezellül birle dâimâ iktihâl etmekledir. 

Ve bekā-yi binâ-yi mülk ve emârât ve kıyâm-i hıyâm-i eyâlet ü velâyet himâ-

yi şer‘-i şerifi himâyete menût ve hûze-i dîn-i münîfi kemâ yenbeğî sıyânet 

ve riâyete merbuttur. Lâ ceram hukkâm-i câriyetü’l-ahkâma ve umerâ-yi 

sâibetü’l-ârâya lazımdır ki, zülal-i ahkâm-i şer’iyyeyi riyâz-i memalik-i 

mahmiyye’de icrâ edeler tâ nihâl-i âmâl-i ‘izz ü ikbâl ve şâh-sâr-i devlet-i ber 

kemâl semerât-i saâdet-i devâm-âyât ile mâlâmâl olup zûr-bâzû-yi şimşîr 

cihangirleri yevmen fe-yevmen mezîd [3b] ve tâli’-i ferruh-fâl ve huceste-

meâlleri ânen fe-ânen saîd ve ebvâb-i tarb u şâdümânileri güşâde ve esbâb-i 

neyl-i âmâl ü emânileri âmâde ola.  

Binâen alâ zalik vülât-i memalik-i dîne belki farz-ı ayndır ki, hamele-i 

ilm-i şerîf şâmihu’l-erkân ve nekale-i ahkâm-ı dîn-i münif-i râsihü’l-bünyâna 

ki, hil‘at-i kâmet bâlâları tırâz-i ulemâ-yi ümmeti 5كأنبياء بين إسرائيل birle mu‘lem 

ve zât-ı milk sıfatlarına makâm-ı bî-hemtâyı n müsellemdir, ‘a 6 العلماء ورثة األنبياء
samîmi’l-bâl teveccüh ve ikbâl gösterip cevâhir-i zevâhir-i kelimât-i saâdet-

âyât ve leyâli-i gavâli ibârât-i hidayet simâtlarını gûş-i hûşlarına menkûş ve 

levh-i hâtırlarını bunların resm ve nakşîle musavver u menkûş edeler. Ve 

‘ülemâ-yi sâibetü’l-ârâya dahi lazımdır ki, kelime-yi fasîha-i 7النصيحة  ”ألد  ين 

fehvâsı muktezâsınca tarîk-i hakkı keşf ü beyân ve izhâr u ‘iyân etmekte 

taksîr etmeyip kemâ yenbeğî tefhîm ve takrîr edeler.  

Pes bu ‘uhdeden hurûc ve medâric-i mesûbât-i nush ve ta‘lime ‘urûc 

içün bahr-i tâmi ve bedr-i sâmî Şeyh Siraceddin Ömer b. Muhammed b. 

‘Ivaz es-Sunnâmî Nisâbü’l-İhtisâb nâm bir kitâb-ı müstetâb merziyyu’n-

nizâm tertîb ve te’lif ve terkîb ve tersîf [4a] eylemiş ki, ashâb-ı devlet ve 

erbâb-ı meknete bilmesi ehemm-i mehâmm ve etemm-i merâm olan mesâil-i 

 
5 Acluni, Keşfu’l-hafâ, 2/64  
6 “Alimler peygamberlerin varisleridir” Tirmizi, İlim, 19; Ebu Dâvud, İlim 1,  
7 “Din nasihattır” Müslim, İman, 95; Buhari, İman 42;  



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 109 ~ 

şerîfe ve ahkâm-ı münîfeyi kütüb-i mu’teberât, eimme-i sikâttan nakl-i sarîh 

ve isnâd-ı sahîh ile ‘alâ vechi’l-ihtisâr ve’l-icmâl ihtivâ u iştimâl üzeredir. 

Lakin diyâr-ı Rûm ve bu merzbûmda nüshası şâyi’ olmayıp arâyis-i fehâvîsi 

henüz nutk-i zuhûr ve burûzdan cilveger ve şumûs-i metâvisi burûc-i be-

yandan nümâyân ve ziyâ-küster olmamış. Bu dâî-yi meşkûrü’l-mesâiye sene 

tis‘a ve sittîn ve tis‘amie’de bi-tevfîki’l-meliki’l-‘allâm tavaf-ı beyt-i harâm ve 

ziyâret-i zemzem ve makâm nasip oldukta, bâzı âhâli-yi haram-i muhterem-

den bi-tarîki’l-istiktâb bu kitâb-ı müstetâb birle teşerrüf ve istis‘âd müyesser 

olmuş idi. Kasd eyledim ki, ol şûh-i Hicâzi ve mahbûb mümtâzi cenâb-ı Âsıf 

menâb-i seyfülislam ve’l-müslimin cünnetü’l-guzât ve’l-mücâhidin bedr-i 

münir burc-i saadet-âfitab-ı cihântâb uc-i eyâlet-i velâyet hizebr-i meydân 

dîlîrî bebr-savlet cihangir-i bâlânişin bârgâh ser-afrâzi nîze-i baz-arsa-i 

meârik u meğâzi düstûr-i âzam [4b] vâlâ-rütbet müşîr-i efham ber-ceyş-i 

menzilet Hazreti Pâşâ-yı Asıf râyı vezir lâ-nazir melik-i ârâya îsâr ü nesâr 

edem ki,   

Beyt 

Ateş teyauş eğer ber kalb-i a’dâ bu kederd     

Ez dil-i düşmen birûn ayderûn boy künab  

Kürde-yi iksir hevayiş hak ya ? bed tertib    

Ez letafeti derteni alem revan gerduçu  

İbdâ-‘i kelam der sitâyiş-i veziri pür ihtişâm 

Zîh-î devlet ki vermiş ona Bâri                Musahhar eylemiş mülk ü diyâri 

Temâmet-i kabzasında rub-‘i meskûn          Eli altında hâtem gibi gerdûn   

Tutubdur kûs-i adli tumtırâkı                           Horasan u İsfahan u Irâk’ı 

Erişip saytı gûş-i âfitâba                              Salıbdır velvele bû ne kasbâba? 

Sedâ-yi lütfî erip kâf tâ kâf                             Ona baş indirir her ehl-i insaf  

Felek gûyâ ki, bir zerrin otâğı                  Kamer bezminde yanar bir çırağı  
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Gulâmıdır onun hind u şeb dâc                    Zemâne pür tedbirine muhtaç  

Zuhal bâmında hind u pâsibânı                  Giyer eynine zer-befet âsimânı  

Güneş kem şâşâ salar cihana                          Dolar nuru zemîn u âsimâna  

Onun mişkât-i tab‘ından alıp nur              Cihanı şûr-i zulmetten eder dûr  

İlahi! Devletini daim eyle                       Serîr-i ma’deletinde kaim eyle [5a]  

Edip serkeşleri fermanına râm                 Halâik-i devletinde bulsun ârâm  

Duâsı erişip her ehl-i hâlin                        Yetişsin himmeti her dem ricâlın  

Rızâ-yı hakkı herdem talip olsun                Aduvv-i kîne-çûya galip olsun  

Kesip ırkînı tîğ bî derîği                                           Hilal-âsâ asılsın arşa tîği  

Çırağ-ı izzeti tâbında olsun                            Nihâl-i devleti pâyında olsun  

Olup ser-sebzi ümîd-î şâh-sâra                  Erişsin her nefis bin berg ü bâra  

Budâğın saklayıp bâd-i zarardan          Hüda dûr eylesin yâvuz nazardan  

Lakin ta‘mîm-i fevâid ve teksir-i ‘avâid içün ol şûh-i arabînin libâsını 

türkâne ve cünbüş ve etvârını rûmiyâne edip kadr-i yesîr tehzîb ve tağyir ve 

üslûb-i hüsn üzere sebk u takrîr olundu.  Eyzed-i müteâl ve ehbi’l-âmâldan 

mercû u me’mûl ve mütezarrı’ u mes’uldür ki, mirât-i akl-i mümtaz ve 

şahbâz-i tab‘ı hüma pervazlarına fi’l-cümle mülâyim görünüp mevâki-‘i 

sehv ü zelel ve mevâzi-‘i habt u halel dâmen-i aff u kerem birle mestûr ola.  

Bâ‘de zâlik mâ‘lum ola ki, bu kitab-i müstetâb ber-mûceb-i ihtilaf-i 

makâsıd u merâsıd kırk beş bâb [5b] üzere mürettebdir. Eğer ‘avn-i bâri bu 

fakîr-i müstemîdde yâre kılarsa bu kelam ve dil-firîb silk-i tahrir ve semt-i 

testîrde nazm ü tertîb olunup arâyis-i maânisi mensıbe-i icmâldan ‘arz-i 

cemâl edip münâzır-i elfaz ve sutûrdan bürûz u zuhûr ede. 

 لل واخلطا واخلطل فيما قصدان من العمل يغ والز  عصمنا هللا من الز   
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El-Babü’l-Evvel 

Fi tahkiki ma‘na’l-ihtisâb ve beyâni men iştehera bi hâza’l-vasfi mi-

ne’l-ashâb 

Evvelen mâ‘lum ola ki, lafz-i ihtisâbın mâ‘nası ve ehli şer’ katında 

fehvâsı emri bi’l-mâ‘ruf ve nehyi ‘ani’l-münker kılmaktır, yani şer-‘i şerîfin 

ve emr-i münîfin mûcebi üzere etmesi lâzım olan a‘mâlın terki zâhir olduk 

da “edin” deyu emr edip ve etmesi câiz olmayan ef‘âlın misli südûr bulduk-

da def‘ u men‘ etmektir.  

Ve Sâniyen mâ‘lum ola ki, nehy ‘ani’l-münkerât efrâd-i müslimîne bi-

hasebi’t-tabakât vâciptir. Niteki Hazret-i Fahri kâinât ve Hülâsa-i mevcûdât 

hadîs-i şerif ve kelâm-i münîfinde buyurur: “ 

 اذا ر أى أحد منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه فذالك أضعف اإلميان 8 

Yani Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm, [6a] kaçan sizden biriniz bir emr-i mün-

keri görse eliyle tağyîr eylesin, eğer ona kâdir değilse diliyle tağyîr eylesin, 

eğer ona dahi kâdir olmazsa kalbiyle tağyîr eylesin, yani fi‘l-i mezbûru kal-

binden inkâr edip nefsine nisbeti kerîh görsün. Niteki pîşvâ-yı ehl-i sücûd 

Hazret-i İbn Mes‘ud buyurur:   

  9ى منكرا اليستطيع له تغيريا أن يعلم هلل من قلبه أنه كاره حسب إمرء منكم إذا رأ

Ve bâzı ülemâ demişler: “Eliyle tağyîr etmek ümerânın vazîfesidir ve li-

sanla tağyîr kılmak ülemânın haliyyesidir. Ve kalbiyle tağyîr zaîfü’l-fıtra ve 

kalîlü’l-hibra olan avâmü’n-nâs ki, ekserî emsâl-i nesnâsdır, onların hâlidir 

ki ed‘af-i semarât-i îmandır ve ekall-i tabakât-i irfandır. Esedullahi’l-gâlib 

İmam Ali b. Ebi Tâlib buyurur: “Efdal-i ‘amâl ki, talibe-i kümmel-i ricaldır, 

emri bi’l-ma‘ruf, nehyi ani’l-münker kılmaktır. Ve her kimesne ki, emri bi’l-

ma‘ruf eder, din-i İslâmı halelden sedd ve ehl-i îmânın zahrını şeddeder ve 

 
8 Tirmizi, Fiten 11; Müslim, İman,  
9 “Sizden biriniz gördüğü bir kötülüğü değiştirmeye gücü yetmezse, Allah’ın o kişinin o 

kötülüğü kerih gördüğünü bilmesi yeterlidir.” Kenzü’l-ümmâl, 3/45  



- Ali Cevherî- 

 
 

~ 112 ~ 

her kimesne ki, nehyi ‘ani’l-münker içün sevk-i kelâm eder, ‘ale’t-tahkîk 

unûf-i münâfikîni irğâm eder.” 

Ravza10’da mezkurdur: Emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münkeri târik 

olanlar salavât-i mefrûzâtın [6b] terkine sâlik olanlar gibidir. Niteki terk-i 

salat eşna‘i seyyiattır, kezalik terk-i İhtisâb müstevcib-i ‘ikâb-i Rabbi’l-

erbâbdır. Ve hilye-i ihtisâbı târik olub tarîkat-i emir u nehye sâlik olmayan-

lar hakkında kıbel-i şâri’den nice türlü va‘îd ve envâ-‘i vücuhla tehdîd u 

teşdîd vârid olmuştur. Hazreti Rasul-i Ekrem Sallallâhu aleyhi ve sellem 

buyurur:  

ال عمهم هللا تعاىل ابلعذاب قبل أن  وه إ وا عليه فال يغري  ن يغري  فيهم رجل يعمل ابملعاصي ويقدرون أما من قوم يكون 

 ميوتوا11 

Yani Aleyhi’s-selam, hiçbir tâife yoktur ki, onların içinde bir ‘âsi mürte-

kib-i fücûr ve meâsi olup, ol tâife onu fısk u fücûru ve bağy u şürûrundan 

men‘ u def‘e kâdirler iken nehy ü zecr etmeyeler, illâ ol kavme Allah 

Teâlâ’nın azâbı nâzil ve ol fâsıka mahsus olmayıp cümlesini âmm ü şâmil 

olur, şarâb-ı mevti nûş ve sadâ-yi kûs-i rıhleti gûş etmezden evvel.  

Ve yine Hazreti Seyyidü’l-Murselîn ‘aleyhi selâmullah ve’n-nâsi ec-

mainden mervîdir: “Benim ümmetimden bir tâife yevm-i nüşur’da mesâkin-

i kubûr’dan kirade ve hanâzîr suverinde mahşûr olurlar. Ol sebepten ki, ehl-

i maâsiyi müdâhene edip [7a] nehye ü men‘e kudret ve zecre ve def‘e mek-

netleri varken nehy etmediler.”12 Ve Amr b. Dînar’dan me’surdur ki, Ze-

bur’da mesturdur: “Bir kimesnenin cârı tarik-i maâsiye sâlik ve câri olsa ve 

ol kimesne fâsık-ı mezbûru fıskından hacz u men’ u zecr etmese füsûk u 

maâsi de ol âsiyle şeriktir. Ve Bilal b. Said’den me’sur ve elsun-i ruvat’ta 

mezkurdur: “Her kaçan ki günah mestûr olur, zarârı sâhibine maksûr olur. 

 
10 Er-Ravza fî fürûi’l-Hanefiyye, Ahmed b. Muhammed b. Ömer Ebu Abbas Nâtıfî’nin, (ö. 

775/1373) Hanefi füru fıkhı alanında telif ettiği eserdir.  
11 Ebu Davud, Sünen, 3778 
12 Bu hadisin kaynağını bulamadık  
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Ve her kaçan ki, izhâr ve î‘lan oluna onun zarârı nâkıs ve kâmil cümle halka 

âmm u şâmil olur.”  

Ahbârda mezkâr ve kütüb-i tevârihde bu vecihle mestûrdur ki, Hazreti 

Kâdir-i Biçûn Yuşa b. Nûn’a vahy eyledi ki, senin kavminden yüz bin ki-

mesneyi helâk ve menzillerini zîrhâk etsem gerektir. Kırk bini kavminin 

hıyârından ve atmış bini şirârından olsa gerektir. Pes Yûşa b. Nûn bu kaḍiy-

yenin veçhine reh-nümûn isteyip eyitti: “Ya Rabb! Kavm-i şirâr ve tâife-yi 

füccâr fısk ü fücûr ve zülüm ü zûrları sebebiyle azâbına lâyık ve ‘ikâbına 

müstehaklardır. Amma hıyâr-i kavm ki, dâimâ amelleri salât ü savm [7b] 

olup, tâat u ibâdete mûtâddırlar ve emr-i şerîfine mutî‘ u münkâdlardır. On-

lara azâbın veçhi nedir?” Pes Hak Celle ve ‘Alâ buyurmuş: “Onlar benim 

gazâbımla gazâb etmediler ve ‘usâtı zecr ü men’ tarîkine gitmediler ve be-

nim gazâbıma müstehak olanlarla iştibâk u irtibât ve onlarla müâşeret edip 

ihtilât eylediler. Lâ ceram müstehakk-i ‘itab, belki müstevcib-i îkâb oldular.” 

Pes bir kimesne ki, yevm-i âhire îmân ve mâ câe bihî’r-rasûlü kabûl u iz‘ân 

edip, kazâyâ-yi v‘ad u va‘îdi tasavvur ve tasdik ve mukaddimât-i sâbikînin 

netâicini tahkîk eder, lâzımdır ki, eşi‘a-yi civânı cem ve karhâne-i tek ve 

pûyende-i şem’ edip ‘ayn-i ibret birle tetabbu-‘i cevânib ve nûr-i basîret birle 

tefekkür-i ‘avâkib ede, husûsan hukkâm-i müslimîn ve vülât-ı dîn-i mübîn 

ki, makâm-ı seyyidi’l-murselînde kâim olup zimam-i umûr ve nizâm-i ah-

val-i cumhûr kabza-i hükûmet ve havze-i vilâyetlerindendir ve icrâ-yi 

ahkâm-i şer‘iyyeye ve tenfiz-i evâmir-i ilâhiyyeye kâdirlerdir, lâyık budur ki, 

mezkûr olan ehâdis u ahbâra dîde-yi îtibarla nâzır olup her kıssadan bir his-

se ve her haberden bir eser ahz edeler.  

[8a]Sahâbe-yi kibâr ve ülemâ-yi ahyâr bu babda bezl-i mechûd ve tarh ü 

cûd etmişlerdir. Amma hulâsâ-i ashâb Hazreti Ömer b. Hattab bu babda 

‘alem ve bu tarîkatta mukted ve müsellem olub ashâb-ı kibâr içinden intisâb-

ı İhtisâbla iştihâr bulmuştur. Ol sebepten ki, hakkı bâtıldan kemâ yenbeğî 

fârık ve bâb-i emir ve nehiy de hüsn-i ihtimâm ve sa-‘yi tamâm birle cümle-

den fâik idi. Hatta kelimât-i saâdet- âyâtında vârid olmuştur:  
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أقيم يف هللا   الث: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وحد  نيا الث  ب أيل من الد  حب    

Yani radiyallâhu teala ‘anh, umûr-i dünyadan bana üç nesne mahbûb ve 

benim yanımda cümleden merğubdur. Birisi emri bi’l-ma‘ruf ve birisi nehyi 

‘ani’l-münker etmektir ve birisi dahi şol haddir ki bi-emrillah ikâmet olunup 

muktezâ-yi şer-‘i şerîfe riâyet olunmuş ola.  

Ahbarda vârid olmuştur ki, yevm-i kıyamda kâffe-yi enâm mahşûr ol-

dukta ‘alem-i adl Hazreti Ömer’in dest-i şerîfine teslim olunup meînne-i 

adâlet olan erbâb-i hükm-i vilayet ol liva-yi saâdet-ihtivânın zilâl-i himâye-

tinde fâriğü’l-bâl ve âsude- hâl olalar. Ve Hazreti Ömer’in nefâz-ı kelâmı 

efrâd ve enâma mahsus değil idi ki, belki âlem-i ‘anâsırda [8b] hükmü âb 

gibi câri ve rûh-i hayavâni gibi sâir u sâri idi.  

Rivâyet olunur ki, ol hazretin zamân-i hükûmetinde bir nâhiyede zelzele 

vâki oldu ve kulûb-i nâs hîm-i helakla serbeser doldu. Pes Hazreti Ömer 

meymenet-eser ashâb-ı kirâmıyla ol tarafa güzâr edip ol yere dirresiyle vur-

du. Ve izni -yer bi olı müstetâb buyurdu. Hemin saat -deyu hitâb 13 أسكين ابذن هللا
hâliki’l-kuvâ ve’l-kader Hazreti Ömer’in emr-i şerîfine imtisâl edip sâkin 

oldu.  

Yine rivâyet olunur ki, ol sahâbi-yi güzîn ve pîşvâ-yi ehl-i yakînin 

zamân-i hükumet ve hengâm-i adâletinde vâdi-yi nîl âdet-i me’lûfesi üzere 

cereyân ve sûret-i ma‘rufesi üzere hareket ü galeyân etmeyip ehl-i mısr havf-

i galayla vâveylâ çâğruşûb ğirkab-i lücce-yi ıztırâb oldular. Ve bi’l-uhrâ bu 

peyâmı Hazreti Ömer’e i‘lâm edincek, buyurdu ki, sevâbik-i eyyâm ve 

sevâlif-i şühûr ve a‘vamda bunun misli vâki oluncak ol zamânın halkı ne 

gûne a‘mâl ve ne kâra iştigal ederlerdi? Cevap verdiler ki, her kaçan ki, bu 

hatb-i hâil bu diyâra vârid ü nâzil olsa bir bikri nev-arûsu ve er pür dürr-i 

semîn ve envâ-‘i siyâb ve hülli [9a] tezyîn edip Nîl’e atarlardı. Pes kemâkân 

 
13 “Allah’ın izniyle sakin ol!”  
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üslub-i sâbik üzere cereyân ü galeyân ederdi. Hazreti Ömer hidayet-rehber 

bu kelimât-ı icâbet-âyâtı bir kağıda yazdı:  

   14جلاهلية ولكن سريي ابذن هللا ا شتغل برسمان فال أا أالنيل أم  ىل واد من عبد هللا أمري املؤمنني إ

Ve emr eyledi ki, ol ruk‘ayı vâdi-yi Nîl’e ve mecrâ-yi seyle atalar. Ol 

mektûb-i hidayet-üslûbu vâdi-yi Nîl’e ilkâ ettikleri anda emr-i şerifine in-

kiyâd edip evvelkîden artık cereyân gösterdi. İlâ hâza’l-ân bir sene de tahal-

luf ve ol emr-i şerife imtisalde tereddüd ü tevakkuf etmedi.  

Lakin fî zamâninâ emri bi’l-ma‘rufun kârı muhtel ve nehyi ani’l-

münkerin ki, bazârı kesâd u muattal olub icra-yi şeriat-i hayri’l-beriyye ve 

a‘mâl-i tarikat-i Ömeriyye’de tevâni u ihmâl ve ağrâz ve imhâl sebebiyle 

envâ-‘i habâis u şurûr ve esnâf-i mefâsid ü fücûr yevmen feyevmen bürûz u 

zuhûr bulmuştur. Züyûf-i menâhi ve füsûk revaç bulup, ashâb-i melâhi ve 

menâhi irtikâb-ı münkerât birle ibtihâc gösterirler. Amma cümleden biri 

şurb-i humûrdur. Eşna-‘i maâsi ve fücûr iken ihmâl [9b] ü imhâl ve ruhsat 

sebebiyle şüyû u şöhret bulup eyyâm-i şerifede füssakla meyhaneler 

mâlâmâl olup vebâ-yi hevâ mestânla arz-i şeriat pâyımâl olup bu babda 

hâcib ü rakîb olmamağın tabaka-i istihlale karîb olmuştu. Elhamdülillahi’l-

meliki’l-mennân esnâ-i tertîb-i kitab ve tahrîri fasl-i hitabda bâb-i saadet-

nişandan fermân-i kazâ-cereyan vârid olub Şemşir-i Âlemgir-i tedbir ve ve-

zir-i attar ve nazîrle gürûh-i fısk ü fesâdın cem‘ini dağıttılar ve seng-i haşm u 

gazab birle hamların nâm ü nengini soyup bâde-yi humrâyı hûn-i a’dâ gibi 

akıttılar. Sâğarın ayağını kırıb sürâhinin başını yardılar. Ve hubâb-i meyin 

dımağından bâd-i gurûru sürüp çıkardılar ey nice hamhânelere sey-i hücum 

ile makarr-i bûm edip ehl-i hevânın bâbını bastılar. Ve sârim-i samsâm şeria-

tı hilal âsâ arşa astılar. Ve bilcümle sadâ-yi kûs-i ma‘delet-şehinşâhı birle 

gûş-i felek doldu ve erbâb-i zühd ü salâh gökte istediğini yerde buldu. Ve 

riyâz-i din û millet, zülâl-i enzar-i sâhib-i saâdet birle tâze ve bî-endâze 

 
14 “Allah’ın kulu ve müminlerin emirinden Nil vadisi’ne: Bana gelince ben cahiliye işleriyle 

uğraşmıyorum, Allah’ın izniyle kendi mecranda ak” 
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nedârat revnak bulup “gûy-ı muğân suyu soğulmuş değirmen gibidir mey-

haneler”[10a] mısrâına mâ sadak oldu.  

Min ba‘di sebeb-i recâ ve emeli maktû değildir ki, yevmen feyevmen 

a‘lâm-i şeriat mansûb u merfu’ olub sâir münkerât-i menâhi dahi enzâr-i 

ayn-i inâyet şehinşâhı birle manzur u melhuz olup tebdil ü tağyîrine fermân-

i âlişân ve alemgirleri vârid ola. Meselen musibet-i zina ki, ekbah-i kabâih ve 

eşna-‘i fedâih olub zararı âmm ve cemî-‘i edyanda harâm iken vülât ü a‘yân 

ehl-i hevâya irhâ-yi inân edip ekser-i sûk menba-i füsûk olub her köşe de 

nice er zenle metâ-‘ı vuslatı âşikâre bey’ u şirâ ve mâye-i dîn ve ırzlarını er-

zen bahayla hebâ ederler. Ve bu mertebe ile kanâat ve bu kadar vüs‘at 

kifâyet etmeyip bilâd-i müslimîn ve meâkıl-i mu’minîn de tâife-yi zünât ve 

zümre-yi tuğât içün mekân-ı mahsus ta‘yin ve bi-târiki’l-î‘lân fısk ü fücûra 

temkîn olunurlar. Zâhir budur ki, bu musîbet-i ‘azîmeye bâis cem-‘i maldır. 

Lakin ol makûle malla intifâ hayâl-i muhaldir.  

Sevâlif-i eyyâm da ümerâ-yi İslam’ın âdet-i merdiyye ve sünnet-i radiy-

yelerinden imiş ki, bir âlim ve fâzıl ve mütedeyyin ve kâmili bu husûsa 

riâyet [10b] ve bu tarîki himâyet içün muhtesib vaz’ edip kadr-i kifâyetini 

beytulmaldan ta‘yin ederler imiş. Ona binâen ülemâ-yi sâibetü’l-ârâ muhte-

sibi iki yere taksim edip muhtesib-i mansubla muhtesib-i mütetavvı‘ı nice 

tarîk ile fark etmişler. Muhtesib-i mansûb ol kimesnedir ki, husûs-i mezbûra 

riâyet içün cânib-i sultandan ta‘yîn u ikâmet olunmuş ola. Ve Muhtesib-i 

mütetavv‘i şol kimesnedir ki, mahza Hazreti Rabbü’l-erbâba takarrub ve 

intisâb içün min ‘indi nefsihi ihtisâb ede.  

Fark-ı evvel: Kaçan ki, muhtesib-i mütetavv‘ı bir tâife-yi tâğiyeyi vaz‘ı 

münker üzere görse, eğer bilse ki, onları ol vaz‘dan men‘e kasd ettiği takdir-

ce kelâmını istimâ’ edip ol fi‘l-i kabihten irtida’ u imtinâ ederler, nehy etmek 

vâciptir. Eğer kelâmını kabûl edip tarik-i müstakîme dühûl etmeyeceklerini 

anlarsa ikiden hâli değil: Men’ ettiği taktirce mâ-beynlerinden raf‘i safâ ve 

darb ü şetm ü ezâya müeddâ olmazsa nehy ile terk beyninde muhayyerdir. 

Dilerse İhtisâb edip zayâ‘i kelâmı irtikâb ede, dilerse sükûtu kabûl edip râh-ı 
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ruhsata dühûl ede. Eğer mahzur-i mezkûra müeddâ olmak mukarrar ise ezâ 

u ıztırâra tahammül u istibâr edeceğini anlarsa evlâ [11a] u efdal, ol fâsık u 

mühmilleri fi‘l-i münkerden menetmektir. Ta ki onların zülm ü bîdâdı sebe-

biyle fazîlet-i cihâda nâil ola. Eğer nefsinden ‘adem-i istibâr fehm ederse evlâ 

u ahrâ sükûtu ihtiyârdır. Amma Muhtesib-i mansûba ‘alâ külli hâl i‘tizâra 

mecâl olmayıp hudûd-i Ömeriyye’yi ikâmet ve kelâmını kemâ yenbeğî 

temşîyet etmek lâzımdır. Zira kendi ve ‘avânı kifâyet eylemezse ‘avâne-i 

sultandan istiânete kâdir ve her vecihle ‘adâsı üzere gâlib u zâhirdir.  

Fark-ı sâni: Mühtesib-i mutetavvı‘a bu emr-i celili’l-kudrete kable’l-

mübâşeret tahlis-i niyet gerektir. Tâ ki mânâ-i kurbet tamam ola. Amma 

muhtesib-i mansûba bu makule a‘mâl ‘alâ külli hâl farz olduğu sebebinden 

şevb-i riyâdan beri olub tahlîs-i niyete mütevakkıf değildir.  

Fark-ı sâlis: Muhtesib-i mansûb âlât-i lehvi itlâf eylese bi’l-ittifak ḍâmin 

olmaz ve bi-hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf ödemek lâzım gelmez. Amma muhtesib-i 

mütetavvı‘a Hazreti Ebu Hanife Nu’man katında ḍamân lâzım olur. Niteki 

makâmında müfassalan beyânı gelir.  

Fark-ı râbi’: Muhtesib-i mansûbun kadr-i kifâyeti ve levâzım-i ma‘îşeti 

beytülmaldan hisseye müstehak olur. Amma Muhtesib-i mütetavvı’ bu se-

bepten aslâ bir habbeye müstehak ve müstevcib olmaz. El-ecru ‘alâllahi tea-

la.  

El-Bâbü’s-Sâni 

Fîmâ yeskutu bihî ferîzatü’l-ihtisâb 

[11b] Zamîr-i münîr-i erbâb-ı rüşd ü sedâd ki, mâdde-yi fısk ü fesâda 

hüsâm-i şeriat ve’l-enzâm birle kat’ u kam’ etmek içün teşmir-i sâk-i içtihâd 

ve tedârik-i ahvâl-i mebde u me‘âd kılmışlardır. Ma‘lûm u mefhûm ola ki, 

her kaçan erbâb-i ihtisâb ikâmet-i evâmir-i Rabbi’l-erbabdan âciz olsalar 

terk-i İhtisâbda ma‘zurlar ve mücerred kendilerinin temessük ve tenekkürle-

ri birle mebrûr u me’cûrlardır. Niteki Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aley-
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hi ve sellem bu mânâyı ‘iyân ve bu hâdisenin vukûunu şerh u beyân buyu-

rub demiş:  

ك رب واملتمس  ن من بعدكم أايم الص  رأي برأيه فعليك بنفسك فإ   ذىا مطاعا وإجياب كل  نيا مأثرة وشح  يت الد  فإذا رأ
 يومئذ مبثل ال  ذي أنتم عليه كأجر مخسني عامال 15

Ve muktedâ-yi nâs Hazreti İbn Abbas’dan rivayet olunur:  

 من فر   من إثنني فقد فر   ومن فر   من ثالثة مل يفر  16  

yani (r.a) rûz-i harb ve hengâm-i ta‘n u darbda âhâd-i müsliminden biri-

sine a‘dâ-yi dinden ve küffâr-i bed-âyinden iki kimesne hücum ettikde 

mekânında sebât u karâr etmeyip rücû’ u firârı ihtiyar eylese menkısa-i firar-

la mevsûm olub cübenâdan ma‘dûd ve bu cürm sebebiyle cenâb-ı izzetten 

merdûd olur. Amma ‘aduvv-i din ve hasm-i bed-âyinin adedi [12a] üç olsa 

mukâbele ve mukâteleden girîz, ashâb-i akıl ve temyiz katında cübndan 

addolunmaz. Ve firârı sebebiyle cenâb-ı izzetten redd olunmaz. Ve Şeyh 

Süfyan aleyhi’r-rahmetü ve’r-rıdvan İbn Şübrüme’den nakleder ki, emri bi’l-

ma‘rufun dahi hâli bi-aynihi bu minval üzere olub, me’mûr olan iki olduğu 

takdir üzere emri bi’l-ma‘ruf lâzım olub târiki bi-iştibâh âsim olur. Amma üç 

olub vüsûl-i mazarrat ihtimali olursa terke ruhsat vardır. Ebu İmâme’den 

menkuldür: Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:  
 إذا رأيتم أمرا ال يستطيعون تغيريه فاصربوا حت   يكون هللا هوا ال  ذي يغري  ه 17

yani aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm, kaçan ki, halk içinde bir emr-i münker 

zâhir olub, tebdîl u tağyîre kâdir olmasanız tahammül u istibâr ve sabr u 

sükûtu ihtiyâr edin, ta ki, Hazreti Halikü’l-Kuvâ ve’l-kadr ol vaz-‘i münkeri 

 
15 “Dünya hayatının etkin hale geldiğini, cimriliğe uyulduğunu ve her görüş sahibinin kendi 

görüşünü beğendiğini gördüğün zaman, artık sen kendi haline bak. Sizden sonra sabır günle-
ri gelecektir. O gün sizin gibi amelinde sebat edebilen kimseye 50 kişinin sevabı verilecektir” 
Ebu Davud, Melâhim 17/4341; Tirmizi, Tefsir, Maide, 3060; İbn Mace, Fiten 21 

16 Suyûti, Ed-Dürrü’l-Mensur, 3/200; Taberâni; Şevkâni, Neylu’l-evtâr, 7/152  
17 Suyûti, Feyzu’l-kadir, 1/360; Kenzü’l-ümmal, 3/43  
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yed-i kudret ve dest-i irâdetiyle tağyir u tebdil edip ashâbı u erbâbını tahkîr 

u tezlîl ede.  

Sâhibü’l-kitâb ider: Erbâb-i ma‘rifet içün sükûta ruhsat ve mücerred 

kerâhet-i kalble kifayet cevâb-i meseleden istifsâr ve tarîk-i sevabdan istih-

bâr olunmadıkları takdir üzeredir. Amma ba‘de’s-suâl aslâ hakktan gayriyle 

cevap helal değildir. Eğerçi [12b] sâil sultan ya bir emîr-i zîşân olub hakkla 

cevapta fi’l-cümle zarar ve ba‘zı mekruhun vüsûlu mukarrar dahi olursa, 

meğer ki, katl-i nefs ya ahz-i mâl ya b‘az-i cesede telef ihtimâli ola. Ol taktir-

ce haktan ‘udûla ruhsat ve bildiğinin hilafını söylemeye kâbiliyet gelir.  

Fetâvâ-yi Zahîriyye18’de mezkurdur: Bir kimesne cehr-i elhanla tilâvet-i 

Kur’an eylese ve sâmi’ olan kimesne bilse ki, şahs-ı mezbûru veçh-i mesfûr 

üzere kırâatten nehyde fayda vardır, nehy etmek gerektir. Eğer bilse ki, neh-

yettiği taktirce ba‘zı ‘adâvete sebep olur nehyi terketmeye ruhsat vardır. 

Lakin ‘alâ külli hâl nehyetmek azîmettir. Kezâlik emri bi’l-ma‘ruf bir şahsa 

eser etmeyip mirâran te’dîb olunmak gerekir. Olmazsa terke ruhsat gelir. 

Eğerçi her ne kadar nehyi tekrâr ederse ‘azîmet sevâbını bulur. Zîrâ anlamaz 

ki, âsiye tevbe ne vaktın nasîb olub eltaf-i ilâhiyyeyye karîb olur. Pes ihti-

maldır ki, zaman-i gayy u fesâd ve evân-i bağy u inâd nihâyet bulup bâb-i 

zühd ü salâh ve derîce-i rüşd ü felâh nesâim-i eltâf-i ilâhiyye birle meftûh 

olub zülûmât-i sahâyib-i maâsi âfâk-i kulûb-i kavâsîden şümûs-i futuhât-ı 

rabbâniyye birle murtefi’ ve meşrûh ola.  

Niteki Kifaye-i Şa’biyye’19de mesturdur: Hazreti Ömer adalet-eserin 

zamân-i eyâlet [13a] ve evân-i emâretinde ashâb-i irfân ve tâife-yi şüc‘andan 

bir merd-i vefî ki adına Ebu Mihcen es-Sekafî derlerdi, eğerçi hengâm-i 

cengde mânend-i bebr ve peleng sitîze-kâr ve tîz-ceng olub rûz-i veğâda 

 
18 El-Fetâvâ ez-Zahîriyye, Hanefi fakihlerinden Muhammed b. Ahmed b. Ömer Zahîrüddin el-

Buhâri’nin (ö. 619 h) fetvalarını içeren eseridir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphanesi Ca-
rullah bölümü 000952 nüshasına bakılabilir. 

19 El-Kifâyetü’ş-Şâ’biyye, Ebu Câfer Mahmud b. Ömer eş-Şâ’bî’nin Hanefi fıkhı alanında telif 
ettiği eseridir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa bölümü 000535 numa-
rada kayıtlı nüsha 
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hûn-i hasm-ı sirişk-i a‘dâyı kâtir ve bâzâr-i gârizârda bin başı bir pula satar-

dı. Her kaçan ki, tîğ-i hûn-feşânını destine alsa ‘aduvvün ‘ırkını keser ve esb-

i bâdipâyına süvâr oldukta küffâr-i hâksârın üstüne bâd-i ecel küfür küfür 

eserdi. Lakin zevrak-i bâdinin bahr gibi şûride-i hâli ve duhter-i rez âşık 

pür-melâlı olup bir ân bâde-yi gül-rengi görmese benefşe gibi serbezânu 

edip kararır ve bir gün eline sâğar almasa nergis gibi gözleri yolda kalıp 

benizi sarardı. Her kanda bir hum görse derdümî gibi dibine çöküp üstüne 

kûb düşer ve her kaçan ki, kûy-i muğânda yâranla meclis eylese eski hasır 

gibi düşerdi. Niteki bu kelimât-i fesâhat-âyâtı bu dâvâyı musaddik ve bu 

manâyı muhakkiktir.  

      ي عظامي بعد مويت عروقها  ترو               جنب كرمة  فأدفنوين اىلإذا مت  

 وال تدفنين   يف الفالة فإنين                      أخاف إذا مت   أن ال أذوقها 20

Eğerçi Hazreti Ömer bu cürmü içün ona nice kerre ‘itâb ve iki defâ 

ikâmet-i hadd birle zecr ü ‘ikâb etmişti. Amma hiç vecihle eser ve bu babda 

vâki olan [13b] cedd ü cehdi kârkar olmamıştı. Ve bunun emrini Hâlid b. 

Velid’e tefvîz u tevkîl edip habs u tenkîli emr eylemişti. Ol dahi mânend-i 

bebr ü şîr ol merd-i peleng-efgeni der-zencîr edip evinde hapsetmişti. Nâgâh 

bu esnâda Hazreti Ömer Halid’i emîrü’l-ceyş edip taraf-i Kâdisiyye’ye sefer 

emreyledi tâ ki, ol tarafta olan küffâr-i hâksârla ceng ve bu kâh-i ferâh ser-bî 

sâmanlarını teng ede. Pes Halid b. Velid menzil bi-menzil ki, seyrederdi, ol 

batal-i şedîd dahî mağlûl u meflûl bilesince giderdi tâ ki, diyâr-i küffâra 

dühûl ve kurb-i Kâdisiyye’ye vüsûl müyesser olub küffâr-i bed-girdârla ne-

berd mukarrar oldu. Nâgah Halid’in mizâcı muhtel olub ma‘rekeye hâzır 

olmaktan kaldı. Pes asker-i İslâmı küffâr-i bed-fercâmın üstüne saldı ve ken-

disi bir dâma çıkıb ferîkının hâline bakardı ve hergâh küffâr-i hâksâr tara-

fında galebe görüp nâr-i gayretle canını yakardı ve kemâl-i hayretinden bi-

 
20 “Öldüğüm zaman beni üzüm ağacının yanına gömün 
     Kemiklerim onun köklerinden susuzluğunu giderir  
      Beni boş bir araziye gömmeyin  
      Öldükten sonra onu tadamamaktan korkuyorum” 
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ihtiyâr kelime-i lâ havleyi lisânında tekrâr ederdi. Nâgâh Ebu Mihcen zîr-i 

bâmda Hâlid’den bu kelâmı hayret-i‘lâm-i gûş eyledi ve Halid’in zevcini 

dâvet edip asker-i İslâm’ın halinden istihbâr ve Hâlid’in hayret ü taaccübü-

nün veçhinden istifsâr eyledi. Ol dahi kıssayı [14a] vukûu üzere hikâyet edip 

küffar-i bed-kirdârın galebesinden şikâyet eyledi. Pes Ebu Mihcen zevc-i 

Hâlid’den halâs-i talep edip galâz u şedâd-i îmân-i bünyâd eyledi ki, küffâr-i 

nekbet-sezâya bir nevbet-i gazâ edip ba‘dehu yabâna gitmeye ve yine 

makâmına ‘avdet edip ol hâtunun emrine muhâlefet etmeye. Pes ol hâtun 

Ebu Mihcen’in yemînine îtimad edip bendden azâd eyledi ve minnet ü 

ihsânı tekmîl u tetmîm içün zevcinin atını ve sâir yarâğ u yâtını Ebu Mih-

cen’e teslîm eyledi. Ebu Mihcen dahi esbâb-ı silâhı vücûdunda üstüvâr edip 

Hâlid’in esb-i bâdipâyına süvâr oldu. Ve fi’l-hâl seyl-i belâ gibi sû-i küffara 

aktı ve neyistân-i kalb-i adeveye âteş bıraktı ve ol asker-i encüm-şümârın 

içine kırân düşürdü ve ser bi-sâmanlarına zenbûr-ı belâyı üşürdü. Şahbâz-i 

tîğ aduvv-i şikârını her ne tarafa ki saldı aduvv-i tayr-mağzın ceng-i belayla 

canlarını aldı. Az zamanda aduvv-i kînecûyun yüzünü dönderdi ve hâzin-i 

nâr-ı cehenneme binini bir aradan gönderdi.   

Li mütercimi’l-kitab 

Bir neberd etti o gün ol merd-i dîn    Âsimandan kıldı merrih âferin [14b]  

Süsen-i tîğinden akıb bahr-i hûn                  Eyledi sahra-yi deşti lâle gün 

Nârâsından çekerdi tâs-i felek                  Havf-i tîğinden zer giydi semek      

Taştı deryası neberdin kındı                    Çün hubâb içinde başlar öyündü  

Her ne yere kem iletti kâr-zâr                        Eyledi cünd-i adüvvı târumâr  

Duymadı âhengine kalb-i adüvv               Havf-i tîğinden revân dönderdi  

Çünkü küffâr-i nekbet şiâr ol merd-i şîr-savletin pençe-i heybetinden 

huvâr-i firâr ve şahin görmüş çil yavrusu gibi târümâr olub bir oğurdan 

oğurundan? kaçtılar. Ve nâyire-i kıtâle tâkat getirmeyip yüzleri suyunu yere 

saçtılar.  
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Pes Ebu Mihcen dahi ‘inân-i ‘azîmeti sû-i mahbese sarf edip gelip yerine 

oturdu ve mevâid-i sâbıkaya vefâ edip dâvasına şâhid götürdü. Hâlid bu 

vâkıayı serbeser seyr eyleyip taaccüb-künân zîr-i bâma revân oldu. Ve zev-

cine mülakat ettikte mâcerayı şerh edip eyitti: “Az kalmıştı ki, küffâr-i bed-

hâhın ceng-i kahrında asker-i İslam tebâh olaydı nâgâh ‘avn-i bâri asker-i 

İslam’a meded-kârı kılıb bir merd-i şir-efgen-i vasf-şiken zuhûr edip ‘aduvvi 

bi-emânın nîze-i hûnfeşanla sîne-i pür-gînelerine [15a] işler geçti ki, Rüstem 

destân diyâr-i Mazandaran’da etmemiştir, Antere b. Şeddâd râh-i sitîzde ol 

gittiği yola gitmemiştir. Amma cümleden ağrab oldur ki, cemî’ yarâğ yâtı ve 

altında ğayy âtı ve ta‘n u darb u harekâtı cümleten bana benzerdi. Pes 

Hâlid’in zevcesi bu haber-i meserret-eseri gûş ettikte kıssayı beyân ve umûr-

i sâbikayı vuku‘u üzere ‘iyân eyledi. Halid’in Ebu Mihcene özü göyünüb bi-

ihtiyâr ağladı ve nâr-i şefkat birle ciğerini dağladı. Ve bu peyâm-i surûr- 

encâmı Hazreti Ömer’e i‘lâm edip bu babda Ebu Mihcen’in hizmetin ve 

hûze-yi İslâm’ına vecihle himâyetin onda derc eyledi. Vaktâki bu haber-i 

meserret-eser Hazreti Ömer’e vâsıl oldu, Ebu Mihcen’e hitap edip bu vecihle 

bir kitap isdâr eyledi: “Bismillahirrahmanirrahim. Min ‘indi Abdullah Ömer 

ilâ Ebu Mihcen. Allah Allah yâ Ebâ Mihcen”. Vaktâki Ebu Mihcen mektuba 

vâkıf olup mazmûnuna arif oldu, mirât-i kalbi envâr-i ilâhiyye birle doldu. 

Ve giryân u nâlân halde eyitti: “tevbe eyledim ki min ba‘di câdde-yi şeriat-

ten bir ayak dışarı çıkmayam ve taşlanıp helâk olursam da bir katre şarâbı 

ağzıma almayam. İlâ hâza’l-ân Hazreti Ömer beni darb-ı sevtle tahvîf ederdi. 

El’ân Allah ile tahvîf edip ‘azâb-ı ‘azîm birle tahzir eyledi. [15b] Lâ ceram bu 

peyâm-i saâdet-encâm gereği gibi canıma te’sir eyledi.”  

Mesele: Bir kimesne dâhil-i salât iken bir emr-i münker görse eğer salâtı 

itmâm ettiği taktirce fevt olmazsa salâtı itmâm edip ba‘dehû nehy ede. Eğer 

fevt olmak mukarrar ise eğer kat-‘i salât musallîye nef’ içün olursa eğerçi 

kat-‘i salâta murahhastır, lakin itmâm-i salât evlâ u efdaldir. Niteki sârik 

musallînin metâına kasd eylese eğerçi salâtı kat’ caizdir, lakin itmâm etmek 

efdaldir. Meğer ki, ol metâın kıymeti dirheme vâsıl olmayıp şey-i hakîr ola. 

Ol taktirce asla salâtı kat’ câiz değildir. Eğer kat-‘i salât musallîden gayrıye 
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nef’ içün ise niteki bir âmâ çaya düşmek, ya bir garib suya gark olmak ih-

timâli olursa, ya bir kimesnenin metâı serika olunduğuna vâkıf olsa salâtı 

kat’ etmek efdaldir. Eğer izâle-i münker içün salatta ta‘cîl eylese sünnete 

ekrabdır. Kifâye-i Şa’biyye’de bu vecihle mesturdur.  

 

El-Babü’s-Sâlis 

Fî âdâbi’l-İhtisâb 

Emri bi’l-ma‘rûf edenlere lâyık ve muhtar oldur ki, mehmâ emken emr-i 

isrâr edeler. Niteki sadr-i ashâb-ı suffe-i safâ Hazreti Ebu’d-Derdâ demiş:  

 من وعظ أخاه يف العالنية فقد شانه ومن وعظ يف الس  ر فقد زانه21 

Yani (r.a), her kimesne ki, râh-ı dinde pâdâşı ve millet ve mezhebde 

[16a]karîn u karındâşı olan müminîn şer-‘i şerîfe muhâlif bir vaz‘ına vâkıf 

olub ‘alâniyeten nehy ü zecr eylese ol mümini ta‘yîb edib ‘ırzını kesr etmiş 

olur. Ve her kimesne ki, vâz ve nehyin esrârı ve nush u pendin ihfâsını ih-

tiyâr eder tahkik ol karındâşı pîrâye-i dîn ile tezyîn ve menkısa-i teşhîr ve 

tâ‘yirden berî ve emin eder. Amma mürtekib-i menhiyyât olan bi-idrâk 

huzûz-i nefsâniyyeye gayet-i inhimâkinden bî-teres ve bî pâk olub ihfayla 

olan nehiy eser ve sirran olan vâz u nasihat kârkar olmasa ‘alâniyeten emr 

edip ‘alâ ruûsi’l-işhâd ‘ırzını kesr ede.  

Dahi emri bi’l-ma‘ruf edenlere lâyık budur ki, emrden garazı i‘zâz-ı dîn-

i mübîn ve tahsil-i rızâ-yi Rabbi’l-âlemîn ola. Tâ ki, Hazreti Hakk’ın nasr u 

tevfîkine karîn u rafîk ola. Eğer el-‘iyâzu billâh garazı ‘ırzını tekmîl ve halk 

içinde salâbet-i dîniyye nâmını tahsil olub bir mansıb-i ‘âliye dühûl, ya bazı 

hitâm-i dünyâya vüsûl ola, Hakk Teâlâ’nın kahrına mazhar olup dünya ve 

‘ukbâda hizlân ü hüsrânı mukarrardır. Niteki İkrime’den tarîk-i sahih isnâd-

i sarîh ile rivâyet olunur:  

 
21 Hilyetü’l-Evliya, 9/140  
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Hikâye: Kadîmü’l-eyyâmda bir âbid-i pâk-sîret eknâf-i âlemde seyâhat 

[16b] ederken yolu bir diyâra erişti ki, Ol diyârın halkı dîv-i racîme? olmuş-

lar. Ve râh-i fesâda düşüp tarîk-i sedâdı komuşlar ve kemâl-i cehâlet ve 

hamâkatlerinden ol kavm-i bed-nihâd bir dıraht-i cemâdı ma‘bûd edinip ol 

câyı kıble-yi hâcet ve mahall-i münâcât edinmişler. Pes bu gayy-i sarih ol 

zâhide kati kabih gelip kasd eyledi ki, ol dıraht-i tendibâdı gazab birle 

berbâd edip ashâb-i dîn ü milleti dilşâd ede. Pes bıçağını eline alıp himârına 

bindi ve ol dıraht-i bedbahtı kesmek niyetiyle yola indi. Pes İblis leanehullah 

kıssaya vâkıf olub ‘ale’l-fevr sûret-i insana temessül ve esbâb-i mekr ü hîleye 

tevessül edip zâhidin yoluna geldi ve ona sual edip eyitti: “Ey merd-i pâk-

meşreb! Bu sür‘at ü şitâba sebeb ve bu taraftarda maksûd u matlûb nedir?” 

Zâhid eyitti: “Bu diyarda gördüm ki, bir kavm-i pür-cehâlet bir dıraht-i bed-

bahta min dûnillah ibâdet ederler. Pes gayret-i dîniyye muktezâsınca Allah 

ile ‘ahd eyledim ki, ol kavmin harman-i ümîdelerine bâd-i sarsar gibi esem 

ve ol dıraht-i pür-nekbeti şuvâlımdaki bıçağımla aman vermeyip kesem. 

[17a] Pes iblis hemân-dem râh-i telbîse sülûk edip eyitti: “ol dırahti kesmek-

ten sana fâide ve ol halkı ona ibâdetten men‘de bir âide var mıdır? Bî-nef’ ve 

bî-vech bir kavimle muâdât sebeb-i zühûr-i âfettir. Gel kerem ile benim pen-

dimi al ve ol makâma varmaktan vazgel”. Bu üslub üzere her ne kadar ki, 

söyledi zâhide eser etmeyip cedd ü cehdi kârkâr olmadı. Âhirü’l-emr eyitti: 

“eğer benim kelâmıma ittibâ edersen ve bu matlûbundan ferâgat edip yo-

lundan dönersen her günde sana dört dirhem vâsıl ve bî-renc ve zahmet 

hâsıl ola. Her sabah ki, taraf-i firâşını raf’ edesin mev‘ûd olan meblağı bulup 

havâicini def’ edesin.” Pes tâb-i tam‘ birle zâhidin tennur kellesi kerem ve 

iblis-i pür telbîsin ısıcak sözleriyle şem‘i kalbi nerem olup akçe sevdasıyla 

gözleri karardı ve hayâl-i zerr-i asfar birle benizi sarardı. Ve bi’z-zarûra 

muvâfakat ve mülâyemeti izhâr ve haber-i mezbûr hakk olduğu taktirce 

rücû’ u ‘avdeti ihtiyâr eyledi. Pes iblis-i la‘în tekrâr bi-tekrâr yemin eyledi, 

zâhide yakin verdi ve ol miskîni yoldan çıkarıp râh-i sedâdından dönderdi. 

Ve hayâl-i hâm-ı sîm ü zer birle kîse-yi [17b] âmâlını pür edip evine gönder-

di. Ve birkaç günedek meblağ-ı mezburu zâhidin döşeği altına kordu. Zahid 
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dahi her sabah döşeğini kaldırdıkça maksûdunu bulurdu. Tâ ki, bir gün 

zâhidin vazîfesi kesilip nasîbi tükendi. Hemân-dem gazab birle durub yine 

ol ağacı kesmek içün yola indi. Pes iblis-i pür-şer sûret-i beşerde yine ol 

zâhidin yoluna geldi ve “nereye gidersin” deyu suâl edip önünü aldı. Zahid 

eyitti: “Bu merz-bûmda bir dıraht-i şûm gördüm ki, bu diyârın şirârı ol dı-

raht-i bî-bâra ibâdet ederler ve râh-i Hakktan hurûc edip sebil-i şeytana gi-

derler. Ve ben kasd eyledim ki, ol kavmin penc-i ümîdini kat’ edip ol şecer-i 

pür-şirkin fitne ü fesâdını ol iklimden raf’ edem.” Vaktâki, iblis-i pür telbis 

bu kelâmı gûş etti, güyâ ki, yine zehri kâtil-i nûş etti ve zâhide hitâb edip 

eyitti: “Ey şahs-ı güm-râh! Bil ve agâh ol ki, senin ol dırahti kesmeye gücün 

yetmez. Ve nihâl-âmedin bu vâdide ekip bitmez. Ol sebepten ki, bu hususta 

niyetinde hulûs olmayıp âniye-i kalbin ğubâr-ı tam‘a birle mütekeddir ve 

meblağ-ı merkûmu yitirdiğin cihetten mütegayyirdir. Ve sebeb-i [18a] 

gazâbın rızâ-yi Mevlâ olmayıp tahsîl-i hitâmı dünyâdır. Lâ ceram bu râhta 

sana karîn ve bu babda muîn olmayıp bir kadem ileri varırsan tîğ-i kahırla 

boynunu üzerler. Belki onunla kanâat etmeyip derini yüzünden yüzerler. 

Amma evvel hurûcunda ki, hiddet u gazâbın ve sa‘y ve talebin tahsil-i rızâ-

yi Bâri içün olup âniye-i kalbin gubâr-i ağrâz-i dünyeviyyeden âri idi. Eğer 

ol hînde ehl-i semâvât u arḍın cümle hâzır olsalar redd ü sadda kâdir ola-

mazlardı.” Pes ol zâhid-i tâmıa havf müstevlî olup iblis-i pür-telbisin kelâmı 

canına eser etti ve ol dırahti kesmekten ümidini kat’ edip hâib ve hâsir dö-

nüp gitti.  

Dahi emri bi’l-ma‘ruf edenlere lâzımdır ki, ma‘rufu ve münkeri kemâ 

yenbeğî ârif ve âlim ola tâ ki, emri bi’l-menhî ve nehyi ani’l-münker22 etmek-

ten sâlim ola.  

Dahi lâyık budur ki, halka rifk ü şefkat birle İhtisâb edip fazz-ı galîz ol-

maktan ictinâb ede. Niteki Hazreti Zü’l-Celâl Mûsa ile Harun’u Firâvun’a 

irsâl ettikte buyurmuş:  

 
22 “Nehyi ani’l-ma‘ruf” olsa bizim kanaatimizce daha doğru olurdu. Diğer nüshalarda da bu 

şekilde geçmektedir. Müelliften kaynaklanan bir durum sözkonusu olabilir.   
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  فقوال له قوال لي  نا 23 

Dahi lâyık budur ki, halîm ve sabûr olup cühhâlın ta‘n u tanzına ta-

hammül ve istibâr edip ehl-i hevânın levm ü azli katında kûh-i vakâr ola. 

Niteki Hazreti Hakk ve Celle ‘an şibhi’l-halk buyurur: [18b]   

 وأمر ابملعروف وانه عن املنكر واصرب علي ما أصابك24 

Dahi lâyık budur ki, dâima emrettiğiyle âmil olup   الن ابلرب  أأتمرون  وتنسون    اس 
 vaîdine dâhil olmaya. Hazreti Enes radıyallâhu anh Rasûl-i Ekrem أنفسكم 25  

sallallahu aleyhi ve sellem’den rivâyet eder: Leyle-i mîracda ve pür-kadr ve 

ibtihacda ki, ruh-gerdünde misâl-i hâl-i mehriyan ve çehre-yi eyyâmda 

mânend-i zülf-i dilber nümâyandır, Hazreti Seyyidi’l-Mürselin Cibril-i Emîn 

birle giderken ve seyr-i melekût-i semâvât ederken ricalden bir tâife’ye uğ-

rarlar ki, melâik-i azâb onların şefâhını mikrazlar birle doğrarlar. Pes Hazreti 

Seyyidi’l-Mürselîn Cibril-i Emin’den suâl eyledi ki, bu tâife kimlerdir ki, bu 

makûle azâba lâyık ve bunun gibi cezâya müstehaklardır. Cibril-i Emin eyit-

ti: “Bu tâife senin ümmetinin hatîb ve nâsıhlarıdır ki, halka nüsh u pend 

edip iyilikle emrederler ve kendileri onlarla amel etmeyip hilâfına gider-

ler.”26  

Tenbih: Kelâm-i sâbik ve haber-i lâhikden fehm olunmaya ki, her ki-

mesne ki, kavliyle âmil olup tarîk-i sedâda dâhil olmaya, emr ü nehyi terk 

etmek râcih ola. Belki ‘alâ külli hâl emretmek ve tarik-i nush u pende gitmek 

vâciptir. Niteki Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: [19a]  

  مروا ابملعروف وإن مل تعملوا به واهنوا عن املنكروإن مل تنتهوا 27 

 
23 “ona (Firavun’a) yumuşak söz söyleyin!”  
24 “İyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden şeye karşı sabret”  
25 “İnsanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz?  
26 Buhari, Salat; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/148  
27 “Kendiniz yapmasanız bile iyiliği emredin ve terketmeseniz bile kötülükten sakındırın” İbn 

Mace, Fiten, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/159 
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Gâyeten mâ fi’l-bab muhlis olduğu taktirce emr ü nehiy sebebiyle 

müsâb olub kelâmıyla âmil olmadığı cihetten muâkab ve ef‘âlı akvâlına 

muvâfık olmadığı sebepten muâtab olur. Amma emr ü nehyi terk ettiği tak-

tirce terk-i amel ve terki ihtisâb sebebiyle iki cihetten müstehakk-ı ‘azâb olur.  

 Tâife-yi Sûfiyye içün vücûb-i İhtisâbda şart budur ki, hîn-i İhtisâbda 

kendi görüp ettiği amel nefsâniyetten âri ve şevâib-i ucûb u kibirden berî 

ola. Eğer esnâ-i İhtisâbda nefsâniyet zuhûr ederse ihtisâbı terk ede. Niteki 

Ebu Bekir Şibli’den ki, meşâyih-i ‘izâm ve evliyâ-i kiramdandır, rivâyet olu-

nur ki, bir gün sahil-i Nil’de giderken ve havâlî Mısır’da geşt ü güzâr eder-

ken gördü ki, bir tâife bî-şerm ve hicâb bir keştîye küpler birle şarap doldu-

rurlar, tâ ki, halifeye ilettiler. Pes âteş-i gayret şeyhin ciğerini yaktı ve bi-

ihtiyar özünü ol keştîye bıraktı. Ve ashâb-i sefîne birkes tekellüme kâdir ol-

mayıp şeyh-i mezbûr ol küplerden bâde-yi hamrâyı hûn-i gâzâ gibi döktü. 

Ve erbâb-i sefîne eğerçi tahammül ettiler ama bâr-i gam bellerini büktü. Tâ 

bu cümle-i küplerden bir küp kalıp onu dökmeyip [19b] koyup gitti. Bu ha-

ber halîfenin sem‘ine vâsıl olup niyet-i cezâ u ‘ukûbat birle şeyhi dâvet etti. 

“Bu kâr-i aceb ve bu cûr’et ü ikdâma sebep nedir” deyu suâl eyledi. Şeyh 

eyitti: “eğer bilsem ki, karnında hamr vardır karnını yarardım ve kızıl kanını 

kara yere kârardım. Gayret-i dîniyyenin muktezâsı ve hamiyyet-i İslâmiyye-

nin müeddâsı budur”. Halife eyitti: “Senden bu makûle bî-edepliğe sebep ve 

bunun gibi havâdisin südûruna bâis oldur, umarsın ki, nâgah tîğ-i gazab 

birle seni katledip fazâlet-i şehâdete nâil olasın ve eltâf-i ilâhiyyeye mazhâr 

olup mesûbât-i ‘azîmeye vâsıl olasın. Herkes bu murâdını bulmaz ve bu 

maksûduna benim yedimden vâsıl olamazsın. Lâkin bu suâlimize cevap 

verip bu müşkillerimizi hall eyle. Sebep nedir ki, ol zamanda ki, cümle küp-

leri döktün, âhirinde birisini dökmeyip koyup gittin?” Şeyh eyitti: “Ol vak-

tin ki, ol küpleri dökerdim nefsâniyetten âri olup her ne edersem gayret-i 

dîniyye birle ederdim tâ ki, növbet-i kâr âhirki küpte karâr eyledi, 

derûnumda enâniyet ve kalbimde nefsâniyet zuhûr edip mirât-i sanî‘imde 

kendimi gördüm ve ol küpü dökmeyi nefsin murâdı fehm [20a] edip terkine 

vardım.”  
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Dahi lâyık budur ki, hîn-i İhtisâbda Hazreti Rabbü’l-erbâba tevekkül ve 

kemâl-i kudretine îtimâd ü tevessül edip Hak Teâlâ’nın gayrinden havf u 

hazrı ve ihtimâl-i zararı kalbinden bi’l-külliyye ihrâc eyleye ta ki, ‘uyûn-i 

inâyet-i rabbâniyye birle manzûr olup himem-i ‘âliye-i ervâh-ı mukaddese 

birle a‘dâsı üzere gâlib u mansûr ola.  

Hikâye: Buhâra’da bir kimesne vardı ki, Ebu Gıyâs dimekle ma‘ruf ve 

kemâl-i zühd ü salahla mevsûf olup nice yıllar idi ki genç-i medfun gibi 

künc-i harâbâtı mesken ve ejder-i nefsini helâk etmek içün toza toprağa gö-

mülüp mekâbir üzerine vatan edinmişti. Ve bâzı devâ‘î birle bir gün şehre 

dâhil olup nâgâh gördü ki emîr-i beledin gulâmı savt u terâne ve çeng ü 

çeğâne birle dâr-ı emirden çıkarlar. Pes zâhid-i pâk-tebâr bu hâli gördükde 

bi-ihtiyâr olup yüzünü göğe tuttu ve Hak Teâlâ’dan istiânet edip ol kavme 

hücûm etti. Pes ol kavm-i şirâr zâhidin heybetinden târumâr olup dâmen-i 

‘âr u nâmusu ellerinden saldılar ve kemâl-i havflerinden çeng ü çeğaneyi 

yere çaldılar. Ve fi’l-hâl firâr edip dâr-ı emire girdiler ve onda dahi karâr 

etmeyip tâ emirin sürdaktına erdiler. Zâhid dahi peşlerine düşüp [20b] onda 

dahi erişti. Ve elindeki asayla ol çalgıcılara durmayıp girişti. Pes emir gazab 

birle eyitti ki, “Ey şahsı bî-haber! Bilmez misin her kimesne ki, emr-i sultâna 

isyân edip hurûc eder lâbüd ol kimesne zindanda sabahlar”. Pes zahid eyitti: 

“Ya sen bilmez misin ki, Hak Teâla’nın emrine muhâlefet edip şeytana itâat 

eden azâb-ı nîranda akşamlar”. Emir eyitti: “Bu halkın ihtisâbına ve zecr ü 

azâbına seni kim vekil eyledi?”. Zahid dedi: “Ol kimesne ki, sana mülk ü 

emâreti ve haşmet ve hükûmeti vermiştir.” Emir eyitti: “Bana emâreti halife 

vermiştir.” Zahid eyitti: “bana ihtisâbı Rabb-i halife vermiştir”. Emir eyitti: 

“Semerkand’in ihtisâbını sana verdim”. Zahid eyitti: “ben nefsimi ol men-

sıbdan azlettim”. Emir eyitti: “acebdir ki, me’mur olmadan İhtisâb edip 

halkla hilâf ü nizâ edersin ve İhtisâbla emr olundukta kabûl-i İhtisâbdan 

imtinâ edersin”. Zâhid eyitti: “senin nasbınla mensûb oluncak sen yine beni 

‘azle kâdirsin. Amma Cenab-ı izzetten mensûb oluncak benim ‘azlimden 

âciz ve kâsırsın”. Pes emir eyitti: “ne dilersen dile ki, yanımda kelâmın mak-

bul ve cemî-‘i murâdâtın hemin saat mahsuldür”. Zahid eyitti: [21a] “senden 
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dilerim ki, benim şebâbımı iâde edesin ve onlarla esbab-ı ‘îşimi âmâde kıla-

sın”. Emir eyitti: “matlab-i mezbûr Allah Teâla’dan gayrının makdûru de-

ğildir ve sa-‘yi beşerde olan nesneyi talep eyle ki, ber-murâd olasın ve mat-

lubuna dest-res bulasın”. Zâhid eyitti: “imdi mâlik-i nâra bir kitap yaz ki, 

ona varırsam bana ‘azâb etmesin ve benim günahlarımı yüzüme vurup beni 

incitmesin”. Emir eyitti “bu makûle eser dahi hâric-i vus-‘i beşerdir”. Zahid 

eyitti: “İmdi hâzin-i cinâna yani Hazreti Rıdvâna haber gönder ki, beni cen-

nete koyup izzet eylesin ve naîm-i cinanla ben âc u muhtâcı toylasın”. Emîr-i 

mezbûr fi‘l-i mezkurdan dahi izhâr-i ‘acz ettikte zâhid eyitti: “imdi ben ol 

sâni-‘i zü’l-celâl ve kâdir ber-kemâlin bâb-i saadet maâbına mülâzemet ede-

rim ki, cemî-‘i havâice mâlik olub her kesin murâdını görür. Ve külli ve cüz’i 

her ne maksûd eylesem tereddüd ü tevakkuf etmeyib verir”. Pes emîr-i 

mezbûr bu kelâm-i mu‘ciznüma birle mebhût ve mülzem oldu ve zâhid-i 

mesfûr hulûs-i niyyet ve hüsn-i taviyyeti bereketinde ol zâlimin şerrinden 

halâs buldu. 

 ‘Arz-i hâcât ve kar-‘i bâb-i münâcât ez lisâni mütercimi’l-kitab [21b] 

İlahi kadir-i mutlak tapundur            Cihana mesned ü maksat kapundur 

Der âlem şem-i lütfuna muhtaç                     Halâik-i nimet-i fazlına ? âc  

Felek bir nemdir ihsânın yeminden      Sabâbir nefhadır lüftun deminden  

Riyâz-i kudretinde mâh bir gül                Açılmış şems-i tâbân bir karanfil  

Zemînî pâyidar etmek senindir                  Esasın üstüvâr etmek senindir 

Bu ben gamgîni dilşâd eyle                            Makâm-ı kurbete irşâd eyle  

Kifaye-i Şa’biyye’de mesturdur: Hâkim Ebü’l-Kâsım’dan suâl olundu ki, 

emri bi’l-ma‘ruf ne tarikle mümkün olur? Eğer me’murun huzûrunda emro-

lunursa iskât-i hürmettir, eğer gâib iken söylenirse ol kimesneyi gıybettir. 

Eğer kat‘an söylenmezse terk-i nasihattir. Ebü’l-Kasım cevap verdi ki, eğer 

me’mur âmirden bi-hasebi’s-sinn ekber ise demek gerektir “falan fîli işlemek 

haramdır ve fâil-i mezmûm-i havâss u ‘avamdır. Yahut falan fiile müptela 
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olan nice etmek gerektir ve ne yola gitmek gerektir”, ta ki, me’mûr-i mezkûr 

‘acz ü kusûruna vâkıf ve cürm ü noksânını mu‘terif olup terk-i fadîhata 

‘azîmet ede. [22a] Eğer me’mur u âmir bir birine müdâni u muâsır olup bi-

hasebi’s-sinn berâber olsalar rifk u lînet birle emredib şiddet u gilzat birle 

hâtırını kesr etmeye. Eğer me’mur âmirden bi-hasebi’s-sinn sağîr ise ziyâfet 

ü ihsan birle hatırını terfih edip ba‘dehu mevâdi-‘i kusûr u zeleline delâlet 

ve tenbih ede tâ ki, şerminde-i ihsânı olduğu cihetten emrine itâat ve 

kelâmını kabûle hüsnü rızayla müsâraat ede.  

Kûtu’l-Kulûb28’da mezkurdur: Bir gece Hazreti Ömer hidayet-rehber şeh-

ri gezerdi ve ahvâl-i nâsı tafahhus u tecessüs ederdi. Nâgâh bir kapıda şûle-i 

şem’ görüp ileri vardı ve kapının arasından içeriye nazar salıp gördü ki, bir 

tâife cem’ olup oturmuşlar ve şarâb-ı nâbı ortaya götürmüşler. Hazreti Ömer 

bu hâle muttali oldukta ne edeceğini bilmeyip dönüp mescide vardı ve Ab-

durrahman b. Avf’ı onda bulup hûbdan uyardı. Pes ikisi dahi ol kapıya gel-

diler ve şikâf-i dârdan içeriye nazar saldılar. Ve Hazreti Ömer Abdurrah-

man’a eyitti: “Hâlen ne gûne hareket ve ne makûle amele mübâşeret etmek 

gerektir? Makâm-i hilâfete lâyık ve şeriat-i şerife’nin kânun-i münîfine 

muvâfık ola”. Abdurrahman eyitti: “Evlâ [22b] budur ki, bunları halleri üze-

re terkederiz ve dönüp yerlerimize gideriz. Ol sebepten ki, ‘avret-i nâsı te-

cessüs menhî iken tecessüs ettik ve tarîkat-i şerîatın hilâfına gittik. Eğerçi bu 

kavmin cerâimi çoktur lâkin bu vecihle bize suâl ederlerse herkese cevâbı-

mız yoktur”. Pes Hazreti Ömer bir miktar teemmül ve tereddüt etti. Bi’l-

âhire Abdurrahman’ın kelâmını kabûl edip gitti.  

Bu haber-i nasihat-eserden evvelâ ma‘lum oldu ki, muhtesib ve hâkim 

raf-‘i mefâsid ü mezâlim içün gece içre şehri tavâf tarîkat-i eslaf imiş. Ve 

sâniyen ma‘lum oldu ki, muhtesibe lâyık budur ki, umûr-i mu‘dile ve 

mevâdi-‘i müşkilede ashâbı ile müşâvere edip reyleri sahîh u kavîm olduğu 

 
28 Kûtü’l-kulûb, Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Hârisi Ebu Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) 

tasavvuf alanında kaleme almış olduğu eserdir. Eser Muharrem Tan tarafından Türkçeye 
tercüme edilerek 1999 yılında Umran Yayınları tarafından basılmıştır.  
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taktirce kendi reyinden tercîh u takdîm ede. Ve sâlisen mefhum oldu ki, 

nâsın ‘uyûb-i mestûrasını tecessüs cümle-i menhiyattan olup muhtesip ve 

hâkim dahi olursa sâhibi âsim olurmuş. Amma mürtekib-i fücûr u isyân 

irtikâb-i kabâihi bi-tarîki’l-îlan ederse ‘alê’l-gaflet evini basmak me’surdur. 

Niteki inşallahu Teâlâ mâkamında mufassalan mezkurdur.  

Şerh-i Edeb-i Kâdı-i Hassaf’29da mezkurdur: “Kâdı-i [23a] beled mescide 

duhûl ettikte teslim-i âmm niyetiyle husûma selam vermekte beis yoktur. Ve 

ba‘zı meşâyih-i kirâm katında terk-i selâma ruhsat vârid olup bâ‘zı âharîn 

katında ‘alâ külli hâl selâm sünnet-i hayri’l-enâm olmağın terkine ruhsat 

yoktur. Vâli ve emîrde dahi, hâl hemin bu minval üzeredir. Amma kaçan ki, 

kadı meclis-i hükûmete ve mesned-i şerîate cülûs ede, de’b-i eslâf-i kirâm 

oldur ki, husûma selam vermeyip iskât-i haşmeti mutazammin bir kelâm 

etmeye. Bu kıyas üzere muhtesibe dahi lâyık budur ki, esvâkda gezerken ve 

ahvâl-i sûku tafahhus u tecessüs ederken ehl-i sûk’a selâm vermeye tâ ki, 

a‘yun-i nâsda haşmeti ve kulûb-i sûkda heybeti ziyâde ola.  

Dahi muhtesibe lâyık olan budur ki, ahvâl-i sûku tecessüse murâd ettik-

te binefsihi sûku tavaf içün hareket edip ehl-i sûku dârına dâvet etmeye, ta 

ki, onlara bilâ sebep tahkîr ü tezlîl ve karlarını bi-veçhi ta‘til etmiş olmaya. 

Amma kadıya fasl-i hüsûmet içün husûmu dârına dâvet caizdir. Zira hasım 

bi-hasebi’z-zâhir müddeâya zâlim ü câirdir. Pes sû-i sâni‘inden zecr [23b] 

içün işğâl ve a‘mâlından hecr etmekte beis yoktur. Kifaye’de mesturdur: Sa-

hib-i Rum Kayser-i meş’ûm Hazreti Ömer bereket-esere kâsıd birle hedâyâ ü 

tuhef irsâl eyledi. Kâsıd dahi Medine’ye vâsıl olub “halifenin sarayı nerde-

dir” deyu suâl eyledi. Eyittiler: “Bakarız ki, sen şöyle zannedersin ki, halife-

nin râfî’ binâları ve âli sarayları olup dâr-i Kisra gibi tâkî ya hâne-i Kayser 

gibi şöhret ü tumturâkı ola. Maazallah küffar-i e‘âcime taklîd eylemez ve 

 
29 Şerhu Edebi’l-kâdî li’l-Hassâf, Hassaf’ın Edebü’l-kâdî isimli eserine, Ebu Hafs Hüsamüddin 

Sadrü’ş-Şehid Ömer b. Abdülaziz b. Ömer b. Mâze Buhâri (ö. 536/1141) tarafından yapılmış 
şerhtir. Eser Muhyi Hilal Serhan tarafından tahkik edilerek 1977 yılında Bağdat’ta “Vizâre-
tü’l-Evkaf” matbaası tarafından basılmıştır. 
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onlara teşebbühü mutazammin olur deyu binâsını terfî’ u teşyîd eylemez. 

Belki, onun dahi hânesi efrâd-i müslimînin kâşânesi gibidir deyub Hazreti 

Ömer’in dâr-ı saâdet makarrını gösterdiler. Gördü ki, bir beyt-i sağîr ve 

mesken-i hakîr ki, murûr-i eyyâm ve kurûr-i şuhûr u a‘vâm birle binâsının 

revnakı gitmiş ve esâsı pür-finâsı inhidâma yüz tutmuş ve kesret-i gubâr ve 

duhanla der ü duvârı kararmış ve tûl-i zamanla sakf u ‘amûdu sararmış. Ve 

bilcümle ol dâr-ı saâdet-medâr eğerçi ma‘niyyede gülşen-i cinândı, amma 

zâhirde hâne-i Ebu Derdâ’dan nişândı. Hazreti Ömer evde bulunmayıp ehl-i 

sûku İhtisâb içün [24a] bazara gitti deyu cevap verdiler. Kâsıd dahi bazara 

varıb her tarafa âdem saldı ve tecessüs u tafahhus edip bir tarafta haberin 

aldı. Pes ol yere varıb gördü ki, kuyûd u tekellüfâtı tarh edip metâ u ta-

hammülâtı râygân satmış ve dirresini başı altına koyup bir duvarın gölge-

sinde yatmış. Pes kâsıd Hazreti Ömer’in fenâsını ve bu vecihle âlemden is-

tiğnâsını görüp mütehayyir u mütefekkir oldu. Ve bi-ihtiyâr zebân-i taaccüp 

ve hayret birle bu kelimâtı eyitti:  اجليوش  ىلشئت وأمرائنا ظلموا فاحتاجوا إ عدلت فأمنت فنمت حيث

ten sebep Oledindin.  peşe adl ü dâdı hemişe nefsine âdet ü‘Yani  30 واحلصون
hücûm-i a‘dâdan sâlim ve bî-hâris ve bî-bâb her ne yerde dilersen nâim 

oldun. Ve bizim ümerâ ü küberâmız zulüm ve gadrı âdet ve bir günde bin 

türlü kabâhat ettikleri cihetten nefislerine hirâset ü siyânet içün gerek rûz-i 

rûşen gerek şebdâc-i cüyûş ü kılâ‘a muhtâc olup deyme yerde istirahet 

kılmazlar ve birkez huzurla yatacak yer bulmazlar. Bu kıssa-i pür-hisse ve 

bu kelâm-i ceyyid-i enzâmdan [24b] ma‘lûm ve mefhûm oldu ki, kat‘i 

mâdde-yi fesâd ve terk-i câdde-yi zulm ü bîdâd müstevcib-i rızâ-yi Rabbi’l-

‘ibâd olduğundan mâ ‘adâ âfât-i dünyeviyyeden selâmete ve huzûr u 

istirâhate sebep imiş. Ve terki bida’ ve tekellüfât ve tarh-i şöhret ü 

tecemmülât şîmet-i ebrâr ve sîret-i eslâf-i kibâr olup ol cihetten binâ-yi mülk 

ü devlete halel ve pây-i ‘izz ü haşmete zelel gelmezmiş. Hazreti adâlet-şiâr 

bu vecihle terk ü fenayı ihtiyâr etmiş iken onun devrinde olan fütûh bir 

 
30 “Adaletli davrandın ve emin oldun, istediğin yerde yata biliyorsun. Ama bizim emirlerimiz 

zülmettiler ve ordulara ve kalelere ihtiyaç hissettiler” Gazâli, Nasihatü’l-mülûk, s. 21 
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asırda olmuş değildir ve devha-yi İslam onun zülâl-i terbiyesindeki gibi 

nedâret ü revnak bulmuş değildir. Sedâ-yi kûs-i ma‘deleti Irak u Isfahân’a 

ermişti ve pây-i ‘izz ü şevketi bâbü’l-ebvabdan bilâd-i Türkistâna girmişti. 

Tünd-bâd-i gazab birle Kisrâ’nın tâcını yere çaldı ve pençe-i dest-i pür-

şikence birle Kayser’in harâcını cebren aldı. Elsun-i nâsda vakâyi-‘i meşhûr 

ve kütüb-i tevârihte tafsîl üzere mezkurdur ve bilcümle bu haber-i pür-

ibrete dîde-yi îtibarla nazar olundukta erbâb-i devleti bir mürşid-i pâk-sîret 

gibi râh-i sedâda irşâd edip ebvâb-i saâdet-i uhreviyye ve dünyeviyyeye 

küşâd eyler.  

 

El-Bâbü’r-Râbi’ 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ men ye’huzu aleyhi şey’en mine’n-nâs [25a] 

Erbâb-i hisbet içün mersûm olan vezâif ehl-i zimmetten ta‘yin olunmuş 

ise cevâzında şek yoktur. Ol sebepten ki, emvâl-i cizyeden olup tarîk-i şer’ 

üzere alınmış olur. Eğer ehl-i İslam’dan ahz olunursa ikiden hâli değil: Eğer 

me’hûz olan erzâk a‘vân-i muhtesibin ücreti kadar olup beytülmalden rızk-i 

muayyenleri yoksa ahzda beis yoktur. Eğer kadr-i ücretten ekser ya beytül-

malden onlar içün bir rızk mukadder olsa ehl-i İslam’dan kalîl ü kesîr ve 

şey’-i yesîr her ne ahz ederse haram olur. Hassaf Ahkâm-ı Kur’an’31da demiş-

tir: “Her kimesne ki, halkı kesme kesip bila izn-i şer‘i mallarını ahz eylese 

ehl-i fısk u dalâl olup demi mubah ve helaldir. Ve ba‘zı meşâyih-i güzîn rıd-

vanullahi teâlâ aleyhim ecmaîn mutlakan a‘vânın küfrüne fetvâ verirlerdi. 

Eğerçi biz mutlakan küfürlerine fetvâ vermeziz amma ettikleri fısk u dalâli 

ve bilâ izn-i şer‘i ahz ettikleri emvâlı istihlâl ederlerse bi’l-ittifâk kâfirlerdir. 

Eğer muhtesib kendi mersûmundan zâid bâzı ‘avâidi celb eylese eğer bir 

 
31 Ahkâmü’l-Kur’an, Ali Cevherî bu eseri Hassâf’a nisbet etmekte fakat eserin aslında eser 

Sunnâmi tarafından Cessas’a nisbet edilmektedir. Kanımızca Ali Cevherî’nin eseri hatalı 
olarak Hassaf’a nisbet etmiştir.  
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münkerin [25b] def‘inde müsâmaha yâ bir ma‘rufun temşiyesinde taksîr u 

müdâhene içün olsa ahz ettiği hitâm külliyen haramdır.  

Edeb-i Kâdı-i Hassaf’ta mezkurdur: “Ahz-ı rüşvet ki, beyne’n-nâs ism u 

hürmet birle mâ‘rûf u meşhûrdur ve dört vecih üzere vâki olur”.  

Vech-i Evvel: Kadı bir kimesneyi tahvîf edip ol dahi zulm ü cevri def’ 

içün bir miktar nesne vermektir. Sûret-i mezburda vâki olan ahz bî-rayb ü 

mirâ celb ve irtişâ olup ahza nisbet-i ism u hürmet mukarrardır. Lakin mû‘ti’ 

nefsini cevrden sıyânet ve lühûk-i zarardan vikâyet içün verdiği sebepten 

âsim olmaz. Muhtesibe dahi hâl bu minval üzeredir.  

Vech-i sâni: Sultanla mu‘tînin beynini ıslâh u tesviye içün verilmektir. 

Bu sûrette vâki olan ahzda dahi hürmet mukarrardır.  

Vech-i sâlis: Sultandan tahsil-i kazâ içün verilmektir. Bu sûrette vâki 

olan ahz u îtâ bî-rayb ü mirâ haramdır. Bu kıyas üzere ashâb-ı muhtesibin 

mâlikü’l-hisbeden bazı nevâyı tahsil-i niyâbet içün ahz ettikleri mal helal 

değildir.  

Vech-i râbi’: Ehâd-ı hasmeyn hükümde kendi cânibini tercih içün kadı-

ya bir miktar nesne vermektir. Bu tarikle ahz olunan mal [26a] dahi mutla-

kan helal değildir. Eğerçi hükümde isâbet edip şer‘i şerif’e muvâfakat dahi 

ederse. Amma mu‘tî kadıdan zulüm ihtimâlini virüb haktan ‘udûl etmesin 

deyu i‘tâ eylese bu hususda mes’ûl olmaz.  

Edeb-i Kâdi-i Hassaf’ta mezkurdur: Emîr-i sahibi temyiz Ömer b. Abdüla-

ziz’den suâl olundukda “Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 

tuhef u hedâyâyı kabûl ederlerdi. Siz niçün kabul eylemez siniz?” Cevap 

verdi ki, Hazreti Rasûl zamanında sâhib-i hükme i‘tâ olunan nesne hediyye 

ü sıla idi. Amma fi zamâninâ ümerâya i‘tâ ayn-ı rüşvettir ki, matiyye-i ism 

ve hürmettir. Cevab-ı mezkûr iki tarikle müveccehtir:  

Tarik-i evvel: Hazreti Rasûl karnında mevcut olan eşhâsın derûnları 

hikd ü hasetten sâde, gerdanları kayd-i zulm ü taaddîden âzâde idi. Lâ ce-

ram ehl-i hükme i‘tâları garaz-ı fâside mebni olmayıp hediyye olmak mu-
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karrar idi. Amma fî zamâninâ kulûb-i nâs vesâvis-i hannasla memlû olup bir 

birinin malına kasd ederler ve şiddet-i gayzlerinden bulsalar bir birini yer-

ler. Pes fî zamâninâ ehl-i hükme i‘tâ agrâz-i fâside ve efkâr-i kâsideye mebni 

olup rüşvet olmasında şüphe yoktur.  

Tarîk-i sâni: Zamân-i Hazreti risâlette şevket-i [26b] şeriat zât-ı şerifleri-

ne ve unsur-i latiflerine mahsus olup huzûr-i şeriflerine her ne ki, îsâl oluna, 

bi-tarîki’l-istiklâl onlara hediye olurdu. Amma fî zamâninâ şevket-i dîn ü 

millet yalnız ümerâ u erbâb-i hükûmet birle değildir. Belki, âmme-yi müsli-

min ve cünûd-i muvahhidînin onda dahli vardır. Pes her nesne ki, ümerâ-yi 

İslam ve sâir hükkâm-i zevi’l-ihtirâma i‘tâ olunur, cünûd-i mü’minîn belki 

âmme-yi müslimîn ol nesnede müşterekler olup beytülmalde vaz’ olunmak 

gerektir.  

Sahibü’l-kitab ider: Bu meselede hülâsa-yi cevâb budur ki, ehl-i hükm, 

gerek muhtesib, gerek kadı, muhdînin kendileri ihtiyacına vâkıf olurlarsa 

hediyesini ahza razı olmayıp reddedeler ki, ol nesne hediye değil belki rüş-

vettir. Eğerçi sûretên nimettir lakin ma‘nîde nikmettir. Amma hediyyenin 

mebnâsının tahabbub ü teveddüd idüğinde [27a] tavakkuf u tereddüt olma-

sa ahza ruhsat helaldir demeye kâbiliyet gelir.  

Muhtesibe ve sâir nâsa müstehabdır ki, sûka dâhil oldukta deye  

له اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو علي كل شيء  إ ال
 قدير32

Hazreti Rasûl’den rivâyet-i sahîha birle menkuldür: “Her kimesne ki, 

sûka dâhil oldukta bu kelâmı kâil ola, ol kimesnenin defter-i hasenâtına 

sûkda mevcûd olan eşhas adedince hasene kitâbet olunur”33. Kûtu’l-Kulûb’da 

 
32 “Allah’tan başka ilah yoktur ve onun bir ortağı da yoktur. Mülk ve hamd ona mahsustur. 

Diriltir ve öldürür ve kendisi asla yok olmaz. Hayır onun elindedir ve o herşeye kadirdir.” 
33 Tirmizi, 5/291 
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mesturdur: Hazreti Ömer her kaçan ki, sûka dühûl ederdi, bu kelimât-i 

icâbet-âyâtı derdi.  

وذ بك من ميني فاجرة وصفقة علهم أالكفر والفسوق ومن شر ما أحاطت به السوق ال  وذ بك من علهم إين أال  
 خاسرة 34

Hazreti Hasan’dan rivâyet-i mü’temindir: “Her kimesne ki, esvâkda 

Hazreti Hakîm-i Hallâk’ı zikr eylese yevm-i kıyâmette şems pür-nûr gibi 

burhânı zuhûr edip [27b] cebîni kamer gibi münevver ola. Ve her kimesne 

ki, sûkda istiğfar ede, ehl-i sûk kadar seyyiâtı mağfiret olunup ümîddir ki, 

makbûl-i hazret ola.”  

 

El-Bâbü’l-Hâmis 

Fî cevâzi hücûmi’l-muhtesib ‘alâ beyti’l-mufsidîn 

Şerh-i Kerhi’35de mesturdur: İmam Ebu Yusuf’tan mervîdir ki, bir hâne-

den çeng ü çiğâne ve savt u terâne istimâ olunsa, def-‘i münker içün sâhib-i 

hânenin izinsiz ol beytine duhûl câizdir. Muhît36’te mezkurdur: “Bizim 

ashâbımız dediler: Bir evden âvâze-yi fısk u fesâd istimâ’ olunsa emri bi’l-

mâ‘ruf ve nehyi ‘ani’l-münker kılmak içün ol dâr-i nekbet-medâra bilâ izin 

dühûl edip ‘ale’l-gaflet ehl-i fesâdın üstüne hücum etmekte beis yoktur. 

Muhît’te mezkurdur: İmam Ebu Yusuf hasma hücûm etmeye ruhsat vermiş-

tir. Yani kaçan ki, medyûn dâyinden kaçıp evinde ihtifâ ettiğine kadıda 

yakîn hâsıl olsa câizdir ki, ümenâsından iki kimesneye [28a] ‘avânesinden 

 
34 “Allahım! Küfr, fısk ve çarşı-pazarın içinde barındırdığı şerlerden sana sığınırım. Allahım! 

Yalan yere yeminden ve alışverişte zarar etmekten sana sığınırım”   
35 Şerh-i Kerhi, Ebü’l-Hasan Ahmed b. Muhammed el-Kudûri’nin (ö. 428/1037) Kerhi’nin (ö. 

346/957) Muhtasar’ı üzerine yazdığı şerhtir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphanesi Köprülü 
Ahmed Paşa bölümü 000094 numarada kayıtlı nüsha.  

36 El-Muhîtü’l-Burhânî fi’l-fıkhi’n-Nûmânî, Burhanüddin Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz 
Buhâri (ö. 616/1219) tarafından Hanefi fıkıh alanında kaleme alınmış eserdir. Eser, Ahmed 
İzzu İnâye ed-Dımaşkî tarafından tahkik edilmiş ve 2003 yılında Beyrut’ta Beytut’ta “Darü 
ihyâi’t-türâsi’l-arabi” yayınları tarafından basılmıştır.  
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bâzı nisâ ve ricâli dammedip medyûnun hânesine irsâl eyleye tâ ki, ‘ale’l-

gaflet medyûnun dârına hücûm edip ricâlı, taşradan dârı ihâta edeler ve 

nisvânı bi-gayri izin içeri girip nisvân-i medyûna tembih edeler ki, bir gûşe-

de cem’ olup ba‘dehu a‘vân-i kadı girip dârın her gûşesini teftîş edeler. Bu-

lurlarsa medyûnu kabzedip cebren dârından ihraç edeler. Eğer bulunmazsa 

nisvân-i kâdıya tembih edeler ki, nisvân-i medyûnu teftiş edeler tâ ki, tebdil-

i sûret edip onların içinde ihtifâ etmiş olmaya.  

İhtisâbı lâzım olan bid‘atlerden birisi terk-i cemâattir. Bir kimesne târik-i 

cemâat olup evkât-i hamseyi cemaatle ikâmet eylemese hâkimü’l-vakt olana 

lâzımdır ki, ona İhtisâb edip “salavât-i mafrûzâyı cemaatle edâ eyle” deyu 

tembîh u ‘itâb eyleye. Husûs-i mezbûrda kıbel-i şâri’den küllî teşdîd ü 

tehdîd vârid olup [28b] ihrâk-i beytle va‘îd vâki olmuştur. Niteki makâmın-

da zikrolunur.  

Mesele: Bir meyyitin ekâribinden ba‘zı, meyyit-i mezbûrun üstünde 

nevha eylese muhtesib içün câiz midir ki, bu şahs-ı mezbûru dâr-ı meyyitten 

ihrâc eyleye?  

El-cevab: Câizdir. Ol delil birle ki, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh in-

tikâl ettikte hemşiresi gelip üstünde nevha eyledi ve onun nevhası Hazreti 

Ömer’in sem‘ine vâsıl olub onu Ebu Bekir’in hânesinden ihrâc eyledi. Niteki 

Sahîh-i Buhâri37’de mezkurdur.  

  

El-Bâbü’s-Sâdis 

Fi’t-ta‘zîr 

Kâide-yi mukarrara ve usûl-i mu‘teberedendir: Her racul-i kâmil ki, 

gerdun-i irâdetî halka-yi teklîfe dâhil ola, envâ-‘i tühemden birle müttehem 

oluncak ta‘zîr olunur. Mesela bir kimesne füssâkla meclis-i şarabda ya 

 
37 Sahih-i Buhâri, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail Buhari’nin (ö. 256/870) sahih hadisleri 

bir araya topladığı meşhur eseridir.  
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sürrâkla sohbet u ihtilat üzere görülse ta‘zîr olunur. Ebu Bekir A‘meş’den 

rivâyet olunur: Bir kimesne bir şahsın üstüne serika dâva eylese ve müdde‘â 

aleyh [30a]38 inkâr edip hâkimu’l-vakt olan kimesnenin bazı karâin sebebiyle 

gâlib-i re’yi muddeânin sıdkına müncer olsa ol şahsı ta‘zîr etmek câizdir. 

Zehîra39’da bu vecihle mezkurdur: Bir kimesne garîmini alıp giderken bir 

şahıs gelip elinden alıp kaçırsa ol şahsa ta‘zîr lâzım olur. Hâniyye40’de mes-

turdur: Bir kimesne dese ki, ben fetva-yi fukahayla amel etmezem, ya kaḍiy-

ye-yi fukahâ dediği gibi değildir dese ta‘zîr olunur. Zehîra’da mezkurdur: 

Bir kimesne mer’et-i ecnebiyye ile mecliste bulunup bunlarda devâ‘i-yi 

cimâ’dan ba‘zı ef‘âl müşâhede olunsa ol kimesne aksâ-yi ta‘zîr birle ta‘zîr 

olunur. Ehl-i İslam’dan bir kimesne mısr-i müslimîne hamr ya hınzır idhâl 

eylese ta’zir olunup tevbesi zâhir oluncak habsolunmak câizdir. Eğer idhâl 

eden zimmî ise suâl oluna. Eğer bu fi‘lin haram idüğini bilirse hükm-i 

mezbûr bi-aynihî icrâ oluna eğer bilmezse ta‘lim u tembih olunup tekrar 

[30b] ederse ta‘zîr olunur. Bir kimesne bi-tariki’t-tezvîr ba‘zı sukûk ve 

mekâtib-i kütüb eylese ta‘zîr olunur. Bir kimesne veled-i sağîrine hamr içirse 

ta‘zîr olunur. Bir kimesne bir bikri itip düşürse, bekâreti zâil olsa bi’l-ittifak 

ta‘zîr olunur. Amma mehr-i mislinin vücûbunda ihtilaf vardır. Bir kimesne 

bir atın kuyruğunun kılını kesse ya bir câriyenin saçını halk edip halk içinde 

kıymetini naks eylese ta‘zîr olunur. Amma ḍamânı lazım gelmez. Kifâye’de 

mesturdur: Sultan bir kimesneye ikrâh edip falanı katletmezsen seni katle-

derim dese ol dahi bi-gayri hak ol şahsı katleylese sultâna kısas ve kâtile 

ta‘zîr lâzım olur. İmâm-ı Âzam ve İmâm-ı Muhammed katında bir kimesne 

bir şahsı zinâya ikrâh eylese mukrihe ta‘zîr lâzım olur. Zâni’ye hadd lâzım 

olur. İmâm-ı Muhammed katında ve İmâm-ı Âzam’ın kavl-i âhirinde ta‘zîr 

 
38 Yazmada 29. Varak atlanılmış ve 30 a geçilmiştir. Bizde yazmadaki sayfa numarasını esas 

aldık.  
39 Ez-Zahîra fi’l-fetâvâ, Burhanüddin Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz Buhâri’nin (ö. 616/1219) 

fetvalarını içeren eseridir. Eserin bir nüshası Süleymâniye Kütüphanesi Molla Çelebi bölümü 
000097 numarada kayıtlıdır. Eserin bunun dışında birçok yazma nüshası bulunmaktadır. 

40 El-Fetâvâ’l-Hâniyye, Hanefi fakihlerinden Ebü’l-Mehâsin Fahreddin Hasan b. Mansur b. 
Mahmud Kâdıhan’ın (ö. 592/1196) fetva eseridir. “Fetâvâ Kadihan” olarak da bilinir. Birçok 
yazması bulunan eser 1865 yılında Kahire’de basılmıştır 
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lâzım olur. Haniyye’de mezkurdur: Bir kimesne bir şahsa [31a] semm verip 

ol dahi bilmeden ekl eylese ve ol sebepden vefât eylese ol kimesneye kısas 

ve diyet lâzım olmayıp habs ve ta‘zîr olunur. Kezalik bir şarâba katıp eline 

verirse ve içip helak olsa diyet lâzım olmaz. Lakin mekr ü hud‘ası sebebiyle 

ta‘zîr ve istiğfar vâcip olur. Amma kendi eliyle ağzına koyup helâk olsa âki-

lesine diyet lâzım olur. Zehîra’da mezkurdur: Bir kul efendisinden kaçsa 

ta‘zîr olunub tâlibi gelince habs olunur. Amma bi-gayri kasd yolu yanılmış 

olsa habsolunmaz. Kitâbü’l-Yevâkît41’de mesturdur: Zühd-i bârid sebebiyle 

ta‘zîr olunmak meşrûdur. Niteki rivâyet olunur: Bir kimesne sûk-i Medi-

ne’de giderken bir tâne hurma buldu ve eline alıp bu hurmayı kim düşürdü 

deyu birkaç kerre nida eyledi. Pes Hazreti Ömer onun kelâmını gûş edip ve 

garazının izhâr-i zühd ü verâ‘ idüğini bilip:  
 كل اي ابرد فإن  ه وراء يبغض  هللا42

Yani radıyallahu anh ol bulduğu [31b] hurmayı ki, bu ettiği zühd ü verâ‘ 

bi hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf müstakbah u müstebşâ‘ olup Allâhu Teâlâ Hazretleri 

bu makûle verâyı sevmez. “Kimesne bu gûne zühdle müstahikk-i lütf u 

ihsân olmaz” deyip ol şahs-ı mütekaşşifi dirre birle darp edip ta‘zîr eyledi. 

Zehira’da mezkurdur: Ba‘zı füsûk vardır ki, sâhibine ta‘zîr îcâb eylemez. Me-

selen yemîn-i gâmûs ki, geçmiş nesne içün yalan yere yemin etmektir ve 

bey-‘i fâsid ve icâre-yi fâside eğerçi bunlar füsuktur, lâkin ashâbına ta‘zîr 

lâzım gelmez. 

El-Faslü’l-evvel: Ulemâ-yi güzîn rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn it-

tifâk etmişlerdir ki, ta‘zîr bi-hasebi’l-‘aded kadr-i hadde vâsıl olmaz. Zira 

Hazreti Seyyidü’l-Mürselîn deyu buyurmuş,  43املعتد  ين من  حد    فهو  غري  يف  حد  ا  بلغ  من 
yani Aleyhi’s-selâm, bir şahsa bi-hasebi’ş-şer’ hadd lâzım değil iken bir 

kimesneye hadd vursa ol kimesne zâlimlerdendir. Pes İmâm-ı Âzam katında 

 
41 El-Yevâkîtü’l-Mevâkît, Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefi’ye (ö. 537/1142) nisbet 

edilen eserdir. Eserin herhangi bir nüshasına ve baskısına rastlayamadık. 
42 “Ye ey bârid! Bu Allah’ın da buğzettiği vera çeşididir”  
43 Merğinâni, Hidâye, 2/117  
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aksâ-yi [32a] ta‘zîr otuz dokuzdur ve İmâm Ebu Yusuf’tan esahh rivâyette 

yetmiş dokuzdur ve bir rivayette yetmiş beştir. Ve ekall-i ta’zirde hadd ol-

mayıb re’y-i hâkime mufavvazdır. Ne miktârı evlâ görürse onunla ta‘zîr ede. 

Zehira’da bu vecihle mesturdur. Amma musannifü’l-kitab der: “Sahihi-i 

Buhâri’de vâki olmuştur:  

 ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد   من حدود هللا 44 

Yani Aleyhi’s-selâm, bir kimesneye on kamçıdan artık vurulmaz. Meğer 

ki, ol kimesneye hadd lâzım olmuş ola. Pes bu hadis-i şeriften müstefâddır 

ki, ta‘zîr ondan ziyâde ile olmaya. Lakin ‘ülemâ-yi ‘izâm rafe‘ahumullâhu 

teâlâ fî yevmi’l-kıyâm bi’l-ittifâk ondan zâidi tecvîz ettiler. Pes vâciptir ki, 

nefsi cevazda tereddüt olunmayıp evlâ u ahrâ ondan zâid olunmaktır.  

El-faslü’s-sâni: Evvelen ma‘lûm ola ki, ta‘zîr darpla olduğu gibi hapisle 

ve ta‘rîk-i üzünle ve kelâm-i ‘anîf ile dahi olur. Mücrimin [32b] cürmüne 

göre cezâ olunur. İmam Ebu Yusuf’tan rivâyet olunur ki, sultana câizdir ki, 

haddı lâzım olmayan yerde ahz-i malla ta’zir ede. Câmiü’s-Sağîr-i Hâni45’de 

mezkurdur: Gah olur ki, ta‘zîr takyîd ile olur, zâiri ve sefihi takyîd câizdir. 

Edeb-i Kâdi-i Hassaf’ta mezkurdur: Gah olur ki, ta‘zîr ‘abûsü’l-vech ile yâni 

yüz dürmek ile olur. Niteki Şerh-i Kerhi’de mezkurdur ki, Hazreti Ömer hi-

dayet-eser bir kavmi gördü ki, harir giymişler, yüzünü dürüp sûret-i in-

kibâzla onlardan i‘râz eyledi. Pes fakîr-i pür-taksîre lâih olur ki, bu mesele-

den mefhûm ve bu kıssadan ma‘lum oldu ki, erbâb-i devlet ve ashâb-i rif‘ate 

lâzımdır ki, meclis-i şerif ve mahfil-i münîflerine hâzır ve envâ-‘i lütûf u ih-

sanlarına muntazır olan kimesnelere, husûsan ki, zümre-yi ‘ülemâ ve fırka-

yi sülehâdan ola, [33a] ta‘abbüs u inkıbâz ve idbâr ü i‘râz göstermeyip lütuf-

la hitap ve hüsn-i vecihle cevap vereler tâ ki, bir mü’mine bî-vech tezlîl ü 

 
44 “Allah’ın hadlerinen bir had olmadığı sürece on sopadan fazla sopa vurulmaz” Buhari, 

Hudûd, 42; Müslim, Hudûd, 40; Abdürrezzak, Müsannef 7/413  
45 Câmiü’s-sağîr Hâni, Senâmi’nin eserinde kaynak olarak kullandığı bu eser hakkında herhan-

gi bir bilgiye ulaşamadık. M. İzzi Dien bu isimde bir esere rastlamadığını ve bunun muhteme-
len Sunnâmi’nin El-Câmiu’s-Sağîr eseri için kullandığı özel bir isim olabileceğini belirtir. (M. 
İzzi Dien, a, e, s. 171)  
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tahkîr ve bilâ sebep ta‘zîr etmiş olmayalar. Ve sâniyen ma‘lûm ola ki, darpla 

ta‘zîr âlât-i müteaddide ile câizdir. Cümleden biri yeddir ki, onunla iki tarik 

üzere ta‘zîr olunur: Tabanca vurmakla ve kulak burmakla. Amma muşt 

vurmakla ta‘zîr câiz değildir. Zira helâka mufdî olmak ihtimâli vardır. Ve 

âlât-i ta’zirin birisi dahi ‘asâdır ki, silâh-i ehli salâh ve mu‘temed-i erbâb-i 

felahtır. Ve birisi dahi dirredir ki, Hazreti Ömer ekser ahvâlinde onu isti‘mâl 

ederlerdi. Birisi dahi ol tâziyânedir ki, semeresi olmaya. Muhit’te mezkur-

dur: Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar:  

 رمحهم هللا إمرأ عل  ق سوطه حيث يراه أهله46 

Yani Aleyhi’s-selam, Allahu Teâlâ rahmet eylesin ol kimesneye ki, kam-

çısını bir yere asa ki, [33b] dâimâ ehl-i beyti o kamçıyı görüp havf u hazer-

den hâli olmayalar ve onun sebebiyle fitne ü fesâddan ihtirâz u imtinâ ede-

ler. Sâhibü’l-kitâb ider: “Kâbildir ki, bu hadîs-i şerifle ihticâc olunup bâb-ı 

muhtesibde tâ‘lîk-i dirre kurbettir denile. Zîra bir kimesne hâssaten ehl-i 

beytini ıslâh içün tâ‘lik-i sevt sebebiyle müstehakk-i ecir ve rahmet oluncak 

âmmenin umûrunu ıslâh içün bâb-ı muhtesibde tâ‘lîk-i dirre kurbet ü ibâdet 

olmak bi’t-tarîki’l-evlâ sâbit olur. Şerh-i Manzûme’47de mesturdur: “Şâhid-i 

zûrun kizbi zâhir oldukta yüzüne kâre sürmek câiz değildir. Amma başını 

ve yüzünü açıp şehri gezdirmek câizdir. Niteki Şerh-i Edeb-i Kâdı-ı Hassaf’da 

mezkurdur.  

El-Faslü’s-salis: Câmiu’s-Sağîr-i Hâni’de mesturdur: Dört kimesnenin 

şehâdeyitle imam bir kimesneyi ta‘zîr eyleyip âsâr-i darptan helâk olsa 

imama ḍamân lâzım olmaz. Hadde dahi hâl bu minvâl üzeredir. Zehira’da 

mezkurdur: İmam Ebu Yusuf’tan [34a] rivâyet olunur: Vâli bir kimesneye bi-

tarîki’t-ta’zir yüz değnek vurup ol ḍarptan helâk olsa vâliye nesne lâzım 

olmaz. Amma yüzden artık vursa beytülmalden nısf-i diyet lâzım olur. Eğer 

bi-tarîki’l-a‘dâ yâni bi-tariki’l-intikâm ve’l-iâne ḍarp edip helâke müeddî 

 
46 Sahihü’l-Câmi, 4022 
47 Şerh-i Manzûme, İbrahim b. Süleyman Hamevi Er-Rûmi’nin eseridir. 
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olsa vâliye ḍamân lâzım olup âkilesine diyet lâzım olur. Ol sebepten ki, 

ibâhat-i a‘dâ şart-ı selâmetle meşruttur. Yine Zehîra’da mezkurdur: Bir ki-

mesneye ta‘zîr lâzım oldukta eşedd-i ḍarpla ḍarp olunmak gerektir. Amma 

ekser-i ta‘zîr ile ta‘zîr murâd oluncak âzâ-yi müteaddideye tefrik olunmak 

gerektir. Yani ba‘zısı tabanına ve bâzısı arkasına vurulur. İmam Ebu Yu-

suf’tan rivâyet olunur: ta‘zîr vurulmaz illâ arkaya ve oturak yerine vurulur. 

Ve hîn-i ḍarpta maḍrûbun zahrı siyabdan tecrîd olunur.  

Tembih: Hadd ile ta‘zîr birkaç tarîk ile fark etmişler: [yb 32b]48 

Fark-ı evvel: Haddin kadri cânib-i şâri’den mukarrar olup mücrim-i 

mahsûs [yb 33a] içün envâ-‘i ta‘zîr nev‘i mahsûs tâyin olunmayıp husûs-i 

mezbûr re’y-i imâma mufavvazdır.  

Fark-ı sâni: Hudûd şübuhatla münderî olup, hadd-i vücubdan sâkıt 

olur. Amma ta‘zîr mücerret şüpheyle vâcib olur. Bu sebeptendir ki, esbâb-i 

ta‘zîr birisi içün yemin teklif olunup nükûl eylese ta‘zîrle hükmolunur. Şerh-i 

Edebi Kadi-i Hassaf’ta bu vecihle mesturdur.  

Sâlis: Sabîye hadd lâzım olmaz amma ba‘zı esbabla ta‘zîr etmek meş-

rûdur.  

Râbi’: Kaçan bir zimmiye ḍarb-ı mukadder vâki olsa hadd tesmiye olu-

nur. Amma gayr-ı mukadder vâki olsa ta‘zîr tesmiye olunmayıb ‘ukûbet 

tesmiye olunur. Zira ta‘zîr li ecli’t-tathîr meşrûdur ve küffâr-i hâksâr   ا املشركون  ان

 fehvâsı muktezâsınca ‘ayn-i neces idüği mukarrar oluncak ‘ale’l-ıtlâk جنس

tathîr kâbil değildir. Mebsut49’ta bu vecihle mesturdur.  

 

 
48 Buradan itibaren yaklaşık 10 sayfalık bölüm Şehidalipaşa nüshasında bulunmamaktadır. Bu 

bölümü yazmabağışlar nüshasını esas alarak tamamladık.  
49 El-Mebsût, Şemsüleimme Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-Serahsi’nin (ö. 

483/1090) Hâkimü’ş-Şehid’in Zâhirü’r-rivâye eserlerinden derleriği el-Kâfi isimli eserine yaptı-
ğı şerhidir. Hanefi Mezhebi temel kaynakları içerisinde yer alan eserin farklı dönemlerde 
birçok baskısı yapılmıştır 
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El-Bâbü’s-Sâbi 

Fi’l-ihtisâbi bi’l-ihrâk ve’l-kesr 

Bazı ‘ülemâ demişler ki, yevm-i edhâ’da musallâ içre ihrâk-ı meâzif 

mekruhtur. Ol sebepten ki, mesâcidi meâzif ve nîranla meşgûl etmektir. 

Ma‘a zâlik mesâcid mücerred ibadât ve ikâmet-i salavât içün mevzu‘dur. 

Lâkin sahîh budur ki, fiil-i mezkûr bi-hasebi’ş-şer-‘i’ş-şerif [yb 33b] câiz ve 

me’surdur. Zira musallâ cemî cihetten hükm-i mescidde değildir. Sual olu-

nursa: İhrâk-i meâzif tecvîz u terhîs olunduğu taktirce yevm-i edhâ’ya vech-i 

tahsîs nedir? Cevap: Evvel ba‘zı nâs zu‘m ederler ki, yevm-i ‘îd’de kemâl-ı 

ruhsat ve darb-ı düff ü ginâya icâzet ola. Ve bu babda bir delîl-i zaîfe istinâd 

ve elsun-i nâsda mezkûr olan hadise itimâd ederler ki, rûz-i ‘îdde Ebu Bekir 

(r.a) Hazreti Rasûlün (s.a.v) beyt-i şeriflerine dâhil ve mağnâ-yi müniflerine 

vâsıl olup gördü ki, iki câriye durup düffler çalarlar ve ba‘zı ebyatla teğannî 

ederler. Pes Hazreti Ebu Bekir’e bu vaz‘ münker gelip, ol câriyeleri fiil-i 

mezburdan nehy ü zecr eyledi. Ve Hazreti Rasûl aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 

makâm-ı mezbûrda bu vecihle kelâm buyurdular: “Yâ Ebâ Bekir! Bunları 

men‘ edip rencide eyleme ki, rûz-i ‘îd ve eyyâm-i şâdumânî ve evân-i husûl-i 

âmâl ü emânîdir.”50 Lâkin hadîs-i mezbûr âyetiyle  51احلديث هلو  يشتي  من  الن  اس  ومن 
metrûk olup hayyiz-i ihticacdan sâkıttır. Pes ehl-i ihtisâb hadis-i mezbûrun 

metrûk idüğine işâret içün ihrâk-i meâzifi yevm-i ‘îd’de âdet [yb 34a] ettiler. 

Cevâb-i sâni: Yevm-i ‘îd vakt-i hubûr ve yevm-i surûrdur ve şek yoktur ki, 

ihrâk-i melâhî birle râyet-i ehli salâh muzaffer u mansûr ve kulûb-i erbâb-i 

zühd ü felâh münşerih u mesrûr olur. Pes onların kulûbunu tefrîh u temkîn 

içün vaz-‘ı mezbûr yevm-i mezkûra ta‘yîn olundu.  

Hâniyye’de mesturdur: Bir şahs-ı hayvan-sıfat kemal-i nefsâniyetinden 

bir behîmeye vat’ eyleye. İmâm-ı Âzam (cezâhullahu teâlâ bi-mezîdi’n-

ni‘âm) katında cevap budur ki, eğer behîme-yi mezkûra ol şahs-i nekbet-

 
50 İbn Mace, Nikah, 21 
51 “İnsanlardan bazıları vardır ki boş lafı satın alır”  
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elîfin milki ise zebh ve ihrâk teklif olunur. Eğer değilse sâhibü’l-behîme 

kâdirdir ki, ol behîmeyi şahs-i mezbûra def edip cebren kıymetini ahz ede. 

Ba‘de zâlik şahs-i mezbûr hayvan-i mesfûru zebh edip eğer me’kûlâttan de-

ğilse ihrâk ile emr oluna. Eğer me’kûlattan ise bâde’z-zebh ekl olunsa câiz-

dir.  

Eğer hammâr-i meşhûrun ihrâk-i beytten gayrıyla münzecir ve sevret-i 

fesâdı münker olmayacağına ilmi hâsıl olup hâkimü’l-vakt olan kimesne ol 

dar-i nekbet- medârı ihrâk bi’n-nâr ile mes’ûl olmaz ve bi-hasebi’ş-şer-‘i şerif 

kıymetini ḍamân lâzım gelmez. Şerh-i Edebi Kadi-i Hassaf’ta [yb 34b] mez-

kurdur: Hazreti Ömer hidayet-rehber bir gün esnâ-i hutbede dedi ki, “benim 

sem‘ime bir haber-i münker vâsıl olup bana vecihle ilim hâsıl oldu ki, fala-

nın ve falanın evlerinde müskir var imiş. Ve ben kasd eyledim ki, onların 

evlerine varam, eğer dedikleri gibi ise evleri âteşe vuram”. Pes ol iki kimes-

nenin birisi ki, bir şahs-i Kuraşî idi, kelam-i mezburdan bîmnâk olup, meclis 

tamam olmadan durup hânesini hebâisden pâk eyledi. Ve birisi ki, bir şahs-i 

Sekafî idi, kelâm-i mezburla mutta‘iz olmayıp hânesini pâk etmekle mukay-

yed olmadı. Vaktâki, Hazreti Ömer’in kelâmı tamâm olup, hutbesi encâma 

erişti, ba‘zı ashabla durup Kuraşînin evine erdi. İsnad olunan hebâisden 

nesne bulunmayıp Sekafînin hânesine girdi. Ve habâyâ u hafâyâ tetebbu’ u 

tefahhus olundukta ba‘zı zevâyâsında hamr zâhir olup ol dâr-i nekbet-

medârı ihrâk bi’n-nâr eyledi. Sâhibü’l-kitâb ider: Bu babda eimme-yi 

‘izâm’dan rafe‘ahumullâhu teâlâ fi yevmi’l-kıyâm tebyîn-i merâm vâki ol-

mayıp cevâz ve ‘adem-i cevâza müteallik kelâma zufr bulunmadı. Muhit’te 

mezkûrdur: Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu [yb 35a] aleyhi ve sellem bu-

yurmuşlar: “Kasd eyledim ikâmet-i salât içün yerime nâib vaz’ edip ben 

nâsın ahvâline bakam ve cemâatten tahallüf edenlerin evlerini yakam”52. Bu 

hadis-i şerif delâlet eder ki, tahallüf ‘ani’l-cemâat ihrâk-i beyti mücevviz 

imiş. Pes sünnet-i müekkede’yi terk edenlerin hânesini ihrâk câiz oluncak, 

 
52 Buhari, Ezan, 29, Ahkam, 52; Müslim, Mesacid, 252; Tirmizi, Salat, 162  
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âlât-i mâsiyeti ve makarr-ı erbâb-i fısk u şeytâneti ihrâkın cevâzında iştibah 

yoktur.  

Muhtesib ehl-i fesâdı zecr içün âlât-i melâhî ve denân-i hamrı kesr eylese 

ḍamân lâzım gelmez. Amma fiil-i mezbûru efrâd-i müslîminin birisinden bi-

tariki’t-tatavvu’ zuhûr u sudûr eylese, eğer den-i hammârın ve ûd-i müğan-

niyenin milkleri ise bi’l-ittifâk yine ḍamân yoktur. Niteki İmam Muhammed 

Keysâniyyât53’ta zikr eylemiştir. Eğer den-i mezbûr ve ûd-i meksûr hammâr 

ve ‘avvâdın milki olmayıp şahs-i âharın milki ise İmâm-ı sâni ve İmam Mu-

hammed-i Rabbâni katında yine ḍamân yoktur. Ve mâdde-yi fısk u isyânı 

hatm u kat’ ve nâyira-i şer u tuğyânı def’ ü raf’ ile sudûr-i sulehâya şifa ve 

kulûb-i ehl-i şekâya ezâ ü cefâ içün fetvâ-yi amel İmâmeyn kavli iledir.  

Fetâva-yi Şa‘biyye54’de mesturdur: Etrâk-i emîrden [yb 35b] bir tâife-yi 

pür-inad mevzi-‘i fısk u fesâda cem‘ oldular. Ve şeyhülislam bu kıssaya 

vâkıf olup onları ol vaz-‘i münkerden nehy ü zecre mütesaddî oldukta 

kelâmını istimâ ve gayy ü fesaddan irtidâ‘ u imtina‘ etmediler. Pes muhtesib 

bâb-ı imamdan bir tâifeyi tertîb ve ol fâcirlerin cem‘iyyetini tefrîke terğîb 

eyledi. Pes kavm-i etrâk ol tâifeden bîmnâk olup, dağılıp kaçtılar. Onlar dahi 

zufr buldukları humûrun ba‘zını döküp ve ba‘zına tuz saçtılar. Ve bu kıssayı 

‘alâ mâ hiye aleyh şeyhülislama hikâyet edincek bununla kanâat ve bu kadr-

i ezayla zecrden ferâgat etmeyip evâni-yi humûru kesr ve hamrlarını tuz 

konulmuş ise dahi irâkat ve itlâf birle zecr eyleyin, deyu emreyledi. Mülte-

kat55’ta mesturdur: Bir müslim bir müslimin hamrını zufr bulup küpü kesr 

eylese, hâl bu ki, sâhib-i hamrın garazı hamr-i mezbûru istihlâl birle istihlâl 

 
53 Keysâniyyat, Süleyman b. Said el-Keysâni’nin Hanefi mezhebi imamlarından Muhammed b. 

Hasan eş-Şeybâni’den rivayet ettiği meseleleri cem ettiği kitaptır. Zahirü’r-Rivâye dışında 
kalan Nevâdir kısmına girmektedir 

54 Fetâva-yi Şâbiyye, hakkında bilgi bulamadığımız eserin Ebu Câfer Mahmud b. Ömer eş-
Şâ’bî’ye ait olduğu tahmin edilmektedir 

55 Mültekat-i Nâsırî, Hanefi fıkıh alimlerinden Ebu’l-Kâsım Nasırüddin Muhammed b. Yusuf 
Semerkandî’nin (ö. 556/1161) fetvalarını içeren eseridir. Eser Mahmud Nassar ve Seyyid 
Yusuf Ahmed tarafından tahkik edilerek “El-Multekat fi’l-Fetâvâ’l-Hanefiyye” ismiyle 2000 
yılında Beyrut’ta “Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye” yayınları arasından çıkmıştır.  
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olsa, eğerçi hamrın bahâsını vermekten âmin olur, lâkin ol küpün bahâsını 

bi’l-ittifâk ḍâmin olur.  

Mesele: Kamış çalmak ve ona şebîh olanlar külliyyen menâhidendir. Ol 

sebepten ki, kamûsu âlât-i melâhîdendir. Ve Hazreti [yb 36a] Rasûl-i Ekrem 

sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: “istimâ-‘i melâhi ma‘siyet ve onun 

katında cülus fısk u delâlet olup, savtıyla telezzüz küfürdendir. Lâkin mez-

heb-i eşâira üzere mürtekib-i kebâir-i ma‘âsî, eğerçi emr-i Rabbe âsidir am-

ma dâire-yi İslam’dan hurûc ve mehâvâ-yi küfre vülûc etmiş değildir. Pes 

mervî olan kelâm-i hikmet-âyet ‘azm-i zenbe işâret içün bi-tarîki’t-teşdîd fi’l-

va‘îd vârid olmuştur. Ve her kimesne ki, bu ma‘siyet-i ‘uzmâya ansuzun 

mübtelâ ola, eğerçi kasd-i semâ‘ ve taleb-i istimâ‘ etmediği cihetten 

ma‘zûrdur, lâkin vâcibdir ki, mümkün oldukça ‘adem-i semâ‘a kasd edip 

telezzüz etmemeye sa‘y ede. Niteki Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi 

ve sellem’e bu vecihle ibtilâ vâki oldukta, mübârek parmaklarını gûş-i kulak 

pür-hûşlarına soktular.  

Fetâvâ-yi Hâniyye’de mezkurdur: Bir kimesneye hânesinde âlât-i melâhi 

ve meâzifi imsak eylemek mekruhtur. Ve ol kimesne mücerred imsâk sebe-

biyle âsim olur. Eğerçi ba‘zı evkâtta isti‘mâl dahi etmezse. 

Salât-i Mesûdî56’de mezkurdur: Ba‘zı kibâr-i ‘ülemâ demişler: Bir beyt ki, 

onda ba‘zı âlet-i fesâd ola, çeng ve şarab ve satranç ve rebâb gibi, ol eve fi-

rüşte girmez  [yb 36b] ve ol evde namaz kılmak mekruhtur. Kezalik bir 

hânede ki, ceras ola hâl bu minvâl üzeredir. Niteki Hadîs-i şerifte vârid ol-

muştur: Bir kurban ki, onda ceras ola, ne mümkündür ki, berakât-i ilâhiyye-

ye dest-res bula. Sadaka rasulullah.  

 

 
56 Salatü’l-Mes’udi, Rükneddin Mesud es-Suğdi es-Semerkandi’nin eseridir. Yazma halinde 

bulunan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Mevlana bölümü 001359 numarada 
kayıtlıdır. 
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El-Bâbü’s-Sâmin 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ men yestehiffu’l-hurûfe ve’l-kevâğide ve nahvihâ 

Şol bisât ve seccâde ki, üstünde “el-mülkü lillâh” ya ona şebih ba‘zı 

kelâm mektûb ola, onları isti‘mâl mekruhtur, ba‘zı hurûfu taktî‘ dahi olursa. 

Zîrâ hurûf-i müfredeye Kur’an’dan cüz olduğu îtibarla ta‘zîm ü tekrîm 

lâzımdır. Niteki Mültekat’ta mezkurdur: Ba‘zı eimmeden mervidir: Bir kavmî 

gördü ki, bir varakaya “Ebu Cehil la‘netullah” yazıp hedef edinmişler. Pes 

imâm-ı mezbûr ol kavmi fiil-i mezkurdan nehyedip yoluna gitti. Ba‘de zâlik 

yine ol makâma rücu‘ edip gördü ki, varaka-yi mezburdan lafzatullâhı mah-

vedip bekâsını bi-aynihî isti‘mâl ederler. Pes eyitti: “Ben sizi fiil-i mezburdan 

mücerred ismullâhı tahfîf içün nehyetmedim, belki mutlakan hurûfu tahfîf 

olduğu içün nehyettim.” Sâhibü’l-kitâb ider: Bu kıyâs üzere lâzım gelir ki, 

‘asâ ve leğen ve ibrik ve kadeh ve bunların [yb 37a] emsâline vaz‘ı hatt 

menhîdir. Zîra bunlar dâima müst‘âmel ve hîn-i istimalde muhakkar u müp-

tezeldir. Pes onlarda mektûb olan hurûfun ibtizâli lâzım gelir, ma‘a zâlik 

hurûfun ta‘zîmi lâzım olup ibtizâli menhî idüği sebk eyledi.  

Mültekat’ta mesturdur: Şol kütüb ve resâil ki, onlardan ashâbı müstağnî 

olup intifâdan kalmıştır, ma‘a hâzâ sudûr-i sutûru nukûş-i ismullâh ile mü-

şerreftir. İsm-i şerif mahv olunup bir ‘azîm nehre ilkâ olunup ya bir pâk 

yerde defn olunmak gerektir. Kable’l-mahv dahî etseler câizdir. Sahâif-i 

mezbûrayı mâ-i câri ile gasl edip tekrâr beyaz olup isti‘mâl etseler cümleden 

efdaldir.  

Fetâvâ-yi Hâniyye’de mezkurdur: Bir kağıda بسم هللا yazılmış olsa, ol kağı-

dın içine nesne koymak mekruhtur. Hatt zâhirinde gerekse bâtınında olsun. 

Amma kise üstünde mektûb olsa isti‘malde kerâhet yoktur. Ol sebepten ki, 

kîse-i dînâr u dirhem dâimâ mu‘azzez u mükerremdir. A‘yâd ü velâyimde 

kağıttan teşt ü ibrik gibi ba‘zı evâni ihtirâ‘ edip evrâk-i hâliye ile bu vech 

üzere istimtâ‘ mekruhtur. Husûs-i mezburda İmâm-ı Hâkim küllî teşdîd [yb 

37b] edip zecr-i beliğ ile zecr ederdi. İmam Nâsiruddin Mültekat’ta demiştir: 
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Şeyhin kağıttan murâdı kitâbete sâlih olandır. Amma kitâbete sâlih olmayan 

evrâkı nice gerekse isti‘mâl min gayri nekîr helaldir. Fakîh Ebu’l-Leys Bos-

tan57’da demiştir: Kitâbı yer üzere koymak lâyık değildir.  

Muhît’te ve gayrıda mesturdur: Mushaf-ı şerif’i küçük kat‘da ve kalem-i 

sağir ile kitâbet mekruhtur. Rivâyet olunur ki, Hazreti Ömer bir şahsın ye-

dinde küçük kat‘da Mushaf görüp “kim yazmıştır?” deyu suâl eyledi. Ve ol 

şahs-ı bî haber Hazreti Ömer’e “ben yazdım” deyu cevap verdi. Pes Hazreti 

Ömer ol şahsı dirre birle vurup “Kur’an’ı ta‘zîm eyleyin” deyu emreyledi.  

Zehira’da mezkurdur: İstî’câr alâ ta‘lîmi’l-Kur’an câiz değildir ve mual-

lime ücret vermek vâcip olmaz. Amma fî zamâninâ ahz-i ücrete cevâz u ruh-

sat olup muallime def‘i ücret vâciptir. Zira halkın umûr-i dîniyyeye tekâsülü 

zâhir olup ve ihrâzı mesûbâtta talepleri kâsır olup vezâif-i müslimîn bey-

tülmal’den maktu‘ ve erbâb-i hukûk vusûl-i haktan me’yûs ve memnu‘ ol-

muştur. Ve eğniyâda ihsân ve mürüvvet ve erbâb-i devlette kemâlât ve 

meârife [yb 38a] rağbet ve erbâb ve ashâbına garr u rif‘at kalmamaıştır. Pes 

intizâm-i ciheti meâiş ve tertîb-i umûr-i bekâ-yi intiâş içün ahz-ı ücret tecvîz 

olunmuştur. Amma zamân-i evâilde halkın ihrâz-i mesûbâta vufûr rağabâtı 

olup, ‘ülemâ ve sulehâ beytülmal’den ‘atâyâ ve eğniyâ-yi tüccardan tuhef u 

hedâyâ birle def‘i hâcet belki gınâ u servet tahsîl ederlerdi. Lâ ceram ‘âmâl-i 

dîniyye ve ef‘âl-i uhreviyye mukâbilesinde ahz-ı ücretten müstağnî olurlar-

dı.  

El-Bâbü’t-Tâsi’ 

Fi’l-ihtisâbi ‘ale’l-fukarâ 

Fetâvâ-yi Ebu’l-Leys58’de mezkurdur: Bir kimesne cemâat-i müslimîn ve 

âmme-yi mü’minîn içün bir ribât binâ eylese, ol şart üzere ki, mâdem ki, 

 
57 Bustânü’l-Ârifîn, Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin (ö. 373/983) ahlak 

konularını içeren eseridir. Eser 1872 tarihinde İstanbul’da Dârü’t-tıbâati’l-âmire matbaası 
tarafından basılmıştır. 
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kayd-ı hayattadır dest-i tasarrufunda ve kabza-i hükûmetinde ola, kimesne 

kâdir değildir ki, onun tasarrufuna mâni’ ola ve ribât-ı mezbûru cebren elin-

den ala. Meğer ki, şurb-i humûr gibi ba‘zı mefâsid ü fücûr irtikâb edip 

hükkâm-i zevi’l-ihtirâm onun şer‘-i şerif’e muhâlif evzâ’ u etvârına vakıf 

olalar, ol taktirce ribât-ı mezbûru cebren yedinden almak câizdir. Sâhibü’l-

kitâb ider: [yb 38b] Vaktâki, fısk u fücûru sebebiyle ribâtı bânîsi yedinden 

ihrâc câiz ola, şol tekyeler ve hangâhlardaki, fi sebilillah binâ olunmuştur, 

ashâb-ı bidat ve erbâb-i hevâ u delâlet ne sebepten terk olunurlar? Hükkâm-i 

câriyetü’l-ahkâma lâzımdır, her kangi tekye ve hangâh ki, mahalli fısk ü 

bidat ve mecma-‘i ehli şenâat ola, eşkarlar ve haydarlar gibi ki, şer‘i şerif’le 

takayyüdden berilerdir, onları ol makamlarından ihrâc u ib‘âd belki nefy 

‘ani’l-bilâd edip yerlerini erbâb-i şer’ ü hüdâ birle ta‘mîr u âbâd edeler.  

Sual olunsa ki, tâife-yi tâğiye-i hayderiyye ki, âdet-i pür-şenâatleri elle-

rine ve boyunlarına, demir halkalar ve parmaklarına âhenîn yüzükler ta-

kınmaktır, bi-hasebi’ş-şer‘i’l-celil kabîh ve menhî idüğine delil nedir? El-

Cevab: Fakih Ebu’l-Leys Bostan’da zikr eyledi: Hazreti Seyyidü’l-enâm sal-

lallahu alayhi ve sellem bir kimesne gördü ki, altun yüzük takınmış, “getir” 

deyu emr eyledi. Pes şahs-ı mezbûr Hazreti Rasûl’ün emr-i şerifine imtisâl 

edip altun yüzüğü çıkarıp yerine bir demir halka geçirdi. Vaktâki Hazreti 

Rasûl onun bu fiilini gördü, [yb 39a]  59النار أهل  حلية  هذا  ذلك  شر    من  فهذا  فاطرح  إذهب 
buyurdu. Yani ‘aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm buyurdu: Bu halkayı çıkar ki, bu 

evvelkinden yani altun yüzükten şerdir ve ehl-i nârın yani cehennem 

halkının giyeceğidir. Yine hadis-i şerifte vârid olmuştur: “Altun müşriklerin 

hilyesidir ve gümüş Müslümanların hilyesidir ve demir ehl-i nârın 

hilyesidir”.  

Sual olunsa: Eşkarların vaz‘ı münker idüğine delîl-i mu‘teber nedir?  

 
58 Fetâvâ, Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin (ö. 373/983) fetvalarını ihtiva eden 

eserdir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphanesi Carullah bölümü 000937 bölümünde kayıtlı 
nüshaya bakılabilir.  

59 Ebu Davud, Kitâbu hatemi’l-hadid, 2  
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El-cevab: Hidaye60 ve Tecnis61’te mezkurdur: Hazreti Rasûl-i müctebâ  

 إحفوا الش  ارب واعفو ا ال  لحي62 

buyurmuştur. Yani (a.s) bıyıklarınızı kesip sakalınızı hâli üzere terk edin. Ol 

kavm evbâş gibi dibinden tıraş edip, küffar-i e‘âcim gibi kass ve kadr-i mes-

nundan naks eylemek. Kadr-i mesnûn kabzadır yâni bir tutamdır.  

Sual olunsa ki, eşkarlar gibi gadler ve bâzı murâiler gibi galîz libaslar 

giymek meşrû mudur?  

El-cevab: Hazreti Rasul’den isnâd-i sahih ile menkuldür ki, libasta iki ta-

rikle şöhretten nehy ettiler yani gâyet a‘lâ ve nefîs ya gayet-i galîz ve habîs 

giymekle. Ve buyurmuşlardır: yani nasla muâmele ve  63كن يف الن  اس كواحد من الن  اس
ihtilât ve iştibâk ve irtibât eyle. Şol halde sende [yb 39b] onlardan biri olup 

ziyy u libaslarda sâir nasdan mümtâz olmayasın.  

Sual olunsa: Murakka‘ ki, libâs-i enbiyâ ve ziyy-i sulehâdır, onu giymek 

merdûd değil belki mahmuddur. Ma‘a hâzâ şöhret-i libâs ve imtiyâz ‘ani’n-

nâsdır?  

El-cevab: Lübs-i murakka‘dan garaz zühd ü salâh ve teşebbüh-i erbâb-i 

fenâ ve felâh oluncak vaz‘i memdûh ve meslek-i erbâb-i keşf ü fütuhtur. 

Rivâyet olunur ki, Hazreti Îsâ âlem-i fenâdan hurûc ve sûb-i semâya ‘urûc 

ettikte melâike-yi semâ Hazreti Îsâ’nın sîmâsına nazar edip murakka‘ında 

dört yüz pâre gördüler ki, birinin levni birine benzemez ve birinin kumaşı 

âhara uymaz. Tâ ki, kaldılar ve der-sû-i bahr-i ta‘accübe daldılar. Pes Hazre-

 
60 El-Hidâye, Meşhur Hanefi fakihlerinden Ebü’l-Hasan Bürhaneddin Ali b. Ebu Bekr Mer-

ğinâni’nin (ö. 593/1197) füru fıkıh alanında telif ettiği eserdir. Eser Hanefi mezhebi ulemasın-
ca çok tutulmuş ve üzerine birçok şerh yapılmıştır. Birçok yazması bulunan eserin farklı tarih-
lerde birçok basımı yapılmıştır. 

61 Et-Tecnis ve Mezîd, Ebü’l-Hasan Bürhaneddin Ali b. Ebu Bekr Merğinâni’nin (ö. 593/1197) 
Hanefi fıkhına dair kaleme almış olduğu eserdir. Muhamed Emin Mekki tarafından tahkik 
edilen eser 2004 yılında Karaçi’de İdâretü’l-Kur’an ve’l-ulûmi’l-İslamiyye yayınları arasından 
çıkmıştır.  

62 “Bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı uzatın” Buhari, Libas, 63-64;  
63 Hadisin kaynağını bulamadık 
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ti Hak ve Kâdir-i mutlak onlara hitâb-ı müstetâb buyurdu ki, eğer libâs-i 

mesfûr ve murakka‘i mezbûrun pâresi dört bin olsa sâhibine dahi hayırlı idi. 

Amma fi zamâninâ tebdîl-i libâs ekseriya celb-i kulûb-i nâs ve tağyîr-i şekl 

liecli’l-ekldir. Onlarla muâmeleden perhîz ve tâife-yi mezbûra birle ihtilât ve 

muâmeleden hazer u girîz gerektir.  

Tefsir-i Keşşaf64’ta mezkurdur: Hazreti Rasûl-i [yb 40a] Ekrem sallallahu 

aleyhi ve sellem buyurmuş: Dört nesne kebâirdendir: Taleb-i dünya içün sûf 

giymek ve sulehâya muhabbet iddiâ edip amellerini etmemek ve ağniyâyı 

zemm edip mallarını almak ve kesbi câiz görmeyip halkın kesbinden yemek.  

Sual olunsa: Tâife-yi sufiyân sûret-i ma‘rûfe üzere raks u deverân ki, 

ederler. Câiz midir?  

El-cevâb: Câiz değildir ve raks kebîradır. Niteki Zehîra’da mezkurdur. 

Ve ba‘zı meşâyihten tecvîz u terhîs ki, vâki olmuştur, meslûbü’l-ihtiyâr ola-

na göredir. Ve Avârif65’te mesturdur: Raks u deverân mansıb-i meşâyihe 

lâyık değildir ve onlara ittibâ u iktidâ edenlere münâsip değildir. Ol sebep-

ten ki, lehv ü la‘be müşâbihtir.  

Sual olunsa: Bi-hasebi’ş-şeriat semâ‘a icâzet u ruhsat var mıdır?  

El-cevab: Eğer semâdan murâd semâ-‘i Kur’an-i Mübîn ve istimâ-‘i 

mevâiz ve siyer-i sâlihin ise cevâzında şekk ü rayb olmayıp sa‘y-i meşkûr ve 

yakînen me’cûr u mebrûrdur. Eğer murâd semâ-‘i ginâ ve istimâ-‘i müzeh-

refât-i ehl-i hevâ ise haram idüğinde kelâm yoktur. Zîra teğannî ve istimâ-‘i 

ginâ haram idüğine ‘ülemâ-yi zevi’l-ihtirâm ittifâk etmişlerdir [yb 40b] ve 

nehy ü zecrde mübâlağa kılmışlardır. Ba‘zı meşâyihten sâdır olan tecviz 

menkısa-i hevâdan tahallî ve züyûr-i zühd ü takvâ birle tahallî edip, terk-i 

 
64 El-Keşşâf an an hakâiki gavâmizi’t-tenzil ve uyûni’l-ekâvil fi vücûhi’t-te’vil, Ebü’l-Kasım 

Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed Zemahşeri’nin (ö. 538/1141) tefsir eseridir. İslam 
alimlerince çok tutulan eserin farklı zamanlarde bir çok baskısı yapılmıştır.  

65 Avarifü’l-maârif, Şehabeddin Ömer b. Muhammed Sühreverdi’nin (ö. 632/1234) tasavvuf 
alanında kaleme almış olduğu eserdir. Yahya Pakiş ve Dilaver Selvi tarafından Türkçe’ye 
kazandırılan eser 1988 yılında İstanbul Umran Yayınları arasından çıkmıştır.  
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huzûz u şehevât ve tahammül-i meşâkk-i ibadât birle mehbit-i envâr-ı 

vâridât olanlara göredir. Ma‘a zâlik fiil-i mezbûrun cevâzını nice şurutla 

takyîd edip, dâire-yi şuruttan hurûc edenlere tehdîd u teşdîd etmişlerdir.  

Şart-ı evvel: Meclis-i semâ nisvandan ‘arî ve tâife-yi emârid ü gilman-

dan berî olup ehl-i meclise vesâvis-i şeytâniyye ve hevâcis-i nefsâniyye birle 

meftûn ve meşgûl olmak ihtimâli medfû‘ u merfû‘ olmaktır.  

Şart-ı sâni: Ashâb-ı meclis cümleten ehl-i hâl ve müttefekü’l-makâl olup 

âlem-i ağyardan hâli olmaktır.  

Salis: Kavvâlın yani söz edicinin niyeti hâlisa olup murâdı ahz-i ücret ve 

celb-i menfaat olmaya.  

Râbi’: Tâife-yi mezbûranın ictimâları ve kasd-i semâları ekl-i taâm ve 

celb-i kalb-i avâm içün olmamak.  

[34b] Hâmis: Kıyam ‘ale’l-akdâma ikdâm etmemektir. Derece-yi ıztırâra 

vâsıl ve hadd-i zarûret u îcâba dâhil olmayınca.  

Sadis: İzhâr-i vecd ü incizâb ve irâet-i hayret ve ıztırâb etmeyeler. Meğer 

ki, dâvalarında sâdık olup makâm-ı mezbûra lâyık olalar. Ve bilcümle fi 

zamâninâ semâ‘a ruhsat ve vech-i ma‘hûd üzere ictimâ‘a icâzet yoktur. 

Şurût-i mezkûranın riâyeti mute‘assir belki bi’l-külliyye müte‘azzir olduğu 

ecilden mürşid ve hâdi şeyh Cüneyd Bağdadi zamânında semâ‘a tevbe edip 

bu vecihle ictimâ‘dan ferâgat eylemişti. Pes zaman-i Cüneyd ki, erbâb-i 

ahvâl ve ashâb-i kemâl ile mâl-â-mâl idi. Şerâit-i meclis-i semâ ol zamanda 

mefkûd olup vech-i mezkûr üzere ictimâ metrûk oluncak fî zamâninâ ki, 

erbâb-ı sıdk u temeyyuz kibrit-i ahmer gibi azîz ve râh-i sedâda delil ekall-i 

kalîl olup ekser-i erbâb-i irâdette hulûs-i niyyet ve hüsn-i taviyyetten behre 

olmayıp izhâr-i zühd [35a] ü verâ’dan garazları tahsîl-i hutâm-i dünya ve 

dâne-i tesbîh ve dâm-i rızk ve riya ile sayd-i kulûb-i ağniyâdır. Şerâit-i 

mezkûrenin fevâtı zâhir u bâhir olup vaz-‘i meclis-i semâ‘ cümle-i menhiyat-

tandır. Husûsan ehl-i hevânın âdet-i pür-şenâatlerindendir ki, leyâlî-yi 

şerîfede meselen leyle-i kadr u berât ki, mazinne-i icâbet-i de‘avât ve mesin-
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ne-i ihrâz-i envâ-‘i mesûbâttır, mesâcid-i şerîfe ve emâkin-i münîfede 

mehâbib-i gılman ile el ele ve kol kola raks u deverân ve esâs-i din ü mez-

heplerini dest-i fesâda taaddî birle vîrân edip kelime-yi tevhidi envâ-‘i 

elhânla tağyîr u tahrîf ve şân-i şeref-i nişânîni kemâl-i tahfîf ile tahfîf ederler. 

Hükkâm-i zevi’l-ihtirâma lâzımdır ki, onların evzâ-‘i kabîhalarını dest-i 

şerîat-i pür-meknet birle tebdîl ü tağyîr ve bu makûle menâhi ve münkerâtı 

irtikâb edenleri ta‘zîr ve tahkîr etmekle ictimâlarını tefrîk edeler.[35b]  

Mesele: Muhit’te mezkurdur: Bir kimesne dünyevi garaz içün bir şahsın 

elini öpmek mekruhtur. Pes bir fakir hîn-i suâl ve ma‘raz-i sû-i halde dest-i 

bûse kasd eylese evlâ ve elyak budur ki, men‘ oluna. Şol sâiller ki, tabl çalıp 

ve âlât-i lehv birle ebvâbı gezip cer ederler, onlara tasadduk câiz değildir. Ol 

sebepten ki, onlar fâsıklar ve zecr ü nehye müstehaklardır. Fussâka tasad-

duk ve da‘vetlerine icâbet ve onların kabâihine iânettir. Hazreti Rasul’den 

isnâd-i sahih ile menkuldür: 

 ال أتكل إال   طعام تقي   وال أتكل  طعامك إال   تقي  66  

Yani Aleyhi’s-selam, ancak takvâ üzere olan kimesnenin ta‘âmını ekl ey-

le ve senin ta‘âmını ancak takvâ üzere olanlar ekl eylesin. Pes hukkâm-i 

câriyetü’l-ahkâma lâzımdır ki, ol makûle sâilleri men‘ u zecr edip âlât-i 

habîselerini arz-i leîmân gibi kesr edeler.  

 

El-Bâbü’l-Aşir 

Fi’l-ihtisâb ‘ale’n-nisâ 

[36a] Zen-i hürre mahremsiz ecnebiyle sefer etmek câiz değildir. Eğer 

memlûkü dahi olursa ve hasiyy ya mecbûb dahi olursa. Hasiyyden murâd 

husiyyeteyni ihrâc olunandır ve mecbubdan murâd bi’l-külliyye âleti maktû 

olandır. Amma tâife-yi imâ ecnebî ile sefer etmek câizdir. Ve zen-i hürre 

 
66 “Ancak takvalı kimsenin yemeğini ye ve senin yemeğini de ancak takvalı kimseler yesin” 

Tirmizi, Zühd; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/38 
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ecnebinin nazarı vâki olacak yerde yüzünü ve elini ve ayağını keşf etmekten 

men’ olunur. Meğer ki, ‘acûz ola. Ol taktirce yüzüne nazar ve onunla ricâl 

musâfaha etmek câizdir. Şerh-i Kerhi’de mesturdur: Hürre-yi ecnebiyyenin 

vechine nazar haram değildir amma bi-gayri hâcetin mekruhtur. Lakin Tec-

nîs’te mezkurdur ki, mer’e ihrâm giydikte yüzünü erinden setr ede ve bu 

kavl delâlet eder ki, ecnebiyyeye yüzünü göstermek haram ola.  

Tâife-yi nisâya evlâ budur ki, Hazreti Rasûlün sallallahu aleyhi ve sel-

lem ravza-yi mutahhara ve türbe-yi münevveresinden gayrı ziyâret kasdını 

etmeyeler. Kubûr-i evliya ve türeb-i enbiyâ dahi olursa. [36b] Kifâye-i 

Şa’biyye’de mesturdur: Kadıdan suâl olundu ki, tâife-yi nisâya ziyâret-i 

kubûr içün hurûc caiz midir? Cevap verdi ki, cevazdan suâl eyleme. Belki ne 

kadar le‘an lâhik olur ondan suâl eyle ve belki her kaçan bir zen menzilin-

den hurûca niyet eder, Hazreti Hak ve melâike ona lânet eder ve menzilin-

den hurûc ettiği gibi onu şeyâtîn her taraftan ihâta ederler ve kabredek 

onunla bile giderler ve kaçan ki kabre vâsıl olur rûh-i meyyit ondan nefret 

edip tâ dönünce lânet eder ve döndükte evine vâsıl olunca lânettedir ve 

kangı hâtun ki, meyyite duâyı evinden kılar, Hak Teala ona hac ve umre 

sevabını verir. Amma ol hâtun ki, meyyit vefât ettikte hâzır olmayıp 

ba‘de’d-defn gele, meyyit-i mezbûrun kabrini ziyâret caizdir. Niteki rivâyet 

olunur: Abdurrahman b. Ebu Bekir vefât edip Mekke’de defn olunmuştu. 

Ba‘dehû Hazreti [37a] Âişe radıyallahu Teâlâ ‘anhâ haccetmek içün Mek-

ke’ye geldikte Abdurrahman’ın kabrini ziyâret edip dedi: ما  أ شهدتك  لو  وهللا  ان 

sam olmuş olzır eğer ben senin meyyitine hâ içünYani Allah hakkı  67زرتك
kabrini ziyâret etmezdim. İmam Serahsi demiştir: Hazreti Âişe’nin murâdı 

budur ki, kabr-i mezbûru ziyâret etmemek evlâ idi. Lakin hîn-i vefatta huzûr 

fevt olduğu sebepten câiz oldu ve hîn-i vefatta ‘ademi huzûr sebebiyle 

ziyâret-i kubûr içün hakk-ı nisvânda ‘uzr sâbit olur.  

 
67 İbn Hacer, İsâbe fi temyîzi’s-sahâbe, 4/328 
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Hazreti Süleyman Ebu Hüreyre’den rivâyet olunur: Hazreti Rasûl-i Ek-

rem sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i şerîfinden çıkıp bâb-ı saâdet-

maâbında dururdu. Nâgah Hazreti Fâtıma onda geldi. Pes Hazreti Rasûl ona 

“ne yirden gelirsin?” deyu suâl eyledi. Fâtıma eyitti: “Fulânenin evinden 

gelürem ki, vefât etmiştir”. Pes Hazreti Rasûl buyurdu ki, onunla kabrine 

bile vardın mı? Fâtıma eyitti: “maazallah fi‘l-i [37b] mezbûrun nehyinde 

vârid olan kelimât-i saâdet-âyâtını gûş ettikten sonra hiç onun gibi fi‘l-i 

kabîhi irtikâb eder miyim?”. Pes Hazreti Rasûl buyurdu: “Eğer onun kabrini 

ziyâret etmiş olsan cennetin râihasını şemm etmezdin”.68 Pes ma‘lûm oldu 

ki, nisvâna teşyî-‘i cenâiz bi-hasebi’ş-şer’i’ş-şerif câiz değilmiş.  

Şerhi Kerhi’de mezkurdur: Mer’eyi kabre indirmekte evlâ mahrem olan-

dır. El-ekrabu fe’l-ekrab. Eğer mahrem bulunmazsa ecânib dahi indirmek 

câizdir. Huzûr-i nisvâna ihtiyaç yoktur.  

Dahi nisvâna câiz değildir ki, başları açık ya ezvâcı izinsiz hammâma çı-

ka. Amma başları örtük olup ezvâcı icâzet verse eğer hammâma girmeyi 

iktizâ eder ‘uzrleri varsa maraz ve hayz gibi duhûl câizdir. Amma bu 

makûle ‘uzrleri olmasa İmam Serahsi katında yine câizdir. Amma ba‘zı 

eimme haramdır demişler. Eğer nisvânın eğere binmesini iktizâ eder ba‘zı 

a‘zâr olsa hac ve umre ve cihad gibi [38a] tesettür ettiği taktirce beis yoktur.  

Kaçan ki, bir avrat ecnebi ile halvet bulunsa ikisine dahi ihtisâb olunur. 

Meğer ki, erin avratta hakkı ola. Bu taktirce avrata mülâzemet edip her ne 

yere varırsa bile varıp yanında oturmak ve eteğine yapışmak câizdir. Ricâle 

lâyık budur ki, dâhil-i beytinde câriye istihdâm ede. Bâliğ olmuş kûl is-

tihdâm etmeye. Eğerçi hasiyy ya mecbûb olursa meğer ki, menisi yâbis olup 

min ba‘d sahkla inzâla kâdir olmaya. Bu taktirce ba‘zı meşâyih ruhsat ver-

mişlerdir. Amma esahh-i akvâl mutlakan helal olmamaktır.  

Fetâva-yi Hâniyye’de mezkurdur: Bir kimesne bir avratın günâhına vâkıf 

olsa ve bilse ki, zevcine i‘lâm ettiği taktirce onu ol ma‘siyetten men’e kâdir-

 
68 Hadisin kaynağını bulamadık  
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dir, i’lâm etmek câizdir. Eğer men‘e kâdir değilse i‘lâm etmemek gerektir tâ 

ki, bî-fâide mâ beyinlerinde muhâsama ve mücâdeleye sebep olmaya. Niteki 

Sultan taht-ı hükûmette olan [38b] a‘vânını zecr ve men‘e kâdir olmasa onla-

rın cerâimini sultâna i‘lâm etmemek gerektir tâ bi-gayri menfaatin ‘adâvete 

sebep olmaya. Amma sultanda kemâl-i meknet ve erbâb-ı fesâdı zecr ü 

nehye kudret olsa a‘vânının cerâimini ona raf’ u i‘lâm ve ehl-i fesâdın 

unûfunu irğâm etmek câizdir.  

Kifaye-i Şa‘biyye’de mesturdur: Mer’ey-i mu‘teddeye gerekse zevci mü-

teveffâ olsun gerek talak-ı bâin birle talak vermiş olsun, zevcinin menzilin-

den hurûc etmek câiz değildir, zevci icâzet dahi verirse. Ve sefer etmek câiz 

değildir mahremiyle dahî olursa. Eğer câdde-yi şeriattan ‘udûl edip tarîk-i 

hilâfa duhûl ederse garîk-i bahr-i isyân ve hakîk-i ‘azâb-i nîrân olup Allah 

Teâlâ’nın ve melâikenin lâneti onun üzerine olur. Fetâva-yi Zahîriyye’de 

mezkurdur: Mer’e-yi mu‘tedde kemâl-i mertebede tesettür ve hicâb üzere 

olup her türlü zînetten ictinâb etmek gerektir. Sürme çekinmek [39a] ve 

hinnâ urunmak ve revâih-i tayyibe isti‘mâl etmek ve harîr ve kasb giymek 

gibi ve zâferanla ya ‘usfûrla sıbğ olunmuş libâs giymek dahi câiz değildir. 

Meğer ki, gasîl ola. Ve sâçını taramak câiz değildir meğer ki, muştın esnânı 

vesî‘a ola.  

Nevâzil69’de mezkurdur: Ebu Bekir’den istifsâr olundu ki, bir avrat saçını 

kesse ne lâzım olur? Dedi ki, tevbe ve istiğfâr ve min ba‘d o makûle fiilden 

firâr etmek gerektir. Yine suâl olundu ki, zevci izniyle oluncak hâl nicedür? 

Dedi ki,70ال طاعة للمخلوق يف معصية اخلالق Yani hâlik-i ins ü cîne hilâf u isyân olan ma-

kamda mahlûka inkıyâd u itâat ve emr olunduğu nesneyi ityân u ikâmet 

yoktur. Ve gîsu-i zenân fi’l-meseli lihye-i ricâl olup, niteki ber-mûcebi el-

 
69 Nevâzil, Hanefi fakihlerinden Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin (ö. 373/983) 

fıkıh eseridir. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Damad İbrahim bölümü 000725 
numarada kayıtlıdır.  

70 Buhari, 9; Müslim, İmaret, 39; Ebu Davud, 2608 
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lihyetü hilyetün, kat-‘i lühâ haramdır, kezâlik kat‘i gîsu-i zenân kat‘an caiz 

değil idüği, mâ lâ kelamdır. Hazreti Rasul’den tarîk-i sahîh ile menkuldür ki, 

 لعن هللا املتشب  هني من الر  جال ابلن  سا واملتشب  هات من الن  ساء ابلر  جال 71  

[39b] Yâni aleyhi’s-selam, Allah Teâla lânet etmiştir ol ricâle ki, evzâ’ u 

etvâr ve libâs u şiarda nisâya teşebbüh ederler ve tâife-yi zenândan onlara 

ki, ef‘âl ve a‘mâlde kendilerini zümre-yi ricâle benzetirler. Ber-mûceb-i în 

kelimât-i saâdet-âyât ‘ülemâ-yi sâibetü’l-ârâ demişler: Ricâle tarîkat-i nisâ 

üzere gazl etmek mekruhtur ve tâife-yi ricalden teennüs ü tahannüs ve züm-

re-yi zenândan teraccül edip ricâle teşebbüh edenlere tehdîd u teşdîd ve 

menâzil ve hurumdan ihrâc u teb‘îd etmek gerektir. Niteki İbn Abbas’tan 

mervî ve me’sûr ve Sahih-i Buhâri’de mesturdur:  

  72سا وقال أخرجوهم من بيوتكم الت من الن  جال واملتج  ثني من الر  يب عليه السالم املخن  لعن الن  

Mu’rib73’de mezkurdur: Hak Teala la‘n etmiştir şa‘rını netf ettiren avrata 

ve netf edene ve şa‘rına gayrı avratın şa‘rını vasl ettiren avrata ve vasl edene 

[40a] ve sinnini tahdîd ve tahzîz ettirene ve edene ve cesedine kuhl veya 

ba‘zı sıbğ vaz’ edip iğneleden avrata ve iğneledene. Ve Hazreti Rasûl-i Ek-

rem sallallahu aleyhi ve sellem kelâm-ı şerîfinde edenleri takdîm edip 

ba‘dehû ettirenleri zikreyledi.  

Suâl olunsa: Muhtesib bir er ile bir avratı yol üstünde musâhebet eder 

görse nice etmek gerek ve ne tarîke gitmek gerektir? El-Cevab: Kifâye’de 

mezkurdur: Rivâyet olunur ki, Hazreti Ömer adalet-eser gördü ki, bir er 

avrat yol üzere mükâleme ve musâhabet ederler. Çûn Hazreti Ömer onları 

 
71 Buhari, Libas 61  
72 “Peygamberimiz (a.s) kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan 

kadınlara lanet etti ve onları evlerinizden çıkarın, buyurdu.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
3/443, (1982); Buhari, 7/159, (5886)  

73 El-Muğrib fi tertîbi’l-mu’rib, Ebü’l-Feth Burhaneddin Nasır b. Abdüsseyyid b. Ali Mutarrı-
zi’nin (610/1213) telif ettiği fıkıh terimlerini içeren sözlükdür. Mahmud Fahûri tarafından 
tahkik edilen eser, 1979 yılında Halep’te Mektebetü’l-Üsâme b. Zeyd yayınları tarafından 
basılmıştır 
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bu vaz‘i münker üzere gördü, ikisine dahi ta’zir kasd edip dirre birle vurdu. 

Pes ol er dedi ki, bu avrat benim helâlim ve onunla güft ü gû ettiğim hasb-i 

hâlimdir. Pes ne cihetten gazâba lâyık ve ne sebepten ta’zire müstehâk ol-

duk? Hazreti Ömer dedi ki, çünkü helâlindir niçün beytine idhâl etmezsin 

ve gerdenini ribka-yi töhmetten [40b] halâs kılmazsın. Ba‘dehû bu vaz‘a 

nâdim olup Ubeyy b. Kâb katına vardı. Ubeyy b. Kâb dahi Hazreti Ömer’e 

ta‘zim edip altına yasduk bıraktı. Hazreti Ömer eyitti: “Ben sana bunun için 

geldim. Belki derûnumda bir ‘ukde vardır dilerim ki, onu feth edesin ve 

beyân ve meblağ-i ilmin üzere şerh u ‘iyân edesin”. Ubeyy b. Kâb eyitti: “Yâ 

emîre’l-mü’minin! Bana levm eyleme ki, bu işi ettim. Tahkîk Hazreti Ra-

sul’den bizzat işittim  74من دخل عليه أخ مسلم فـألقاه وسادة له غفر هللا تعاىل هلما مجيعا قبل أن جيلس عليها
Yâni Aleyhi’s-selam: bir kimesneye râh-ı dininde pâdâşı ve mezheb ve 

milletinde karındâşı olan müslim gelse ol dahi ona visâde ilkâ eylese ol 

kimesne visâde üzere cülûs etmezden evvel Allah Teâlâ onların ikisini dahi 

mağfiret edip mahall-i ihsân u ra’fet eder. Ba‘dehû Hazreti Ömer kıssayı 

rivâyet ve kaḍiyye-yi mezbûrayı vukûu üzere hikâyet etti. Pes Ubeyy b. Kâb 

eyitti: “Yâ emîre’l-mü’minin! Sen müeddib-i [41a] müsliminsin. Sana lâzım-

dır ki, râh-ı te’dîbi güdesin ve müslimîni yol üzere hıfz edesin. Eğer zu‘m 

ettiği üzere helâli olsa niçün hânesine idhâl etmedi.” Pes cevâb-i mezkurdan 

Hazreti Ömer’in kalb-i şerîfi mesrûr oldu. Nâgâh Ubeyy b. Kâb’ın gözleri 

giryân olup eşk-çeşm-i seyl-i veş-revân oldu. Pes emîrü’l-mü’minin’in yine 

kalb-i şerîfi hâzin olup eyitti: “Yâ Ubeyy b. Kâb! Senin meclisine tefrîh-i hâtir 

içün hâzır olmuştum. Sen bükâ ile bana gâm ve ziyâde-yi elem verirsin. Pes 

Ubeyy b. Kâb eyitti: “Bükâ’ya sebep oldur ki, bir hadis-i şerifi yâd ettim ki, 

Hazreti Rasulden bizzat işittim. Buyurdu ki, kaçan ki, evvelîn ve âhirîn 

mahşûr ve halâikin bi-hisebi’l-istihkâk kimi me’cûr u mebrûr ve kimi 

mu‘azzeb u makhûr olalar. Dîn-i İslâm ahsen-i sûret ve etyab-i sîret üzere 

gelip seni taleb eyleye. Allah Teala Ya Ömer! Seni azîz eylesin. Niteki [41b] 

 
74 Taberani, Mucemü’l-Evsat, 2/160(1576); Hayatü’s-sahabe, 2/281  
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sen beni azîz eyledin diye.” Pes Hazreti Ömer’in ferâhı müzdâd olup 

sürûrundan yedi kul azâd eyledi.  

Yine suâl olunsa: Her kaçanki, nisvân ahz u ta’zir kasd oluna yüzleri ve 

elleri açılmaktan ve ecnebiyi lems u mess etmekten hâli olmaz. Pes bir mün-

keri def’ içün onlara ahz u ta’zir vech-i münkerin zuhûruna sebep olur?  

El-cevap: Ecnebiyyeye verâ-i siyabdan mess etmekte beis yoktur. Pes 

gâyeten mâ fi’l-bâb ahz edenlere lâzımdır ki, hâil birle ahz edeler.  

Şerh-i Edeb-i Kâdı-i Hassaf’ta mezkurdur: Hazreti Ömer zamân-i hükûme-

tinde bir nâhiye de nâyiha işitip üstüne vardı ve dirre birle ol kadını ḍarp 

eyledi ki, başından örtüsü düştü. Pes cemâat-i hâzıra ki, bu hale nâzıra idi-

ler, eyittiler: “Yâ emire’l-mü’minin! ol avratın yüzü açıldı ve âb-i hürmeti 

‘alâ mele-i’n-nâs rûy-i zemîne saçıldı.” Hazreti Ömer meymenet-eser [42a] 

“şeriatta onun hürmeti yoktur” deyu buyurdu. Yani radıyallahu anh, 

vaktâki, ol avrat bi-hasebi’ş-şer’ haram olan emre mübâşeret ve ikdâm eyle-

di, hürmet-i hürriyyeti tazyî’ edip kendini zümre-yi imâya ilhâk eyledi. Pes 

niteki, imânın yüzleri görünmekte kerâhet ve dest ve pâları açılmakta bi-

hasebi’ş-şer’ kabâhat yoktur, kezâlik bu makûle münkerâtı irtikâba sâlik 

olan harâire dahi hâl bu minvâl üzeredir. Niteki Ebu Bekir Âmeş’ten rivâyet 

olunur: Bir mürg-zârda geşt ve güzâr ve seyr-i kenâr-i cû-bayâr ederken 

gördü ki, kenar-i âb de birkaç zenler ref‘i nikâb ve def‘i hicâb edip elleri ve 

kolları açık sohbet ederler. Ebu Bekir Âmeş onların üstüne varıb onlara ihti-

lattan perhîz ve onlara nazardan ihtirâz ve girîz etmedi. Ve bu hususla 

muâheze olundukta, bunlar kendi hürmetlerini iskât ettikleri sebepten onla-

ra nazar câizdir, deyu cevâb verdi.  

Muhit’te mezkurdur: Mer’e-yi kimesnenin [42b] hânesine sâhibi izinsiz 

duhûl câiz değildir, meğer ki, sâhib-i hâne ile zî-rahim mahrem ola yâhut 

sâhib-i hâne zevc-i mer’e ile zî-rahim mahrem ola. Bu sûretlerde bi-gayri 

iznin duhûl caizdir. Ve mer’ey-i mezbûra bunların hânesinden serika eylese 

kat-‘i yed lâzım gelmez İmâm-ı Âzam katında.  
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El-Bâbü’l-Hâdiye ‘Aşera 

Fi’l-İhtisâb bi sebebi’l-gılmân 

Sıbyânın dest ve bâşını hinnâ ile boyamak lâyık değildir ve sıbyâna 

hamr içmek, meyte yemek haramdır. Ve günâhı yedirene ve içirene âittir. 

Kezâlik zukûr-i sığâra harîr giymek ve sîm ve zer isti‘mâl eylemek haramdır 

ve ismi ilbâs edenlere aittir. Muhit’te mezkurdur: Bir fâsık, veledine hamr 

içirse ya içmekle emreylese pes akrabâ-yi veled izhâr-i sürûr edip derâhim 

ve denânir nesr etseler cümlesi kâfir olurlar. Mültekat-ı Nâsırî’da mezkurdur: 

Zükûr-i sığâra halhal ve sivâr takmak mekruhtur. Ve kaçanki, gulâm hadd-i 

şebâba [43a] dâhil olup meblağ-i ricâle vâsıl ola, eğer sıbâhat vechinden hâli 

ise hükm-i ricaldedir. Eğer sabîh ise tâife-yi nisâ gibi mahall-i şehvettir ve 

baştan ayağa avrettir. Pes hükm-i nisâda dâhil olup eğerçi ilkâ-yı selâm 

câizdir amma cemî-‘i endâmına nazar haramdır. Meğer ki, meyl ve muhab-

betten ve devâî-yi şehvetten ârî ola. Ma‘a zâlik evlâ ve ahrâ terk-i nazar ve 

iltifattan hazerdir. İmam Ebu’l-Leys Bostan’da zikr eder ki, âlim-i rabbâni 

İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni evân-i talebinde emred-i sabîhü’l-

vech idi. Pes her kaçan ki, İmam-ı Hümâmın meclis-i şerîfi ve mahfil-i mü-

niflerine iktisâb-i maârif ve istimâ-‘i letâif içün hâzır olurdu, imam-ı Hümâm 

hıyânet-i nazardan ihtirâz ve hazer edip verâ-i zahrında yâ half-i sâriyede 

iclâs ettirirdi. Ma‘a hâzâ vücûd-i şerifleri kemal-i takvâ birle mevsûf ve 

gâyet-i zühd ve salâh ile meşhûr ve ma‘rufdur. Kifaye-i Şâbiyye’de [43b] 

mezkurdur: Zümre-yi ‘ülemâdan bir kimesne intikâl edip dâr-ı bekâya ir-

tihâl eyledi. Ve ba‘zı erbâb-i hâl menâmında onun yüzünü kara görüp vec-

hinden suâl eyledi. Cevap verdi ki, falan makamda bir gulâm görmüştüm ve 

nâgâh gaflet birle ona şehevâni nazar kılmıştım. Ol sebepten yüzüm kararıp 

yandı ve dûd-i âhım göylere boyandı. Ve Abdullah b. Ömer Hazreti hayru’l-

beşerden rivâyet eder:  
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 الن  ظر اليهم حرام والكالم معهم حرام وجمالستهم حرام 75  

Yani Aleyhi’s-selam, gılmân-i hisâna nazar haram ve onlarla mükâleme 

ve musâhabet haram ve mücâlese ve muhâlata haramdır. Kâdî imamdan 

rivayet eder: Her avratın yanında iki şeytan vardır. Amma her gulâmın ya-

nında ôn sekiz şeytan vardır ki, gulâm-i mezbûru a‘yun-i nâsda telbîs ve 

tezyîn edip mücâlese ve muhâlata edenlere fısk ve fesâdı telkîn ederler ve 

mutlakan ahdâs ile musâhebet ve sibyân ve süfehâ ile mücâleset mekruhtur. 

[44a] Zira zehâb-i mehâbet ve kıllet-i hürmete sebep olur.  

Hâniyye’de mesturdur: Emred-i sabîh zamân-i sebâhet ve evân-i 

melâhette taleb-i ilim içün müsâferet kasd eylese pederi men’ etmek câizdir. 

Sâhibu’l-kitâb ider: Bu kıyâs üzere muhtesib ve kâdı nâsın emârid-i sabâh ile 

bi-gayri zarûretin sohbetine râzı olmayıp nâsı onlarla ictimâdan men’ ve 

zecr, onları halka ihtilattan hacr edeler. Husûsan ol gulamları ki, celb-i 

kulûb-i nâs içün fâhîr libaslar giyip kendileri envâ-yi zîb ve zînetle arâyiş ve 

esnâf-i muhassinât ve müşehhiyât birle perveriş edip metâ-‘i hüsn ve 

bahâsını satmak içün gûşe gûşe seyrân ve tarra-i müşgîn ile nice miskîni 

âşüfte ve serkerdân ederler ve nice bîçâreleri şûrîde-i hâl ve tarîk-i müsta-

kimden iblis-i veş-idlâl edip silsile-yi ‘işk ve hevâ birle merbût ve ittibâ-‘i 

kavm-i Lût ederler. Hukkâm-i câriyetü’l-ahkâma lâzımdır ki, onların evzâ-‘i 

etvârını [44b] tağyîr ve tarîkat-i ma‘hûdelerinden tevbe ve rücû’ edince habs 

ve ta’zir edeler.  

 

El-Bâbü’s-Sâni Aşera 

Fi’l-ekli ve’ş-şurbi ve’t-tedâvi 

Etmeğin ortasını ekl edip etrâfını izâat etmek mekruhtur. Eğer vasat-i 

hubzu ekl edip cevânibini yemek içün âhara def’ eylese kerâhet yoktur. Bı-

çağı ve parmağı etmeğe silmek ba‘zı meşâyih katında mutlakan mekruhtur. 

 
75 Bu hadisin kaynağını bulamadık 
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Ve ba‘zı âhar katında ba‘de’l-mesh ol etmeği ekl ederse kerâhet def’ olur. 

Kepek ile el yumakta kerâhet yoktur. Eğer içinde un yoksa ve un ile yumak 

mekruhtur. Bir rivâyette onda dahi kerâhet yoktur. Ekl-i taâm ederken ittikâ 

lâ be’sdir, meğer tekebbüran ola.  

Ekl-i turâb mekruhtur. Amma Şemsü’l-Eimme Halvâni demiş: Eğer ekl-i 

turabda zarar mukarrar ise mekruhtur. Eğer kalîlen ya ahyânen ekl ederse lâ 

be’sdir. Sâhibu’l-kitâb ider: Nûra ile varak ekl etmek ki, diyâr-i Hind’de şâyi 

ve fâizdir, [45a] nakl-i mezbûr muktezâsınca bilâ kerâhetin câizdir. Zira kalîl 

ve nâfi’ ve ol diyâra mahsûs ba‘zı emrâzı dâfi’dir. Kas‘a-yi ya mimlehayı 

etmek üstünde vaz’ etmek ba‘zı meşâyih katında mekruhtur. Amma nefsi 

milhi vaz’ etmek bi’l-ittifâk mekruh değildir. Ehl-i meclise lâyık budur ki, 

etmek hâzır oldukta sâir taâma muntazır olmayıp ekle mübâşeret edeler. Tâ 

ki, ber-mûceb-i kelâm-i şerîf ve hadîs-i münîf  76 والس  ما األرض  بركة  من  فاهن  ا  اخلبز  أكرموا 
hubza ikrâm ve tâzim tâm hâsıl ola. Amma sâhibü’l-kitab ider: Cevab-ı 

mezkur kendi hânesinde olmaya masruftur. Amma âhar kimesnenin evinde 

olsa ekle şurû’ elbette izne mevkuftur.  

İmâm-ı Âzam katında at eti yemek mekruhtur ve âkile men’ ve zecr ile 

ihtisâb olunup ḍarp ve hapis ile azâb olunmaz. Zîra mesele-yi hilâfiyyedir. 

Evânî-yi müşrikinden kable’l-gasl şurb ve ekl mekruhtur. Sâhibü’l-kitâb 

ider: Muhtesibe lâzımdır ki, hall ve semn [45b] ve halîb ve leben ve sâir 

mâyiâtı bey’ eden kefereye tembîh ve te’kîd ve tefhîm ve teşdîd ide ki, mu-

kaddemen evânisini bir müslime gasl ettirip ba‘dehû isti‘mâl edeler ve dest-i 

nâpaklarını bir müslim yanında gasl etmeyince mezkûr olan umûra mess 

etmeyeler ve illâ eğerçi ibâhate kavil fetvâdır, amma taharruz ve ictinâb 

takvâdır. Zîra her kâfir-i ‘anîd ve mel‘un-i belîdde televvüsden hâli olmak 

baîddir. Pes ashâb-i ‘akd ve halle lâyık ve mahal oldur ki, bu makûle 

umûrda ihtimâm-i tâm edip mehmâ emken müslimi istihdâm edeler.  

 
76 “Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü o yerin ve göğün bereketindendir.” İbn Cevzi, el-Mevzûât, 

2/290; Hilyetü’l-Evliya, 5/246,  



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 163 ~ 

Meclisten raf‘i taâm niteki âdet-i ekser-i avâmdır, cemî-‘i meşâyih katın-

da haramdır. Meğer ki, sâhib-i ziyâfet sarâhaten raf‘i taâma icâzet vere. Bos-

tan’da mezkurdur: Eti bıçakla kesip yemek mekruhtur. Multekat’ta mestur-

dur: Şât-i hâmil vilâdete müşrif oluncak zebhi mekruhtur. Hamrla ve sâir 

muharramattan birle tedâvi haramdır. Eğer şifâ müteyekkan olmayıp yâ 

âhar [46a] vecihle tedâvi kâbil ise. Amma onlarla şifâ müteayyin ve müte-

karrir ve tarîk-i tedâvi dahi onlara münhasır ise ba‘zı meşâyih katında is-

ti‘mâl câizdir. Amma ba‘zı meşâyih-i kirâm katında muharramatla tedâvi 

‘ale’l-ıtlâk haramdır. Pes muhtesibe lâyık budur ki, etibbânın üstüne bir 

emîn, sâhib-i temkîn nasb ede, tâ ki, merzâya muharramatla tedâvi telkîn 

etmeyeler. Meğer ki, izn-i şer‘i ve şart-ı mezkûr mer’î ola. Ve Hükkâm-i câri-

yetü’l-ahkâma lâzımdır ki, fassâd ve haccâma ve sâhibü’l-‘alaka tembîh ede-

ler tâ ki, mer’e-yi hâmile kable taharruki’l-veled yâ ‘inde kurbi’l-vilâdet ha-

camat ve fasd ve isti‘mâl-i alaka kasd etmeyeler. Zîra veled-i mahmûle za-

rardır. Amma ba‘de taharruki’l-veled ve kable kurbi’l-vilâdet umûr-i 

mezkûreyi isti‘mâlde hatâ yoktur.  

 

El-Bâbü’s-Sâlisü Aşera 

Fi’l-lu‘bi ve’l-lehv 

Nerd u şatranc ile lu‘b ve sâir âlât-i lehv birle telehhi mekruhtur yâni ha-

ramdır. Niteki, Câmiu’s-Sağîr-i Hâni’de mezkurdur: Şatrancı bi-tarîki’l-kimâr 

[46b] oynamak bi’l-ittifâk haram olup, hürmetin delili zâhir ve sebebi nass-ı 

bâhirdir. Ama kimârdan hâli olduğu taktirce hürmetine delil yine nass-ı ce-

lildir. Ol sebepten ki, lu‘b-i mezkûr abestir ve her abes haramdır. Niteki 

Hazreti Perverdigar bi-tarîki’t-tevbîh ve’l-inkâr tenzîl-i celilde buyurur: 

k içün sizi abes işleme edersiniz ki biz mi zann âni öyley 77 عبثا ان  ا خلقناكم  أفحسبتم 

halk ettim. Ve Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:   هلو

 
77 Mü’minun suresi 115. Ayet  
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’minin mü ,selâm-yani Aleyhi’s 78املؤمن ابط ل إال    ثالث أتديبه فرسه ورميه عن قوسه ومالعبته مع أهله
lehvi bâtıldır illâ üç amel bâtıl değildir. Ferasını te’dip edip kurr ve ferr ve 

zehâb ve ‘iyâb ta‘lim etmek ve kavsinden ok atmak ve ehlî ile mülâabe ve 

mülâtafe edip oynamak. Ve dahi buyurur: yani Aley 79ما أحلاك عن ذكر هللا فهو ميسر
hi’s-selâm, her şey ki seni Hak [47a] Teâlânın zikrinden ve cenâb-ı izzetin 

fikrinden meşgûl edip mâni’ ola, ol nesne meysirdir ki, ona iştigal ‘ukalâ 

katında ‘ayb ve şeyn ve ‘ülemâ ortasında hürmetinde şek ve rayb yoktur. Ve 

Süfyân ve Vekî’den mervidir: Kelâm-i zü’l-celâl ve’l-ikram ابألزالموأ تستقسموا  ن   

dan murâd şatrancdır.  

Tecnîs ve Mezîd’de mezkurdur: Bir kimesne dese ki, teşhîz-i hâtır ve teh-

zîb-i efhâm içün şatranc oynamak haram değildir, eğer lu‘b-i mezbûrun ki-

tap ve haber yâ kıyâs-i mu‘teber ile hürmeti sâbit ise falan olsun deyu ta‘lîk-i 

talâk eylese fi’l-hâl vâki olur. Zira eğerçi ashâb-ı lehv ve tarb ve erbâb-ı şûr 

ve şeğab beyninde hürmeti muhakkak olup makbûl ve mu‘teberdir. Lâkin 

âsâr-i sahâbe ve kıyâs-ı sahih ile hürmeti sâbit ve mukarrardır. Suâl olunsa 

ki, İmâm-ı Şâfii’den mervidir: Şatranc oynamakta beis yoktur. Pes bir ki-

mesne bu makamda ben ol imâmı [47b] taklit ederim dese ol kimesneye kîl ü 

kâl ve ihtisâba mecâl olur mu? El-Cevâb: İmam Gazâli Hülâsa80’da zikr eyle-

di ki, şatranc oynamak İmam Şâfii katında mekruhtur. Pes zâhir budur ki, 

adem-i kerâhete kavl, kavl-i evvelidir ki, ondan rücû ve ferâgat etmiştir. Pes 

husûs-i mezburede İmâm-ı mesfûra taklit mümkün olmayıp ‘alâ külli hâlin 

ihtisâba mecal mukarrardır. Kezâlik lu‘b bi’l-hamâme ki, ekser ‘avâma âdet-

tir, mahall-i nehiy ve ihtisâb ve müstevcib-i zecr ve hitabdır. Âlim-i Rabbâni 

İmam Muhammed Şeybâni’den rivâyet olunur: Sefele’den murâd onlardır 

ki, güvercinle oynarlar ve halkla mukâmere ederler.  

 
78 Tirmizi, 1559; Ebu Davud, 2155 
79 Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’z-zühd; Kenzü’ümmâl, 6/173  
80 Hulâsatü’l-Muhtasar ve Nükâvetü’l-Müftekâr, Hüccetülislam Muhammed b. Muhammed 

Gazali’nin (ö. 505/1111) muhtasar fıkıh kitabıdır. Yazma halinde bulunan eserin bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye bölümü 000442 numarada kayıtlıdır. 
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El-Bâbü’r-Râbi’ Aşera 

Fi’l-ihtisâbi ‘ale’l-kudâti ve a‘vânihim 

Şerh-i Edeb-i Kâdı-i Hassaf’ta mezkurdur: Meşâyih-i güzîn rıdvânullâhi 

Teâlâ aleyhim ecmaîn ihtilâf eylemişler ki, merd-i âkil ihtiyârı ile tarîk-i 

kudâta sâlik ve dâhil ve ahvâl-i enâmın nizâm ve intizâmına kâfil [48a] ol-

mak câiz midir? Kavl-i sahîh ve hakk-ı sarîh oldur ki, dühûla kavil ruhsat ve 

imtinâ ve ihtirâz azîmettir. Lâkin fi zemâninâ kesret-i tekâlif-i örfiyye icrâ-yi 

ahkâm-i şer’iyyeye mâni olup ümerâ-yi cühhâl ve mültezimîn ve ummâl 

kudât-i müsliminde istiklâl koymayıp ehvâ-i fâside ve arâ-yi kâsidelerine 

tâbi olmayıp zulüm ve fesâd ve bağy ve inatlarına mâni oldukları cihetten 

ebvâb-ı saâdet-meâba hilaf-ı vâki’ inhâ edip azl ve teftiş ve envâ-‘i tahkîr ve 

tezlîl birle dilerîş ettirirler. Pes bu ecelden kudât-i zamânın ekseri ‘aûne-i 

sultân ile zulüm ve ‘udvanda iştirâk edip ol sebepten reâyâ-yi mazlûmîn 

fakr ve zillet ile mânendi-hâk, belki seyf-i zulüm ve taaddî birle ‘arsa-i helâk 

olmuşlardır. Binâen ‘alâ zâlik ba‘zı ‘ulemâ-yi müteverri‘în tarîk-i kazâya 

sâlik olmayıp gûşe-yi fakrı ihtiyâr ve envâ-‘i şedâid-i kıllete istibâr ederler. 

Eğerçi ba‘zı fırka tetabbu-‘i cevânib ve tefekkür-i ‘avâkib etmeyip evvel 

emirden kazâya [48b] rızâ verirler ve bi’l-âhira lücce-yi maâsiye girerler. Lâ 

ceram fi zamâninâ râh-ı kazâyı ihtiyâr cerâim-i kibardandır.  

Kadı dâvet-i hassaya varmaya ve kimesneden hediye kabûl etmeye. Me-

ğer ki, şol vâliden ki, kâdıya temkîn-i vilâyet edip makâm-i hükûmette 

ikâmet etmiştir ve ol zî-karâbet ki, müstehikk-i ra’fettir ve ba‘zı ahbâb ve 

ashâb ki, kable taklîdi’l-kazâ kadı ile mühâdayı cümle-yi âdâtından edip 

ma‘a hâzâ erbâb-i hüsûmet ve ashâb-ı mürâcaattan değillerdir. Zahîriyye’de 

mezkurdur: Kadıya kimesneden istikrâz etmek ve âriyet almak câiz değildir. 

Kadıya lâyık değildir ki, zamân-i hükûmetinde binefsihî bey’ ve şirâya 

mübâşeret ede. Gerekse meclis-i kazâ gerekse miyân-i sûk ve fezâda ola, 

sahih budur.  
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Dahi lâyık değildir ki, tescîl ve kitâbet içün ecr-i misilden ziyâde ücret 

ahz ede. Kadı makâm-i muhâsama ve mürâcaatta ehâd-i hasmeyne müâve-

net [49a] etmeye ve husûma da‘vâya müteallik mesele ta‘lim edip fetvâ ver-

meye.  

İzin ‘ale’n-nikâh içün ahz-i mâl kuḍât-i müslimîne helal değildir ve nâsı 

kassâm-ı vâhide kasr ve halkı ücretle şahs-ı mezbûrun kısmetine cebr meşrû 

değildir. Hidâye’de ve gayride mezkurdur ki, kadı nâsı kassâm-ı vâhid üze-

rine cebr etmeye. Pes muhtesibe lâyık budur ki, kazâyı bu makûle ef‘alden 

men’ ve zecr ile müstevcib-i ecir olalar.  

Mültekat’ta mesturdur: Bir kimesne bir hâyiki katl eylese ne lâzım olur 

deyu bir kadıdan sual olundu. Kadı dahi bi-tariki’l-mülâtafe evden bir tağâr 

lâzım olur deyu cevap verdi. Ve bu haber-i bî-hâsıl Me’mun’un sem‘ine vâsıl 

olup kadı mezbûru istihzâr edip, cevâb-i mezbûrun mânâsını istifsâr eyledi. 

Kadı eyitti: “Garazım ol herife mahza bir latîfe idi”. Pes Me’mun gazâba 

gelip eyitti: “Ey Merd-i nârân! Makâm-ı fahri’l-âlemyânda kâim [49b] iken 

ahkâmullâhı suhriyye edersin. Ma‘a hâzâ zümre-yi ‘ülemâdan geçersin.” Ve 

emr eyledi kadı mezbûru ḍarb-ı sevtle helâk edip menzilini zîrihâk ettiler ve 

bu kaḍiyye fakihin meclisinde hikâyet olundukta ta’zir kifâyet ederdi, deyu 

cevap verdi. Pes haber-i sâbik ve kelâm-i lâhikden ma‘lum oldu ki, kudât-i 

vülât meclis-i hükûmet ve câdde-yi şeriatta kemâl-i vakâr ve edep üzere 

olup, hezl ve mizahtan ihtirâz ve ictinâb üzere olalar.  

Meclis-i kadıya izinle idhâl içün bevvâb-i kadı ahz-i mâl etmek helal de-

ğildir. Mültekat’ta mezkurdur: Bir kimesne bi-tarîki’t-tezvîr bir ‘abde 

i‘tâknâme tahrîr edip, abd-i mezbûr kitâb-i mesfûr sebebiyle ibâk ve firâr 

eylese kâtib-i mezkûra ta’zir lâzım olur.  

El-Bâbü’l-Hâmis-i Aşera 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ men tasarrafe fi’l-mekâbir ve ‘alâ men yezûruhâ 

El-Faslü’l-evvel: Mültekat’ta mezkurdur: Şol [50a] mekâbir-i kadîme ki, 

hâlen âsâr-ı kabirden hâlidir, üstüne bina vaz’ eylemek ve haşişine devâb 
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irsâl eylemek câiz değildir ve bir makamda meyyit defnolunup mürûr-i ey-

yamla ol meyyitin lühûm ve ‘izâmından nesne kalmasa ol kabre gayrı mey-

yiti defn etmek câizdir. Kabr-i ‘atîk hafr olundukta ‘izâm-i bâliye bulunsa 

tahrîk ve nakl olunup makâm-i mezbûra dahl olunmaya. Zira vat’i kubûr 

menhîdir ve defnin vat’den eşedd idüği bedîhidir. Hakkan ki, ehl-i kubûr 

sihâm-i mevte hedef ve nizâli meniyye birle telef ve hâne-yi ömrü seyl-i fe-

nayla virân ve milki ve malı alân u tâlan olup ‘ivaz-ı emlâk ve mesken bir 

tâbut ve bir kefen olmuşken, iki-üç zirâ’ yeri ona çok görmek i‘tisâf ve hâric-i 

dâire-yi insaftır. Fetâvâ-yi Hâniyye’de mezkurdur: Bir kimesne milki olmayan 

yerde kabri hafr edip, ittifâk ol kabr-i mahfûra gayrı meyyit defn olunsa 

ihrâc olunmaz. Nihâyet hâfire ücret-i hafr lâzım olur. [50b] İmam Ebu Yu-

suf’tan mervidir: Bir meyyit milk-i gayrîde defnolunsa mâlik-i arḍ muhay-

yerdir. Dilerse meyyiti ihrâc eder, dilerse kabrin zâhirini tastîh ve tesviye 

edip fevkında zirâat eder.  

Zehira’da mesturdur: İmam Muhammed’den rivâyet olunur ki, bir ki-

mesne arḍ-ı memlûkesini cemâat-i müslimîne makber kılsa ganiyy ve fakîr, 

sağîr ve kebîr izn-i sâhib-i arḍla ol makamda bir kimesne defnolunsa min 

bâd rücu‘a kâdir değildir. Amma ba‘zı meşâyih teslim ile’l-mütevelliyi şart 

etmişler. Mekâbir-i müşrikîni merâkid-i müslimîn etmek murâd olunsa, eğer 

âsâr-i mevtâdan bakiyye varsa mevzi-‘i âhara nakl olunup bâde’l-intikâl nice 

gerekse istimâl oluna. Ve illâ bi-aynihâ isti‘mâl olunmak câizdir. Şerh-i 

Tahâvi’81de mezkurdur: Vat’ı kubûr ve cülûs ‘ale’l-mekâbir ve esnâ-i kubur-

da kazâ-yi hâcet mekruhtur. Muhit’te mezkurdur: Beyne’l-mekâbir tilâvet-i 

Kur’an İmâm-ı Âzam katında mekruhtur, amma İmâm-ı Muhammed katın-

da [51a] kerâhet yoktur. İmam Sadru’ş-şehid demiş ki, meşâyih-i kummel 

radıyallâhu anhum onun kavliyle amel etmişlerdir. Şeyh Muhammed b. 

Fazl’dan mervidir: Makberde cehrle tilâvette kerâhet vardır. Amma ihfâ 

olunsa beis yoktur. Şeyh Muhammed b. İbrahim’den menkuldür: Mekâbirde 

 
81 Şerhu’t-Tahâvi, Ebu Câfer Ahmed b. Muhammed et-Tahâvi’nin (ö. 321) fıkıh eseridir. Yazma 

halinde bulunan eserin bir nüshası Edirne Selimiye kütüphanesi 000741 numarada kayıtlıdır.  
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mutlakan sûre-yi mülk tilâvet olunmakta kerâhet ve sûre-yi mezbûradan 

gayrısının kırâatine icâzet yoktur.  

El-Faslü’s-sani: Defn-i mevtâ içün mekâbire huzûr ve eyyâm-i 

ma‘hûdede ziyâret-i kubûr nice türlü muharramâtın sudûruna ve 

mekrûhâtın zuhûruna bâis olur. Lâyık budur ki, ehl-i İhtisâb onları def’ ve 

men’ ile me’cûr ve musâb olalar.  

Evvel: Hatm-i Kur’an-i Kerim olunup secde-yi tilâvet te’hîr olunur. Ma‘a 

hâzâ secde-yi tilâveti te’hîr mutlakan kerihdir. Niteki Şerh-i Tahâvi’de mez-

kurdur. 

 Sâni: Hîn-i tilâvette huzûr-i ba‘zı sudûr içün kıyâm ederler. Ve esnâ-i 

tilâvette kıyâm fi‘l-i haramdır. Meğer ki, peder ya üstâd-ı hünerver ola. [51b] 

Niteki Hâniyye’de mesturdur.  

Sâlis: Teğannî ve elhanla kırâat-i Kur’an edip nazm-ı şerifi tağyîr ve 

tahrîf ederler. Bu vecihle kırâat haram ve istimâ‘ının hürmeti dahi mâlâ 

kelâmdır.  

Râbi’: Beyne’l-mekâbir tahyîr içün bazı mecâmir ihzâr ederler. Eğer 

mecâmir-i mezbûra musavver ise iki cihetten kerîh olup, değilse bir cihetten 

kerihtir. Muhit’te mezkurdur: Hâric-i salatta buyût ve siyâb ve sâir esbâbda 

vaz’ olunan tesâvîr eğer sûret-i a‘zâm ve iclâlda isti‘mâl olunursa kerihtir. 

Eğer muhakkar ve mübtezel olduğu halde mustâ‘mel ise kerâhet yoktur. 

Câmiu’s-Sağîr-i Hâni’de mezkurdur: Sûret kaçan ki, musallînin halfinde ya 

ayağı altında olsa eğerçi sûret-i mezbûraya istihânet bulunduğu vecihten 

salâtına kerâhet gelmez, lâkin mutlakan beytde ittihâz-i sûret mekruh oldu-

ğu sebepten kerâhet mukarrardır. Amma bir kimesne ba‘zı cenebât-i dârını 

ve sakf ve cidârını nukûş-i gayr-i musavvere [52a] ile tezyîn eylese beis yok-

tur.  

Hâmis: Sadr-ı meclis kırâati tamam ettiği gibi mesâhifi almaya başlarlar 

ve bu vaz’ câh-ı dünyevî içün halkı amel-i uhrevîden men’dir ve Kur’an-i 

Kerim’i tilâvetten men‘de hatar-i ‘azîm vardır.  
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Sadis: Veli-yi meyyitin câhını ta‘zîm ve mansıbını tekrîm içün kabre 

hâzır olurlar. “Vallâhi ziyâret ederüz” deyu dâvâ ederler. Kizb-i sarîh ve 

vaz‘i kabîhtir.  

Sâbi’: Kabir üstünde su içerler. Belki yemek dahi yerler. Hadis-i şerifte 

vâriddir ki, ekl fî’l-mekâbir kasvet-i kalbi mûristir.  

Sâmin: Ba‘zı eşcârın ağsânını kat’ edip tezyîn içün kabrin etrâfına vaz’ 

ederler. Ma‘a hâzâ yaş ağacı kuru yere kesmek menhîdir. Hülâsa-i İftihâr’da 

mezkurdur: Hatabı ve yaş nebâtı bi-gayri hâcetin kat’ ve kal’ mekruhtur.  

Tâsi’: Kable’l-hatim ya ba‘dehû cehrle Kur’an okurlar. Ma‘a zâlik halkın 

ba‘zı defne meşgûl ve ba‘zı ehl-i musîbete meşguldür ve kavm-i meşâğîl 

[52b] içinde kırâat-i Kur’an mekruhtur. Niteki Muhit’te ve gayrıda mestur-

dur. Kezâlik cehrle mecmûaten tilâvet ederler. Onun dahi kerâheti Muhit’te 

mezkurdur.  

Âşir: Bir şahıs durup meyyiti ba‘zı evsâf-i hamîde birle yâd ve ona nice 

etmediği nesneleri isnâd eder. Pes onun kelâmı kizb-i tâm ve kizbi istimâ’ 

haramdır.  

Hâdi aşera: Saff-i neâl ve uhrayât-i ricalden bir kimesne kıyâm edip 

ba‘zı âyet ve sûre-yi fâtiha ve ihlâs tilâvet eder. Bu vaz’ bidat ve delâlettir. Ol 

cihetten ki, Kur’an-i Kerim’i tahfîf ve istihânettir. Ba‘de zâlik evliyâ-yi mey-

yitten ücret talep eder. Bu dahi bidat-i uhrâdır. Bu makûle evzâ-‘i şenîeden 

men’ ve zecr evlâ ve ahrâdır.  

Sâni aşera: Eğer hâl-i hayâtında harîr isti‘mâl ederse bâde’l-intikâl kab-

rini libâs-i harirle telbîs ederler. Mutlakan kabrini siyabla ve ba‘zı esbâbla 

tesciye ve setr müstevcib-i men’ ve zecr iken, meyyit-i mezbûrun hakkında 

[53a] fısk ve fücûr ve bağy ve şurûrla şehâdet etmiş olurlar. Ma‘a hâzâ 

ba‘de’l-intikâl meyyitin cerâimini zikr helal değildir.  

Sâlisu aşera: Ba‘zı sulehâ ve havâss üstüne sûre-yi ihlâs yazılmış libâs 

döşerler. Kur’an-i Şerîfi ibtizâl ve tahfîf olduğu cihetten vaz‘i münker ve 

mahalli men’ ve zecrdir.  
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Râbi’ aşera: Menâzili ve evtânı ba‘îd olan eşhâsın ba‘zı, salât-i subhu 

mahallesinde ikâmet etmeyip ‘azm-i ziyâret eder. Ma‘a hâzâ ba‘de duhûli’l-

vakt kable edâi’s-salât mahalleden hurûcda kerâhet vardır. Ba‘zısı eğerçi 

salât-i subhu mahallesinde ikâmet eder lâkin tulû-‘i şemsedek musallâsında 

tevakkuf etmeyip hareket eder. Ma‘a hâzâ musalli tulû-‘i şems ve büduvv-i 

ramsedek musallâsında tevakkuf müstehab, belki sünnet-i rasûl-i Rabbdır.  

 

El-Bâbü’s-Sâdisü Aşera 

Fîmâ yahtesibu fi’l-mescid 

Mu‘allim ve kâtibe mescidde ikâmet edip ücretle ta‘lim ve kitâbet etmek 

mekruhtur, meğer ki, muztarr olalar. Muhammed [53b] b. Seleme’den mer-

vidir: Bir kimesne mescidde hıyâtat edip mescid-i mezbûru sıbyandan ve 

ba‘zı hayavandan hıfz ve sıyânet etse def‘i zarûret içün kerâhet yoktur.  

Mescidde bi’r-i mâ ittihâz olunmaya amma fi kadîmi’l-eyyâm belki kab-

le zuhûri İslam’da mecvûd olan âbâr-i bi’r, zemzem-i haram-i muhterem 

gibi hâli üzere terk olunup hedm olunmaz. 

 İlkâ-i büzzak mesâcidde ‘ale’l-itlâk mekruhtur. Lâyık budur ki, ba‘zı 

esbâbı ya taraf-i siyabla ahz oluna, eğer muztarr olup elbette ilkâ mukarrar 

ise fevka’l-bevâri ilkâ evlâdır. Zîra hasîr fi’l-hakîka mescidden değildir. Haz-

reti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:  
 إن   املسجد لينزوي من الن  خا مة كما ينزوي اجللدة من الن  ار 82

yani Aleyhi’s-selam, mescid munkabız ve müctemi’ olur nuhâmeden 

yani sümükten ve tükürükten, niteki deri âteşten munkabız ve müctemi’ 

olur.  

Mescidde gars-i şecer câizdir. Eğer garaz zilliyle intifa’ [54a] olup nâsa 

tazyîk ve sufûf-i mescidi tefrika bâis olmazsa. Eğer gâris-i şecerin garazı şe-

 
82 Abdurrezzak, Musannef, 1/1691  
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cer-i mezbûrun varak ve semeriyle intifa’ olsa ya şecer-i mezbûrun garsı 

sebebiyle mescid-i mezkûr kenîseye müşâbih olsa garsda kerâhet vardır.  

Mültekat’ta mezkurdur: Fukarâ-yi câmiye tasadduk mekruhtur. Zira 

halkı çiğnemeye bâis olur. Halef b. Eyyub eyitti: “Eğer ben kadı olsam 

cevâmi’de sadaka verenlerin şehâdetini kabul etmezdim”. Fakih Ebu Bekir 

ez-Zâhid eyitti: “Bir kimesne mescidde bir fels tasadduk etse, yetmiş dahi 

tasadduk etmek gerektir ta ki, onun günâhına keffâret ola. Kifâye-i 

Şa’biyye’de mesturdur: Kadıdan suâl olundu, “kable’l-hutbe ya hîn-i hutbede 

süvvâl-i mescide tasadduk câiz midir?”. Cevap verdi ki, vakt-i hutbede aslâ 

tasadduk câiz değildir, eğerçi sâil ‘arza-yi helâk dahi olursa. Amma kable’l-

hutbe eğer sâil mekânında sâbit [54b] olup halkı çiğnemezse tasadduk câiz-

dir ve sahib-i sadaka musâb ve me’cûr olur. Amma beyne’s-sufûf deverân 

edip halkı rencide ederse ol şahs-ı bed-nâma tasadduk haram olup mel‘ûn 

ve matrûd ve cenâb-ı izzetten merdûddur. Tecnîs ve Mezîd’de mezkurdur: 

Kaçan ki, sâil rikâb-ı nâsı pâmâl-i ikdâm ve sualde ilhâh ve ibrâm etmese ve 

musallînin önünden geçmese ve suâlı, def-‘i zarûret içün olsa nefs-i sualde 

ve ona sadaka vermekte kerâhet yoktur. Eğer şerâit-i mezkûradan birisi 

mefkûd olsa tasadduk mekruhtur. Ebu Nasr Ayâzî dedi: Bir kimesne süvvâl-

i mesâcidi mesâcidden ihrâc eylese ümidvârım ki, Hakk Teâlâ ol kimesneye 

mağfiret edip mazhar-i ihsân ve ra’fet ola. Pes erbâb-i hükûmet ve ashâb-ı 

vilâyete lâyık budur ki, süvvâl-i mescidi ihrâc ve ib‘âd ile müstehikk-i 

gufrân-i Rabbi’l-‘ibâd olalar.  

Hülâsa83’da mezkurdur: [55a] Hâl-i hutbede kat‘an tekellüm etmeye. 

Emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker dahi lâzım olursa evceh ve ehakk ve 

evlâ ve elyak eliyle işâret etmektir. Mültekat-i Nâsiri’de mezkurdur: Mescid-

de ba‘zı tuyûr tevattun edip rac-‘i habîsi ile mescidi telvîs eylese yuvalarını 

 
83 Hülâsatü’l-Fetâvâ, Hanefi fıkıh alimlerinden İftihârüddin Tahir b. Ahmed b. Abdürreşid 

Buhari’nin (ö. 542/1147) fetvalarını içeren eseridir. Yazma halinde bulunan eserin bir nüshası 
D. İ. B İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi 52 numarada kayıtlıdır 
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bozup yavrularıyla atmak câizdir. Şeyh Ebu Bekir Hassaf rivâyet eder: 

Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar:  

 جن  بوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم ورفع أصواتكم وبيعكم وشراكم وإقامة حدودكم84 

yani Aleyhi’s-selam, mesâcidinizi hıfz edin sıbyânınızdan ve dîvâneleri-

nizden ve bey’ ve şirânızdan ve asvâtınızı raf’ etmekten ve hudûd-i vâcibe-

nizi ikâmet etmekten ve bilcümle bu altı nesneden mesâcidi tenzîh ve hilâf 

edenlere zecr ve tembîh olunmak gerektir. Hâniyye’de mezkurdur: Mu‘tekife 

mescidde bey’ ve şirâ etmek câizdir. Yani hâlet-i îtikafta mühim olan umûru, 

[55b] amma bi-tarîki’t-ticâret bey’ ve şirâ mekruhtur.  

Fetâvâ-yi Zahîriyye’de mezkurdur: Bir mescidde abdest almak ve maz-

maza kılmak mekruhtur. Meğer ki, dâhil-i mescidde abdest içün bir mekân 

tâyin olunmuş ola. Ve mescidden tarîk ittihâz etmek mekruhtur, meğer ki, 

zarûret iktizâ ede. Tecnîs ve Mezîd’de mezkurdur: Mescidde salât-i cenâze 

mekruhtur ve kelâm-i fuzûl mekruhtur ve mescidde hasım hasma mülâze-

met etmek gerektir. Mescidde mutlakan cülûs caizdir, ibâdetten hâli dahi 

olursa. Lâkin ibâdetten hâli olduğu taktirce cülûsu sebebiyle mescidden bir 

nesne telef olsa ḍâmin olur. Hâniyye’de mezkurdur: Musîbet içün mescidde 

cülûs mekruhtur. Amma mescidden gayrı yerde cülûs üç günedek ricâle 

caizdir. Lâkin terki evlâdır.  

Muhît’te mezkûrdur: Kâbe’nin sakfına çıkıp [56a] namaz kılmak ve mut-

lakan her mescidin sathına çıkmak mekruhtur. Meğer ıslâh içün ola. Ya mes-

cidde muḍâyaka olup sakfında salât ikâmet oluna amma def-‘i harâret içün 

sath-i mescide ‘urûc mekruhtur. Muhît’te mezkurdur: Bir mescidin ehli çok 

olup mescid-i ‘atîk kifâyet eylemese ve cîrân-i mescidden bir şahıs dese ki, 

mescid-i mezbûrun yerini bana verin hâneme ḍammedip ondan ‘ivaz ehl-i 

mahalleye kifâyet edecek yer vereyim, İmam Muhammed dedi ki, câiz de-

ğildir ve ehl-i mahalle bu vaz‘a kâdir değillerdir. Bir mescidin sahasında 

 
84 İbn Mace, Mesâcid, 5 
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vüs‘at olmayıp ehline kifâyet eylemese ve mescid-i mezbûrun civârında bir 

kimesnenin arḍ-i hâliyesi olsa sâhibinden kerhen ve cebren alıp mescide 

ḍammetmek câizdir. Niteki sahâbe-yi güzîn rıdvânullahı teâlâ aleyhim ec-

maîn tevsî-‘i mescid-i harâm içün fi‘l-i mezbûra ikdâm ettiler.  

Müntekâ85’da mesturdur: Bir kimesne mescidi [56b] binâ edip sathında 

kendi nefsi içün bir çardak vaz’ eylese câizdir. Amma mescidi itmâm ve 

salât içün halka izn-i âmm ettikten sonra fevkine binâ vaz’ eylemek câiz de-

ğildir. Muhit’te mezkurdur: İmam Özcendi’den suâl olundu: “Bir mescidin 

binâsı harâb ve ehli helâk olup halk ondan müstağni olsalar ol mescidi mak-

bere kılmak câiz midir?” değildir deyu cevab verdi. Bir kimesne ikâmet-i 

salât içün mescidde seccâde bast eylese men’ olunmaz. Fetâvâ’da mesturdur 

ki, bir kimesne musallâda bast-ı bisât ya bir ribatta nâzil olup karâr ve in-

bisât eylese mekanda vüs‘at var iken ol şahsa müzâheme mekruhtur. Amma 

makamda muḍâyaka olduğu taktirce müzâhame câizdir. Mesâcidi cass ile 

tasvîr ve tertib ve mâ-i zeheb birle nakş ve tezhip mekruhtur. Eğer garazı 

riyâ ve ‘arz-ı zîneti dünyâ ise. Amma garazı [57a] tâzim-i beytullâh ise 

cevâzında iştibâh yoktur. Zîra Hazreti Osman aleyhi’r-rahmetu ve’r-rıdvân 

mescid-i rasûl-i güzîni envâ-‘i arâyiş ile tezyîn eyledi. Ma‘a zâlik sahâbe-yi 

kibâr fi’li mezbûru inkâr etmediler. Mescidde cevâz-i nevm içün meşâyih-i 

güzîn rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn ihtilâf etmişer. Eşbeh budur ki ke-

rih ola. Mescidde mühimden ziyâde mükâleme ve âharla mücâdele ve 

mühâsama kerihtir.  

Kifaye-i Şa‘biyye’de mezkurdur: Mescidde rikâb-i nâsı tahattî câiz değil-

dir. Hazreti Ali’den kerremallâhu vecheh mervîdir ki, nârdan bir kadeh iç-

mek bana ehabdır bir kadeh hamr içmekten ve bir kadeh hamr içmek bana 

ehabdır salât-i cumâyı terk etmekten ve salât-i cumâyı terk bana ehabdır 

rikâb-i nâsı tahatti etmekten. Ve Hazreti Rasul’den isnâd-ı sahih ile menkul-

 
85 El-Müntekâ fi fürûi’l-Hanefiyye, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Muhammed el-Hâkim eş-

Şehid’in (ö. 334) Hanefi füru fıkhı alanında telif etmiş olduğu eserdir. Eserin herhangi bir 
nüshasına rastlayamadık.  
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dür: “halkı çiğneyenler yevm-i meşhudda bir cisr-i memdûd olup halk onun 

üstünden geçerler.”86 Kûtu’l-Külub’da mezkurdur: [57b] Yevm-i cumâda is-

timâ-‘i kıssa içün cülûs etmeye, zîra kıssa etmek mekruhtur ve bidattir. 

Meşâyih-i selef onları cevâmi’den ihrâc ve İbn Ömer’den mervî olan eser ile 

ihticâc ederlerdi ki, bir gün İbn Ömer ikâmet-i salât ve edâ-i vezâif-i ibâdât 

içün mescide geldi. Nâgâh gördü ki, makâm-ı ma‘hûdunda bir kıssahân 

bast-i kelâm ve takrir-i merâm edip ahvâl-i evâili rivâyet ve sahîh ve sakîm 

bulduğunu hikâyet eder ve İbn Ömer gördü ki, herkes iltifât etmedi ve ye-

rinden durup gitmedi ve “meclisimden dur” deyu ikdâm ettikte “ben evvel 

geldim ve ciheti tekaddumla bu makâma senden ehakk oldum” deyu cevap 

verdi. Pes İbn Ömer kaḍiyyeyi hâkime bildirdi ve şahs-ı mezbûr-i derderd? 

minberinden kaldırdı. Ve bu eser-i mu‘teberden üç meseleye cevap zâhir 

oldu.  

Evvel: Kıssa etmek bidat ve hâric-i ahkâm-i sünnettir.  

İkinci: Ruûs ve a’yân-i mesâcidde ta‘yin-i mekân etmek me’sûr imiş. 

Eğerçi [58a] ba‘zı meşâyih kerih görmüştür.  

Üçüncü: Bir zâlimden hâkime şikâyet ve ettiği kabâhati hikâyet câiz 

imiş. Yine Kûtu’l-Külub’da mezkurdur: Hazreti Âişe’nin hücresi kurbunde 

bir kimesne kıssa ederdi. Ve Hazreti Âişe ondan rencide olup Hazreti 

Ömer’e haber gönderdi ve eyitti ki, bu kimesne dâimâ bana ezâ ve beni güft 

ü gûsiyle meşgûl edip canıma cefâ eder. Pes Hazreti Ömer hidayet-eser 

asayla şahs-ı mezbûru ol kadar ḍarp eyledi ki, asâ paralandı. Pes bu eserden 

dahi zâhir oldu ki, kıssa etmek bidat ve delâlet olup kıssahanlara ihtisâb ve 

tard u darpla zecr u azâb câiz imiş.  

Fakih Ebu’l-Leys Tembih87’te zikr eylemişdir ki, mescidin hürmeti on 

beştir. Ve her merd-i mükellef ve âkil ki, niyet-i ibâdetle beytullâha dâhil 

 
86 Nesai, Mesâcid, 22; Ebu Davud, Salat, 214 
87 Tenbîhü’l-gâfilîn, Ebü’l-Leys Muhammed b. Ahmed Semerkandi’nin (ö. 373/983) ahlak 

konularını içeren eseridir. Abdülkadir Akçiçek tarafından Türkçeye tercüme edilen eser 1977 
yılında İstanbul Bedir Yayınları tarafından basılmıştır.  
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olur, vücûh-i mezkûra riâyet etmeyince hukûk-i mescidi edâ ve ikâmet etmiş 

olmaz. Pes eğer zikr ve salattan ve envâ-‘i ibâdetten hâli kimesne varsa 

selâm vere [58b] ve illâ “es-selâm aleynâ min rabbinâ ve alâ ‘ibâdilla-

hi’sâlihîn” deye ve kable’l-cülûs iki rekat namaz kıla ki, Hazreti Rasûl-i Ek-

rem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:  i-Ve umûr 88 لكل    شيء حتي  ة وحتي  ة املسجد ركعتان
dünyeviyyeye müteallik kelâm ve halkı çiğneyip pâmâl-akdâm etmeye ve 

kimesne ile mücâdele ve muhâsama ve kıyâm-i sufufta kimesneye 

muḍâyaka ve müzâhame etmeye ve musallînin önünden geçmeye ve 

nühâme ve büzzâkını mescide saçmaya ve bey’ ve şira ve sell-i seyf ve nîk-i 

talep edip ol mecma-‘i şerifte nidâ etmeye ve zikr ve tevhidden gayrı tarikle 

raf-‘i savt etmeye ve küstahâne parmağını öttürüp çatlatmaya ve mesâcid-i 

şerîfeyi envâ-‘i kâzûrât ve cemî-‘i necâsetten ve sıbyân ve mecâninden ve 

ikâmet-i hudûd-i dinden hıfz ede ve her bâr ki, mescide dâhil olur zikrullâhı 

iksâr ve tevhîd-i Rabbi’l-‘âlemîni tekrâr eyleye. Zehîra’da mesturdur: Bir ki-

mesne ikâmet-i salât içün mescide duhûl edip kesret ve muḍâyaka sebebiyle 

ikâmet-i [59a] salâta mecal olmasa zikr ve tesbîh ve ders ve tilâvete meşgûl 

olan eşhâsın ba‘zını kaldırıp yerinde namaz kılmak câizdir ve hilâf ve inâd 

ederse muhtesib onu cebren yerinden raf’ etmeye kâdirdir.  

 

El-Bâbü’s-Sâbi’ Aşera 

Fi’l-ihtisâb ‘ale’l-hutebâ 

Şerh-i Kerhi’de mesturdur: Ebu’l-Hasen dedi ki, hutebâ hutbelerini tatvîl 

ve bâlâ-yi minberde teksîr-i kâl ü kîl etmeyeler. Zîra Hazreti Rasûl-i Ekrem 

sallallahu aleyhi ve sellem taksîr-i hutbe ile emretmişlerdir. Ve pîşvâ-yi ehl-i 

imân İmam Ebu Hanîfe Nûman’dan rivâyet-i hasendir ki, iki hutbenin 

miktârı tıvâl-i mufassalden bir sûre kadar olmak gerektir. Ve tıvâl-i mufas-

saldan murâd sûre-yi Muhammed’den sûre-yi ‘Amme’ye müntehî olan sûre-

 
88 “Her şey için bir selamlama (tahiyyet) şekli vardır. Mescidin selamlanması ise iki rekat 

namazladır” Neylü’l-Evtâr, Tahiyyetü’l-mescid, 3/77  
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lerdir. Kûtu’l-Külûb’da mezkurdur: Bir kimesne imama karîb olmakla vuku-

‘i fitneden ihtirâz eylese ol sebepten ki, imamdan ba‘zı münker sâdır olup 

nehy etmek lâzım gelir, salâtı imamdan ba‘id olan sufûfda [59b] edâ etmek 

evlâdır.  

Şeyh Davud’dan suâl olundu ki, ba‘zı hutebâ esnâ-i hutbesinde “es-

sultânu’l-âdil”, “sultânu’l-âlem”, “sultânu’l-arḍ”, “şehinşâhu’l-âzam”, 

“mâlik-i rikâbi’l-umem”, “mâlik-i bilâdullah” derler, caiz midir? Cevap ver-

di ki, bu makûle kelimât ‘ale’l-ıtlâk câiz değildir. Zîra bu elfâzın ba‘zı küfr-i 

kabîh ve ba‘zı âharı kizb-i sarîhtir. İmâm Ebu Mansur Mâturidi demiştir: Şol 

sultan ki, onun ba‘zı ahvâli cevr ola ‘ale’l-ıtlâk “adildir” demek küfürdür. 

Amma “şehinşâh-i âzam” Hakk Teâlâ’ya mahsûs olan elfazdandır. Pes 

ibâdullâhı onunla tavsîf câiz değildir. Amma “malik-i rikâbü’l-ümem” kizb-i 

sarîh idüği, mukarrar ve müsellemdir. Zira ümeme melâike ve cin dahi 

dâhildir. Ma‘a hâzâ onların rikâbına mâlik olmadığı bi’l-bedâhe hâsıldır. 

Amma “sultân-i arḍullâh” ve “mâlik-i bilâdullâh” dahi ‘ale’l-ıtlak vârid ol-

mak kizb-i sarîh ve kelâm-i kabîhtir. Hazreti [60a] Seyyidü’l-enâmın makâm-

ı saâdet-encâmını bu makûle ekâzib-i sarîha ve ekâvil-i kabîhadan takdîs ve 

tenzîh ve irtikâb edenleri nehy ve tembîh etmek lâzımdır. Sâhibü’l-kitâb 

ider: Bir kimesne ba‘zı zarûriyyât iktizâ etmekle bu makûle kelimâta mübte-

lâ olsa “es-sultânü’l-âzam”, “es-sultânü’l-adil” dedikte mecâzı veya telkîb 

murâd ede. Nefse mercûdur ki, beynehû ve beynellâh mağfûr ve yevme tüb-

la’s-serâirde bu cürmü mestûr ola. Lâkin erbâb-i hicr ve nühâ katında evlâ 

ve ahrâ budur ki, mehmâ emken her kimesne mahall-i hilaftan perhîz ve 

mevâzi-‘i tühemden girîz ede.  

 

El-Bâbü’s-Samin Aşera 

Fi’l-İhtisâb ‘alâ men halefe bi-gayrillah ve hallefe bihi 

Bir kimesneye mahall-i halef ve yeminde “le-‘amri fülan” demek câiz 

değildir. Ve bu vecihle yemin ettikten sonra yemîninde bârr olsa yani ol zik-
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rettiği fiili işlese meselen, pâdişah başı içün seni katlederim dese ve eylese 

mürtekib-i kebîra olur [60b] ve ba‘zı fukahâ katında kâfir olur. Pes bu 

makûle elfâz ile eymandan ihtirâz vâciptir ve ba‘de’l-vukû muhâlefet etmek 

lâzımdır.  

İbn Abbas’tan mervîdir: Kâziben Allah’a yemin bana ehabdır, Allah’tan 

gayrıya sâdıkan yemin etmekten. Ve İbn Mes’ud’dan rivâyet olunur: Hak 

Teâlâ’dan gayrıya yemin işrâktır. Ve İbn Ömer’den dahi bu vecihle mervîdir. 

Muhit’te mezkurdur: Ali Râzi dedi ki, bir kimesne حبيايت وحياتك yani benim sağ-

lığım ve senin sağlığın içün fülân edeyim, deyu yemîn eylese, ya bunlara 

şebîh bir kelâm ile yemin eylese, meselen benim başım içün, ya senin başın 

içün dese, havf ederim ki, ol kimesne kâfir ola. Eğer âmme-yi enâm bu 

makûle kelâmı tekellüm edip mânâsını tahkik etseler şirktir, deyu hükmede-

rim. Zira Allah’tan gayrıya yemîn olmaz. Ve her kimesne ki, Allah’tan gay-

rıya yemîn eder, bî-iştibah işrâk [61a] billâh etmiş olur. Ve hükkâma câiz 

değildir ki, halka talakla, ya hac ve îtakla tahlîf, belki, mutlakan ta‘likatla 

yemin teklif ede. Meğer ki, hasım kadıya ilhâh ve ibrâm eyleye. Ol taktirce 

tarîk-i mezbûr ile tahlîfe ikdâm etmek câizdir, demişler. Bu mesele Hidâye’de 

mezkurdur.  

 

El-Bâbü’t-Tâsi’ Aşera 

Fi’l-ihtisâbi ‘ale’l-vâlideyni ve’l-evlâd 

Hakk-ı übüvvet ve ümûmet sebebiyle emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-

münker ki, vücûbu sâkıt olmaz, lâ ceram bir kimesne pederinde ya mâde-

rinde bir vaz‘i münker görse nehy etmek lâzımdır ve etmesi lâzım olan 

a‘mâlda tüvâni ve ihmâl eyleseler, emri bi’l-ma‘ruf etmek vâciptir. Zira emri 

bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker ki, menâfi‘i me’mur ve menhiye aittir ve 

ebeveyne îsâl-i menâfi etmeye evlâd gayriden ehakktır. Niteki kıssa-yi İbra-

him Halîl ‘alâ mâ veka‘a fi’t-tenzîli’l-celîl bu mânâda şâhit ve musaddıktır. 

[61b]  
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 قال هللا تعاىل : اي أبت مل تعبد ماال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا اي أبت إين   قد جائين من العلم ....اآلية 89 

Lâkin evlâ budur ki, emir ve nehiyde rifk ve lînet birle bî-rû halîl olup 

tebyîn-i delîl birle hidâyet-i sebîl ide. Âbâ dahi eğer evlâdın kelâmını kabûl 

ve tarîk-i müstakîme dühûl ederse febihâ ve ni‘met ve illâ ba‘de zâlik tarîk-i 

taarruza sâlik olmayıp istiğfâra meşgûl ola. Kıssa-yi Halil bu dâvaya şâhittir. 

Niteki tenzîl-i celil’de bu vecihle vâriddir.  

 قال هللا تعايل : سالم عليك سأستغفرلك ريب...األية 90  

Mültekat’ta mezkurdur: Mâder ferzendini cihaddan men’ etmek helaldır, 

eğer kelâmını istimâ edip onun sözüyle seferden imtinâ ederse. Ve illâ men’ 

etmek câiz değildir. Ve peder ferzendini mâsiyetten men’ ve sadda kâdir ise 

efâl-i kabîhasını i‘lâm câiz idüğinde kelâm yoktur ve illâ bilâ menfaatin buğz 

ve ‘adâvete bâis [62a] olduğu cihetten i‘lâm câiz değildir.  

 

El-Bâbü’l-‘İşrûn 

Fi’l-İhtisâb ‘inde’l-husûmeti’l-vâkiati beyne’l-cîrân 

Bir kimesne beytini hedm eyleyip ol sebepten cîrânı mutezarrır olsalar 

cebr ile yaptırmağa kâdir değillerdir. Muhtâr budur. Ve ba‘zı meşâyih ka-

tında binâya kâdir ise cebr ederler. Bir kimesne dârının binâsını raf‘ etmeye 

kasd eylese eğer cîrânının ziyâsını sedde sebep olursa men’e kâdirlerdir. 

Eğer binâ-yi mezbûrun irtifâ‘ı mücerret vuku-‘i şemse ya vüsûl-i havaya 

mâni’ olursa men‘e kâdir değillerdir. Ve bilcümle bir kimesne milkinde ta-

sarruf ettiği taktirce cîrânına zarar-i beyyin müterettib olsa men’ etmeye 

kâdirledir. Meselen bir kimesne dârında bir âsiyâb vaz’ etmeye kasd eylese 

ve âsiyâb-i mezkûrun deverânı sebebiyle ba‘zı cîrânın cüdrânına za‘f gelmek 

mukarrar olsa seng-i cidâr ki, değirmen demek [62b] müfîd değildir, bina-

 
89 “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? 

Babacığım! Bana bir ilim geldi…” Meryem süresi 42-43 (DİB Meali)  
90 “esen kal! Senin için rabbimden af dileyeceğim” Meryem süresi 47 (DİB Meali)  
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dan men’ olunur. Eğer zarar-i beyyin müterettib olmasa men‘e kâdir değil-

lerdir. Fetvâ bunun üzerinedir.  

Ve her kimesne nice dilerse milkinde tasarrufa mâliktir, eğerçi cîrânın-

dan ba‘zı menâfiin zevâlına bâis olursa. Meselen bir kimesnenin milkinde 

bir dıraht vâki olup ba‘zı cîrânı ol dırahtın zilliyle müntefi‘ olsalar sâhib-i 

diraht dırahtını kat’ etmekten men’ olunmaz. Ve mutlakan gayrın milkiyle 

intifâ sâhib-i milk imtinâ etmediği takdir üzeredir. Eğer men‘e tasaddî eder-

se cebren intifâa kâdir değillerdir. Meselen bir kimesne bir dârı iştirâ edip 

civârında vâki’ olan hâneden bir dırahtın şahları ol dâr-i müşterâya dâhil 

olsa müşteri-yi mezbûr ol şahları cebren raf’ etmeye kâdirdir. Sâhibü’l-kitâb 

ider: ‘Âlâ hâza’l-kıyâs bir kimesnenin cidârı mâil ve münhanî olup cârının 

havasını meşgûl eylese tefrîğ-i havâ içün ol cidârı naks ettirmeye [63a] 

kâdirdir. İnhidâm ihtimâli yoksa dahi. Binâen ‘alâ hâza mesâcid ve kubûr 

üstünde binâ câiz değildir. Zira mekân-i kabr makbûrun hakkıdır. Ve bir 

kimesne milkinde defn olunsa min ba‘d ol kabirden milki zâil olmaz. Pes ol 

makbûrun veresesi ve cîrânı ol kabrin üstünde sâkin olan havâda tasarruf 

etmek câiz değildir.  

Bir hânenin bâbı tarik-i gayr-i nâfize meftûh olsa ve hâne-yi mezbûranın 

sâhibi civârında vâki’ bir hâne dahi iştirâ eylese ki, zahrı tarik-i gayri nâfize 

vâki olup kapısı âhar tarîke meftûh olsa hâne-yi cedidden tarik-i gayr-i nafi-

ze feth-i bâb câiz değildir ve ol tarikin ashâbı men’ etmeye kâdirlerdir.  

Gâyeten mâ fi’l-bâb dâr-i cedidden dâr-i ‘atîka tarîk vaz’ edip dârını bu 

tarikle isti‘mâl eder, kapısı tarik-i gayr-i nâfize meftûh olan dârın sâhibi 

vefât edip dâr-i mezbûra verese beyninde taksâm olundukta her birisi ol 

yola [63b] bir bâb vaz’ eylemek câizdir.  

Bir kimesne bir dârı iştirâ eylese ki, kadîmi tarik-i gayri nâfize meftûh 

bâbı olsa ve müşteri mezbûr ol bâbı feth murâd eylese tarik-i mezbûrun 

ashâbı cümlesi ikrâr ederlerse fethe kâdirdir. Eğer inkâr ederlerse içlerinden 

birine yemîn teklif olunur. Eğer ederse müşterinin hakkı sâkıt olup ol bâbı 

fethe kâdir olmaz, meğer ki, ikâmet-i beyyine bâbına mürâcaat ede. Eğer ol 
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şahıs yemîninden nükûl ederse birine dahi teklif oluna. Ol dahi nükûl ederse 

birine dahi teklif olunub bu vecihle bâb-ı yemîn meftûh ola. Eğer cümlesi 

nükûl ederlerse feth-i bâb müyesser olur. Tarik-i gayr-i nâfizin ashâbı, tari-

kin ağzını sedd etmeye kâdir değillerdir. Ol sebepten ki, tarik-i mezbûra 

âmmenin dahi hakkı taalluk etmiştir. Kezâlik ittifakla tarik-i mezbûru bey‘a 

ve mukâsemeye kâdir değillerdir. İmam Ebu Hanife Nûman [64a] aleyhi’r-

rahmetü ve’r-rıdvân demiştir ki, tarik-i gayr-i nâfizin ashâbı tarik-i mezbûr 

ile intifâ etmek ve her hânenin sahibi dârının finâsını isti‘mâl câizdir. Bir 

kimesne mahalle-yi ma‘mûrada vâki hânesini virân etmeye kâdir değildir 

ba‘zı meşâyih katında. 

İmam Ebu Yusuf’tan mervîdir: Bir kimesne evini hammâm etmek dilese 

cîrânı dühandan müteezzî olup men’ etseler kâdirlerdir. Meğer hammâmın 

dühânı buyût-i cîrânın dühânından zâid olmaya. Bir kimesne mesken-i 

kadîmi istabl-i devâb edib ercul-i devâbbı cârınin cidarına kılmak câiz değil-

dir. Zîra cârının binâsına za‘f verir. Amma ol sebepten harâb olan binânın 

ḍamânı lâzım gelmez ba‘zı meşâyih katında. Bir kimesnenin dârında dut 

ağacı olup ağsânını bey’ eylese ve müşteri ağsân-i şecer-i mezbûra ‘urûc et-

tiği taktirce cîrânının ‘avrâtına muttali olsa muhtâr budur ki, vakt-i irtikâda 

[64b] bir defâ ya iki defâ cîranına tembih ede. Eğer etmezse cîrânı kadıya 

varıp bi’l-külliyye irtikâdan men‘e kâdirlerdir. Bir kimesne duvarını delib 

cîrânının nisvânına nazar eylese men’ olunur ve ‘aleyhi’l-fetvâ.  

Mültekat-i Nâsıri’de mezkurdur: Bezzazlar içinde habbazlar dükkân binâ 

etmek kasd etseler men’ olunur. Ve yine kitâb-i mezburda mesturdur: İki 

şahsın mâ beyninde müşterek bir duvar olsa ve birisinin beyti bir zirâ ya iki 

zirâ âhardan mürtefi’ olsa ol cidârın mü’neti ikisine ‘ale’s-sevâ’ lâzımdır. 

Amma dört zirâ ya dahi ziyâde mürtefi‘ olsa binâsı alçak olan şahıs binâsı 

mürtefi’ olan şahsın beytinedek ta‘mir edip bâkisini sâhib-i ‘üluvv ta‘mir 

ede. Fetâva-yi Şâbiyye’de mesturdur: Bir kimesnenin beyti mürtefi‘ olup âbı 

cârının sathına câri olsa ba‘dehû sâhib-i sath binâsını terfî’ kasd eylese yâ 
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üstüne [65a] çardak binâ etmek murâd eylese men’ olunmaz, lakin âb-ı 

mezbûru mîzabla ya bir gayrı tarîkle evine akıtmak lâzımdır.  

 

El-Bâbü’l-Vâhid ve’l-‘işrûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘alâ men keşefe ‘avratahû ve yenzuru ilâ gayrihi 

Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş:  

 لعن هللا الن  اظر واملنظور اليه 91 

Yani Hak Celle ve ‘Alâ le’an eylemiştir ol kimesneye ki, bir şahsın avre-

tine nazar eder ve ol kimesneye ki, avretini keşf edip âhara gösterir. Kifaye-i 

Şâbiyye’de mesturdur: Hak Teâlâ Mûsa peygambere vahy eyledi ki, bâb-ı 

nazarda Allah Teâlâ’dan takvâ ve hazer üzere ol ki, nazar gibi benim 

gazâbımı müstevcib nesne yoktur.  

Ubâde b. Sâmit’ten rivâyet olunur ki, Rasûlullah-i Ekrem sallallahu 

aleyhi ve sellem buyurur: “Siz altı hasleti ityâna kefîl olun, ben dahi sizi 

cennete îsal etmeye ḍâmin ve delil olayım. Kelâmınızda sıdk ve safâ ve 

mevâ‘idinize [65b] dâimâ vefâ üzere olup, emânâtınızı ashâbına edâ eyliyin 

ve furûc ve ebsârınızı muharramattan hıfz ve perhîz ve ellerinizle halkı ren-

cide etmekten ihtirâz ve girîz eyliyin! Eğer bu kelimât-i saadet-âyatla âmil 

olursanız bi-iştibâh cennete dâhil olursunuz.”92  

Bir kimesne rukbesini keşf eylese rifkatle ihtisâb olunur. Zîra avret ol-

masında eimme-yi müçtehidin mâ beyninde hilâf vardır. Eğer fahzını keşf 

eylese bi-tarîki’l-‘unf ve’l-‘itab nehiy ve ihtisâb olunup ḍarpla azâb olunmaz. 

Zira uyluğun avret olmasında ba‘zı ehl-i hadis’in hilâfı vardır. Eğer keşf-i 

sev’et edip setr ile emrolundukta lecc ve muhâlefet ederse te’dîb olunur. 

Hidâye’de bu vecihle mesturdur. Kifâye-i Şa‘biyye’de mezkurdur: Bir ecne-

 
91 Suyûti, Zeyli’l-ehâdîsi’l-mevzû‘a, 149  
92 Suyûti, el-Fethü’l-Kebir, 1/191 
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bînin avret-i galîzasına bi tarîki’l-ihtisâb nazar kılmak câizdir. Meselen bir 

kimesneyi bir avratla zinâ ederken görse niyet-i İhtisâbla ikisinin dahi avret-

i galîzalarına nazar etmek câizdir. Amma bi tarîki’ş-şehvet nazar ederse ha-

ramdır. Eserde vârid olmuştur:  

  اي ابن آدم لك الن  ظرة األوىل  فما ابل الث  انية93 

Yani ey Âdemoğlu! Nazra-yi ûlânın cezâsını affettim amma nazra-yi 

sâniyenin vechi nedir? [66a] Cessas demiştir ki, nazra-ya ûlâ affolunmak bi-

tarîki’s-sehv vâki olduğu taktircedir. Amma bi-tarîki’l-kasd vâki oluncak 

nazra-yi ûlâ dahi haramdır.  

Ba‘de zâlik ma‘lûm ola ki, tâife-yi nisânın zîneti iki kısımdır: Birisi zînet-

i zâhiradır ki, ona ecânib dahi bi-gayri şehvetin nazar etmek câizdir. Eğer 

‘uzr-i şer‘i vâki olursa, kazâ ve şehâdet ve ilâc ve müdâvât gibi şehvetle dahi 

nazar câizdir. Ve bir kısmı zînet-i bâtınadır ki, ona ecânib nazar etmek ha-

ramdır. Abd-i memlukü dahi olursa. Amma mehârime nazar etmek câizdir. 

Zînet-i zahireden murad İbn Mesud katında siyâbdır, İbn Abbas katında 

kuhl ve hâtemdir ve Hasan ve Saîd b. Cübeyr ve Atâ demişler ki, murâd 

vech ile keffeyndir. Bu mezkurlara ecânib nazar etmek câizdir. Ve zînet-i 

bâtınadan murâd İbn Mesud’un kavli üzere kırt ve kılâde ve melc ve halhal-

dır. Bunlara ecânib nazar etmek câiz değildir. Sivârda ihtilâf olunmuştur. 

Zînet-i bâtınadan olması Hazreti Âişe’den mervidir. Amma hidâb-ı keffde 

olduğu taktirce zînet-i zâhiredendir, pâyda oluncak zînet-i batınadandır. 

Nazar câiz değildir. Amma fakih [66b] Ebu’l-Leys Kitabü’l-İhtisâb94’ında zikr 

eyledi ki, nisvânın zahr-i kademi mekşûf oluncak cevâz-i salatda şek ederim. 

Hatta cevâzına İmâm-ı Âzamdan rivâyet bulduk. Pes ‘alâ hâza’l-kıyâs 

mer’enin zahr-i kademine nazar câizdir.  

 
93 Kenzü’l-ummâl, 2/400  
94 Kitâbü’l-İhtisâb, Ali Cevherî, Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb’ında Ebü’l-Leys Semerkandi’ye bu 

isimde bir eser atfetmektedir. Biz söz konusu eserin herhangi bir nüshasına rastlayamadık. 
Eserin aslında Sunnâmi aynı eser için Kitâbü’l-İstihsan ismini kullanmaktadır.  
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Bir kimesne tezevvüc murâd ederse kable’n-nikâh mahtûbesine nazar 

câizdir, şehvetle dahi olursa. Cessas demiştir ki, Hazreti Risalet-Penâh aleyhi 

salavâtullah tâife-yi nisâdan beş fırkaya la‘n etmiştir. Seltâ ve merhâ ve mü-

sevvife ve ‘âyiza ve mu‘riza. Seltâ ol zendir ki, terki hidâb eder. Merhâ oldur 

ki, terk-i iktihâl eder. Ve Müsevvife oldur ki, her kaçan ki, zevci taleb-i 

vuslât ve kasd-i mübâşeret ede, filhâl mutâvaat etmeyip te’hîr göstere. Ve 

‘âyiza ol mer’edir ki, hayzını zevcine îlân etmeyip cimâya ikdâm eder. Ve 

mu‘riza’dan murâ oldur ki, zevcini tard ve ibâd içün kendine hayız isnâd 

eder.  

Ma‘lûm ola ki, zînet-i bâtınaya ittilâdan hazer harâir-i nisâya nazardır. 

Amma cevâri kısmının zînet-i bâtınasına mutlakan nazar câizdir. Ve nisânın 

nisâya nisbeti ricâlin ricâle nisbeti gibidir. Nice ki, ricâle sürre ile [67a] rük-

besinin mâ beynini huzûr-i ricâlde keşf câiz değildir, kezâlik nisâya dahi bir 

biri yanında mevâzi-‘i mezkûrayı keşf câiz değildir. Ve nisâ-yi mü’minâta 

câiz değildir ki, müşrikât mahzarında siyabdan mücerret olalar, meğer ki, 

kâfire mü’minenin memlûkesi ola. Ve bu meselenin ‘adem-i şöhretine 

binâen ekser-i nisâ gaflet üzere olup vaz‘i mezburdan perhîz eylemezler. Pes 

hükkâm-i câriyetü’l-ahkâma lâzımdır ki, nisâ-yi mü’minâtı dühûl ettikleri 

hamâmattan müşrikâtı men’ edeler. Mecânin ve sığâra ve nisâda garazı ol-

mayan ricâle görünmek câizdir. Pirlerin şehveti bâki oluncak sâir ricâl hük-

mündedir. Eğer zâil ise mehârim-i nisâ gibi zînet-i bâtınaya nazar câizdir. 

‘Ülemâ-yi zevi’l-ârâ demişler:  

 وال يضربن ابرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن 95 

âyetinde işâret vardır ki, tâife-yi nisâ esvât-i hulli ihfâ lâzım olduğu gibi 

kelâmını dahi setr ve ihfâ vâciptir, tâ ki, ba‘zı fitneye sebep olmaya.  

 

 
95 “Gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar” Nur süresi 31 (DİB Meali)  
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El-Bâbü’s-Sâni ve’l-‘işrûn 

Fi’d-derâhimi ve’d-denânir 

Multekat-i Nâsiri’de mezkurdur: İmam Ebu Yusuf’tan mervidir ki, darp-

hâneden gayrı yerde erbâb-i [67b] hükmden mahfî akçe kesmek lâyık değil-

dir. Eğerçi ‘ayb u halel ve zeyğ ü zelelden hâli ola. Ve derâhim ve denânir ki, 

üstünde Kur’an-i Kerim mektûb ola, hükm-i mushafda olup muhdes ve cü-

nüb messetmek câiz değildir. Meğer ki, kise içinde ola. Ol taktirce kise ile 

messetmek câizdir. Ve ol derâhim ve denânir ki, üstünde ba‘zı hurûf ketb 

olunmuştur, ayak altına ve ayak içine vaz’ etmek câiz değildir. Kise içinde 

dahi olursa. Zira Kur’an-i Kerim’den cüz olduğu sebepten hurûfa ta‘zim 

lâzımdır. Ve derâhim-i müzeyyefe ile muâmele mekruhtur. Kezalik ol 

derâhimle ki, mâden-i âharla mahlût olup ne miktar gümüşe vardığı ma‘lûm 

değildir yâhut min ba‘d ifrâz ve tefrika kâbil değildir. Ve ba‘zı meşâyih-i 

mütekaddimîn rıdvânullâhi Teâlâ aleyhim ecmaîn bu makûle derâhimle 

muâmele haramdır, deyu men’ u teşdîd ve nehy u zecrde her vecihle te’kîd 

ederlerdi.  

Rivâyet olunur ki, her derâhim-i fâside ki, esnâ-i muâmelâtta infak ve is-

ti‘mâl olunur, sahâif-i a‘mâlda bi-‘aynihi vaz’ olunup rûz-i haşrda ashâbının 

yedine def’ olunur. Ol vecih üzere ki, her dirhemin yüzünde [68a] beş bin 

seyyie mektûbe ola. Ve ba‘zı ‘ülemâdan menkuldür ki, bir dirhem-i fâsidi 

infâk yüz dirhemi serika etmekten eşeddir. Eğerçi vâkıfı fesâd olup isti’mâl 

edenin vizri ekserdir. Amma bilmeyib isti’mâl edenin dahi âsim olması mu-

karrardır. Pes her mü’min-i muvahhid ki, rûz-i cezâya îmân ve mâ câe bi-

hi’r-rasûlü tasdîk ve iz‘ân eyleye, lâyık budur ki, saded-i infakta aldığı 

derâhim ve denâniri tefahhus ve tefakkud edip fesâdına vâkıf olduklarını 

beyan etmekte tevakkuf ve tereddüt etmeye ki, bir kem akçayı yabâna atmak 

ba‘zı meşâyih-i kümmel rivâyeti üzere nice emsâlini tasadduktan efdaldir ve 

nice rekat namaz içün kâim ve nice müddet Allah içün sâim olmaktan ha-

yırdır.  
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Ruvât-i sikât ba‘zı esâdik-i izzâtdan bu vecihle rivâyet ederler ki, rûz-i 

harp ve hengâm-i ta‘n ve darpta bir kâfir-i bi dîn ve aduvv-i la‘îne mukabil 

olup tîğ-i bürrân ve nîze-i cân-sitânla vücûd-i nâpâkını mânend-tûde-i hâk 

çâkaçâk edip her şikâfını nehr-i hûnla mânend-çihûn ve sîne-i pür-kînesini 

sahrâ-yi lâle gûn eyledim. Ve bilcümle ol kâfir-i bed-kîşi ḍarb-ı destle dil-rîş 

[68b] edip kemâl-i zâ‘fına câzim ve ‘ikâb-ı irâetinden kabmağa âzim oldum. 

Nâgâh altımda âtım inâd ve nefret edip bu hususta bana mutâvaat etmedi. 

Her ne kadar ki, cedd ü cehd ve merâd-ı murâda kasd eyledim, vüsûla 

mecâl ‘ayn-i muhâl u mahz-ı hayâl oldu. Ma‘a hâzâ bu makûle inâd ol esb-i 

rahvârdan mûtad olmayıp ol zamâna gelince kat‘an bunun misli vâki olmuş 

değildi. Çâr ü nâçâr envâ-‘i teessüf u telehhüf birle çâdıra gelip dil-i gamgîn 

ve dîde-yi temkîn ile âlem-i fikret ve deryâ-yi hayrete dalıp ve umûr-i sâbıka 

içün taaccübe kalıp otururken nâgâh asker-i hûb ceyş-i ‘aduvv gibi hisâr-i 

dîdeye hücûm u şitâb edip âlem-i rüyâya vardım. Ve etrâfa nazar salarken 

nâgah bir gûşede atımı gördüm ki, lisân-i fasihle arz-ı merâm ve bana vecih-

le tevcîh-i kelâm eder. “İster mîdin ki, sa‘y ve hücûmun kârgir ve benim 

üzerimde ‘aduvv-i gînecûya zafer bula idin. Ma‘a hâzâ dünkü gün bir 

harâma ikdâm ve bir kalb akçe ile ‘alef iştirâ edip bana it‘âm ettin.” Heyhat 

heyhat. املرام  وفات هذا  انتها   96 herkes bu makûle hevese dest-res mümkün[70a] قد 

olmaz.  

Erbâb-i ebsâr ve ashâb-ı îtibâra hafî ü habî olmaya ki, bu kelâm-i kalîlde 

çok mânâya işâret ve bu hikâyet-i kasîrada erbâb-i cihâda küllî irşad ü 

hidâyet vardır. Ol vecihle ki, hükkâm-i zevi’l-ihtirâm belki âmme-yi guzât-i 

ehli İslâm her kaçan ki, ‘azm-i cihâd u kasd-i şikâr-i ‘aduvv-i bed-nihâd 

ederler, lâyık budur ki, teheyyü-i esbâb-i sefer u tertîb-i mukaddemât-i 

cihâd-i asgâra mütesaddî oluncak kemâl-i ihtimâm ve tarîk-i şer’den hurûc 

etmekde sa‘y ve ikdâm edeler, tâ ki, şâhbâz-i himmet ü azîmet birle kebg-i 

hümâ pervâz feth ü nusret-şikâr ü alem-i mâh-peyker nuch ü zafer-i kâf kıl-

le-i ‘avn-i ilâhiyyeden âşikâr ola.  

 
96 Nüshada 69. Sayfa bulunmamakta ve direk 70. Sayfaya geçmektedir.  
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Sâhibü’l-kitâb der: Selâtîn-i zamânın mezâlim-i ma‘rûfesindendir ki, 

zamân-i devlet ve evân-i velâyetlerinde muradları üzere derâhim ü denânir 

ḍarp ettirib mülk ü hükümden kazâ-yi vatar ve âlem-i ‘ukbâya sefer ettikle-

rinden sonra derâhim-i mezbûranın kıymeti nâkıs ve mütegayyir olup reâyâ 

ü berâyâ mutazarrır olur. Bihamdillâhi Teâlâ pâye-i tahtı saltanat [70b] ve 

sâye-i serîr-i ma‘delette bu makûle vaz’ olmaz. Lâkin ba‘zı ümerâ etrâf-i 

amâyir vülât-ı Yemen ü Cezâyir gibi bâb-ı saâdet-maabdan ba‘îd olmakla 

keyfe mâ-şâe tasarrufa mâlik ve bu tarikle dahi ba‘zı mezâlime sâlik olmaları 

mesmû‘dur. Ümîddir ki, min bâd emr-i cihân-ı mutâ‘ âlemgîr ü hüsn-i tedbir 

âsaf-i zamân-i attâr ü nazîr ile merfû‘ ve medfû‘ olup reâyâ ü berâyâ zilâl-i 

himâyetlerinde fâriğü’l-bâl ü âsude hâl olalar.  

 

El-Bâbü’s-Salis ve’l-‘işrûn 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ ehli’z-zimme  

Mültekat-i Nâsiri’de mezkurdur: Tâife-yi müşrikîn   97الد  ين يوم  اىل  تعاىل  خذ  هلم هللا 
kopuz çalmaktan men’ olunur. Ve İmam Muhammed dedi: Her fiil ve amel 

ki, ehl-i İslâm’ı ondan men’ ederim küffâr-i hâksârı dahi bi-aynihâ ondan 

rad’ ederim, illâ şurb-i hamr ve ekl-i hınzır. Hâniyye’de mesturdur: Her 

kâfir-i fâcire Mushaf-ı şerif-i fâhire mess etmek câiz değildir. Fetâva-yi 

Zahîriyye’de mezkurdur: Eğer bâ‘de’l-gusl mess ederse beis yoktur.  

Ehl-i zimmet emsâr-i müslimînde biy‘â ve kenâis ihdâs eylemek câiz de-

ğildir. Eğer ihdâsı kasd ederlerse men’ etmek lâzımdır. [71a] Amma kurâda 

ihdâsı kasd etseler zâhir rivâyet üzere mutlakan men’ olunmazlar. İmam 

Âzam’dan bir rivâyet üzere karye-yi mezbûrada ehl-i İslâm kesret üzere 

olursa hükm-i mısırda olup kenîse ihdâs etmek câiz değildir. Kezâlik karye-

yi mezbûrada cihâran hamr ve hınzır bey’ olunmak câiz değildir. Nice ki, 

emsâr-i müslimînde câiz değildir. Zira esvâk-i müslimîne bi-tarîki’ş-şöhret 

 
97 “Allah onları kıyamet gününe kadar zelil kılsın”  
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hamr ve hınzır idhâl eylemek dîn-i İslâm’ı istihfâf ve âmme-yi müslimîni 

istizlâl ve istiz’âftır. Kezâlik küffâr-i hâksâra eyyâm-i ma‘hûdelerinde haçla-

rını bi-tarîki’ş-şöhret ve’l-ibtihâc kenîselerinden ibrâz ve ihrâc etmek câiz 

değildir. Eğer belde-yi uhrâya nakil lâzım gelirse finâ-yi mısrdan munkati’ 

olunca ihfâ edeler. Ve kenâis-i kadîmelerinden gayrı yerde nâkûs-i delâlet- 

me’nûslerini çalmaktan men’ oluna. Eğer ol nâkûs-i nekbet-me’nusun savt-i 

menhûsu ebniye-yi şeyâtin makarrlarını tecâvüz ederse kenâis-i kadîmele-

rinde dahi çalmaktan men’ olunmak gerektir. Ve bi-tarîki’l-îlân tezvîc-i 

mehârim ve sâir [71b] ehl-i İslâm’a haram olan umurdan men’ lazımdır illâ 

hamr ve hınzır ve ibâdet-i esnâm ve terk-i ibâdet-i hâlikü’l-enâm ki, fikr-i 

sakîm ve akl-i akîmleri muktezâsınca ihtiyâr etmişlerdir.  

Ve tâife-yi zimmiyân melâbis ve merâkibde ehl-i imâna teşebbühten 

men’ olunmak gerektir. Zîra ehl-i İslâm’a ikrâm ve iclâl ve küffâr-i bed-

girdârı mehmâ emken tahkîr ve iḍlâl lazımdır. Ve ehl-i İslâm’a müşâbehet 

onlara ihânet ve küffâr-i bed-girdârı mekremettir. Pes ol kavmi delalet-şiâr 

‘ülemâ ve sülehâya mahsûs olan libâs ve disârdan men’ olunmak gerektir.  

Ehl-i zimmet emsâr-i müslimînde bi-tarîki’ş-şöhret ata binmek câiz de-

ğildir. Meğer ki, ümerâ-yi İslâm muhârebe-yi ‘aduvv içün onları istihdâmı 

kasd edip zarûret ola. Amma rükûb-i himâr ve bağldan mutlakan men’ 

olunmazlar. âakin câiz değildir ki, hîn-i rükûbda ehli İslam isti‘mâl ettikleri 

rahtı isti‘mâl edeler, belki onların eğeri semer ve ikâfı har gibi olmak gerek-

tir.  

Ve dahi ehl-i İslâm isti‘mâl ettiği ehfâfa müşâbih huff isti‘mâl etmek câiz 

değildir. Hatta demişler ki, [72a] Küffar-i bed-fiâlın şirâk-i niâlı dahi ehl-i 

İslâm’a müşâbih olmak câiz değildir. Ve dahi kemâl-i imtiyâz ve tefrîk içün 

küffâr-i bed-kemânın ser bi-sâmânlarında ya pâylarında yâhut cesed-i nek-

bet-ünvanlarında alâmet-i küfr ve ḍalalden lâbüddür. Ve ba‘zı ‘ülemâ katın-

da üçünü dahi cemetmek lâzımdır. Ve şeyh Ebu Bekir Muhammed b. Fazl 

fetvâ vermiştir ki, Nasrâni’de bir alâmet ve Yahûdi’de iki alâmet ve 

Mecûs’da üç alâmet vaz’ olunmak lâzımdır. Sâhibü’l-kitâb ider: Diyârımızda 
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mukîm olan küffar-i sâd-bâr mecustan şer ve ol kavm-i nekbet-eserden be-

terdir. Pes alâmât-i selâsı cem etmek lâzımdır.  

Ammâ fi diyârinâ sâkin olan nasârâ ve yahûd şerr ü fesadda emsâl-i 

kavm-i Semûd olup her biri bir har-nâ-pâk ve bi-temiz iken ba‘zı erbâb-i 

devlet katında aziz olup bî tekellüf halvet-i serâlarına dâhil ve envâ-‘i lütûf 

ve ve hüsn-i iltifatlarına nâil olur ki, a‘yân-i müslimîn nice türlü sa‘yle ol 

makâma eremez ve nice müddet mülâzemetle ol kapıya giremez. Ve ol 

kavm-i füssâk [72b] kelle-yi bî-devletlerine ‘ale’l-ıtlâk dülbend sarınmak câiz 

değil iken ak gül gibi bi-nazîr mânend-dîbâc ve harîr destârları göye batırıp 

benefşevâr kebûd ve nice şemsî ve kandahârileri nesrîn gibi sarıya boyatıp 

zeyy-i yahûd ederler. Ve tekbîr-i ‘amâim şîyme-i ‘ülema ve lubs-i sûf ziyy-i 

sûfiyye u sulehâ iken azhar-i mü’mininde izhâr ü îlân ve a‘yun-i nâsda fâhir 

libaslarıyla seyrân ederler. Ve nice kelbi nâpâk mânend-har bî-idrâk iken 

nefis atlara süvâr olup bî-pâk otururlar. Ve nice ‘ülemâ ve sulehânın üstüne 

balçık sıçradıb yüzlerine kîr götürürler. Bu tarîkle ehl-i İslâm’ın ‘ırzını kes-

redip kalb-i nâpâklarını cebr ederler. Niteki, ba‘zı habâis muhassıl-i emvâl 

olmak ünvânıyla ba‘zı umurda istihdâm ve isti‘mâl olunup ehl-i İslâm’a 

musallat olur. Pes ol kafir-i bî-dîn akviyâ-yi müslimîne bu tarikle fırsat bu-

lup tahsil-i mâla mânidir, deyu envâ-i tahkîr ve ihânet eder ve zuafâ-yi ehl-i 

İslâm’ın cüzî takrible mâ melekini istîsâl ve bu vecihle mâl-ı mîrîye [73a] 

sa‘y edip zu‘mınca ta‘mir-i beytülmâl eder. Ve hîn-i nizâda kelamları 

makbûl ü musaddak ve erbâb-i hilâfın kelimâtı merdûd olmak muhakkaktır. 

Pes ol zümre-yi erbâb-i şekâ ehl-i İslam’a bu tarikle ezâ ü cefâ edip kalb-i 

nâpaklarına şifâ verirler.  98 خذ  هلم هللا اينما كانوا وأكرم ال  ذين حق  رهم وأهانوا 

Emsâr-i müslimînde vâki kenâis-i kadîmeden ba‘zı münhedim olup 

ashâb-i nekbet-maâbı ta‘mîre ‘âzim olduklarında evvelki miktârından tevsî’ 

etmek câiz değildir. Kezâlik şehrin bir tarafından raf’ edip taraf-i âharında 

binâ etmek câiz değildir. Mısr-i müsliminde bir zimmi dâr iştirâ eylese ba‘zı 

 
98 “Allah onları rezil etsin ve onlara hakaret eden ve onları küçük düşürenleri de yüceltsin”  
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meşâyih katında mutlakan men’ olunur ve ba‘zı meşâyih katında mutlakan 

câizdir. Ve bâzı âharûn tafsîl edip demişler: Eğer dâr-ı mezbûru zimmi 

mesfûr iştirâ etmekle mahalle mescidinin cemâatine naks gelirse men’ olu-

nur ve illâ men’ olunmaz.  

Bir zimmî mısr-i müsliminde dâr iştirâ edip âyin-i bâtıl u dîn-i âtılları 

muktezâsınca ibâdet içün bir beyt ittihâz eyleyip nâsı dâvet ederse ya ashâb-

ı sevâmi‘ [73b] minvâli üzere ol beyti pür-nekbette tahallî ederse men’ olu-

nur ve illâ taarruz olunmaz.  

Bir karye kahran fetholunup kenîseleri hâli üzere terk olunsa ba‘dehû 

kesret-i imâret sebebiyle karye-yi mezbûrada cuma’ ve a‘yâd ikâmet olunup 

mısr olsa karye-yi mezbûrada mevcûd olan ehl-i delâlet kenâis-i mezbûrada 

ibâdetten men’ olunurlar. Amma bir karye mısr olduktan sonra sülhan fet-

holunup kenîselerini ibkâ şart olunsa ba‘dehû kimesne men’e kâdir olamaz.  

Zehîra’da mesturdur: Cuma’ ve hudûd ikâmet olunan emsâr-i müsli-

minden birisine eğer kafir ve eğer Müslüman bi-tarîki’l-izhâr ve’l-îlân hamr 

u hınzır idhâl eylemek câiz değildir. Eğer muhtesib bir müslimin hamrına ya 

hınzırına muttali’ olsa hamrı irâkat ve hınzırı zebh ü ihrakla itlâf ve izâat 

ede. Ve ettiği taktirce muhtesibe ḍamân lâzım olmaz. Amma müslim-i 

mezbûr dese ki, hamrdan garazım istihlaldır ya benim değil bir zimminin 

malıdır, ol kimesnenin zâhir-i hâline nazar oluna. Eğer asâr-i diyânetle 

mu‘lem ve sâbikan bu makûle fıskla müttehem değilse hamr-i mezburu 

“hall eyle” deyu emr olunup [74a] terk olunur. Eğer beyne’l-enâm bu 

makûle fısk ü fücûrla ittihâmı varsa hamrı irâkat ve hınzırı zebh ü ihrakla 

izâat oluna. Amma habâis-i mezbûru emsar-i ehli imâna bi-tarîki’l-îlân idhâl 

eden zimmî olup fiil-i mezbûrun münker idüğinden bî-haber olsa hükm-i 

mezbûru ta‘lîm ve bir dahi bu makûle vaz’ etme deyu tembîh ü tefhîm olu-

nup metâına taarruz olunmaya.  

Eğer muhtesib ve ya imam habâis-i mezbûranın itlâfını re’y edip bizzat 

ya bi’l-vâsıta itlâf eyleseler kendileri de vâsıtaya dahi ḍamân lâzım olmaz. 

Amma efrâd-i müsliminden bir şahıs min ‘indi nefsihi itlâf eylese ḍamân 
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lâzım olur. Meğer ki, kable’l-itlaf zimmîden iştirâ ede. Ol taktirce ḍamân 

lâzım olmayıp semen-i meşrûtu dahi edâ lâzım olmaz. Eğer zimmi-yi 

mezbûr fiil-i mezkûrun münker idüğinü âlim olup bi-tarîki’t-ta‘annut ve’l-

‘inâd idhâl ederse te’dib ü ta’zir olunmak gerektir.  

Ehl-i zimmet karyelerinde ya medînelerinde sulh câri olmadığı ba‘zı 

füsûk ihdâs ü izhâr etseler livâta ü zinâ ve sâir dinleri üzere harâm olan 

fevâhiş [74b] gibi men’ olunmak gerektir. Kezâlik sarhoş olmaktan ve 

mizmâr u tanbûr satmaktan ve raf‘i savtla teğannî etmekten men’ olunmak 

gerektir. Zimmîlerin âlât-i lehvini kesr hükm-i ḍamanda meslek-i âlât-i leh-

vini kesr gibidir. ‘Ale’t-tafsil beyânı mürûr etmiştir.  

Ehl-i harpten bir tâife ehl-i İslâm ile bu vecih üzere sulh etseler ki, müs-

limîn onların arḍında mısr binâ ettiği taktirce mısr-i mezbûrda ihdas-i kenâis 

ve izhâr-ı hamr ü hınzır etmekten men’ olunmayalar, ehl-i İslâm’a lâyık de-

ğildir ki, onlarla bu tarîk üzere sulhu kabûl edeler. Eğer vech-i meşrûh üzere 

sulh vâki olsa şurût-i mezbûraya vefâ etmeyip nakz-ı ‘ahd etmeye kâdirler.  

Mültekat’ta mezkurdur: Ehl-i İslam erbâb-i zimmete radd-i selâm caizdir. 

Amma cevapta ihtisâr ve lafz-ı “aleyke” üzere iktisâr olunmak gerektir. Ehl-i 

İslâm kefere-yi liâma ibtidâ-yi selâm etmeyeler, meğer ki, ba‘zı cihetten 

muhtâç olup makâm-ı ‘arz-ı ihtiyaçta ola. Ehl-i zimmet ile muânaka u 

musâfaha ve ekle müdâvemet mekruhtur. Amma kalbini İslam’a te’lîf içün 

bir defa ya iki defa bile ekl etse câizdir. Şerh-i Tahâvi’de mezkurdur: Ehl-i 

İslâm’a erbâb-i zimmet ile mufâvaza tariki [75a] üzere müşâreket câiz değil-

dir ve şirket-i ‘inan ile müşâreket mekruhtur. Pes bir müslim ki, zimmiyle 

müşâreketi irtikâb ede, lâyık budur: Erbâb-i hükm-i velâyet onları nehiy ü 

ihtisâb ede.  
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El-Bâbü’r-Râbi’ ve’l-işrûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘ale’l-misâfirin 

Garâra Mushaf-i şerif ya bâzı kütüb-i şer’iyye vaz’ olunup dâbbeye tah-

mîl olunsa üstüne binmek câizdir. Zira garaz hıfz ü siyânet olup tahkîr ü 

ibtizâl değildir. Eğer garârla râkib beyninde hâil varsa ‘adem-i kerâhette aslâ 

iştibah yoktur. Ve garaz hıfz ü siyânet olduğu taktirce mesâhif ü kütübü 

cuvâlika vaz’ edip üstüne cülûs etmek dahi câizdir.  

Bir kâfir-i fâcir bir müslimden tarîk-i kenîseyi istifsâr eylese lâyık budur 

ki, haber vermeye. Amma kenîseden bir dârın tarîkini istifsâr eylese îlâm 

câizdir.  

İmam Ebu’l-Leys Bostan’da zikr eyledi: Esnâ-i tarikte ve kenâr-i enharda 

ve eşcâr-i müsmira ü muzille tahtında kazâ-yi hâcet mekruhtur. Ve efâl-i 

mezkurdan ihtirâz etmeyenler hakkında hadis-i şerifte la‘n vârid olmuştur.  

Mültekat’ta mezkurdur: Cünd-i müslimîn bir karyeye nâzil [75b] olup bir 

şahsın dârına cebren dâhil olsalar eğer tarik-i gazâda ise beis yoktur.  

Kifâye’de mesturdur: Bir kimesne ba‘zı esfârında sohbet-i füccârla müp-

telâ olsa mantıka-yi takvâ meyânında berk edip onların sohbeti sebebiyle 

ibâdetini terk etmeye ve dâimen ol sefihlerin evzâ-‘i kabihlerini kalbinden 

kerih göre. Ümittir ki, onun kerâheti sebebiyle ol fâsıklara tevbe u hidâyet 

nasip olup eltâf-i ilâhiyyeye karîb ola. Niteki ruvât-i sikâttan hikâyet ve ta-

rik-i sahihle rivâyet olunur ki, Hâtim ile Şakîk ba‘zı esfarda bir pîr-i mutrib 

ile hemrâh ü rafîk oldular. Pes ol pîr-i nâ bâliğ ü bî-temîz esnâ-i seferde çalıp 

çağırıp ol azizleri rencide ederdi. Ve Hâtim muntazır idi ki, Şakik onu nehy 

ü zecr, belki âlet-i lehvini kesr ede, tâ ki, nihâyet-i sefer ve hareket ve pîr-i 

mezbûrdan mufârakat lâzım geldi. Pes pîr-i zulmet-nihâd kelâma bünyâd 

edip eyitti: “Müddet-i medîd ve ‘ahd-i ba‘îddir ki, bu âlem-i kevn ü fesâdı 

seyrân ve bilâd ü emsârda cevelân ederim. Herkez sizin gibi sakîl görmedim 

ve sizin gibi bî-mezâkâ ermedim. Her ne kadar ki, [76a] sizin meclisinizde 

tarb ü şâdi ile sohbet ve ilm-i mûsikide izhâr-i meknet ü kudret eyledim, 
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zerre kadar iltifat ü tahsîn ve izhâr-i hazz ü sürûrla âferin etmediniz.” Pes 

Hâtim cevap verip eyitti ki, “Ey Pîr-i rafîk! Ma‘zur tut ki, ben Hâtim ve bu 

gördüğün Şakik’tir”. Pes ol iki aziz-i sâhib-i temyizin meyân-ı halkda âdâb-i 

şeriat ü tarîkat ile kemâl-i şüyû’ ve şöhretlerine binâen pîr-i mezbûr ettiği 

fesâd ü hiffetten kemâl mertebede şermesâr olup tevbe ve rücû ihtiyâr eyledi 

ve âlet-i lehvini kesr ile ol azizlerin hâtırını cebr edip tâ ölünce hizmetlerine 

sabreyledi.  

 

El-Bâbü’l-Hâmis ve’l-‘işrûn 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ men yektubu’t-tâ‘vîze ve yestektibuhu 

Fetâvâ-yi Hâniyye’de mesturdur: Bir kimesne zevcine buğz ve ‘adâvet 

edip zevci dahi muhabbet içün ba‘zı tâ‘vizâtı ketb ettirmek haramdır. Tefsir-i 

Ümmü’l-Meânî’de mezkurdur: Lisân-i İbrâni ü Süryâni ile rukye etmek ve 

temâyim ü ta‘vizât tâlik etmek mekruhtur. Ebu Bişr Ensâri’den mervidir ki, 

Hazreti Rasûlün ba‘zı esfârında [76b] hâzır u sâdır olan efâl ü akvâline nâzır 

idim ki, nâgâh Hazreti Hayru’l-beşer ashâba seferde emr etti ki, kat‘an bir 

ba‘îrin gerdeninde kilâde koymayıp keseler. Sâhibu’l-kitab ider: Bu hadis-i 

şerifle nehiy olunur şol kimesneler ki, evlâdının serine ya gerdenine 

temâyim u huyût u harzât ta‘lik edip zannederler ki, vaz‘ı mezbûr ba‘zı 

emrâzı dâfi’ ve ba‘zı mülimmât ü ‘avârızı müzîl ü nâfi‘ ola. Ma‘a hâzâ cemî’i 

nef‘ ü ḍârr emr-i ilâhiye menût ve izn-i sübhâniye merbuttur. Pes ol babdan 

gayra ilticâ ve bu makûle umûr-i hakîreye ittikâ şirkten bir nevîdir.  

Muğrib’de mezkurdur: İbn Mesud’dan mervîdir ki, temâyim ü rukâ ü 

tîla ki, eri avrata muhabbet ettirecek nesnedir, bu cümle-yi şirkten bir kısım-

dır. Ve Ezherî ki, ehl-i lugâtın pîşvâsı ve ‘ülemâ-yi ‘arabiyyetin mukteḍâsı-

dır, demiş: “Temâyim temîmenin cem’idir ve temîme şol boncuklardır ki, 

isabet-i ‘aynden ihrâz içün ‘arap evlâdına ta‘lik eder ve fiil-i mezbûr bâtıldır. 

Ol sebepten ki, Hazreti Rasûl-i Ekrem sallalahu aleyhi ve sellem buyurmuş-



- Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb İsimli Eseri - 

 
 

~ 193 ~ 

tur: b.  Fazli nâs bir gün y-Ve dahi Hazreti Hülâsa[77a]  99 أشرك فقد  متيمة  عل  ق  من 
Abbas’ın gerdeninde temîme görüp kat’ eyledi. Ve Nehâ‘î ki, eimme-yi 

müslimîn ve şuyûh-i dindendir, rivâyet olunur ki, her sağîr ü kebîre ta‘lik 

olan eşyâyı kerih görüp temâyimden addederdi.  

Sual olunsa ki, Muğrib’de mezkurdur ki, Kuteybî dedi: “Ba‘zı nâs teveh-

hüm eder ki, muâzât temâyimden ma‘dûd ola. Ve bu vehim bâtıldır. Zira 

temâyimden murâd boncuklardır. Amma ol muâzât ki, onda ba‘zı âyât ya 

ba‘zı esmâullâh ketb oluna, onları ta‘lik etmekte beis yoktur?” Cevap budur 

ki, Kuteybî erbâb-i lügat ve ashab-ı ‘arabiyyattendır. Bâb-ı fıkıhta onun kav-

line îtimât edip Neha‘î ve sâir fukahânın ekvâli terk olunmaz.  

 

El-Bâbü’s-Sâdis ve’l-‘işrûn 

Fi’t-teallumi ve’t-ta‘lîm 

Multekat-i Nâsiri’de mezkurdur: Vücûh-i kelâm’ı ârif ve turuk-i istidlâla 

vâkıf olmayanlar mesâil-i kelâmiyyede münâzara etmeyeler. Ve kitâb-i 

mezkûrda mesturdur: Şuyûh-i ehl-i sünnetten bir cemâat ilm-i kelâma iş-

tigâli kerih gördüler. Ve İmâm Nâsıruddin dedi ki, bu kelâmın teveccühü 

oldur ki, ilm-i kelam’da kesret-i münâzara ü mücâdele esârât-i bida’ ve 

ikâmet-i fitneye sebep olup teşvîş-i [77b] akâide müeddî olur, yâhut münâzır 

olan kimesne nâkısu’l-fıtra ü kalîlü’l-hibra olup garazı iskât-i husûm ve tev-

cih-i hitâb olup izhâr-ı hak ü tâlib-i sevâb olmaz. Ve bu vecih üzere mübâhe-

senin kerâhetinde iştibah yoktur. Amma ma‘rifet-i Bâri içün mübâhese ü 

münâzaradan hazer ve sâir akâid-i islâmiyyeyi mütekeffil olan kütübe nazar 

men’ olunmaz.  

Hâniyye’de mezkurdur: İki fakih bir meselede nizâ’ edip öc kôsalar? eğer 

bezl ü îtâ tarafeynden ise câiz değildir. Fetâvâ-yi Zahîriyye’de mesturdur: 

Şeyh ü İmâm ü Sadrü’l-İslam Ebu’l-Yüsr rahimehullâh eyitti: “Mütekad-

 
99 “Nazar boncuğu takan kimse şirk koşmuştur” Münâvi, Feyzü’l-Kadir, 2/181 
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dimînin ilm-i tevhid’de telîf ü tasnîf ettikleri kütübe nazar ettim ve ba‘zını 

felâsifenin buldum. İshâk Kindi ve İsferâyini gibi bunların cemîsi tarîk-i 

kavîm ü dîn-i müstakimden hârictir. Ol kitaplara nazar ü idrâk ve hânede 

imsâk câiz değildir. Ol sebepten ki, tezâîf ve halâ-yi şirk ü dalâl birle mahşû 

u memlûdur. Ve ba‘zını erbâb-i îtizâl ve ashâb-ı zeyğ ü dalâlın buldum. On-

ların kitaplarını dahi imsâk ve nazardan ittikâ ü hazer gerektir. Zîra onların 

mütâlaasına sülûk îrâs-i şübeh ü şükûk edip [78a] mezâhib-i ‘âtılalarını 

ma‘rifet-i taleb tevhîn-i akâide sebep olur. Ve ba‘zını dahi Mücessime’nin 

buldum ki, onlar erbâb-i ârâ-yi kâside ve ashâb-i ehvâ u bida-‘i fâsidenin 

şerridir. Onların kitâbına nazar şenâatte cümleden zâid ü beterdir.  

İmam Ebu’l-Hasen Eş‘ari evvelen mezheb-i ehli îtizâli tashîh ve sâir 

mesâlik ü mezâhibden tercih içün kütüb-i kesîra te’lif etmişti. Ba‘de zâlik 

tevfîk-i Bâri ‘avn ü medetkârı kılıp mezheb-i mezbûrun rafzına ve meslek-i 

mesfûrun nakzına müteallik bir kitâb-i müstetâb te’lif eyledi. Eğerçi ehl-i 

sünnet’ten bizim ashâbımız ba‘zı mesâilde onu tahtie ettiler, lâkin bir kimes-

ne mevâzi-‘i hatâya vâkıf oldukta hatâ ettiğini âlim ü ârif olsa nazar câizdir. 

Hânede imsâk etmeye ruhsat vardır.  

Sâhibu’l-kitâb ider: Vaktâki, İmam Ebu’l-Yüsr’ün bu kelâm-i hidâyet- 

encâmına vâkıf oldum, yanımda Zemahşeri’nin Keşşâf’ı vardı ki, kitâb-i 

mezbûrun her varakı, belki her sahîfesi mezheb-i ehli îtizâl ve mekâle-yi 

erbâb-i dalâl ile mâlâmâldır, hânemden ihrâc edip semeni haram ola deyu 

bey‘e ikdâm etmedim.  

“A‘lem-i nâs kimdir” deyu [78b] bir ehl-i ilimden suâl olunsa muktezâ-

yi edep budur ki, ilmullâha havale edip a‘lemiyyet dâvâsını etmeye. Kıssa-yi 

Hızır ve Mûsa bu husûsa şâhittir. Niteki âyât ü ehâdiste ‘ale’t-tafsil vâki‘ ve 

vâriddir.  
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El-Babü’s-Sâbi ve’l-‘işrûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘ale’s-seharati ve’z-zenâdika ve nahvihim 

Haniyye’de mesturdur: Bir kimesne er ile avrat beynini tefrîk içün bir 

lu‘bet vâz edip lu‘bet-i mezbûrenin te’siri sebebiyle tefrîk hâsıl olup 

murâdına vâsıl olmak itikâd eylese ol şahsın riddetine hükmolunup katl 

olunur. Sâhir kable’l-ahz tevbe ve rücû eylese kabûl olunur. Amma ba‘de’l-

ahz müfîd olmayıp ahkâm-i şeriat-i vâlâ- meknet her ne ise icrâ olunur. Ve 

her zındık-i ma‘ruf ki, nâsı kendi mezheb-i âtıl ve re’y-i bâtılına dâvet ü ter-

ğîb eder, hâli bu minvâl üzeredir.  

Eyyâm-i Neyruzda ba‘zı rikâ’ ketb edip ebvâb ve dâr içine ilzâk mek-

ruhtur. Ol sebepten ki, esmâullâhı ve ism-i nebîyi bu vecihle isti‘mâl nev‘an 

tahkîr ü ibtizâldir. Mühit’te mezkurdur: Kâdı Fuḍayl’den suâl olundu ki, 

Hazreti Rasûl-i Ekrem [80a]100 Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur:  

 من أتى  كاهنا وصد  قه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على  مم  د 101 

Bu hadis-i şerîfin mânâsı nedir? Cevap verdi ki, kâhinden murâs sâhir-

dir.  

Yevâkîtü’l-Mevâkît’te mezkurdur: Katâde Saîdd b. El-Müseyyeb’e dedi ki, 

bir kimesne meshûr oluncak hall ü neşr etmek câiz midir? Cevap verdi ki, 

eğer garazı islâh-i hal ve ‘avn-i helâl ise câizdir. Ve her nesne ki, onda men-

faat vardır, menhî değildir. Hammâd eyitmiştir ki, hallden murâd oldur ki, 

bir kimesne ehli ile mücâmaate kâdir olmayıp amma gayra vâsıl olmaya 

kâdir olsa bir bağ çubuğu alıp ortasına iki yüzlü bir bıçak vâzedip huzme-yi 

mezbûreye âteş vere tâ ki, bıçak muhkem kızdıkta âteşten ihrâc edib yüzüne 

tebevvül ede ki, ibtilâ-yi mezkurdan bi- iznillahi Teâlâ halâs ola. Ve neşrden 

murâd oldur ki, eyyâm-i rabî‘de bir miktar verd-i bostâni ve bir miktar dahi 

 
100 79. Sayfa yazma nüshasında bulunmamaktadır. Nüsha direk 80. Sayfaya geçmektedir.  
101 “Kim bir kahine gider ve onun dediklerini tasdik ederse Muhammed’e indirileni inkar etmiş 

sayılır” Ebu Dâvud, Kitabü’t-tıbb, 21  
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verd-i beyâbâni cemedip cümlesini bir pak zarfa koyup bir miktar tatlı suyla 

tabh ede. Ba‘dehû suyunu ‘asr ü tebrîd edip onunla bedenini gasl ede. Bi-

iznillâhi Teâlâ halâs bula.[80b]  

  

El-Bâbü’t-Samin ve’l-‘işrûn 

Fi’l-İhtisâb ‘alâ men ye’kulu’l-beng 

Şerh-i Kerhi’de mesturdur: Fukahâ demişler: Devâ içün beng içmek câiz-

dir. Amma aklı izâle eylese câiz değildir. Sâhibu’l-kitâb ider: Şeyhim Kemâl 

Sunnâmi’den istimâ’ ettim ki, Hamîduddin Darîr minberde iken beng haram 

mıdır, deyu suâl olundu. Cevâb vermedi. İkinci haftada yine suâl olunup 

yine cevâb vermeyip, üçüncü haftada yine suâl olundukta gazabnâk olup 

gelecek hafta cevap al deyu minberden inip sadr-i cihan-ı Buhâra katına 

vardı. Ve kibâr-i ‘ülemâ ve müçtehidin-i Buhârâyı cem ettirip emr eyledi ki, 

hizâne-i kütübü feth edeler. Pes kavm-i mezbûr kütüb-i hanefiyyeyi tetebbu’ 

u tefahhus edip bengin hürmetine İmam-ı Âzam’dan rivâyet buldular. Ve ol 

mecliste hazır olan ‘ülemâ u müçtehidîn rıdvanullâhi aleyhim ecmaîn ben-

gin hürmetine icmâ u ittifak ettiler. Pes İmâm-ı mesfûr usbû-‘i râbi‘de şahs-ı 

mezbûra hurmetle cevap verdi.  

Şahan102’da mezkurdur: Bir kimesnenin bengden aklı zâil olsa eğer hîn-i 

eklde beng idüğini ârif olup kasten ekl eyledi ise talâkı vâki olup ikrârı sahîh 

olur. Ve illâ olmaz.[81a] Muhit’te mezkûrdur: Bengînin talâkı vâkidir ve 

şâribi sekrân oluncak hadd olunur. Suâl olunsa: Hidâye’de ve gayrîde mez-

kurdur ki, beng mubahdır. Pes onlara muhâlif olan haber-i vâhide itibar 

yoktur? El-Cevap: Kaçan ki, râvi-yi vâhid fakîh olanın rivâyetiyle amel et-

mek vâciptir. Ve nakl-i icmâ bi-aynihi nakl-i hadis gibidir. Ve sahibü’l-

Hidâye’nin kavli dahi eğerçi bi’l-külliyye reddolunmaz, lâkin icmâ hilâfında 

vâki’ oluncak amel mücma‘ ‘aleyh olan kavil iledir. Ve sâhibü’l-kitâb ider: 

 
102 Şâhan, Sunnâmi’nin Şâhan diye bahsettiği eserin kendisi ve müellifi hakkında herhangi bir 

bilgiye ulaşamadık. 
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Bengin hurmetine delîl-i bâhir u sebeb-i zâhir, bu yeter ki, bî-şüphe beng 

müvellid-i emrâz ve sebeb-i hudûs-i ba‘zı a‘râzdır. Niteki ‘ale’t-tafsîl kütüb-i 

tıpda mübeyyen ve sair ‘ukalâ katında muayyen u müberhendir. Ve her 

nesne ki, insâna zarardır, tîn gibi haram idüği mukarrardır. Ve bilcümle 

etibbâ katında bengin sumûmden ma‘dûd idüği mâlâ kelâmdır. Ve sumûm 

bi-cemî-‘i envâihâ bi’l-ittifâk haramdır.  

Suâl olunsa: Eğer bengden zarar vech-i meşrûh üzere sâbit ve mukarrar 

olsa ‘ukalâ-yi zevi’l-efhâm onun ekline ne vecihle ikdâm ederlerdi ve ekl 

ettikleri taktirce zararı zâhir ü beyyin ve [81b] beyne’n-nâs kubhu mütebey-

yin olmak gerek idi? El-Cevab: Onun ekline ikdâm eden kavm-i ‘ukalâdan 

idüği cumhûr katında müsellem değildir. Şeref-i akıldan mehcûr ve dâire-yi 

idraktan nîk ü bedden dûr olan hayvânât-i ‘ucmâya her ne kadar teklîf ü 

ibrâm olunsa ekline teveccüh ü ikdâm eylemez. Pes şüphe yoktur ki, ona 

ikdâm eden akvâm tâife-yi enâmdan eḍall ve hayvânât-i ‘ucemden ebter ü 

echeldir. Ve onun zarârını ‘adem-i ikrâr, mahsûsatı inkar ve kubhunu 

‘adem-i îtiraf, hâric-i dâire-yi insâftır. Ve mâdem ki, çehreleri çehreyi ‘alildir, 

bu mudde‘â müstağni ‘ani’d-delildir. Pes kelimât-i menkûlenin muktezâsı 

ve mukaddimât-i mezkûrenin müeddâsı oldur ki, bengi gördükleri yerde 

ehl-i hisbet itlâf ü izâat eyleseler emânet-i şer-‘i şerîfe hâin ve itlâf ettikleri 

nesnenin kıymetini ḍâmin olmaz.  

 

El-Bâbü’t-Tâsi’ ve’l-‘işrûn 

Fi’l-İhtisâb ‘alâ men ista‘mele’z-zehebe ve’l-fidda 

Evâni-yi sîm ü zerden şarâb u taâm mekruh u haramdır ve iddihânda 

dahi hâl bu minvâl üzeredir. Meğer ki, dühnü eline döküp ba‘dehû istî‘mâl 

ede. Ve taâmı kas‘adan ihrâc edip hubz üstüne vaz’ [82a] ede ba‘dehu ekl 

ede. Ahkâm-i mezbûradan nisâ ricâle hemser ve bu hususlarda beraberdir. 

İnâ-i mufaḍḍaḍadan mevzi-‘i fiḍḍa istî‘mâl olunsa bi’l-ittifâk mekruhtur. 

Eğer mevâzi-‘i hâliyesi istî‘mâl olunsa İmâm-ı Âzam katında kerâhet yoktur. 
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Amma İmâmeyn katında mekruhdur ve inâ-i muḍabbabda dahi hâl bu min-

vâl üzeredir.  

Kürsi-yi muḍabbabdan mevzi-‘i cülûs zeheb ya fiḍḍa olsa bi’l-ittifâk 

mekruhdur. Eğer mevzi-‘i cülûs haşeb olursa hilâf-i sâbik üzeredir. Amma 

altın kürsü üzere oturmak bi’l-ittifâk mekruhtur. Ve ba‘zı rivâyâtta haram-

dır.  

Tezhîb-i buyût ü ebvâb ve tezhîb-i mesâhif ü sürûc, licâm ü mecâmîrde 

dahi kelâm vech-i meşrûh üzeredir.  

Ma‘lûm ola ki, hilâf-i mezbûr zeheb ü fiḍḍanın infisâli kâbil olduğu 

sûrettedir. Amma sîm ü zerri misâl-i âb halledip evâni ü esbâbı onunla yal-

dızlasa bi’l-ittifâk isti‘mâlde kerâhet yoktur. Sîm ü zerden masnu‘ olan cev-

şeni eyyâm-i muhârebede isti‘mâl İmâmeyn katında câizdir. Ve İmâm-ı 

Âzam katında mekruhtur.  

Rûz-i veğâda gümüşlü kılıç takınmak İmâm-ı Âzam katında [82b] bilâ 

kerâhet câizdir. İmâmeyn katında mekruhtur.  

İsti‘mâl-i hâteme muhtâç olanlar sultan ve kadı gibi hâtem ittihâz etmek 

sünnettir. Amma ihtiyâcı olmayanlara evlâ u efdal terktir. Ve ba‘zı nâs mut-

lakan zî sultân olmayanlara tehattüm kerihtir, demişler. Amma âmme-yi 

‘ülemâ katında mutlakan câizdir. Fiḍḍadan olıcak, amma hadîd ile ve sufr ile 

ve bunlara şebîh olan me‘âdinle tehattüm ricâle ve nisâya mutlakan haram-

dır. Amma zeheb ile tehattüm nisâya helal ve ricâle haramdır. Âmme-yi 

‘ülemâ katında ve ba‘zı ‘ülemâ katında lâ be’stir. Yeşîb ismiyle ma‘rûf olan 

hacerle tehattümde ihtilâf vardır. Zâhir budur ki, haram ola. Multekat-i Nâsi-

ri’de mezkurdur: Hâtemin fassına şekl-i insân ya sâir hayvan tasvîr etmeye-

ler. Ve ricâle lâyık budur ki, tehattüm ettiği taktirce hâtemin fassını keffin-

den tarafa tevcîh ede ve nisvâna münâsib olan budur ki, fassını izhâr ede ki, 

onunla dahi nev-‘i tezeyyün ve tahallî hâsıl ola. Ve ilbâs-i hâtemde beş par-

mak birdir. Lâkin enseb budur ki, cânib-i yesârın serçe parmağına ilbâs olu-

na.  
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El-Bâbü’s-Selâsûn 

Fi’l-ihtisâbi fi’s-siyâb 

[83a] Harîr ü dîbâc giymek ricâle haramdır ve her libas ki, cemî-‘i eczâsı 

ya ancak luhmesi ibrisim ola, ricâl onları giymekten memnu‘dur. Kezâlik 

libâs-i ahmer dahi memnu‘dur, kutnî dahi olursa, meğer ki, levni halkî olup 

ârızî olmaya. Libâs-i muza‘fer dahi kerâhetinde libâs-i ahmer gibidir. Ve bu 

hususta bunun zâhiri ve bâtını yeksandır. Amma haşvını ibrisîm etmek 

câizdir. Hâniyye’de mesturdur: Harirden tike istîmâl etmek bi’l-ittifâk mek-

ruhtur. Şerh-i Kerhi’de mezkurdur: Sevbin kenârında dört usbu‘ miktârı harir 

sincef vaz’ olunmak câizdir. Amma kalensuve-yi harîr eğerçi ‘uzr-i sevbde 

vâki’ olan dört usbu‘a nisbet kalîldir, amma libâs-i müstakil olduğu sebep-

ten sevb-i harîr gibi lübsü mekruhtur.  

Kitâb-i mezbûrda mezkurdur ki, Hazreti Ömer hidayet-rehber zamân-i 

eyâletinde bir tarafa ceyş-i nusret-eser irsâl edip himem-i ‘âliyye-i Ömeriyye 

ve berakât-i şerîfe-yi hayri’l-beriyye ile ceyş-i mesfûr sefer-i mezbûrdan 

genâim-i ‘izâm ile rücû ettiklerinde Hazreti Ömer onları i‘zâm ü iclâl içün 

hurûc ve istikbâl eyledi. Hîn-i [83b] mülâkatta gördü ki, ol tâifenin her biri 

fakir ü muhtaç iken serâser harîr ü dîbâc giymişler. Pes Hazreti Ömer onları 

bu vaz‘i münker üzere görüp mütegayyir oldu ve sûret-i inkibâz ile onlar-

dan i‘râz eyledi. Pes ol tâife eyittiler: “Yâ Emîre’l-müminin! Emr-i şerîfine 

itâat ve ibâdet-i cihâdı ikâmette bezl-i mechûd ve ifnâ-yi vücûd etmişken ne 

sebeptendir ki, mirât-i cemâl-âfitâb-misâlinizden sûret-i hüsn ü rızâ yerine 

gubâr-i i‘râz ve bişr ü talâka makâmında gerd-i inkibâz müşâhede eyledik. 

Pes Hazreti Ömer adâlet-şiâr لباس  أ عنكم  الن  نزعوا  ارأهل   deyu buyurdu. Yani ehl-i 

nârın libâsını arkanızdan çıkarın. Pes onlar dahi fi’l-hâl emr-i şerîfe imtisâl 

edip çıkardılar.  

Sâhibu’l-kitâb ider: Bu haber-i meymenet-eser ahkâm-i kesîraya menat-

tır. Guzâtı istikbâl meşrû olmak ve misâfir şehrine dühûl ettikte libas-i rafî‘a 
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ile tezeyyün meşrû olmak ve lâbis-i harirden gazâb birle i‘râz etmek ve hîn-i 

muhârebeden gayrıda hürmet-i harîrde guzâtla sair nâs müsavi olmak ve 

harîr libâs-i ehli’n-nâr olmak ve libâs-i harîri ihrâcla emr olundukta fi’l-hâl 

[84a] ihrâc eylemek.  

Mültekat-i Nâsiri’de mezkurdur: Müslim şedd-i zünnâr eylese ya ‘alâ ki, 

alâmet-i yahûddur, onu ahz eylese, ya başına kalensuve-yi mecûs vâz’ eyle-

se hâzilen dahi olursa kâfir olur. Meğer ki, ehl-i İslam’a talî‘a ve küffâr-i 

hâksâra hadî‘a içün giye. Kifâye-i Şâbiyye’de mesturdur: Dârü’l-harb’e dühûl 

eden tâcir miyânına zünnâr ve arkasına ‘alâ ilka eylese kâfir olur.  

Libâs-i musavver giymekten ihtirâz olunmak gerektir. Ol sebepten ki, 

hâmil-i saneme müşabihtir. Ve musavver libasla salât mekruhtur.  

Bir sevb ki, mâni-‘i salât olacak kadar müteneccis olsa ol sevbi hâric-i sa-

latta dahi giymek câiz değildir. Meğer ki, libâsı münhasır ola. Herkese lâyık 

budur ki, ekser-i ahvâlde makdûru olan elbisenin evâsıtını isti‘mâl ede ve 

ba‘zı evkatta Hak Teâlâ’nın verdiği nîmeti izhâr ve eltâf-i ‘azîmesinden ihbâr 

içün libaslarının a‘lâsını giye.  

Tefsir-i Kaşânî’103de mezkurdur: Hazreti Ali kerremallâhu vecheh hâl-i 

hilâfet ve hengâm-i riyâsetinde bir gün a‘yun-i nâsa galîz ü haşin libaslar ile 

hurûc etti ve ba‘zı ashâbı eyitti: “Yâ Emîre’l-mü’minin! Eğer dahi leyyin 

libâs giysek hayır değil midir?” [84b] Hazreti Ali buyurdu ki, bu makûle 

libâs kalbimin huşûuna akreb ve şiâr-i sâlihîne eşbehdir ve mü’minini iktidâ 

ü teessî etmeye ahsendir.  

 

 
103 Tefsir-i Kâşâni, Kemaleddin Abdurrezzak b. Ahmed Kâşâni’nin (730/1329) Te’vîlü’l-Kur’an 

isimli tasavvufi tefsiridir. Ali Rıza Doksanyedi tarafından Türkçeye tercüme edilen eser 1987 
yılında Ankara’da Kadıoğlu Matbaası’nda basılmıştır.  
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El-Bâbü’l-Vahidi ve’s-selâsûn 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ men yenzuru bi-gayri hillin 

Multekat’ta mesturdur: Bir kimesne kudûm-i emîre nazar içün hânesin-

den hurûc eylese adâletten sâkıt olur. Hâniyye’de mezkûrdur: Eğer ‘ayn-i 

i‘tibarla nazar içün hurûc eylese adâlete zarar gelmez. Amma lehv içün 

hurûc ederse adâletten sâkıt olur.  

Bostan’da mezkurdur: Hiçbir şahsın hânesine sâhibi izinsiz nazar etmek 

câiz değildir. Ederse âsim olur. Eğer sahib-i hâne bir ecnebiyi bi-gayri iznihi 

beytine bakarken görüp gözünü çıkarsa, eğerçi bazı ‘ülemâ katında heder-

dir. Amma fetvâ ḍamân üzeredir.  

 

El-Bâbü’s-Sâni ve’s-selâsûn 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ ehli’l-iktisâb 

Sîm ü zerle munakkaş olan bürûd ve siyâbı ricâle bey’ etmek mekruhtur, 

lübsünü mukarrar bildiği taktirce. Pes nesîc ü harîrden masnu‘ olan kalen-

suveyi ve ibrisimden muhât olan kabâyı bey‘ mekruhtur. Zira makûle esbâb 

ricâle mahsustur.  

İnsanı enemek ya bi’l-külliyye âletini kat‘ etmek haramdır, memlük dahi 

olursa. Ve bu fiili irtikâb [85a] edene ta’zir olunmak gerektir. Şerh-i Tahâvi-yi 

Kebir’de mesturdur: İmâm-ı Âzam katında tavâşînin sebyi ve temellükü ve 

istihdâmı cümlesi mekruhtur. İskât-i veled mutlakan mekruhtur. Ba‘zı 

‘ülemâ katında ve ba‘zı âharûn katında halkı zâhir olduktan sonra iskât 

mekruhtur. Ve halkın müddet-i zuhûrunu yüz yirmi gün ile takdîr etmişler.  

Nehiy ile ihtisâb olunan envâ-‘i iktisabdandır: Nevh-i ginâ ve kavl ü si-

hir ve ittihâz-i hamr ve sun-‘i mezâmîr gerek şecerden, gerek turabdan ve 

tasvîr-i suver ve halk-i luhâ ve şuûr-i nisvân. Efâl-i mezbûranın ashâbına 

nehy ü teşdid ve zecr ü te’kid olunmak gerektir. 
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Mültekat-i Nâsiri’de mezkurdur: İmâm-ı Âzam’dan rivâyet olunur ki, 

Mushaf-ı Şerîf’in hacmini sağir edip kalem-i rakîk ile kitâbet mekruhtur. 

İmâm Ebu Yûsuf ve İmam Züfer’in ve Hasan’ın dahi kavli budur.  

Hâniyye’de mesturdur: Nasâra’ya zünnâr ve mecûsa kalensuve bey’ et-

mek câizdir. Ve müslim nefsini kefereye icâreye verip kenîselerini imâret 

etmek caizdir. Amma ḍarb-i nâkûs içün icâreye vermek lâyık değildir. 

Kezâlik ziyy-i mecûs ya üslûb-i fısk üzere edük ve kaftan dikmek lâyık de-

ğildir.  

Erbâb-i hükme lâzımdır ki, [85b] haddâda emr ede ta ki, dükkanla tarîk 

beyninde hicâb vaz’ ede ki, şerârından ashâb-ı tarîk mütezarrır olmayalar. 

Hâniyye’de mezkurdur: Haddâd tarik-i ‘ammenin bir tarafında kızarmış de-

mir döverken şerârı dükkandan tecâvüz edip bir şahsı katleylese ya siyâbını 

ihrâk eylese diyet ve ḍamân lâzım olur.  

Bostan’da mezkurdur: Tâcir sil‘asını tervîc içün yemin eylemek ve hîn-i 

‘arzda salavat getirmek mekruhtur. Bir kimesne dese ki, mâdem ki, falan 

kimesne makâmında sâbittir yâhut mâdem ki, benim kolum yerindedir, ba-

na rızk eksik olmaz, ba‘zı ‘ülemâ katında kâfir olur.  

Zehîra’da mezkurdur: Bir kimesne dese ki, rızk Allah’tandır lâkin koldan 

cünbüş ü hareket ister. ‘Ülema dediler ki, bu kelâm şirktir.  

Hâniyye’de mesturdur: Bir kimesne metâının ‘ayıbına vâkıf iken bey’ ey-

lese lâyık budur ki, müşteriye îlâm ede. Etmezse ba‘zı meşâyih katında fâsık 

ve merdûdu’ş-şehâdet olur. Kezâlik bir kimesne müganniyeyi ginâsı içün 

bey’ eylese şehâdetten sâkıt olur.  

Ehl-i harbe ve ashâb-ı fitneye bey-‘i silâh mekruhtur. İmâm Muhammed 

demiştir ki, müslim ehl-i harbe her metâ‘ı iletmek caizdir illa kurâ‘ u silah u 

sebâyâ. [86a] Ve ehl-i İslâm’a ehabb olan esbâbı iletmek câiz değildir. İmâm 

Serahsî demiştir ki, kurâ‘dan murâs esb ü ester ve hımâr ü cemel ve tahmile 

kâbil olan gâvdır ve silahdan murâd mutlakan kitâl içün mu‘ad olan nesne-

lerdir ki, müsta‘mel gerekse gayr-i müsta‘mel olsun ve gerekse kebîr ve ge-
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rek gayr-ı kebîr olsun, hatta sûzen ve çuvaldûz iletmek mekruhtur. Ve nefsi 

hadîd ki, cümle silâhın aslıdır, onu dahi dârü’l-harbe nakil mekruhtur. 

Kezâlik harîr ü dîbac ü ipek iletmek mekruhtur. Ve bilcümle her nesne ki, 

gâlib-i ahvalde onunla teselluh oluna, küffâr-i bed-girdâra iletmek helal de-

ğildir. Kezalik hayy ü meyyit cenâhı yerinde olan kerkesleri iletmek câiz 

değildir.  

Müslim tâcir emanla dârü’l-harbe dühûl etmek kasd eylese, eğer küffâra 

bey‘ etmek murâd edinmezse ferası ve silâhıyla dühûldan men‘ olunmaz. 

Eğer bu makûle esbâbı küffâra bey‘ ile müttehem ise zarûret tekâḍî etmeden 

bey’ etmeyeceğine yemîn ederse icâzet verile. Kezâlik sefîne ile nakl-i metâ 

edip sefîneyi küffâra bey‘ etmek ihtimâli olursa bey‘ etmeyeceğine istihlâf 

oluna.  

Eğer zimmî dârü’l-harbe dühûl kasd eylese atı [86b] ve silâhıyla 

dühûldan men‘ olunur. Meğer ki, emâneti mukarrar ola. Amma bağl u hi-

marla ve sefîne u arabayla dühûldan men‘ olunmaz. Lâkin dârü’l-harbden 

hurûc edince bi-gayri zarûret bey‘ etmemeye yemîn teklif olunur. Harbî 

müste’men umûr-i mezkûra ile dâr-ı harbe dühûldan mutlakan men‘ olu-

nur, meğer ki, kirâ ile tutulmuş ola.  

Şir‘atü’l-İslam104’da mezkurdur: Buğdayı ve arpayı elle un edeler, devâb-

la etmeyeler. Ve doğânı diri kuşla ta‘lîm etmek mekruhtur. Mezbûhla etmek 

gerektir. Tabbahlara tembih olunmak gerektir ki, ekli haram ya mekruh olan 

eczâyı tabh etmeyeler ve evkât-i salatta bey‘ ü şirâ etmeyeler ve lebeni bey‘ 

edenlere tembih olunmak gerektir ki su katmaya.  

 
104 Şir’atü’l-İslam, İmamzade el-Cûfi olarak bilinen Muhammed b. Ebu Bekr’in (ö. 537) fıkıh 

alanında kaleme almış olduğu eseridir. Üzerine birçok şerh yapılmıştır. Abdülkadir Akçiçek 
tarafından Türkçeye tercüme edilen eser 1978 yılında İstanbul’da Sağlam Yayınevi tarafından 
basılmıştır. 
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Siyer-i Etkiyâ105’da mezkurdur: Hazreti Ömer adâlet-eserin zamân-i 

emâret ve evân-i eyâletinde Medine-yi Münevvere’de bir zen vardı ki, kârı 

bey-‘i leben idi. Hazreti Ömer ba‘zı eyyamda ol zen-i nâfircâma râst gelib 

eyitti: “And iç ki, Müslümanlara hîle etmiş ve bu satmaya getirdiğin süte su 

katmış olmayasın.” Ol zen-i bed-âdet fi’l-hâl yemine cür’et eyledi. Nâgâh 

yanından bir duhter-i nîk-ahter raf-‘i hicâb ve bast-i hitâb edip eyitti: “Ey 

Mâder! Lâyık mıdır ki, süte [87a] su katıp müslimîne hiyânet ve bu makûle 

‘azîm cinâyet etmişken mahzar-i emîrde kizb ü inkâr edib yemine cüret ede-

sin”. Pes Hazreti Ömer ol duhter-i dil-firîbin kelâmıyla ol pîr-i zeni te’dib 

eyledi. Ve Hazreti Ömer’in ferzend-i ercümendi Âsım ki, ol makamda hâzır 

ve bu kâl ü kîle nâzır idi, ona eyitti ki, “Ey ferzend-i dilbend! Bu duhterin 

mirât-ı cebîninde âsâr-i bereket ü salâh ve sîmâ-yi erbâb ü felâh müşâhede 

eyledim. Dilerim bu duhteri nikah edesin ki, ümidvarım neslinizden bir ‘iyâl 

gele ki, pîşvâ-yi erbâb-i hâl ve mesned-i ashâb-i kemâl ola”. Pes Âsım dahi 

Hazreti Ömer’in emrine inkiyâd edip ‘akd-i nikah bünyâd eyledi. Ve Hazreti 

Ömer ferâsetinde sâdık ve kelâm-i şerifi takdîre muvâfık olup Ömer b. Ab-

dülaziz ki, hülefâ içinde zühd ü salahda ‘alem ve ‘adl ü istikâmette meşhûr 

u müsellemdir, onların neslinden hâsıl olup saâdet-i dünyeviyye ve uhre-

viyyeye vâsıl oldu. Bu haber-i hikmet-eser fevâid-i cemîle ve ahkâm-i celîle-

ye müştemildir.  

Evvel: Muhtesibe câizdir ki, sûku tavaf edip ahvâl-i nâsı tefahhus ede ve 

mazinne-i telbîs ü tedlîs olanları tahvîf ve etmediklerine yemin teklif [87b] 

ede. Niteki Hazreti Ömer ol zen-i nekbet-esere etti.  

Sâni: Evlâda câizdir ki, vâlideynini kizbden men‘ ü rad‘ edip ma‘siyetini 

muhtesip katında izhâr u telbîs u tedlîsten ihbâr ede.  

Sâlis: Kaçan ki, muhtesip sevekanın cinâyetine ve âmme-yi müslimîne 

hıyânetine muttalî oldukta te’dîb ede.  

 
105 Siyerü’l-Etkiyâ, Senâmi’nin eserinde atıfta bulunduğu bu eser hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşamadık.  
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Râbi’: Bu makûle umûrda ricalle nisâ müsâvi olup racül-i hâin nice 

te’dib olunursa mer’e-yi hâine dahi te’dib olunur.  

Hâmis: Kaçan ki, sağîr ü sağîreden hilâf-i âdet üzere bir kelâm ve hare-

ket sudûr eylese ol sağîrin hayriyyetine delâlet eder. Bu sebepten Hazreti 

Ömer ol duhteri oğluna tezvîc eyledi.  

Sâdis: Emr-i zevacda mu‘teber din cihetinden hayr olmaktır. Şeref-i 

ensâb ve ‘üluvv-i hiraf u iktisâba nazar olunmaz. Niteki Hazreti Ömer fer-

zend-i ercümendine bir lâbinenin kızını tezvîc eyledi.  

Sabi’: Hazreti Ömer’in kemâl-i ferâseti ve oğlunun ona inkiyâdı ve itâati 

bereketiyle onların neslinden Ömer b. Abdülaziz gibi bir merd-i sâhib-i 

temyîz zuhûr eyledi. Pes evlâd-i emcâda lâyık budur ki, eğerçi hilâfı murâd 

ise dahi emr-i zevacda âbâya itâat [88a] ü inkıyâd edeler tâ ki, nîmet-i evlad-

la behre-mend ve zürriyet-i sâliha birle ercümend olalar.  

 

El-Bâbü’s-Salis ve’s-selâsûn 

Fi’l-İhtisâbi ‘ale’l-memâlîk 

Şerh-i Kerhi’de mesturdur: Ashâb-ı kirâm bâzı küffar-i a‘câmı istihdâm 

edip onlarla muhâlata ve ülfet ve memâlîk emrinde onların kavline 

mürâcaat ederlerdi. Sâhibu’l-kitâb ider: Bu kelam delâlet eder ki, mutlakan 

küffârı istihdamda kerâhet yoktur. Gerek ‘abd ve gerek ecîr olsun.  

Mültekat’ta mezkurdur: Bir kimesne her saatte ve her günde ehline ve 

memlûküne şetm etmeye mûtâd olsa şehâdeti kabûl olunmaz. Amma 

ahyânen şetm ederse kabûl-i şehâdete mâni değildir, meğer ki, kazf ede yâni 

fiil-i zinâ ile şetm ede. Ol taktirce adâletten sâkıt olur.  

Zehira’da mezkurdur: Gilmâna ca‘d vaz’ eylemek mekruhtur ve ‘abîd ü 

imânın gerdenine gull vaz’ eylemek dahi mekruhtur. Gullden murâd ol 

tavk-i hadiddir ki, vaz’ olundukta tahrîk-i ra’se mâni olur. Amma Camiu’s-

Sağîr-i Hâni’de mezkurdur: Cevâb-i mesfûr zamân-i evâile nazaran idi ki, 
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abîdde fısk ü fesâd ve hereb [88b] ü ibâk kalîl olup itâat ü inkıyâd şâyi’ idi. 

Amma fî zamâninâ ekseri fısk ü fesâd ve bağy ü inâd üzere olup hereb ü 

ibâka mûtadlardır. Pes efâl-i şenî‘alerinden zecr içün gerdenlerine vaz-‘i 

gilâl fiil-i helaldir. Muhit’te mezkurdur: Erbâb-i memâlik memlüklerinin 

gerdenine râyet vaz’ eylemek mekruhtur. Amma ‘ukûbete müstehâk olduk-

ta ayağına demir vurmak mekruh değildir.  

Tenbih’te mezkurdur: Ebu Zer sahâbi nâgâh gazâb birle gulâmının yü-

züne ḍarb eyledi. Pes gulâmı dahi ona mukâbele edip ikisi dahi Hazreti 

Rasûle geldiler. Pes Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu-

yurdu: “Müslimînin vechini ḍarb etmekten ihtirâz edin ve taamlarınızdan 

onlara dahi it‘âm edin ve libaslarınızdan ilbâs edin. Eğer muhâlefet ü isyân 

ederse bey‘ edin.”106 Mültekat-i Nâsiri’de mezkurdur: Kaçan ki, bir Mevlâ 

‘abdine isâet edip ol dahi kadıya şikâyet eylese ve cîrânı dahi mevlâsının 

isâetine şehâdet etseler bey‘e cebr olunmaz belki isâetten nehy olunur. Eğer 

tekrar isâet ederse ta’zir ü ta‘zîb ü ḍarb ü [89a] hapisle te’dib olunur. Âlim-i 

rabbâni İmam Muhammed Şeybâni’den bu vecihle menkuldür.  

 

El-Bâbü’r-Râbi’ ve’s-selâsûn 

Mimmâ yeteallaku bi-mesâili’l-mevtâ 

Gasl-i meyyit içün ahz-i ücrete ruhsat verilmez. Amma haml içün ve 

hafr-i kabir ve defin içün ücret almakta beis yoktur. İmâm Kudûri demiştir: 

Eğer meyyit bir tâife içinde vâki olsa ki, onlardan gayrı gasl ü hamle kâdir 

kimesne olmasa gasl ü haml mukâbelesinde onlar içün ücret yoktur ve illâ 

gasl ü haml içün ücret almak vardır.  

Cenâze katında raf-‘i savt mekruhtur. Bu kelâmın tefsirinde ihtilâf et-

mişler. Kavl-i evvel budur ki, murâd nevha ola ki, kerâhetinde iştibah yok-

tur. Kavl-i sâni nâs salât-i cenâze içün cem’ olduklarında bir şahıs kıyâm 

 
106 Buhari, Kitâbü’l-İtk, 15; Müslim, Kitâbü’z-zühd, 74; İbn Mace, Kitâbu’l-edeb, 10  
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edip raf-‘i savtla meyyite duâ etmektir. Bu vaz’ dahi mekruhtur. Ol sebepten 

ki, duâda sünnet ihfâdır. Kavl-i sâlis zamân-i câhiliyyetde vâki olan fiilin 

kerahâtine işâret ola ki, cenâze katında meyyitin medhinde ifrât edip meyyi-

te umûr-i mümteni‘a isnâd ederlerdi. Amma mücerred senâ ‘ale’l-meyyit 

mekrûh değil belki me’sûrdur. Niteki Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aley-

hi ve sellem Ebu Revâha [89b] şehîd oldukta buyurdu:  

 كان أو  لنا فصوال وآخران كفوال وكان يصل  ي الص  الة لوقتها 107 

yani Aleyhi’s-selam, rûz-i veğa ve kitâl ve hengâm-i harb ü nizâlde ci-

hadda kemâl-i muhabbet ve vufûr-i rağbetinden ‘adeveye evvel varanımız 

ve sonra dönenimiz Ebu Revâha idi ve salavât-i mefrûzâtı evkâtında edâ 

edip kazâya komazdı.  

Fevk-i kubûrda biten nebâtı ve şevki ratb olduğu taktirce kal’ etmek 

mekruhtur. Zîra madem ki, nebât ratb ola tesbihden hâli olmayıp mevtâ 

onunla me’nûs olur. Amma yâbis olduğu taktirce tesbihten hâli olmağın 

kal‘i câizdir. Mültekat’ta mezkurdur: Kabirde meyyitin altına sevb u kutun 

gibi ba‘zı esbâb ilkâ etmek câizdir.  

Ve ‘inde’l-kabr kâri’ ittihâz etmek bidattir. Ve kâriye kırâatı içün ihsân u 

sılenin mânâsı yoktur. Hülefâ-yi Râşidin ve ashâb-ı güzinden bu vaz‘ı ki-

mesne etmemiştir. Ebü’l-Kâsım’dan mervidir: Bir kimesne ba‘de’l-vefât 

“kabrimi tatyîn edin ya kabrim üstünde bir kubbe binâ edin” deyu vasiyet 

eylese ya “kabrim üstünde kırâat-i Kur’an okunsun” deyu bir miktâr [90a] 

meblağ ta‘yin eylese bu vesâyânın cemîsi bâtıldır. 

Fetâvâ-yi Hâniyye’de mezkurdur: Mer’e-yi hâmile vefât edip bâde’d-

defin bir kimesnenin vâkıasında “ben vaz‘-i haml eyledim” dese kabri keşf 

olunmaz. Zahîriyye’de mezkurdur: Ashâb-ı musîbet hânesinde cülûs edip 

halk tâziyet içün gelmek câizdir. Amma izhâr-i musîbet içün bâb-ı dârda ya 

vasat-i tarîkte cülûs menhîdir.  

 
107 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/162 
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Hâniyye’de mezkurdur: Bir kimesne vefât ettikte akrabâsına ve ihvânına 

i‘lâm içün ezan câizdir. Amma esvâkda nidâ etmek mekruhtur.  

Câmiü’s-Sağîr-i Hâni’de mezkurdur: Nâsı salâta rağbet etmek içün es-

vâkta nidâ etmeyi ba‘zı müteahhirîn istihsânen câiz görmüşlerdir. Esahh 

budur.  

Hâniyye’de mezkurdur: Lâyık budur ki, gâsil-i meyyit tahâret-i kâmile 

üzere ola. Hâiz olmak ve cünüp olmak mekruhtur. Ve cenâzeyi götürürken 

raf‘i savtla zikr etmek mekruhtur.  

Şeyh İbrâhim’den mervîdir ki, meşâyih-i güzîn rıdvânullâhi ‘aleyhim 

ecmaîn kerih görürlerdi ki, bir kimesne meyyitin yanınca gidip meyyit içün 

istiğfâr eylemek ki, “Allah Teâlâ size rahmet eylesin” [90b] diye. Fakîr 

mu‘terif bi’t-taksîr ider: Fi zamâninâ vâki olan cenâizde bu makûle menâhi 

şâyi olup kemâl-i şöhretinden ekser ‘avâm sünnet-i eslâf-i kirâm îtikât etmiş-

lerdir. Ashâb-ı şerîat ve ümerâ-yi zevi’l-meknete lâzımdır ki, nâsı bu makûle 

ef‘alden men’ ü zecr ve irtikâb edenleri nehy ü hacr edeler.  

Meyyiti ba‘de’d-defin kabrinden ihrâc etmek lâyık değildir. Meğer ki, 

arḍ-i mağsûbede vâki ola ya bi-tarîki’ş-şuf‘a ahz oluna. Amma hîn-i defnin-

de kabir içinde ba‘zı metâ kalmış olsa ol metâ‘ı ihrâc içün kabri keşf etmek 

câizdir. Müstehab olan budur ki, meyyiti ve katîlî içlerinde vefât ettiği kav-

min mekâbirinde defn edeler. Eğer kable’d-defn bir mil ya iki mil miktârı 

nakletseler beis yoktur. Kezâlik bir kimesne şehrinde vefât etmese müstehab 

oldur ki, vefât ettiği yerde defnoluna. Amma âhar mısra nakl olunsa beis 

yoktur. İmam Şemsü’l-eimme Serahsi demiştir ki, İmam Muhammed’in 

“meyyiti bir mil ya iki mil nakil câizdir” demekten murâdı bir şehirden bir 

şehre nakil mekruhtur demektir.  

Bir hâtunun ferzendi âhar şehirde vefât edip mâderi [91a] ol meyyiti 

ba‘de’d-defin kendi şehrine nakil murâd edinse kâdir değildir. Zîra meyyiti 

bi-gayri özür kabrinden ihrâc câiz değildir. Bu mesâil Fetâvâ-yi Hâniyye’den 

menkuldür.  
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Muhit’te mezkurdur: Meyyiti silahla ve cülûdla ve fervle ve haşvle ve 

huff ile ve kalensuve ile defin mekruhtur. Hazreti Ömer’den mervîdir: Mer’e 

beş sevbde ve racul üç sevbde tekfîn olunur. Bunlardan ziyâde etmek 

i‘tidâddır.  unur. Ricâlıoln mer’e gibi tekfî Ve hünsâ 108الحيب    املعتدين تعايل  وهللا 
harirle ve ibrisimle ve siyâb-i mu‘asfer ile tekfîn mekruhtur, amma nisvânı 

tekfinde kerâhet yoktur. Za‘ferân ve versden gayrı tîble mevtâyı tatyîb 

caizdir. Bir kimesne vefât edip kefen terk etmese nâsa arzolunur. Eğer 

kimesne tekfîn etmezse bir sevbe kifâyet edecek kadar nâsdan suâl olunur.  

Cenâzeye cümle kavmin önünce gitmek mekruhtur. Ve etbâ-‘i cenâzede 

rukûb câizdir, cenâzeden ba‘îd olmak şartıyla. Karîb olduğu taktirce rukûb 

mekruhtur. Cenâzenin ardınca âteş götürmeyeler ve kâfir defn olunurken 

kabri üstünde durmayalar, meğer ki, bir kâfir vefât edip müslimden gayrı 

velîsi olmasa âdâb-i gasli [91b] ve sünen-i defni riâyet etmeyip sevb-i necîsi 

gasl eder gibi gasl edip mezâbla cîfeyi iter gibi kabre ilkâ edeler. Bu mesâil 

Ahkâm-i Cessas’tan menkuldür. 

 

El-Bâbü’l-Hâmis ve’s-selâsûn 

Fi’l-ihtisâb ‘alâ eshâbi’z-zurû‘ ve’l-bâğât 

Şerh-i Kerhi’de mesturdur: İbn Abbas’tan rivâyet olunur ki, arḍı ‘azira ile 

tağyîr etmek mekruhtur. Ve İbn Ömer her kaçan ki, arḍını müzâraaya verse 

şart ederdi ki, arḍını ‘azira ile tağyîr etmeyeler. İmam Âzam’dan cevâz ve 

‘adem-i cevâz ikisi dahi mervidir. İmam Muhammed dedi: Eğer turâb ‘azi-

raya gâlib olursa isti‘mâl câizdir. Sahih budur ki, isti‘mâl-i ‘aziradan men’ 

olunur, meğer ki, turâb gâlib olup ve neces turâba tâbi ola. Ol tarikle intifâ 

caizdir. Pes nefsi ‘aziranın bey‘i dahi câizdir.  

 
108 “Allah-u Teâla haddi aşanları sevmez”  
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Kûtu’l-Külub’da mezkurdur: Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve 

sellem buyurmuş: 109 الد  نيا يف  الض  يعة  فتغبوا   ,yani Aleyhi’s-salatı ve’s-selâm التت  خذوا 

akârı ittihâz etmek dünyâya rağbetinize sebep olur. Bu hadis-i hikmet-âyetin 

mefhûm-i münîfinde delâlet vardır ki, her ne kadar ki, emlâk ü esbâb müte-

kessir ola, dünyâ-yi denîya rağbet ü meyl ü muhabbet mütekerrir olup bu 

âlem-i süflâdan inkıtâ müteassir [92a] olur. Maa’ hâzâ bu dâr-i nekbet-medâr 

nişîmen-karâr olmayıp bi’l-âhira irtihâl ü intikâl mukarrar ve müfârakat-i 

ahbâb ü esbâb ile hâh nâ hâh îş ü nûş mütekeddir olıcak merd-i âkil odur ki, 

cihânı ribât-ı harâbîst ber-güzâr ki, seyl mefhûmunu iz‘ân ve kabûle meyle-

dip ne ki yetmez? bu kubbe-yi âli mısrâının mefhûm ü maâliyle âmil olup 

bu harâb-âbâdı ta‘mîr hâtırasından geçer. Ve mehmâ emken tîğ-i istiğnâ ile 

‘alâik ü ‘avâiki keser ve bu bâğ-i fenâdan râyihâ ve fâşim etmeyip “elem 

çektim bu deştin lâlesinden, sümbülünden hem” deyip bâğ u râğı gûşe-yi 

ferağa tebdîl edip rıyâz-i uhreviyyeye nâzır ve deracât-i ‘âliyâtü’l-

bâkiyâtü’s-sâlihâta vusûl içün muntazır olur.  

 

El-Bâbü’s-Sâdisu ve’s-selâsûn 

Fi’l-İhtisâbi ‘alâ men yef’alu fi cesedihî ev fi şa’rihi ev fi ismihi 

bid‘aten 

Ricâle lihyesini hidâb-i ahmer ile sabğ etmek sünnettir ve gazvede 

terhîb-i ‘aduvv içün sevâdla sabğ mahmûddur. Amma ‘inde’n-nisvân nefsini 

tezyîn ve kendini onlara tahbîb u tahsîn içün sevâdla sabğ âmme-yi meşâyih 

katında mekruhtur. Eğerçi ba‘zı meşâyih ‘adem-i kerâhetine zâhib olmuş-

dur.  

Dest [92b] ve pâyı hidâbla sabğ zukûra mekruhtur, sağîr dahi olsa. 

Amma nisâya beis yoktur. Mültekat’ta mezkurdur: Tıfl-i ünsânın kulağını 

 
109 Tirmizi, Kitâbü’z-zühd, 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/377 
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delmekte beis yoktur ve bu kelâm delâlet eder ki, tıfl-i zekerin kulağını del-

mek mekruh ola.  

Her isim ki, kitâbullâh ve sünnet-i rasûlullah’da vârid olmayıb eslâf-i 

müsliminden kimesne sebk etmiş olmaya, evlâ budur ki, onunla tesmiye 

etmeyeler.  

Mültekat’ta mezkurdur: Ricâle lihyesinin etrâfından almakta beis yoktur. 

Ve lihyesini eliyle kabz edip şey-i yesîr zâid olursa kat’ edip, eğer kesîr zâid 

olursa hâli üzere terk etmekte dahi beis yoktur.  

Hâniyye’de mezkurdur: İmâm-ı Âzam’dan rivâyet olunur ki, bir 

haccâma tıraş oldum. Beni üç yerde tahtie etti. Kıbleye istidbâr etmiştim 

“istikbâl eyle” deyu tembîh eyledi ve halka mübâşeret ettikte şimâlımı teh-

yie ettim, yemînini tahvîl eyle dedi ve halk tamam oldukta durup gitmek 

istedim, şa‘rını defneyle dedi.  

Sâhibu’l-kitâb ider: Rivâyet-i mezkûranın bi-tarîki’l-icmâl fevâid-i 

kesîrayı ihtivâ u iştimâli vardır. Üç fâide ki âdâb-i halkı halka beyân ü izhâr 

ü ‘iyândır. Bi-tarîki’l-lafız ve’l-mantûk zâhir idüği [93a] muhakkak u mu-

saddaktır. Dördüncü fâide oldur ki, halk-ı ra’s İmam-ı mehâmmın âdet-i 

kerîmelerinden idüği sâbit olup unûf-i muhâlifin irğâm olunur. Beşinci: Her 

kaçan ki, bir şahıstan nush sâdır olup tarîk-i hak vâzıh u zâhir olur, eğerçi 

derece-yi kâil menzile-yi muhâtaptan sâfil ü nâzil ise dahi muhâtab-ı fâzil 

ruûnet ve istikbârı terk ve mantıka-yi kabûl u iz‘ânı meyânında berk etmek 

gerek imiş. Niteki Hazreti Ebu Hanife İmâm-ı mü’minîn ve raîs-i müçtehidîn 

iken kelâm-i haccâmı kabûl ve tarîk-i inkıyâd ü teslîme dühûl eyledi. Altıncı 

fâide: Merd-i âkil garaz-ı sahîh içün beyne’l-ihvân meâyib-i sâbıkasını keşf ü 

tasrîh câiz imiş. Niteki Ebu Hanife Nûman pîşvâ-yi ehli îmân iken fevâid-i 

sâbikayı ashâbına ta‘lîm ü tefhîm içün ‘uyûbunu beyân ve beyne’l-ihvân 

keşf ü ‘iyân eyledi.  
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El-Bâbü’s-Sâbi’ ve’s-selâsûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘alâ men yef‘alu’l-bide‘a mine’t-tâât 

Kavm-i meşâğîl katında cehren kırâat-i Kur’an mekruhtur. Ve salavât-i 

mefrûzât ‘akîbinde ba‘zı mühimmât içün sirran yâ cehren kırâat-i Fâtihâ 

mekruhtur. Ol sebepten ki, ashâb-ı rasûl-i güzîn ve cemaat-i tâbiinden 

menkûl [93b] değildir. Fetâvâ’da mezkurdur: Şehr-i ramazan ve sâir ezman-

da cemaatle hatm-i Kur’an olundukta duâ mekruhtur. Zira Hazreti Rasûl-i 

enâm ve sahâbe-yi kirâmdan menkûl değildir. Fakih Ebu’l-Kâsım Saffâr 

aleyhi rahmetü’l-meliki’l-gaffâr demiştir: Eğer bu şehrin ehli bizi duâdan 

men eder demeseler ‘inde’l-hatim duâdan men’ ederdim. Lâkin Hâniyye’de 

mezkurdur: ‘İnde’l-hatim duâdan men’ olunmaz.  

Kırâat-i Kur’an ile teğannîde meşâyih-i eslâf ortasında hilâf vardır. Ba‘zı 

‘ülemâ het yoktur, hadisiyle temessük edip kerâ 110 منا فليس  يتغن    ابلقرآن  مل  من 
demişler. Amma ekser-i meşâyih katında fiil-i füssâka şebîh olduğu cihetten 

kerîh olup istimâ‘ı helal değildir. Niteki vech-i mezbûr üzere ezan kerih 

olup istimâ‘ı helâl değildir.  

Mihrâbı ve hâit-i kıbleyi nakşetmek ba‘zı meşâyih katında mekruhtur. 

Ol sebepten ki, kalb-i musallîyi meşgûl edip hîn-i niyet ve hulûs-i taviyyete 

mâni olur. Rivâyet olunur ki, Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sel-

leme bir libâs-i mu‘lem ihdâ ettiler. Vaktâki, mübârek zahrına alıp salâta 

dühûl eyledi, namazdan fâriğ oldukta ol libâsı [94a] nez’ edip “bu sevbin 

‘alemi beni meşgûl etti”111 deyu buyurdu. Fakih Ebu Câfer Siyer-i Kebir112 

şerhinde zikr eyledi: Ön duvarını nakşetmek kalîl ve kesîr mekruhtur. Am-

ma sakfını nakşetmek kalîl olduğu taktirce bi-gayri kerâhet câizdir.  

 
110 “Kuranla teğanni etmeyen bizden değildir” Buhari, Kitâbü’t-tevhid, 44; Ebu Davud, 

Kitâbü’l-vitr 20 
111 Buhari, Libas, 25; Tirmizi, Menakıb 25 
112 Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, Meşhur Hanefi fakihlerinden Şemsüleimme Ebu Bekr Muhammed b. 

Ahmed b. Sehl es-Serahsi’nin (ö. 483/1090) İmam Muhammed eş-Şeybâni’nin Siyer-i Kebir’ 
üzerine yazdığı şerhtir. Selahaddin Müneccid tarafından tahkiki yapılan eser 1971 yılında 
Kahire’de Câmiatü’d-Düveli’l-Arabiyye yayınları arasından çıkmıştır.  
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Ba‘de’s-salât tekbir etmek eyyâm-i nahr ve eyyâm-i teşrikten gayrı za-

manda mekruhtur. Mültekat’ta mezkurdur: Fukâ‘î fethi fukâ‘ ettikte “sallal-

lahu alâ Muhammed” dese âsim olur. Fakih Ebu’l-Leys bu kavli ahz etmiştir. 

 Zehira’da mesturdur: Rehâbîn-i nasâra gibi terahhüb yani nisayla 

muhâlatadan ihtirâz edip onlarla haltı nefsine harâm etmek haramdır. Haz-

reti Fahr-i Enbiyâ ur ki, bu urmuştybuyurmuştur. Ve yine bu 113 من تره  ب فليس من  ا
ümmetin râhibliği cihâd fi sebîlillâh ile ibâdet ve salavât-i mefrûzâtı 

cemâatle edâ ve ikâmettir.  

Şerh-i Kerhi’de mezkurdur: Erbâb-i hâcât esnâ-i deavâtında   حبق فالن    أسألك 

zı kelimât îrâd eylemek ve bunların emsâli ba‘ 114حبق    البيت وأسألك  حبق    أنبيائك  وأسألك 
kerihtir.  

El-Bâbü’s-Sâminu ve’s-selâsûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘ale’l-mufriti fi’t-tevâzu‘i li’n-nâs 

Fakih Ebu Câfer eyitti: Bir kimesne sultân ya bir [94b] emîr-i zî-şân mah-

zarında takbîl-i arḍ veya secde eylese, eğer teslîm ü tahiyyet niyet ederse 

âsim olur. Eğer ibâdet niyet ederse ya hîn-i secdede derûnu niyetten hâli ise 

el-‘iyâzu billâh fiil-i mezbûr sebebiyle kâfir fâcir olur. Mültekat-i Nâsiri’de 

mezkurdur: Bir kimesne Allah’tan gayrıya hakîkaten secde eylese kâfir olur. 

Sultâna ve gayrıya inhinâ mekruhtur. Ve âlim ve sultân-i âdilden gayrının 

elini öpmek ba‘zı meşâyih katında mutlakan mekruhtur ve ba‘zı âharûn ka-

tında eğer ta‘zim-i müslim kasd ederse kerâhet yoktur amma garazı tahsîl-i 

hitâm-i dünyâ ise mutlakan mekruhtur. Bişr Hâfi radıyallâhu anh derdi ki, 

Me’mûn’un elini öpmek fısktır. Ma‘a hâzâ Me’mûn envâ-‘i maârif ü ‘ulûm 

ile meşhûn olup hulefâ-i Abbâsiyye’nin eşbehi idi.  

 
113 “Rahip olan bizden değildir” Taberâni, Mu‘cemü’l-Evsat 
114 “Senden falancanın hakkı için istiyorum, peygamberlerin hakkı için, kabenin hakkı için 

istiyorum”  
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Mültekat-i Nâsiri’de mezkurdur: Allah Teâlâ’dan gayrıya tevâzu haram-

dır. Hâniyye’de mesturdur: Bir tâife tilâvet ederken meclise eşraftan bir ki-

mesne dühûl eylese kâri olan kimesneye kıyâm etmek câiz değildir, meğer 

ki, ol dühûl eden şahıs kârinin pederi ya muallimi ola ya mutlakan 

‘ülemâdan bir kimesne ola. Ol taktirce kıyâm câizdir.  

Vâkiât-i Nâtifî’115de mezkurdur: Ehl-i Harb [95a] bir müslime ikrâh edip 

“melike secde etmezsen seni katlederiz” dese efdal budur ki, katli ihtiyâr 

edip secde etmeye.  

Hikaye: Hazreti Ömer zamânında bir mubâriz-i hatîr küffâr-i Rûm elin-

de esir oldu. Vaktâki, diyâr-i Rûma vâsıl olup Kayser-i bed-ahterin meclisine 

dâhil olmak içün götürdüler. Gördü ki, Kayserin bâb-ı nekbet-maâbında bir 

zincir germişler tâ her kimesne ki, ol makâma vüsûl bula ol dâr-ı nekbet-

medâra hey’et-i rükû üzere dühûl kıla. Pes ol fâris-i meydâne mânâ-yi 

mezkûr ‘iyân olup dühûlda tevakkuf kıldı ve cihetinden suâl olundukta 

eyitti: “Hazreti Muhammed’den istihyâ ederim ki, bir kafir-i fâcire sûret-i 

rükû üzere dâhil olam ve ‘aduvv-i dîne tevâzu u tezellül sûretini gösterem.” 

Vaktâki, bu kelâmı Kayser-i bed-ahtere irgürdiler, emreyledi ol bâb-ı nekbet-

âyâbdan zinciri götürdüler. Pes ol merd-i mehter Kayser-i bed ahtere 

mulâkat edip bî-pâk ve bî-tekellüf küstâhâne çok kelimât eyledi ta ki, Kay-

ser-i bed-kemân ol pehlivâna eyitti: “Gel bizim dînimize dühûl ve âyin-i 

bâtılımızı kabûl eyle tâ ki, hâtem-i emâreti ve tekîn-i devleti [95b] dest-i ta-

sarrufuna teslîm ve her bir hükmettiğim memâlikte seni tahkîm edip diyâr-ı 

Rum’da keyfe mâ şâ’ tasarruf kılasın ve esîr-i hakîr iken emîr-i kebîr olasın”. 

Ol mubâriz-i karûm Kayser-i Rum’dan suâl etti ki, vilâyet-i Rum’un kadr-i 

seati ve cümle dünyâya nisbeti nicedir? Kayser eyitti: “Eğerçi tahkîkan 

ma‘lûm değildir ki, ne miktardır ammâ takrîben sülüs yarı rub’ miktârı var-

dır”. Pes ol mübâriz eyitti: “Eğer dünyâ serbeser cevher-i ahmer olsa ve ol 

 
115 Vâkıâtü’n-Nâtifî, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ömer en-Nâtifi’nin (ö. 446) fıkıh 

eseridir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphanesi Hüsnü Paşa 000345 numarada kayıtlı nüs-
haya bakılabilir.  
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CEVHERÎ semâ-‘i ezandan bedel verseler ve beni bu ikisinin ortasında ta-

hayyür etseler semâ-‘i ezânı kabûl edip cevher-i mezbûru reddederim ve 

nefsimi kemâl-i ribhe vâsıl olan tüccardan addederim”. Kayser-i nekbet-eser 

eyitti: “Ezan ne nesnedir ki, yanında bu vecihle merğûb u matlubdur?” Ol 

mübâriz eyitti: “Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden 

‘abduhû ve rasûluh” demektir. Pes Kayser eyitti: “Muhammed’in pây-i mu-

habbeti bunca müddetten beri bunun sahn-i serây-i kalbinde sâbit ve nihâl-i 

meveddeti ravza-yi derûnunda nâbittir. Mümkün değildir ki, az zamanda 

zâil olup bunun kalbini ondan fâriğ kılmak kâbil ola. Bu hususta vâki olan 

ibrâm mahza tam‘i hâmdır. Lâyık-ı [96a] nizâm-i devlet budur ki, buna bir 

vecihle ‘ukûbet ola ki, sâir a‘dâya ibret ola. Pes emr eyledi ki, bir diyen-i 

‘azîmi dühn ile pür edip doldurdular ve altına nâr-ı şedîd edip kemâl mer-

tebede sühûnet buldurdular. Vaktâki ol diyen-i cûşân tamâm mertebede 

galeyân buldu ol kavm-i Nemrûd-şiâr kasd ettiler ki, ol merd-i kârzâr-ı 

halîlvâr ol dühn-i pürtâba pertâb ideler. Pes ol merd-i dîndâr   الر حيم محن الر  بسم هللا   

deyip ihtiyâr ile ol dühn-i pürtâbın bir tarafından daldı ve taraf-i âhardan bi-

bâk çıkıp ol yağıları âteş-i hayrete saldı. Lâkin bu emr-i pür-iber Kayser’in 

sinek kalbine eser etmeyip emr eyledi, bir beyt-i muzlim ve harâbda bî-taâm 

u şarâb hapsettiler. Ve her gün üstüne bir miktar meyte ve lahm-i hınzır 

atarlardı. Ve muztarr olup onlardan tenâvül eder zannederlerdi. Pes ol 

merd-i mehâmmın bu vecihle erba‘îni tamâm oldukta üstüne girip gördüler 

ki, bir gûşede bî-bâk oturur ve ol etler ki attıkları etler cemîsi durur. Hayret-

leri artıp eyittiler: “Dîn-i Muhammed’de hûd-i hâlet-i iztırarda ekl-i meyte 

helal ve def-‘i [96b] zarûreti mahmasa içün tenâvül-i hınzıra mecâl vardır. 

Sende hûd-i iztırâr mukarrardır. Dağdağa-i cû‘le hâlin mükedder idi. Pes 

niçün bunlardan ekl ü bel‘ ile zarûretini def’ etmedin.” Cevap verdi ki, “eğer 

onlardan ekl eylesem murâdınız hâsıl olup maksûdunuza vâsıl olur muy-

dunuz?”. Eyittiler: “Neam”. Pes onun içün ettim ki, sizin maksûdunuz hâsıl 

olmayıp gazâbınız evvelkinden müzdâd ola. Pes Kayser eyitti: “Gel bana 

secde eyle ki, seni sâir esirler ile azâd edip kavminize dilşâd edim”. Pes ol 

mübâriz-i mehâm şîr-ikdâm eyitti: “Bizim dînimizde Allah’tan gayrıya secde 
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haramdır. Her ne denlü zülüm u azâb ve zecr ü ‘itâb edersen ol fiil-i kabîhi 

irtikâb etmek yoktur”. Pes Kayser-i menhûs eyitti: “Gel imdi desti-bûs eyle 

ki, etbâınla halâs olasın”. Mübariz eyitti: “Şeriatımızda takbîl-i yed câiz de-

ğildir meğer ki, sultân-ı âdil ya peder yâ üstâd-i kâmil ola”. Kayser eyitti: 

“İmdi alnımı öp ki, ‘ahdime vefâ ve kamû hâcetlerini revâ edim”. Mübariz 

eyitti: “Bu fiili kabul ettim ol şartla ki, ne edersem edim ve alnını istediğim 

gibi öpem”. Kayser dahi bu makûle râzı olup [97a] yenini Kayser’in alnına 

koydu ve yenini öpmek niyetiyle Kayser’in alnını öptü. Kayser dahi ahdine 

vefâ edip cemî’ usêrâyı âzâd ve ol merd-i şîr-sûlet ü pür-selâbeti envâ-‘i 

‘atâyâ birle dilşâd eyledi. Vaktâki ol merd-i kâmil Hazreti Ömer’in meclis-i 

şerîfine vâsıl oldu, eyitti: “Ashab-ı rasûlün kemâl-i ihtiyaçları vardır. Lâyık 

budur ki, onları nefsine şerîk ve ol tahsil ettiğin malda teşrîk edesin”. Ol 

dahi Hazreti Ömer’in kelâmını kabûl ü teslîm edip emvâl-i mezbûrayı 

ashâb-ı kirâm ortasında taksîm eyledi.  

Hafî ve cenî değildir ki, bu haber-i pür-iber ve bu nefer-i pür-mağz en-

hâ-i fevâid ü envâ-‘i avâidi müştemil olup tedâîf ü hilâl-î durûb-i hikem ü 

nesâih ile mâlâmâldır. Erbâb-i ebsâr-i sâkibetü’l-enzâra lâyık budur ki, bu 

eser-i ibret-nümâyı dîde-yi teemmül ü îtibarla bînâ olup bihâr-i matâvisin-

den dürer-i gurer fehâvîsini gavvâs-i akıl ü fikret ile istihrâc ü istiksâ edeler.  

 

El-Bâbü’t-Tâsi’ ve’s-selâsûn 

Fîmâ yemnau’l-muhtesibu ‘ani’t-tarîki ve mâ lâ yemnauhû 

Mültekat’ta mezkurdur: Esnâ-i tarîke hâric olan mîzâbları kimesne [97b] 

men‘e kâdir değildir. Fetvâ bunun üzerinedir. Eğerçi Fakih Ebu Câfer’den 

hilâfı naklolunur.  

Sıbyân-i beled esnâ-i tarikte cevizle ya gayrı nesne ile mülâabe etseler 

mutlakan men’ olunmak gerektir. Ol sebepten ki, şuğl-i tarîk ile nâsa zulm ü 

tazyîk ederler. Amma cevizlerini kesr etmek câiz değildir. Kifâye-i Şâbiyye’de 

mezkurdur: İmâm Ebu Hanife Nûman, Süfyân-ı Sevri ile ba‘zı esvakta 
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seyrân ederlerdi. Nâgâh bir yola uğrarlar ki, sıbyân-i beled ol yerde cevizle 

oynarlar. Çûn Hazreti Ebu Hanife ki, ol makâma erdi ‘ale’l-gaflet ol sıbyânın 

bir cevizini basıp kırdı. Pes sabî küstâhâne durup eyitti:   غد شيخ  عليكاي  القصاص   ا   

yani yevm-i kıyâm ü rûz-i haşr-i enâmda kesr ettiğin cevizin kazâsına hâzır 

ol. Vaktâki, Hazreti Ebu Hanife bu kelâmı gûş etti, hemin saat bî-hûş olup 

düştü. Yine ki, aklı başına gelip havâssını cem’ eyledi, Süfyân eyitti: “Yâ 

İmâm! Bir sabînin kelâmından lâ ya‘kil bu mertebede münfail olmak ne-

dir?”Pes Hazreti İmam eyitti: “Havf eyledim ki, ol sabîye bu kelâmı melâike 

telkîn edip âlem-i bâlâdan ta‘lim ve ilkâ olunmuş ola”. Amma yoldan [98a] 

gayrı yerde mülâabe etseler eğer bi-tarîki’l-kimâr lu‘b ederlerse men’ olun-

mak gerektir. Eğer kimardan hâli ise men’ olunmazlar. Rivâyet olunur ki, 

İbn Ömer (r.a) a‘yadda mülâabe içün sıbyânına ceviz iştirâ ederdi. Ve sıbyân 

onunla mülâabe edip ol cevizlerden ekl ederlerdi. Hazreti Ali’den dahi bu-

nun misli rivâyet olunur.  

Bir kimesne tarîk-i âmmda turâb ya tîn ahz etmek dilese eyyâm-i vahlde 

beis yoktur. Zira tenkıye-i tarîke sebeptir. Eyyâm-i vahlden gayrı yerde eğer 

âmmeye zarar olursa ahz câiz değildir.  

Hâniyye’de mesturdur: Ebu Bekir demiştir ki, sûkta raşş-i mâ etmeye 

ruhsat yoktur. Eğer gubâr çok dahi olursa. Amma Ebu Nasr Debbûsi eyitti: 

“Raşş-i mâ’dan garaz teskîn-i gubâr olıcak beis yoktur. Amma kadr-i teskin-

den zâid olıcak helal değildir.” Muhtâr budur.  

Bir kimesne tarîk-i âmmde zülle ihdâs etmek dilese eğer âmmeye zarârı 

varsa bi’l-ittifâk câiz değildir. Ve âhâd-i müsliminden bir şahıs kable’l-ihdâs 

men‘e ve ba‘dehû tarha kâdirdir. Eğer kimesneye zarârı yoksa İmâm-ı Âzam 

mezhebinden sahih budur ki, âhâd-i müsliminden [98b] bir şahıs men’ ve 

tarha kâdirdir. İmam Muhammed katında ancak men’e kâdirdir, tarha kâdir 

değildir. İmam Ebu Yusuf katında hiç birine kâdir değildir. Amma tarîk-i 

hâssda medâr-i hüküm şürekânın iznidir. Lüzûm-i zarar değildir. Tarîk-i 

gayr-i nâfizde bir zülle bulunup evvel hâli nâmâlum olsa kimesne onu hed-

me kâdir değildir. Eğer bed-i hâli ma‘lûm ise hedm olunur. Eğer zülle-yi 
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mezbûra sikke-yi nâfizede bulunsa, gerekse bed-i hâli ma‘lûm olsun gerek 

olmasın hedmolunur. İllâ Ebu Yusuf katında ki, âmmeye zarârı olursa hedm 

olunur. Bu babta asl u medâr oldur ki, her nesne ki, tarik-i âmmda vâki olup 

ma‘lûmü’l-hâl olsa hâdis-i mevziine vaz’ olunup raf’ olunur. Ve her 

meçhûlu’l-hâl olan nesne ki, sikke-yi gayr-i nâfizede bulunsa kıdemine 

hükmolunup hâli üzere terkolunur.  

İmam Hâherzâde’den menkuldür ki, tarîk-i hâs oldur ki, bir tâife bir arḍı 

bi- tarîki’l-iştirâk iştirâ edip taksîm edeler ve cümleden bir miktar yeri tarîk 

içün ta‘yîn edeler. Bu vecihle vâki olan tarîk tâife-yi mezbûranın milkleri 

olup ‘alâ vechi’l-iştirâk tasarruf ederler. Amma tarîk-i âmm oldur ki, 

[100a]116 cânib-i imamdan şehrin hâneleri taksîm olundukta tarîk içün bir 

miktar ta‘yîn oluna. Şemsü’l-eimme Halvâni’den menkuldür: Tarîk-i hâs 

oldur ki, onun ashâbı kavm-i mahsûr ola ve illâ tarik-i âmmdir.  

Tarîk vâsi’ olup bir tarafında âmme içün mescit binâ etseler eğer tarîke 

zarâr gelmezse câizdir.  

Beyne’l-mekâbir murûr eden kimesnelere ihtisâb olunur, meğer ki, tarîk-

i kadîm ola.  

Esnâ-i tarikte cülûs edip bey‘i metâ câiz değildir, meğer ki, tarîk vâsi’ 

olup mêrraya zarârı olmaya. Eğer cülûsunda zarar mukarrar ise onunla 

muâmele lâyık değildir.  

Bir kimesne cidârının yoldan tarafını tatyîn eyleyip tarîk-i müslimîni 

kadr-i tîn şuğl eylese muktezâ-yi kıyâs üzere hedmolunmak gerektir. Amma 

bi-hasebi’l-istihsân hedmolunmaz. Nasr b. Muhammed’den mervîdir ki, bir 

kimesne hâric-i cidârını tatyîn etmek dilese duvarını sıva miktarı hakk edip 

ba‘dehû tatyîn etmek gerektir. Rivâyet olunur ki, İmam Ahmed’in bir tilmîzi 

‘atîk-i cidârının yoldan tarafını tatyîn edip tarîk-i âmmdan kadr-i zufr yer 

ahz eyledi. İmâm-ı mezbûr bu fiili istimâ edip tilmîz-i mesfûru [100b] der-

 
116 Yazma nüshada 99 ve 100. Sayfalar aynı.  
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sinden men’ eyledi ve eyitti: “Bu makûle kimesneye ulûm-i İslamiyye ta‘lîm 

etmek lâyık değildir.”  

Fetâvâ-yi Nesefî117’de mezkurdur: Bir kattân tarîk-i âmmda kutn vaz’ ey-

leyip muhtesibin men‘iyle mümteni‘ olmasa ve muhtesib kutn-i mezbûrun 

ihrâkını maslahat görüp ihrâk eylese bahâsını ḍâmin olmaz.  

Bir kimesne sûk-i âmmda hafr-i bi’r ya binâ-yi dükkân eyleyip bir ki-

mesnenin helâkine bâis olsa eğer hafr ü binâ izn-i imam ile ise ḍamân lâzım 

gelmez, değilse lâzım olur.  

Hâniyye’de mezkurdur: Bir kimesne dâbbesini sûk-i devâbda îkaf eylese, 

ol dâbbe sebebiyle bir nesne telef olsa dâbbenin sâhibine ḍamân lâzım ol-

maz. Zîra sûk-i devâbda îkâf-i dâbbe izn-i vâli iledir. Kezâlik şatt-i bahrda 

îkâf-i sefîne sebebiyle bir nesne helâk olsa ḍamân lâzım olmaz. Zîra ol dahi 

izn-i imamladır.  

Hâniyye’de mesturdur: Bir kimesnenin hâiti münhedim olup yola düşse 

tahliye-i tarîk ile emr olunur. Eğer etmeyib onun sebebinden bir nesne helâk 

olsa sâhibu’l-hâite ḍamân lâzım olur.  

Hâniyye’de mesturdur: Sikke-yi gayr-i nâfizenin ashâbından biri finâ-i 

dârında turâb vaz’ eylese ya dâbbesini [101a] îkâf eylese ya hânesinin bâbına 

kademe vaz’ eylese ve efâl-i mezbûra sebebiyle bir nesne helâk olsa ḍamân 

lâzım olmaz. Amma umûr-i mezkûru tarîk-i müsliminde ihdâs eylese bi’l-

ittifâk ḍâmin olur.  

Zehîra’da mezkurdur: Bir kimesne yol üstünde oturursa eğer bi-gayri 

hâcetin cülûs ederse men’ olunur. Eğer kesret-i meşiyden fütûr gelip is-

tirâhat içün cülûs eylese ve onun cülûsundan kimesne mutezarrır olmasa 

men’ olunmaz. Eğer onun cülûsu sebebiyle bir nesne helâk olsa ḍamân lâzım 

olur. Zîra cevâz-i cülûs şart-i selâmetle meşruttur.  

 
117 El-Fetâvâ en-Nesefiyye, Hanefi fakihlerinden Necmeddin Ömer b. Muhammed b. Ahmed 

en-Nesefi’nin (ö. 537) fetvalarını içeren eseridir. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 
Fatih bölümü 002345 numarada kayıtlı nüshadır.  
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El-Bâbü’l-erba’ûn 

Fi’l-ihtisâbi fi’s-salât 

Bir kimesnenin hâtunu kat‘an namaz kılmasa ve zevcinin zimmetinde 

mehrinden nesne olmasa evlâ budur ki, ol ‘avrata talak vere. Ve terk-i salât 

ettiği sebepten cemâlini naks etmiyecek kadar dövmek câizdir.  

Şerh-i Tahâvi-yi Kebîr’de mezkurdur: Kur’an’ın ba‘zı sûrelerini ba‘zı 

salâta ta‘yîn ü tahsîs edenlere ihtisâb olunur ve salatta ta‘dil-i erkân ve tu-

ma’nînete riâyet etmeyenlere iâde ile emrolunur. Eğer gazâb-i musallîden 

ihtirâz ederse mehmâ emken kelâmını telyînüe terfîk [101b] edip ‘arz-ı ke-

lamda ta‘rîz ü iş‘âr ya bir tarikle vech-i tahfîfden istifsâr ede. Niteki Fakih 

Ebu Bekir Havârizmî’den nakl olunur: Mescidde bir kimesne gördü ki, 

salâtını tahfîf edip ta‘dil-i erkân u riâyet-i itmi’nân eylemez. Sabreyledi ta ki, 

zu‘mınca salâtını itmâm etti, pes fakih-i mezbûr şahs-ı mesfûrun eline yapı-

şıp hânesine iletti ve her vecihle ta‘zîm ve tevkîr edip yanına oturdu. Ve bir 

tabak helva ihḍâr ettirip önüne getirdi. Ba‘de zâlik eyitti: “Mîzâcınızda fütûr 

ve kuvânızda bilcümle kusûr fehm eyledim. Sebeb-i infiâl ve mûceb-i teğay-

yur-i ahvâl nedir ki, mümkün oldukça def‘ine mübâşeret ve ıslâh-i mîzâc ve 

tahsil-i ‘ilâc içün sa‘y ü hareket olunsa”. Pes şahs-ı mezbûr eyitti: “Bir kez 

benim mîzâcımda fütûr yoktur”. Pes fakih kasd-ı ta‘rîz edip eyitti: “salâtı 

tahfîf ve terki ta‘dîl ettiğinden ben seni merîz anladım”. Pes ol kimesne 

kusûruna vâkıf ve noksânını mukirr u mu‘terif olup ittüği sehv ü halel ve 

hatâ ü zelelden istiğfâr eyledi.  

Kifâye-i Şâbiyye’de mezkurdur: Bir kimesne bir vaktin salâtını terk eylese 

ol kimesne fâsık olup [102a] şehâdeti kabûl olunmaz. Ve kazâyâ ve sâir 

emânât-i müslimîne sâlih olmaz ve ta’zire müstehak olur. İmâm-ı Âzam’dan 

rivâyet olunur: Bir kimesne üç gün salâtı terk eylese katle müstehak olur. 

Muhît’te mezkurdur: Bir kimesne bir şahsı tamam bir gün amel içün istîcâr 

eylese, ol şahsa lâzımdır ki, tamâm-ı müddetedek amelini edâ eyleyip sa-
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lavât-i mefrûzattan gayrı nesneye meşgûl olmaya. Fetâvâ-yi Ehli Semer-

kand118’da mesturdur: Ba‘zı meşâyih demişler ki, şahs-ı mezbûr süneni dahi 

edâ etmek câizdir. Amma nevâfile iştigâl bi’l-ittifâk câiz değildir. Ve ‘aley-

hi’l-fetvâ. Ebu Ali Dekkâk demiştir ki, müste’cir mısrda vâki olan ecîrini 

salât-i cumâdan men’ etmeye. Eğer mescid ba‘îd ise dilerse ityân-i cumâya 

iştigâli kadar ücretini nakseyleye. Amma mescid karîb ise aslâ naksetmeye.  

Bir kimesne ba‘de’l-ezân mescide dühûl eylese namaz kılmazdan evvel 

mescidden hurûc mekruhtur. Meğer ki, yine rücu‘ niyetiyle bir hâcet içün 

hurûc eyleye yâhut mescid-i âharda intizâm-ı cemâat onun varmasına 

mevkûf ola. Eğer salât-i mezbûru edâ etmiş bulunsa kable’s-salât hurûc ca-

izdir. [102b] Meğer ki, ikâmete şurû‘ oluna. Ol taktirce salâta dühûl lâzımdır. 

Meğer ki, salât-i fecir ya salât-i ‘asr ola.  

İnsana müvâceheten namaz kılmak mekruhtur. Ve kable salâti’l-‘îd mu-

sallâda teneffül edenlere ihtisâb olunmak gerektir.  

Fakih Ebu’l-Leys Bostan’da zikr eyledi: Uyuklarken namaz kılmak mek-

ruhtur. Eğer efâl-i salâtı ve ahkâm-i kırâatı tamâm-ı riâyet ederse salâtı câiz-

dir. Enes b. Mâlik’ten mervîdir ki, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 

ba‘zı eyyamda mescide dühûl ettikte iki ‘amûd ortasında bir habl-i memdûd 

gördü ve “bundan garâz nedir?” deyû suâl eyledi. Cevap verdiler ki, falan 

kimesne vaz’ etmiştir ki, nevmi gâlib oldukça ol habl-i memdûda taalluk 

eder. Pes Hazreti Rasûl buyurdu: 119فليصل   إذا عقل فإذا خشي أن يغلب فلينم yani aleyhi’s-

salâtu ve’s-selâm, mağlûb-i nevm olmayıp efâl ü a‘mâlını ta‘akkul ettiği ez-

manda salâta meşgûl olsun ve her kaçan ki, nevmi gâlib ola, bir miktar hâbe 

varıp dağdağa-i nüâsı def’ eylesin.  

 

 
118 Fetavâ-yi Ehli Semerkand, bu eser hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık.  
119 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/204  
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El-Bâbü’l-vâhidu ve’l-erbaûn 

Fi’l-İhtisâb bi-hasebi istimâli’d-devâbb 

Muhît’te mezkurdur: Karâr içün zahr-i dâbbede [103a] cülûs mübah de-

ğildir. Devâbbı nefret ü firârı içün ḍarb câizdir. Amma asârı içün ḍarb câiz 

değildir. Zîra nufûr sû-i hulkdan nâşidir. Pes muhtemeldir ki, ḍarb ü te’dib 

ile ol hulk-i habîsi terk ede. Amma asâr za‘fından nâşidir. Şekk yoktur ki, 

ḍarbla za‘f zâil olmaz belki müzdâd olur.  

Bir kimesne bir ‘usfûru azâd eylese, eğer niyeti tahlîs ü tefrîh ise müsâb 

olur, eğer tahrîm-i intifâ niyet ederse âsim olur. Pes meşrû olan budur ki, 

hîn-i tetayyurde tahlîs ü tervîh niyet edip ba‘dehû her kim sayd ederse mu-

bah olsun diye, tâ ki, sâniyen sayd eden kimesne âsim olmaya. Zira tetayyur 

ve tahlîs ile evvelki milki zâil olmaz. Eğer sâniyen sayd eden kimesne bilse 

ki, ol tayrı sâbikan bir kimesne sayd etmiştir, ona reddetmek lâzımdır.  

Mültekat’ta mezkurdur: Şât-ı hâmil vilâdete müşrif olıcak vaz-‘ı haml 

etmeden zebhetmek mekruhtur. 

Ebu’l-Kâsım eyitti: Kelb iktinâ etmek câiz değildir. Meğer ki, sayd içün 

ya hıfz-i mâşiye içün ola. Hadis-i şerif’te vârid olmuştur ki, bir kimesne kelb 

iktinâ eylese her gün amelinden bir kîrât [103b] naks olur, meğer ki, sayd ya 

hıfz-i zer‘ ya hıfz-i mâşiye içün ola. Kelb-i esved ki, sevâdı sâfi olup benî 

olmaya, kilâbın esve’idir, katille emr olunmuştur.  

İki kimesne bir himâra râkib olsalar tahammül ederse men‘ olunmaz. 

Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir himâra râkib olup 

Usâme b. Zeyd’i irdâf eyledi ki, ol himârın ikâfının zâhiri katîfe idi. Niteki 

Sahîh-i Buhâri’de mesturdur.  

 

El-Bâbü’s-Sâni ve’l-erbaûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘alâ’t-tayrati ve’t-tekhîn ve’t-tencîm 

Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur:  
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 من استقسم أو تكه  ن أو تطري   طرية يرد  ه عن سفره مل ينظر إىل الد  رجات األعلى120 

Yâni ‘aleyhi’s-selâtı ve’s-selâm, bir kimesne ki, istiksâm ede ya tekehhün 

eyleye ya bir vecihle tetayyur ede ki, seferinden men‘ eyleye ol kimesne 

derâcât-i ‘ulâya nazar eylemez. İstiksâmın mânası kasem ve nasîb talep et-

mektir. Ezlamla yâni ol kidâhla ki, meysire ‘azmettiklerinde ol kidâhı icâle 

ederler ve ol kidâh ile lahm-i cezûru iktisâm ederler. Niteki zamân-i câhili-

yette ‘arabın âdeti pür-şenâatlerinden idi. Vaktâki, rûy-i zemîn ve vech-i 

semâvât ve erazîn bedr-i münîr-i şeriat ve kevkeb-i dürr-i [104a] dîn ü millet 

ile mustezî ü müstenîr oldu, âdât-i câhiliyye zülumât-i leyliyye gibi muzme-

hal u murtefâ oldu. Ol âdet-i pür-şenâat dahi nücûm u kehânet gibi menhî 

olup terk olundu. Amma mücerret tatyîb-i hâtır ve tavtîn-i nefs içün ba‘zı 

mevâzide ikrâ’ câizdir.  

Abdullah eyitti: Bir kimesne hânesinden hurûc edip bir tarafa mütevec-

cih olsa ba‘dehû bir nesneden tetayyur edip mahza ol sebepten rücu‘ edip 

seferini terk eylese ol kimesne müşrik u âsi olur.  

Tecnîs ve Mezîd’de mezkurdur: İlm-i nücûmu ta‘allum haramdır, illâ 

mârifet-i kıble ve tahrîr-i fey’-i zevâl kadar câizdir.  

Muhît’te mezkurdur: Hâme ki, gece ile öter bir kuştur, sayha eylese ve 

bir şahıs dese ki, falan merîz vefât eder, ba‘zı meşâyih katında ol kimesne 

kâfir olur. Bir kimesne sefere müteveccih olup nâgâh ak’ak sayha eylese ve 

ol kimesne ondan tetayyur edip seferinden rücu‘ eylese ba‘zı meşâyih katın-

da kâfir olur.  

Fudayl’den suâl olundu ki, ki,  121أنزل على   مم  د يقول فقد كفر مبا  أتى  كاهنا وصد  قه مبا  من 
hadis-i sahihtir, mânâsı nedir? Cevap verdi ki, kâhinden murad sâhirdir. 

Yine [104b] suâl olundu ki, mesrûkâta ilm-i dâvâ eden eşhâs bu haberin 

mazmûnuna dâhil midir? Dâhildir, deyû cevap verdi. Yine suâl olundu ki, ol 

 
120 Kenzü’l-ummâl, 4/23  
121 Tercüme ve tahrici geride geçti  
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mudde‘îler derlerse ki, bize cinnîler haber verir, biz onların haberi ile haber 

veririz. Cevap verdi ki, böyle diyenler bî-şüphe sâhirler ve kâhinlerdir ve 

her kimesne ki, onları tasdîk eder kâfir olur. Zîra guyûba ‘adem-i ittilâ em-

rinde ins ü cin müsâvidir.  

 قال هللا تعاىل : فلم  ا خر   تبي  نت اجلن   أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ىف العذاب املهني122  

Amma tefâül menhî değildir belki mesnundur. Niteki Hazreti Rasûl is-

tiskâ içün hurûc ettikte ridâsını tahvîl edip kalb-i ridâyla inkılâb-i hâle tefâül 

eyledi.  

Kelime-yi sâliha dahi fâldır. Yani bir kimesne ansuzun bir iyi söz istimâ 

edip mûcebiyle amel eylese câizdir. Hazreti Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi 

ve sellem buyurdu: kimesneden  ,selâm-yani aleyhi’s 123 العدوى وال طرية ويعجبين الفال
kimesneye maraz sirâyet eylemez ve tetayyurun vechi yoktur amma fâlı 

beğenirim. Suâl ettiler ki, “Yâ Rasûlallâh! Fâl nedir?” buyurdular ki, لكلمة  أ  

i sâlihadır ki, y-kelime lo ldan murâd, fâselam-yani aleyhi’s 124 الص  احلة يسمعها أحدكم
sizden [105a] biriniz hâricden istimâ eder.  

 

El-Bâbü’s-Sâlisu ve’l-erbaûn 

Fi’l-İhtisâbi ‘ale’l-bidai’l-vâkiati fi’l-enkihati 

Sâhibu’l-kitâb ider: Fî zamâninâ vâki olan enkihada nice türlü bidat ir-

tikâb olunur.  

Evvelen: Meclise me‘âzif u melâhi ihzâr ederler. Hürmetinde şek yok-

tur. Eğer suâl olunsa ki, îlân-i nikâh içün istîmâl-i düf hadîs-i şerif ile sâbit 

değil midir? Cevap budur ki, Fakih Ebu’l-Leys Bostan’da zikr eyledi: Mervî 

 
122 “Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azab 

içinde kalmamış olacaklardı”. Sebe süresi 14 (DİB Meali)  
123 Buhari, Kitâbu’t-tıbb, 19, 42, 44; Müslim, Selâm, 102, 107; Ebu Davud, Kitâbu’t-tıbb, 24 
124 Buhari, Kitâbu’t-tıbb, 19, 42, 44; Müslim, Selâm, 102, 107; Ebu Davud, Kitâbu’t-tıbb, 24  
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olan hadîs-i şerifte ḍarb-ı düf îlân-i nikahtan kinâyedir. Ne ân ki, murâd bi-

‘aynihi ḍarb-ı düf ola.  

Sâniyen: Meclise mugannîler ve ba‘zı oyuncular ihzâr edip onlarla te-

lehhî ederler. Bunların dahî hürmetinde kelâm yoktur.  

Sâlisan: Cüdrân-i beyti siyâb-i cemîle ile tezyîn ederler. Vaz‘ı mezbûr 

eimme-yi Hanefiyye katında mekruhtur. İmam Ahmed b. Hanbel katında 

haramdır.  

Râbian: Atlara binip bi-gayri hâcetin şehri tavâf ederler. Fiil-i mezbûr 

nice türlü mekrûhı müştemildir. Mâlâyâniye iştigaldir ve devâbbı bi-gayri 

menfaatin isti‘mâl ve bi-gayri hâcetin yollarda halka muzâhame ve 

mudâyaka ve siyâb-i cemîle ile murâyât ve tebehhur gibi.  

Hâmisan: Cilve edip ‘arûsu mahzar-i ricâle ihzâr edip ecânibe ‘arz eder-

ler ve mahzar-i [105b] ricâlde tecellî eden mer’e muhaddere değildir.  

Sâdisan: Sadûru ve hâtibi bast-i harîr üzere iclâs ederler. Cevâzı muhte-

lef fîhtir.  

Sâbian: Zevceyn beyninde tamâm-i ülfet içün ba‘zı a‘mâl-i sihriyyeye 

mübâşeret ederler. Ma‘a hâzâ sihir bi-cemî-‘i envâ‘ihî haramdır.  

Sâminen: Enkiha-yi mulûk ü ekâbirde evânî-yi sîm ü zerden ekl ü şurb 

ederler. Evâni-yi mezbûranın isti‘mâli haram idüği zikr olunmuştur.  

Tâsian: Evliyâ zevci medihte ifrât edib kizb-i sarîhe mürtekib olurlar. 

Ma‘a hâzâ kizb cemî-‘i edyânda haramdır.  

Âşiran: Zevce harîr ilbâs ederler. Kâinen men kâne lubs-i harîr ricâle ha-

ramdır.  
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El-Bâbü’r-Râbi’ ve’l-erbaûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘alâ men yedau şa‘ra’r-ra’s 

Muhît’te mezkurdur: Bir kimesneye ya başını tıraş eyle ya tırnağını kes, 

Hazreti Rasûl’ün sünnetidir deseler, ol kimesne dahi mukâbelede “sünnet 

ise dahi etmezem”, dese kâfir olur. Sâir sünnette dahi hâl bu minvâl üzere-

dir. Kaz’ yani etrâf-ı ra’sını halkedip vasatında bir miktar şa‘r terk eylemek 

ya ‘aks eylemek mekruhtur. Ba‘zı meşâyih mekrûh olan kaz‘den murâd 

sabînin ra’sını halkedip ba‘zı mevâziinde bi-tarîki’t-tefrîk şa‘r terk etmektir.  

[106a] İmam Gazâli demiştir: Fî zamâninâ irsâl-i şâ‘r mekruhtur. Zira 

vaz‘ı mezbûr şi‘âr-i ‘aleviyyedendir. Pes gayrı ‘alevî irsâl-i şa‘r edincek telbîs 

etmiş olur. İhyâ’da mezkurdur: Şa‘r-i ra’sı derenden ve kummelden tanzîf u 

tathîr müstehabdır. Gasl u tedhîn ile niteki Hazreti Rasûl-i pür-usûl iki gün-

de bir mübârek saçını tedhîn u tercîl edip ashâb-ı kirâma dahi emrederdi. 

Mervîdir ki, bir gün Hazreti Rasûl’ün meclis-i şerif u mağnâ-yi latîfine bir 

şahıs dâhil oldu ki, saçları dağılmış ve sakalının telleri bir birine karışmış. 

Hazreti Rasûl ol şahsı gördükte buyurdu: “Şol kimesne bir miktar dühne 

mâlik değil midir ki, onunla şa‘rını ıslâh u ikrâm ede. Ba‘dehû eyitti:   يدخل
ur ki, olzınız meclise dâhil izden ba‘selâm: S-sYani aleyhi’ 125 شيطان أحدكم كأن  ه 
kerâhet-i sûret ü hubs-i hey’ette, keennehû şeytâni racîm, pür-halk-i 

zemîmdir.  

Haber-i sâbik ve hadîs-i lâhikden munfehim olan budur ki, her mü’min 

u muvahhide lâyık budur ki, mehmâ emken zâhirini dahi tahsîn ve vücûh-i 

mubâha ile tahliye ve tezyîn edip birûnu [106b] dahi derûnu gibi pâk ve 

mirât-i cebîni âyine-sıfat gerd-i kederden tânbâk ola tâ ki, kerâhet-i sûreti ve 

hubs-i hey’eti sebebiyle kulûb-i nâs onunla muâmele ve ülfetten imtinâ u 

nefret etmeye.  

 
125 Kenzü’l-ümmâl, 6/660  
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Gulamda kass ve kafâ vaz’ etmekte beis yoktur. Yani gulâmın şa‘rını 

cebînine birebir kesmek caizdir. Ve ba‘zı şa‘rını dahi kafasında terk caizdir.  

 

El-Babü’l-Hâmisu ve’l-erbaûn 

Fi’l-ihtisâbi ‘alâ men yetekellemu bi-kelâmi’l-küfr 

Her kelime-yi habîse ki, kâiline bir cihetten küfr îcâb eyleye ya mücerret 

isâet u hatâ îcâb eyleye, muhtesibe lâzımdır ki, o makûle kelâmı tekellüm-

den men‘ eyleyip cerîmesi mikdârı zecreyleye. Ve bu babda takdîr-i re’y 

muhtesibe mufavvazdır. Eğer ashâb-ı re’yden ise ve illâ ehl-i ilme mürâcaat 

edip onların kelâmıyla amel ede.  

Kelime-yi mahsûsanın vücûh-i ‘adîdeden küfre ihtimâli olup vech-i 

vâhidden ‘adem-i küfre hamli kâbil olsa müftiye lâzımdır ki, küfürden hâli 

olan veche meyledip kâil-i mezbûrun küfrüne fetvâ vermeye. Ba‘de zâlik 

sûret-i mezbûrada eğer kâilin murâdı küfürden hâli olan veche ise İslâmına 

zarar gelmez. Eğer vücûh-i küfürden birini murâd ettiyse fetvâ-yi müftî 

müfîd olmayıp kâil-i mezbûra [107a] tevbe u rücu‘ ve tecdîd-i nikâh lâzım 

olur.  

Bir kimesne ihtiyârıyla kelime-yi küfrü tekellüm eylese ve ol kelimenin 

mûcebinin küfür idüğine vâkıf olsa, eğer ‘an itikâdin tekellüm ettiyse bi’l-

ittifâk kâfir olur. Eğer kelime-yi küfür idüğini bilmese ya ‘an itikâdin tekel-

lüm etmediyseyine âmme-yi ‘ülemâ katında küfrü lâzım olur. Cehl-i kâil 

özür olmaz.  

Bir kimesne tekellüme kasd edip nâgâh lisânına kelime-yi küfür câriye 

olsa meselen 126الاله اال هللا demek isterken ur. olfir dese kâ 127 أن   مع هللا إهلا آخر 

 
126 “Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur”  
127 “Allah’la birlikte başka ilah da var”  
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Ecnâs128’ta mezkurdur: İmam Muhammed’den rivayet olunur: Bir ki-

mesne 129أكلت demeyi kasd edip i güzîn -maz. Meşâyiholdese kâfir  130 كفرت
ridvânullahi aleyhim ecmaîn demişler ki, cevâb-ı mezkûr beynehû ve 

beynallâha mahmuldür. Amma bi-hasebi’l-kazâ musaddak değidir. 

Kalbinde küfrü iḍmâr eylese, ya ba‘de zamân kâfir olmaya kasd eylese fi’l-

hal kâfir olur.  

Bir kimesne kelime-yi tevhîdi tekellüm kasd edip له ال إ  deyip هللا  ال  إ  vasl et-

mese kâfir olmaz.  

Bir kimesne yârın falan ölürse kâfir olayım dese, Ebu’l-Kâsım dedi ki, 

fi’l-hâl kâfir olur.  

Ecnâs’ta mezkurdur: Bir kimesne bir şahsa küfürle emretmeyi ‘azîmet 

[107b] eylese mücerret ‘azmi sebebiyle kâfir olur.  

Bir kimesnenin hâtırına küfür îcâb eden ba‘zı umûr hutûr eylese ve on-

ları mekruh görüp tekellüm etmese islâmına zarar gelmez. Bel vasf-ı mezbûr 

mahz-ı îmandır.  

Bir kimesne kelime-yi küfrü tekellüm edip sâmi olanlar hunde kılsalar, 

mütekellim ve sâmi cümlesi kâfir olurlar.  

Bir kimesne nefsinin küfrüne râzı olsa fi’l-hal kâfir olur. Amma gayrının 

küfrüne râzı olsa lüzûm-i küfürde ihtilâf etmişler. Şeyhülislam Şerh-i Si-

yer’de dedi: Gayrın küfrüne rızâ ol zamanda küfür olur ki, nefs-i küfrü câiz 

görüp istihsân eylese. Amma küfrü istihsân etmeyip dese: “Falan şahıs mûzî 

bi’t-tab‘dır, Hüdâdan dilerim ki, küfrü üzere fevt olup Hak Teâlâ’nın 

gazâbına mazhar ola ve ettiği zülüm ve gadrın cezâsını bula” kâfir olmaz. 

Pes Bir kimesne bir zâlime dese ki, Allah Teâlâ seni küfür üzere hatmeylesin, 

 
128 El-Ecnâs fi’l-Furû, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ömer en-Nâtifi’nin (ö. 446/1054) 

fıkıh alanında telif etmiş olduğu eseridir. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Carul-
lah bölümü 000568 numarada kayıtlıdır.  

129 “yedim”  
130 “kafir oldum”  
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ya âhir vaktinde senden îmânı selb eylesin, ol kimesne bu kelam sebebiyle 

kâfir olmaz. İmâm-ı Âzam’dan rivâyet olunur ki, gayrın küfrüne rızâ bilâ 

tafsîl mutlakan küfürdür.  

Ma‘lum ola ki, bir nesne bilâ hilaf küfür ola, a‘mâl-i sâbikanın ihbâtını 

mûcibdir. Eğer kablehû haccetmiş olsa yine iâde [108a] etmek lâzım olur. 

Zevcine vat‘ı haram olur. Ve bu esnâda hâsıl olan veled veled-i zinâ olur. 

Ba‘de zâlik kelime-yi şehâdeti tekellüm eylese, eğer kablehâ tekellüm ettiği 

kelime-yi habîseden rücû murâd etmeyip ‘alâ ceryi’l-âdet tekellüm ederse 

küfürden halâs olmaz. Ve her lafız ki, küfür idüğinde hilâf olsa kelime-yi 

mezbûranın kâiline mücerret tecdîd-i nikah ve tevbe ve rücu‘ ile emr olunur. 

Amma mücerret hatâ îcâb eden kelimeyi tekellüm eylese mücerret tevbe ve 

istiğfâr ile emr olunur.  

 

Fasl 

Bir kimesne Hak Celle ve ‘Âlâyı celâl-i kibriyâsına lâyık olmayan umur-

la tavsîf eylese zülm ü nevm gibi ve ḍalâl u nisyân gibi ve taam ü şarâb gibi 

ya esmâ-i kirâm ya evâmir-i ‘izâmından birisini suhriye ve istihzâ eylese, ya 

Hak Teâlâ’nın vâ‘d u va‘îdini inkâr eylese kâfir olur.  

Bir kimesne dese ki, yeryüzünün tanrısı falandır, kâfir olur.  

Bir kimesne dese ki, Allah’ı cennette görürüz, kâfir olur. Belki cennetten 

görürüz demek gerektir.  

Bir kimesne dese “ne mekânı zitû hâli ne tûder heç mekân” kâfir olur.  

Bir kimesne dese: Sen bana zülmettiğin gibi Allah Teâlâ dahi sana zul-

meder, ya Allah Teâlâ kıyâmette hak ile [108b] kazâ ederse, ya insâf ederse, 

ya insâf içün oturursa, hakkımı senden alırım dese kâfir olur.  

Bir kimesne dese ki, falan kimesne hasta olmaz, Allah Teâlâ onu unut-

muştur, ya avratına dese ki, seni Allah’tan artık severim, kâfir olur.  
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Bir kimesne bir şahsa dese ki, salâtı terk etme, Allah Teâlâ sana azab 

eder. Ol dahi dese ki, benim marazım ya ‘iyâlim ya ba‘zı işgâlim varken ba-

na azâb ederse zulmeder, kâfir olur.  

Bir kimesne, fulâne hâtunu tezevvüç ettim, şâhidsiz, Allah’ı ve rasûlünü 

şâhid ettim ya Allah’ı ve firüştelerini şâhid ettim dese kâfir olur. Ol sebepten 

ki, rasûl ve firüşteyi gayba âlim itikât etmiş olur. Ma‘a hâzâ rasûl u melek 

Allah Teâlâ’dan gayrı bir ferd gayba muttalî değildir.  

Bir kimesne, enbiyâdan birine ‘ayb ü şeyn isnâd eylese ya sünen-i mür-

selinden bir sünnete râzı olmasa ya dese ki, falan kimesne rasûl olsa ben ona 

îmân getirmezdim ya Allah Teâlâ falan emri işle dese etmezdim ya eğer 

peygamberlerin kelâmı sâdık ise biz belâdan halâs oluruz, [109a] dese kâfir 

olur.  

Bir kimesne haberciyim demek makâmında “ben rasûlüm ya peygambe-

rim” dese kâfir olur.  

Bir kimesne dese ki, peygamber ins midir cinnî midir bilmezem, kâfir 

olur.  

Bir kimesne dese ki, Âdem peygamber bizi doğmuştur. Pes ba‘zı samiîn 

dese ki, imdi biz kamuca Allahzâdeler? oluruz, kâfir olur. Zîrâ bu kelâm 

Hazreti Adem’in zât-ı şerifini istihfâftır.  

Bir kimesne, dese ki, eğer kıble bu tarafa olaydı, namaz kılmazdım. Ya 

eğer Hak Teâlâ bana cenneti verirse sensiz istemezem ya sensiz girmezem, 

dese ya falan ile cennete girmek emr olunursa girmezem ya Allah Teâlâ ba-

na cennet verirse istemezem belki rûyet-i dîdâr isterem, dese kâfir olur.  

Bir kimesne, muavvizeteyn’den gayrı bir âyeti inkâr eylese ya 

Kur’an’dan bir âyeti istihzâ eylese ya Kur’an’ı hakîkaten mahlûk îtikâd eyle-

se ya darb-ı düf üzere Kur’an okusa kâfir olur.  
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Bir kimesne, bâliğ iken bana namaz vâcip değildir ya emr olunmamıştır 

dese ya âkil olan bitmeye kâbil olmayan fiile ibtidâ etmez ya eller bizim içün 

ederler, kâfir olur.  

Bir kimesne “namaz kıl” deyu emr olundukta “sabreyle, Ramazan gel-

dikte cümle namazları kılalım [109b] ya namazı kılmakla kangi işi ki, başa 

ilettik ya namazı kılsakta kılmasakta berâberdir ya Allah Teâlâ benim malı-

mı naks etti, ben dahi onun hakkını naks ederim ya “namaz kıl tâatin 

helâvetini bulasın” diyenlere “sen namazı terk eyle ki, bî-namazlığın helâve-

tini bulasın” dese kâfir olur.  

Bir kimesne şehr-i Ramazan dühûl ettikte, “bu uzun ay geldi ya ḍayf-i 

sakîl geldi” dese kâfir olur.  

İki kimesne mücâdele ederken birisi ابهلل اي سبحان هللا  ال  ال حول وال قوة إ  dese, l biri-

siال حول اي سبحان هللا ne işe yarar? Ya حول سبحان هللاال  nîdin? kâfir olur.  

Bir kimesne haram ekl ederken istihfâfen “bismillah” dese, ya kadeh-i 

hamrı ahz ederken, ya zinâ ya kumara şürû ederken “bismillah” dese kâfir 

olur.  

Bir kimesne kıyâmeti ya cenneti ya nârı ya mîzânı ya sırâtı ya hesâbı ya 

sehâif-i â‘mâlı inkâr eylese kâfir olur.  

Bir kimesne bir şahsa “sendeki on dirhemi ver” dese ol dahi “on dahi 

ver, yirmisini dahi kıyâmette veririm” dese ya bir zâlime “mahşerde hazır 

ol” diyene, “senin mahşerde ne işin vardır” dese kâfir olur.  

Bir kimesne bir şahsa [110a] “Dünyâyı âhiret içün terk eyle” dese, ol da-

hi “nakdi nisyeye vermezim” dese kâfir olur.  

Bir kimesne, sevap recâ edip, bir fakire mâl-i haram sadaka etse ya fakir 

ol malın haram idüğini bilip, mu‘tiye dua eyleyip, mu‘ti dahi âmin dese 

kâfir olur.  
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Bir şahsa, “helal ekl eyle” deseler, ol dahi “bana haram helaldan ehabdır 

ya haram yemek bana yarar ya haram yemek hoşça nesnedir ya dünyada bir 

helal ekl eder kimesneye götür secde edelim” dese kâfir olur.  

Bir kimesne, dese ki, “fesâd etmek dânişmendlikten yeğdir ya ‘ülemânın 

ta‘allum ettikleri destanlardır” kâfir olur.  

Bir şahsa, “gel meclis-i ilme gidelim” deseler, ol dahi dese ki, “onların 

dediğini etmeye kim kâdirdir? Ya benim meclis-i ilimde ne işim vardır? Ya 

benim ilm ile ne kârım vardır? Ya ilim kâseye serîd götürmez ya dirhem 

gerek ilim ne kâre yarar” kâfir olur.  

Bir kimesne, bir murtefi’ makâma çıkıp ba‘zı evzâında va‘za teşebbüh 

eylese ya mutlakan istihzâ eylese ve etrâfında hâzır olan cemâat dahk etse-

ler, kâfir olur.  

Bir kimesne, eline çubuk alıp, etrâfına sıbyân cem olup [110b] mu‘allime 

teşebbüh eylese ve hâzır olan cemaat ḍahk etseler, kâfir olur.  

Bir kimesne, fetâvâyı yere vurup “bu ne aslı şer’dir dese ya bir çanâk 

serîd ilimden yeğdir ya şer‘e gel dedikte “benim edebim var, şer‘i ne ede-

yim?” dese kâfir olur.  

Bir kimesne, bir şahsa ya kâfir ya yahûdi dese, ol dahi “lebbeyk” deyu 

cevap verse kâfir olur.  

Bir kimesne, bir sağîrayı irtikâb ettikte tevbe ile emr olunsa, pes mürte-

kib-i sağîre dese ki, “ne ettim ki, tövbe edem?” kâfir olur.  

Bir kimesne, bir şahsı döverken “ben Müslümanım, beni niçün döver-

sin?” dese, ḍârib dahi “lanet sana, müslümanlığına dahi” dese kâfir olur.  

Bir kimesne, “falan benden kâfirdir ya falan ne emrederse küfür ise dahi 

ederim ya ben Müslümanlıkdan bîzârım” dese kâfir olur.  
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Bir kimesne, bir şahsa “gel bana Hak ile muâvenet eyle” dese, ol dahi 

“Hakka herkes muâvenet eder, ben nâhakka muâvenet ederim” dese kâfir 

olur.  

Bir kimesne, zevcine “ya kâfire ya yahûdiyye dese avrat dahi “öyleyim, 

bana talak ver” dese kâfir olur.  

Bir avrat dese ki, “ben Allah’ı nice bileyim? Ben okumuş değilim. Ben 

kendimi cehenneme bıraktım” kâfir olur.  

[111a] Bir kimesne, îmânında şek eylese ya “ben hakikat-i îmânı bilme-

zem” dese ya bir şahsa “dînini vasf eyle” deseler, “bilmezem” dese kâfir 

olur. Bu mezkûr olan mesâilde kat’an hilâf olmayıp Zehîra ve Muhît’ten ih-

tisâr olunmuştur.  

Zehîra’da mezkurdur: Hakîkat-i imanda muhtasar budur ki, her nesne ki 

bana Allah Teâlâ emretmiştir, ben onu kabûl ettim ve her nesne ki, Allah 

Teâlâ beni ondan nehyeymiştir, etmemeye azîmet ettim, diye. Bir kimesne 

ki, bu vecihle itikâd edip ve lisânıyla ikrâr u itirâf eyleye, îmânı sahih olup 

mü’min u muvahhid olur.  

Temme’l-kitâb 
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Sonuç olarak Ali Cevherî’nin Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb isimli yazma ese-

ri latinize yöntemiyle günümüz Türkçe’sine kazandırıldı ve eserin tahlilinin 

yapılarak hem eserin tercüme serüveni hem de eserin ait olduğu Hisbe lite-

ratürü içerisindeki konumu, önemi, metodu, muhtevası ortaya konularak 

eserin konumunun daha iyi anlaşılması sağlandı.  

Âlim, edip, fakih ve biyografi yazarı kimlikleriyle öne çıkan Ali Cevherî, 

müderrislik ve kadılık gibi görevlerde bulunmuş ve birçok eser kaleme al-

mıştır. Mekke ziyâretinde oradaki âlimlerin yanında rastladığı, Sunnâmi’nin 

Nisâbü’l-İhtisâb isimli eseri sahip olduğu farklı özellikleri sebebiyle onun 

dikkatini çekmiş ve eseri tercüme etmeye karar vermiştir. Eseri tercüme 

ederken kendi görüşlerine de eserde yer vermiş ve yer yer şiirlerini de eser-

de derç etmiştir. Bu açıdan bakıldığında eserin tercüme özelliği yanısıra Ali 

Cevherî’nin görüşlerini de içermesi açısından bir tür değerlendirme ve şerh 

hüviyetine sahip olduğu kanısı bizde hasıl olmuştur.  

Tercüme-i Nisâbü’l-İhtisâb’ın genel hisbe literatürü içerisinde pratik eser-

ler tasnifine daha yakın durduğu hususu tarafımızca ifade edildi. Nitekim 

eserde teorik hisbe eserlerinde görülen hisbenin teorik açıdan ele alınmasın-

dan ziyade pratik yönden o dönem için yapılması gerekenlere öncelik veril-

miştir. Eseri Hisbe alanında kaleme alınmış diğer eserlerle karşılaştırdığı-

mızda eserin bazı kendine has özellikleri ile diğerlerinden ayrıldığını müşa-

hede ettik. Bu özelliklerden, eserin içerdiği ve diğer hisbe eserlerinde rast-

lamadığımız bab başlıkları ve pratik hisbe eserleri içerisinde mütalaa ettiği-

miz eserin bu başlık altında sıralanan eserlerde görülen her esnaf grubu ile 

ilgili ayrıntılı bilgilere yer vermeyerek daha çok dinde görülen bidatler, top-
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lumsal bozukluklar, şeriatın uygulanması, ibadetlerin ifası gibi konulara 

yoğunlaşması örnek olarak gösterilebilir.  

Bunun yanısıra eserin aid olduğu Hisbe alanı ile ilgili bir bölüm açarak 

eserin daha iyi anlaşılması için Hisbe Müessese’sini genel hatlarıyla ele al-

dık. “Emri bi’l-ma‘ruf ve nehyi ani’l-münker” prensibi temelinde kurulan bu 

teşkilat bir İslam Kamu Hukuku müessesesi olarak şeriatın uygulanması, 

genel ahlak kurallarının çiğnenmesinin önüne geçilmesi ve kamu ve çarşı-

pazar düzeninin sağlanması gibi geniş bir görev alanına sahip olmuştur. 

Devlet hiyerarşisi içerisinde mezalim ve kazadan sonra gelen hisbe memuru 

bazı yönlerden kadıdan daha üst konumda değerlendirilmiştir. Temeli Pey-

gamber (s.a.v) döneminde atılan bu teşkilat Hülefa-yi Raşidin döneminde 

daha da gelişmiş ve resmi bir müessese halini almıştır. Abbasiler dönemine 

kadar daha çok “âmilü’s-sûk” olarak anılan hisbe memuru bu dönemden 

itibaren “muhtesib” olarak anılmaya başlanmıştır. Diğer İslam devletlerinde 

de temel bir müessese olarak devlet teşkilatı içerisinde yerini alan Hisbe 

Teşkilatı Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde de “İhtisâb Müessesesi” adı al-

tında kendi yerini almıştır. Osmanlı’da “İhtisâb Kanunnameleri”nce düzen-

lenen bu müessesenin görev alanı olarak daha çok ekonomik alan üzerine 

yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Aynı zamanda devlet maliyesi için 

bir gelir kaynağı olan İhtisâb Müessesesi bu dönemde daha çok iltizam usu-

lüyle işletilmiştir. 1826 yılında II. Mahmut döneminde devlet hiyerarşisi içe-

risinde konumu daha da yükselerek “İhtisâb Nezareti”ne çevrilen müessese 

bu yeni hüviyetiyle çok yaşamamış, 1845 de Polis Teşkilatı ve 1846 da Zabti-

ye Müşiriyeti kurulunca önce bir kısım görev ve yetkileri bu yeni kurulan 

müesseselere devredilmiş ve 1855 yılında ise tamamen ilga edilerek yerine 

Şehremaneti adıyla yeni bir müessese kurulmuştur. Bugün Türkiye özelinde 

bu müessesenin görevlerinden bazılarını birkaç kurum birlikte üstlenmiş ve 

bazı görevleri ise artık yerine getirilmez olmuştur.  
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