


A Look into the Ottomans from the
Periphery:  State and Society in Palestinian
Muftî  Hayreddin er-Remlî’s Fatawa

Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN
Moderator: Prof. Dr. H.Yunus APAYDIN

 Osmanlı’da Fıkıh ve Toplum
Fiqh and Society in the Ottoman Empire

16:00-16:30 ARA

24 Aralık Cumartesi
Saturday December 24

14:30-16:00 

2. Oturum

Osmanlı’ya Kenardan Bir Bakış: Filistinli
Müftü Hayreddin er-Remlî’nin
Fetâvâ’sında Devlet ve Toplum

Yrd. Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Osmanlı Devletinde Şeyhülislam’ın
Fetvalarının Rolü

Doç. Dr. Süleyman KAYA Doç. Dr. Süleyman KAYA

BREAK

The Role of Sheikh al-Islam’s Fatwas in the
Ottoman State

Doç. Dr. Abderrahmane HAZERCHİ Doç. Dr. Abderrahmane HAZERCHİ

Yrd. Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Fiqh of Islamic Civilisation in the Ottoman
Empire: Hanafî Qâdî Kamî Efendi’s Riyad
al-Qasimîn as an Example 
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Ottoman Debates of the Pious Foundations
(XIXth and XXth Centuries)

24 Aralık Cumartesi
Saturday December 24
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16:30-18:00

Hüseyin ÖRS Hüseyin ÖRS

Taşradan Merkeze Sorular: Molla Çelebi
el-Âmidî’nin Sorularında Fıkıh

Hatice Kübra KAHYA Hatice Kübra KAHYA

Osmanlı’da Vakıf Tartışmaları
(XIX. ve XX. Yüzyıllar)

Yrd. Doç. Dr. Samy AYOUB Yrd. Doç. Dr. Samy AYOUB

Ottoman Soldiers in the Arabian
Peninsula: Juristic Response to Rebellion

Legal Problems and Debates in the Ottoman Empire
Osmanlı’da Fıkhî Meseleler ve Tartışmalar

   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Moderator: Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

3. Oturum
rd

Arap Yarımadasında Osmanlı Askerleri:
İsyana Hukuki Cevap

Questions from the Provinces to the
Center: Fiqh in the Questions of Molla
Chelebi al-Âmidî 



Ayntâbi Mehmed Munib Efendi’s Contribution
to International Law

 التأث املتبادل ب فقهاء األناضول وفقهاء الشام يف القرن الثالث عرش الهجري

Yrd. Doç. Dr. Anas SARMİNİ Yrd. Doç. Dr. Anas SARMİNİ

The Interaction Between Anatolian and Damasqus
Fuqaha in the Thirteenth Century of Hijra

Yrd. Doç. Dr. Bekir KARADAĞ Yrd. Doç. Dr. Bekir KARADAĞ

Memlükler Dönemi Fıkıh Düşüncesinin İlk
Dönem Osmanlı Fıkıh Çalışmalarına Etkisi

Ömer DURAN Ömer DURAN
The Influence of Mamluk Era Legal Thought on
Early Ottoman Legal Studies

Ayntâbi Mehmed Münib Efendi’nin
Devletler HukukuAlanına Katkısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kâşif Hamdi OKUR
Moderator: Prof. Dr. Kâşif Hamdi OKUR

Osmanlı Coğrafyasında Fıkhî Etkileşimler
Fiqhî Interactions in the Geograph of Ottoman Empire  

2. Oturum

25 Aralık Pazar
SundayDecember 25

Fıkıh Usûlünü Eleştirmek: İbn Kemâl’in
Kitab’ın (Kur’an) Mânâ İfade Etme Biçimleri
Üzerinden Sadruşşerî‘a Eleştirisi

09:00-10:30
Yusuf b. Husayn al-Kirmastî as an Ottoman
Scholar of Usul al-Fiqh and His Method in His
Works.

A Critique of Usul al-Fiqh: Ibn Kamâl’s Critique
of Sadr al-Sharî‘a Based on the Book (Quran)’s
Ways of Expressing Meaning

Dr. Adem YIGIN Dr. Adem YIGIN

Yrd. Doç. Dr. İlyas YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İlyas YILDIRIM
Kemâlpaşazâde’nin Tenkîh Eleştirisi

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Kemâlpaşazâde’s Critique of Tanqîh 
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI

Bir Osmanlı Fıkıh Usulcüsü Olarak Yusuf b.
Hüseyin el-Kirmastî ve Eserlerindeki Metodu

Oturum Başkanı: Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
Moderator: Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

Osmanlı’da Fıkıh Usûlü ve Tartışmalar
Usul al-Fiqh and Debates in the Ottoman Empire

1. Oturum

10:30-11:00

11:00-12:30

ARA BREAK
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Panel: Osmanlı Fıkhı Neden Çalışılmalı?
 
Prof. Dr. Mürteza BEDİR
Prof. Dr. Şükrü ÖZEN
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN

Panel: Why Ottoman Fiqh Should be Studied?
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16:00-17:30

ARA BREAK

A Provincial Sûfî: Zileli Muharrem Efendi and
his Hadiyyat al-Su'luk

25 Aralık Pazar
Sunday December 25

12:30-14:00 ARA BREAK

14:00-15:30

15:30-16:00

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN

Commentary-Annotation Literature Developed
Around Molla Husraw’s Durar al-Hukkâm and
Its General Characteristics 

Molla Hüsrev’in Dürerü’l-Hükkâm’ı Etrafında
Oluşan Şerh-Haşiye Literatürü ve Bu
Literatürün Genel Özellikleri
Orhan ENÇAKAR Orhan ENÇAKAR

Annotation as a Multidimensional Type of
Authorship: An Evaluation of  Jârullah Efendi’s
Fiqh Notes

Çok Boyutlu Bir Telif Türü Olarak Haşiye:
Cârullah Efendi’nin Fıkıh Notları Üzerine
Değerlendirmeler
Yrd. Doç. Dr. Özgür KAVAK Yrd. Doç. Dr. Özgür KAVAK

Taşralı Bir Sûfî-Fakîh: Zileli Muharrem
Efendi ve Hediyyetü's-Su'luk Adlı Eseri

 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Hamdi FURAT
Moderator: Doç. Dr. Ahmet Hamdi FURAT

Osmanlı’da Fıkıh Eserleri
Fiqhî Books in the Ottoman Empire 

3. Oturum
rd



SEMPOZYUM TEBLİĞ ÖZETLERİ



Özetler
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I. OTURUM: OSMANLI’DA SİYASİ DÜŞÜNCE VE HUKUK

OSMANLILARDA ADALET KAVRAMI

 “Adalet” kavramı, zıddı olan “zulüm” ile birlikte, İslam ilim, düşünce ve yönetim geleneğinde üzerinde en 
çok durulan, hakkında en çok tartışma yapılan kavramlar arasında yer alır. Adalet özellikle ahlak ve hukuk 
alanlarında yaygın bir kullanıma sahiptir. Allah’ın adaleti meselesi, kelâmî ve felsefî bir mesele olarak 
tartışılmıştır. Sosyal adalet meselesi de konuyla ilgili önemli başlıklardan biri olmakla birlikte, mesele 
modern biçimiyle dünyada son iki yüzyılda tartışılmıştır. Adaletle ilgili ayetlerin tefsirleri, felsefî ahlak kita-
pları, siyasetname literatürü, padişahların ilan ettiği adaletnameler, fıkıh ve usul kitapları, Osmanlılar 
devrinde adalet kavramıyla ilgili analiz, yorum ve tartışmaların mevcut olduğu mecralardır. Adalete dair devrinde adalet kavramıyla ilgili analiz, yorum ve tartışmaların mevcut olduğu mecralardır. Adalete dair 
ayetler Ebussuud Efendi, Şeyhzade ve Âlûsî gibi müfessirlerce, veyahut da Nahl 90. âyetin tefsirine müstakil 
bir risale tahsis eden Vildan Fâik Efendi gibi müelliflerce tefsir edilmiştir. Saçaklızade’nin Risâletü’l-Adl 
ve’z-Zulm adlı risalesi, Allah’ın adaletini tartışan çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Şeyhoğlu 
Sadreddin Mustafa, Hasan Kâfi Akhisârî, Kâtibî, Celâlzade Mustafa Çelebi, Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 
Budinli Abdullah, Şehrîzade Mehmed Said, Muhsinzade Mehmed Paşa  gibi çok sayıda siyasetname müellifi 
de adaletin önemini vurgulamışlar, devlet yönetiminde adaletin tezahürlerini incelemişlerdir. Aristoteles’e de adaletin önemini vurgulamışlar, devlet yönetiminde adaletin tezahürlerini incelemişlerdir. Aristoteles’e 
dayanan dağıtıcı adalet-denkleştirici adalet ayrımının Osmanlı ahlakçıları tarafından alımlanışı, ve bu 
bağlamda siyâset-i şer’iyye metinlerinden birinin müellifi olan Muhyiddin Kâfiyeci’nin adalet taksimi dikkat 
çekicidir. 20. yüzyılın başında fıkıh usulüne dair önemli metinler kaleme alan Seyyid Bey’in adaletle ilgili 
yazdıkları da ayrıca incelenmeyi hak etmektedir. “Adalet”in Osmanlı yönetim sistemi tarafından ön plana 
çıkarılan anlamı, “devlet otoritesini temsil edenlerin yaptıkları zulme karşı yönetilenleri gerekli tedbirlerle 
korumak” olup bu anlamıyla adalet hususi bir padişah fermanı türü olan adaletnamelerde tezahür etmiştir. korumak” olup bu anlamıyla adalet hususi bir padişah fermanı türü olan adaletnamelerde tezahür etmiştir. 
Yine kadîm bir yönetim zihniyetini yansıtan “Adalet Dairesi” de Osmanlılarca yaygın bir kabule mazhar 
olmuştur.
 Bu tebliğ, Osmanlı müelliflerinin yazdıklarına dayanarak adaletin farklı anlamlarına dair genel bir çerçeve 
sunmayı amaçlamaktadır.
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FESAT GÜNLERİNDE ADALET: DEDE HALİFE’NİN ‘ES-SİYASETÜ’Ş-ŞEŔİYYE’Sİ
OSMANLI CEZA SİYASETİ’NİN HUKUKİ GEREKÇELENDİRMESİ Mİ?

 XVI. asrın ikinci yarısına ait her hangi bir mühimme defterine şöyle bir göz atıldığında imparatorluğun 
herc ü merc içinde olduğu hemen fark edilir. Anadolu ve Rumeli’nin birçok sancak ve eyaletinde suhte isyan-
ları celali isyanlarına karışmıştır. Her taraf toz dumandır. Fesat günleridir. Yetkililer kargaşayı dindirmek için 
her türlü ağır cezaya başvurur. Asmak, kesmek, kelle uçurmak şeriatın kılı kırk yaran ispat vasıtaları kul-
lanılarak değil genellikle siyasi otoritenin salt kendi iradesiyle mümkün olur. Bunlar son derece hızlı karar-
larla sert bir biçimde uygulanan ve alternatifi bulunmayan kesin cezalardır. Birçok Hanefi müellif bu tür 
cezaları siyaset olarak isimlendirir. Bu tebliğde dönemin şahitlerinden müderris ve müftü Dede Halife’nin (v. cezaları siyaset olarak isimlendirir. Bu tebliğde dönemin şahitlerinden müderris ve müftü Dede Halife’nin (v. 
975/1568) es-Siyasetü’ş-şeriyye isimli eserinin bu ceza siyasetine hukuki temel teşkil etme yönü tartışılacak-
tır.
 Dede Halife eserinde siyasete dair iki doktrini birleştirme teşebbüsünde bulunur. Bunlardan birincisi Hanbe-
li-Maliki orjinli siyaset-i şeriyye doktrini olup ağırlıklı olarak yargılama hukukuna dairdir. Bu konuda ana 
kaynağı XIV. asır Kudüs Hanefi kadısı Trablusi’nin Múînü’l-hükkâm isimli çalışmasıdır. İkincisi Hanefi 
siyaset doktrinidir.  Bu konuda başta İbn Bezzâz’ın (827/1424) Fetâvâ’sı olmak üzere muteber Hanefi kaynak-
lardan bolca nakilde bulunur. Bu bağlamda Hanefi siyaset formülü üzerinde durur. Bu formüle göre bir suç 
sáy fesad fi’l-arz niteliği gösteriyorsa yani fail toplumun bozulması amacıyla çalışıyorsa siyasi otorite tarafın-
dan siyaseten ölümle cezalandırılabilir. Bir suçun bu niteliği kazanması birkaç kez işlenmesi ile hasıl olur. Bu dan siyaseten ölümle cezalandırılabilir. Bir suçun bu niteliği kazanması birkaç kez işlenmesi ile hasıl olur. Bu 
formül fesat günlerinde suçluların gereğince tespit edilememesi ve bu nedenle suçların artıp nizamın bozul-
ması gerekçesiyle tekerrüre bakılmaksızın cezaların ibreten li’s-sairin ağırlaştırılmasını da içerir. Fesat gün-
lerinde ceza adaletini zahiren temin etmenin kaçınılmaz yolu budur. Bu tebliğde Hanefi siyaset formülü Dede 
Halife’nin açıklamaları ve XVI. asrın ikinci yarısında vaki olan örnek cezai davalar üzerinden müzakere edi-
lecektir.

Muharrem MİDİLLİ
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Kasım KOPUZ

FROM FIQH MATN TO CODE OF STATE: SHIFTING REPRESENTATION OF THE 
MULTAQA AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY AND BEYOND

Multaqa is one of the most authoritative fiqh textbook that is produced in early 16th century Ottoman Multaqa is one of the most authoritative fiqh textbook that is produced in early 16th century Ottoman 
empire. It became one of the most used. Bibliographer and writers who spoke r mentioned Multaqa spoke 
about it as a landmark textbook in Hanafi fiqh for teaching, learning and also as one of the reference book 
for qadis and mufties of the Empire. It was simply one of the motoon of the fiqh that was to set the frame 
for everyday life of Muslims, regardless of the socio-political or geographical boundaries. However, by the 
turn of the 19th century, in western writings it came to be represented as Ottoman “code of the state,” the 
sacred one. Thus, although still Multaqa was used and seen as a significant matn, textual representation of sacred one. Thus, although still Multaqa was used and seen as a significant matn, textual representation of 
the Multaqa has shifted from being a specific matn as product of long historical dynamics of interaction 
between daily life and “text” to a code of the state.  In this paper, I will try to point out and analyze the his-
torical process of the such conceptualization in the writings of Western authors, more specifically of the 
English-speaking world, on Ottoman empire. In doing so, the aim of the paper is to contribute to the under-
standing of the dynamics of the changes in the production of modern legal culture in 18th to 19th centuries. 
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II: OTURUM: OSMANLI’DA FIKIH VE TOPLUM

        :      
Doç. Dr. Abderrahmane Hazerchi



OSMANLI’YA KENARDAN BİR BAKIŞ: FİLİSTİNLİ MÜFTÜ HAYREDDİN ER-REM-
LÎ’NİN FETÂVÂ’SINDA DEVLET VE TOPLUM

 Osmanlı Devleti’nde fıkıh ve fetva araştırmalarında merkezin, yani İstanbul ve çevresinin araştırmacıların 
odaklandığı nokta olduğu görülmektedir. Bu odaklanmanın haklı sebepleri olmakla beraber, çok büyük bir 
coğrafyaya yayılmış bulunan Osmanlı Devleti’nin her yönüyle incelenip değerlendirilebilmesi için taşradaki 
gelişmelerin de takip edilmesi gereklidir. Bu çerçevede, tebliğimizde, XVII. yüzyılda Filistin’in Remle bölge-
sinde yaşamış Hanefi fakihi Hayreddin er-Remlî’nin meşhur fetva eseri el-Fetâvâ’l-Hayriyye’de yer alan 
fetvalar ışığında Osmanlı devleti ve toplumuna bir taşra âliminin gözüyle bakmayı deneyeceğiz. 
 Remlî’nin bu eseri, Osmanlı fetva mecmualarından ve özellikle Şeyhülislam fetvalarından önemli  Remlî’nin bu eseri, Osmanlı fetva mecmualarından ve özellikle Şeyhülislam fetvalarından önemli 
farklılıklar göstermektedir. Fetvalarda sorularda kimi zaman oldukça ayrıntılara girilmiş, cevap ise sadece 
olur/olmaz vb. kısa ifadelerden değil, bilakis geniş izahlardan oluşmaktadır. Ayrıca Remlî’nin ömür boyu 
resmî bir vazife almadığını, ifta, irşad ve tedris gibi faaliyetlerini sivil bir din âlimi olarak yaptığı da belir-
tilmelidir. Bu bağlamda onun verdiği fetvaların daha farklı bir gözle değerlendirilmeyi hak ettiğini düşünmek-
teyiz. 
 Remlî’nin bu çalışması, muteber bir eser kabul edilip daha sonraki çalışmalarda bir referans kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Bu şekilde bir ilgiye mazhar olmakla beraber, günümüzde bu çalışmayı kullanan veya 
doğrudan bu çalışmaya odaklanan bilimsel araştırmalara baktığımızda, tespit edebildiğimiz bazı çalışmaların 
daha çok sosyal tarihçi gözüyle ve XVII. Yüzyıl Filistin’inde toprak rejimi, sosyal hareketlilik gibi konuları 
tespit amacıyla yapıldığını görmekteyiz. Biz bu tebliğimizde bu çalışmaları da kullanmakla beraber, Rem-
lî’nin ve bu eserinin daha ziyade, fıkıh ilmine ve Osmanlı fıkıh kültürüne katkısı, fakih ve toplum ilişkisi ve 
devlete ve kurumlarına bir fakihin bakışı yönlerini incelemeye çalışacağız. devlete ve kurumlarına bir fakihin bakışı yönlerini incelemeye çalışacağız. 
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OSMANLI HUKUKUNDA ŞEYHÜLİSLAM FETVASININ YERİ

 Sultanın emri gereği Osmanlı kadı ve müftîleri Hanefi mezhebindeki esahh-i akvâl ile amel etmek zorun- Sultanın emri gereği Osmanlı kadı ve müftîleri Hanefi mezhebindeki esahh-i akvâl ile amel etmek zorun-
daydı. Bu durum hukukla hayat arasındaki bağların kopmasına, hukukun donuklaşmasına sebep olabilirdi. 
İşte hukukla hayat arasındaki bağları canlı tutmak üzere hukukta yapılması gerekli görülen değişim, Dersaa-
detteki ulemanın genel kabulü doğrultusunda şeyhülislamın fetvasıyla gerçekleştiriliyordu. Hatta gerekli 
görüldüğünde sultanın fermanı ile şeyhülislam fetvası teyid ediliyordu. Tebliğde bu çerçevede Osmanlı ilmi-
yesinin değişimi şeyhülislam fetvasıyla nasıl yönettiği, şeyhülislam fetvasının bağlayıcılığı ve maruzât 
geleneği üzerinde durulacaktır.
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OTTOMAN SOLDIERS IN THE ARABIAN PENINSULA: JURISTIC RESPONSE TO 
REBELLION

 This paper explores how Muslim jurists across legal schools responded to armed rebellion against the  This paper explores how Muslim jurists across legal schools responded to armed rebellion against the 
Ottoman political authority in the 17th century (1041/1633). In particular, I am concerned with three treatises 
that have been written about the sack of Mecca by a rebellious group who fled from Yemen. These treatises 
are immensely important for exploring how Muslim legal discourse dealt with the issue of rebellion under 
Ottoman rule. I examine the ways authoritative Ḥanafī and Ḥanbalī jurists from Egypt imagined Ottoman 
state authority and legitimacy in light of this rebellion. I argue that it is in this context of rebellion and 
violence that we can test the boundaries of state powers, authority, and their role in the legal reasoning of violence that we can test the boundaries of state powers, authority, and their role in the legal reasoning of 
jurists. 
 The context of these treatises is the year 1632, when Yemeni tribesmen were able to take control of Mecca.  The context of these treatises is the year 1632, when Yemeni tribesmen were able to take control of Mecca. 
This rebellion is known in the historical records as waqʿat al-Jalāliyya, the “Jalāliyya Event.” The Sharif of 
Mecca at the time – an Ottoman official – was able to flee to the valley of Murr al-Zahran north of Mecca and 
sent a letter to Khalīl Paşa, governor of Egypt, seeking his immediate intervention to save Mecca from rebel-
lion. Due to the city’s status as a holy sanctuary, the Ottoman political authority in Egypt sought a legal 
opinion to allow them to fight these tribes in Mecca. My investigation covers the opinions of the following 
jurists on this question: Ḥasan Al-Shurunbulālī (d. 1659), Mansūr al-Buhūtī (d. 1641), and Nūḥ al-Qūnawī jurists on this question: Ḥasan Al-Shurunbulālī (d. 1659), Mansūr al-Buhūtī (d. 1641), and Nūḥ al-Qūnawī 
(d. 1659). These three scholars wrote their works upon hearing the news that the Egyptian Ottoman soldiers 
were preparing to fight in order to put down this rebellion. All of the scholars address this specific question: 
what are the rules that govern a legitimate fight among Muslims in the Holy Sanctuary?
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III. OTURUM: OSMANLI’DA FIKHÎ MESELELER VE TARTIŞMALAR

Yrd. Doç. Dr. Samy AYOUB



OSMANLI’DA VAKIF TARTIŞMALARI (XIX. VE XX. YÜZYILLAR)

 XIX.-XX. yüzyıl dönemecindeki Osmanlı’da, “geleneksel” bir kurum olan vakıf; hukukî, felsefî, sosyolo- XIX.-XX. yüzyıl dönemecindeki Osmanlı’da, “geleneksel” bir kurum olan vakıf; hukukî, felsefî, sosyolo-
jik, iktisadî vb. yönleriyle çok boyutlu tartışmalara konu edilmiştir. Bu tebliğin amacı merkezileşme, kanun-
laştırma, özellikle eğitim ve hukukta olmak üzere modernleşme gibi olgulara rastlanan bu dönemde, Osmanlı 
aydınlarının vakıf çerçevesinde geliştirdikleri doktrini incelemektir. Elde edilen veriler sayesinde, Ömer 
Hilmi, Hüseyin Hüsnü, Ali Haydar, Elmalılı, Hüseyin Naci, Celal Nuri, Mustafa Reşit ve Ebu’l-ula Mardin 
gibi pek çok ilim insanının vakfa ilişkin telifatlarının, Osmanlı sınırlarını aşan bir tartışmanın -tek başına da 
anlam taşıyan- küçük bir parçasını teşkil ettiği görülmüştür. Vakfın şer’î kaynaklı olup olmadığı, miras anlam taşıyan- küçük bir parçasını teşkil ettiği görülmüştür. Vakfın şer’î kaynaklı olup olmadığı, miras 
hukuku ile aile vakıflarının ilişkisi, vakıf hukukunun modern hukuk dallarından hangisine ait olduğu, vakıf 
davalarının şer’î mahkemelerce mi yoksa Osmanlı’daki adıyla Nizâmiye Mahkemeleri’nde mi görüleceği, 
vakfın bir tür hibe olup olmadığı, vakfın tüzel kişiliği, vakfın ebediliği ve istibdâlin sınırları gibi problemler 
bu büyük tartışmanın çeşitli parçalarını oluşturmaktadır. Bunlar ilk bakışta sıradan tartışma başlıkları gibi 
görülse de esasında Batı’nın tam ya da yarı sömürgelerinin hukukî yollarla açık pazar haline getirilmesi, şer’î 
tanımının daraltılıp, hukukun seküler anlayışın nüfuz alanına dahil edilmesi, toprak alımıyla Batılı göçmen-tanımının daraltılıp, hukukun seküler anlayışın nüfuz alanına dahil edilmesi, toprak alımıyla Batılı göçmen-
lerin İslam topraklarında kalıcı olmalarının sağlanması, Batı’da sekülerizmin karşısındaki vakıflı kilisenin, 
İslam topraklarında ise vakıflı medrese ve ulema sınıfının ekonomik gücünün kırılması, kamu hizmetlerinde 
görülen finansal problemlerin aşılması gibi pek çok amaca hizmet eden argümanları içermektedir. Zikredilen 
problemlerden bir ya da birkaçının klasik fıkıh geleneğine yapılan referanslarla bu dönemde ele alınması, 
vakıf kurumunun Cumhuriyet Türkiye’sine uzanan zorlu serüvenine ışık tutacak, belki de mevcut kırılmacı 
paradigmalara alternatif, sürekliliği öngören yeni bir paradigma sunacaktır.paradigmalara alternatif, sürekliliği öngören yeni bir paradigma sunacaktır.
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TAŞRADAN MERKEZE SORULAR: MOLLA ÇELEBİ EL-ÂMİDÎ’NİN SORULAR-
INDA FIKIH

 Bu çalışma Osmanlı padişahı IV. Murad’ın Bağdat ve Irak’ın güney bölgelerini Safeviler’in elinden almak 
için Diyarbakır’dan geçerken tanıdığı ve Bağdat seferi sonrası İstanbul’a dönerken yanında getirdiği Molla 
Çelebi Âmidi (ö. 1656)’nin İstanbul’daki âlimleri sınamak üzere dokuz ilim hakkında hazırladığı “dokuz zor 
soru” çerçevesinde ortaya çıkan tartışmaları ve İstanbul’da bulunan alimlerden Hoca Abdurrrahim (ö. 
1656)’in bu sorulara verdiği cevaplar çerçevesinde tartışmanın mahiyetini, özellikle de fıkıh ilmine dair olan 
sorunun içeriğini ele almayı amaçlamaktadır.
 Molla Çelebi Âmidi (ö. 1656) ilk önce âlimleri çeşitli ilmî sorular sorarak sınamış, daha sonra sorduğu bu  Molla Çelebi Âmidi (ö. 1656) ilk önce âlimleri çeşitli ilmî sorular sorarak sınamış, daha sonra sorduğu bu 
soruları değerlendirmek üzere bir risale kaleme almıştır. Bunun üzerine Hoca Abdurrrahim (ö. 1656) soru ve 
değerlendirmeleri hem cevaplamak hem de eleştirmek üzere bir risale yazmıştır. Molla Çelebi Âmidi (ö. 
1656) de bu reddiyeye karşı daha önce icmalen belirttiği açıklamaları ayrıntılandırmak ve Hoca Abdurrahim 
tarafından yöneltilen itirazları cevaplamak üzere daha geniş ikinci bir risale kaleme almıştır. 
Risalede dokuz ilme dair dokuz soru şu sırayla sunulmaktadır: 1-Hey’et 2-Hendese 3-Mantık 4-Ontoloji Risalede dokuz ilme dair dokuz soru şu sırayla sunulmaktadır: 1-Hey’et 2-Hendese 3-Mantık 4-Ontoloji 
(Umur-i Amme) 5-Me’ani 6-Beyan 7-Fıkıh 8-Hadis 9-Tefsir. Biz de bu çalışmada yazma halinde bulunan 
risaleler ışığında tartışmanın genel hatlarını ortaya koyduktan sonra fıkıh ilmi ile alakalı olan sorunun 
gelenek içinde nasıl ele alındığını ve varsa bu tartışmada hangi farklı yönün ön plana çıkarıldığını gün 
yüzüne çıkarmaya çalışacağız. 
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BİR OSMANLI FIKIH USULCÜSÜ OLARAK YUSUF B. HÜSEYİN EL-KİRMASTÎ VE 
ESERLERİNDEKİ METODU

 Yusuf b. Hüseyin el-Kirmastî, Osmanlı Padişahları Fatih Sultan Mehmed ve II. Bâyezîd  dönemi alim, 
müderris ve kadılarındandır. Kirmastî'nin Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Kelâm, Belâğat ve Münazara İlmine dair bir 
çok eseri mevcut olup, bu eserlerin bir kısmı tahkik edilmiş olup bir kısmının kütüphanelerde yazma 
nüshaları bulunmaktadır.
Fıkıh Usulü’ne daie eserleri şunlardır: 
1- Zübdetü'l-Vusûl ilâ Umdeti'l-Usûl: Fıkıh Usûlü'ne dair olan bu eserin önsözünden, II. Bâyezid zamanında 1- Zübdetü'l-Vusûl ilâ Umdeti'l-Usûl: Fıkıh Usûlü'ne dair olan bu eserin önsözünden, II. Bâyezid zamanında 
kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 
2- el-Vecîz: Bu eser de Fıkıh Usûlüne dairdir. Müellifin Zübdetü'l-Vusûl ilâ Umdeti'l-Usûl adlı eserinin 
ihtisarı olan bu çalışmada, sadece kâidelere yer verilmiş, misaller çıkartılmıştır. Kirmastî'nin bu eseri,  Kahire 
1984 ve farklı bir baskı olarak Kahire 1990 da neşredilmiştir.   
3- Usûlü'l-Ahkâm: Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümü. numara 561'de kayıtlı olan nüsha müellelif 3- Usûlü'l-Ahkâm: Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümü. numara 561'de kayıtlı olan nüsha müellelif 
hattı olup, içinde silintiler oluşmuş, bazı yerler tahrip olmuştur. Eserin, başlangıcından 3. bâbın sonuna kadar 
olan kısmı, Abdüllatif b. Şevle tarafından Yüksek Lisans tez çalışması olarak tahkik edilmiştir. 4. Bölümden 
kitabın sonuna kadar olan kısmı, Muhammed İbrahim b. Muhammed Abdulhalim tarafından, Yüksek Lisans 
tezi olarak tahkik edilmiştir.
 Osmanlı dönemi fıkıh usulü telif örneklerinden olan bu çalışmaların, Fıkıh Usûlü geleneği (fukahâ, müte- Osmanlı dönemi fıkıh usulü telif örneklerinden olan bu çalışmaların, Fıkıh Usûlü geleneği (fukahâ, müte-
kellimin ve memzuc meslek) açısından değerlendirilmesi ve özellikle kendinden önce (Mir’âtu’l-Usûl gibi) 
ve sonra (Mecâmi’ gibi) Osmanlı istanbul’unda kaleme alınmış eserlerle karşılaştırılmaları, eserlerin özel-
liklerinin ve ilmi değerlerinin ortaya konulması bakımından son derece yararlı olacaktır. Bildirimizde, 
eserler içerik ve metot açılarından mukayeseli olarak incelenecek ve değerlendirilecektir.  
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KEMÂLPAŞAZÂDE’NİN TENKÎH ELEŞTİRİSİ

 İbn-i Kemâl diye de maruf Kemâlpaşazâde (ö. 940/1534), yaptığı vazifelerle ve verdiği teliflerle Osmanlı  İbn-i Kemâl diye de maruf Kemâlpaşazâde (ö. 940/1534), yaptığı vazifelerle ve verdiği teliflerle Osmanlı 
dönemi fıkıh/hukuk hayatında önemli bir konum ihraz etmiştir. Onun, farklı alanlardaki mütedavil metinleri 
eleştirel olarak ele alıp şerh/haşiye türü çalışmalara konu yapma şeklindeki yöntemi dikkat çekicidir. 
Sadrüşşerîâ’ya ait olan ve Osmanlı dönemi fıkıh usulü çalışmalarının ana metni sayılabilecek Tenkîh adlı 
eser de bu kapsamda ifade edilebilecek metinlerden birisidir. Kemâlpaşazâde bu çalışmayı ilk önce hatalı 
gördüğü noktaları düzelterek Tağyîrü’t-tenkîh adını verdiği eseriyle yeniden düzenlemiş, daha sonra buna bir 
şerh yazmış ve Sadrüşşerîâ’dan ayrıldığı hususları da eserin kenarına not etmiştir. şerh yazmış ve Sadrüşşerîâ’dan ayrıldığı hususları da eserin kenarına not etmiştir. 
 Sunmayı planladığımız tebliğ, Kemâlpaşazâde’nin bu notlarını merkeze almak suretiyle onun yönelttiği 
eleştirileri uygun başlıklar dâhilinde tasnif etme ve bunlar üzerinden bazı okumalar gerçekleştirme şeklinde 
bir çerçeveye sahip olacaktır. Bu okumaların el verdiği ölçüde de başta müellif olmak üzere Osmanlı dönemi 
fıkıh tarihi hakkında bir takım ipuçları elde edilmeye çalışılacaktır. 
Bu çerçevede şu soruların gündeme getirilmesi ise tebliğin temel hedefidir:
Osmanlı dönemi fıkıh çalışmaları yeterince bilinmekte midir?
Bu dönem fıkıh çalışmaları, salt taklitten ve tekrardan mı ibarettir?Bu dönem fıkıh çalışmaları, salt taklitten ve tekrardan mı ibarettir?
Bir Osmanlı fakihi, neden ve nasıl eleştirir; eleştirel bakışını ne tür bir söylemle ilim dünyasına sunar?
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FIKIH USÛLÜNÜ ELEŞTİRMEK: İBN KEMÂL’İN KİTAB’IN (KUR’AN) MÂNÂ 
İFADE ETME BİÇİMLERİ ÜZERİNDEN SADRUŞŞERÎ‘A ELEŞTİRİSİ

 Hanefî âlimi Sadruşşerî‘a (ö.747/1346)’nın, Hanefî Ebü’l-Usr Fahrülislâm el-Pezdevî (ö.482/1089)’nin  Hanefî âlimi Sadruşşerî‘a (ö.747/1346)’nın, Hanefî Ebü’l-Usr Fahrülislâm el-Pezdevî (ö.482/1089)’nin 
Kenzü’l-vüsûl adlı eserini esas alarak hazırladığı ve Şâfiî Fahreddin er-Râzî (ö.606/1209)’nin el-Mahsûl’ü 
ile Mâlikî İbnü’l-Hâcib (ö.646/1249)’in el-Muhtasar adlı eserindeki konuları özetlediği, ayrıca birçok 
konuda kendi görüşlerini ortaya koyduğu Tenkîhu’l-usûl, sonraki dönemde yaşamış birçok âlim tarafından 
üzerine şerh ve haşiyeler yazılmış ve Osmanlı fıkıh anlayışında ve eğitiminde merkezî bir konuma sahip 
olmuş önemli bir usûl eseridir. Bir eserin fıkıh anlayışında ve eğitiminde önemsenmesi ve şerh ve haşiyeye 
konu edilmesi, o eserin tasnif, tertip ve ifade gücünün beğenildiğini göstermesinin yanında o eserin sunduğu konu edilmesi, o eserin tasnif, tertip ve ifade gücünün beğenildiğini göstermesinin yanında o eserin sunduğu 
usul anlayışının önemsendiği, usul meselelerinin izahında, tartışılmasında hareket noktası olarak kabul 
edildiği, usul düşüncesinin o eseri merkeze alarak konuşulup geliştirileceği anlamına da gelir. Bu açıdan 
bakıldığında belirli eserler üzerine yapılan şerh ve haşiyeler, hem merkeze alarak diğerlerinden ayırdıkları 
eserlerin temsil ettiği geleneği devam ettirirler, hem de o eserler üzerinden içinde bulundukları zamanın 
anlayış ve tartışmalarını izah ve kendi yaklaşımlarını sunma faaliyetlerini gerçekleştirirler.
 Birçok eseriyle şerh ve haşiye geleneğine katkıda bulunan bir Osmanlı âlimi ve şeyhülislâmı olarak İbn  Birçok eseriyle şerh ve haşiye geleneğine katkıda bulunan bir Osmanlı âlimi ve şeyhülislâmı olarak İbn 
Kemâl (ö.940/1534), Tağyîrü't-tenkîh fi'l-usul adlı şerh ve haşiyesi ile Sadruşşerî‘a’nın Tenkîh’i üzerinde 
önemli değerlendirmelerde bulunmuş, eserine verdiği addan da anlaşılacağı gibi eleştirel bir yaklaşımla 
hareket etmiştir. Gerek müellifinin birikimi, gerekse eserin iddialı duruşu bu eseri, Tenkîh üzerinden, usûl 
ilminin şerh ve haşiyeler eliyle ortaya konan gelişim seyrinin takip edilebilmesi açısından önemli örnekle-
rden biri olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Eser içerisinde paradigma içinde kalarak önceki 
usûl birikiminin değerlendirilmesi, eleştirel gözle okunması, açıkların tespit edilip kapatılması yoluyla para-usûl birikiminin değerlendirilmesi, eleştirel gözle okunması, açıkların tespit edilip kapatılması yoluyla para-
digmanın güçlendirilmesi, teorik çıkmazlar ya da pratik gelişmelerle de paralel olarak gerekli durumlarda 
yeni açılımlar getirilerek geçerliliğin korunması gibi amaçları gerçekleştirmeye dönük bir çok faaliyetin 
gerçekleştirildiği söylenebilir. 
 Bu araştırmada, eserin genel tavrı konusunda temsil kabiliyeti olduğunu düşündüğümüz “lafzın manaya 
delaleti” çerçevesinde İbn Kemal’in Sadruşşerî‘a’ya getirdiği eleştiriler, Osmanlı muhitinde usûl ilmi 
özelinde paradigma içi eleştirel faaliyetlerin şekli, işleyişi, sınırları, sınırlılıkları, usûl tarihi ve günümüz 
açısından taşıdığı anlamlar üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır. Böylece usûlün Osmanlı muhitindeki 
algılanışı, değerlendirmeye tabi tutuluşu ve usûl tarihi açısından canlılığının devam ettirilmesi bağlamında 
önemli ipuçları yakalanmaya çalışılacak, usûl ile ilgili olarak günümüzde ortaya konan temel sorulara nasıl 
yaklaşabileceğimiz konusunda tarihsel tecrübenin imaları gösterilmeye gayret edilecektir.yaklaşabileceğimiz konusunda tarihsel tecrübenin imaları gösterilmeye gayret edilecektir.

Dr. Adem YIGIN
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AYNTÂBİ MEHMED MÜNİB EFENDİ’NİNDEVLETLER HUKUKU ALANINA KATKISI
 Bu tebliğde, III. Selim dönemi ulemasından Ayntâbi Mehmed Münib Efendi’nin (ö.1823), fıkhın alt 
başlıklarından Siyer ilmine katkıları ele alınmıştır. Evzâî, Ebû Yusuf ve Şeybâni –hatta bir rivayete göre Ebû 
Hanife – gibi mezhep imamlarının, geleneksel olanın aksine ve fıkıh kitaplarında bir bâb olarak zikretmek 
yerine hakkında müstakil eser telif etme ihtiyacı duydukları Siyer ilmi, bu özgünlüğünü / ayrıcalıklı konumu, 
Serahsi’nin es-Siyeru’l-kebîr’e yazdığı şerhten sonra yitirmiştir. Bilindiği kadarıyla, Serahsi’den sonra bu 
disiplin (fıkıh kitaplarındaki siyer bâblarının ilk bölümlerine bazı ulema tarafından yapılan talikat ve hâşiye 
risâleleri dışında) müstakil olarak incelenmemiştir. Siyer, fıkıh kitaplarının bâblarından bir bâb olarak klâsik risâleleri dışında) müstakil olarak incelenmemiştir. Siyer, fıkıh kitaplarının bâblarından bir bâb olarak klâsik 
fıkıh tasnifinin içinde varlığını korumuş ve modern döneme kadar sürdürmüştür. 
 En son Serahsi (ö.1090)’nin Osta Asya’da Merğinan’da müstakil eserine dair son noktayı koymasının üze- En son Serahsi (ö.1090)’nin Osta Asya’da Merğinan’da müstakil eserine dair son noktayı koymasının üze-
rinden yedi asır gibi muazzam bir fetret devrinin geçmesinin ardından bu sefer Osmanlı pây-ı tahtında İstan-
bul’da III.Selim’in hocalarından ve yakın danışmanlarından, Nizâm-ı Cedîd’in destekçilerinden fakih ve 
kadı Hoca Münib Efendi, Serahsi’nin Şerhu’s-siyeri’l-kebîr’ini önce Osmanlıca Türkçesine tercüme etmiş ve 
ardından aynı esere bir de Arapça hâşiye kaleme almıştır. Çalışmamızda, Münib Efendi’yi bu tercüme ve 
haşiyeyi kaleme almaya iten bir yandan entelektüel ihtiyaç ve diğer yandan da tarihi arkaplan ve konjonk-
türel siyasi ve toplumsal bağlam irdelenmiştir. Sonuç olarak vurgulandığı üzere, Osmanlı milletler hukuku türel siyasi ve toplumsal bağlam irdelenmiştir. Sonuç olarak vurgulandığı üzere, Osmanlı milletler hukuku 
tarihinde bir dönüm noktasını teşkil eden Münib Efendi’nin uluslararası hukuk sorunlarına şeriattan ilmi 
çözümler aramaya dönük bu ilmi ve pratik çabalarının ardından, Fransızcadan tercüme edilen hukuk-ı 
beyne’l-milel ve hukuk-ı beyne’d-düvel eserleri artık raflardaki yerini almıştır.
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MEMLÜKLER DÖNEMİ FIKIH DÜŞÜNCESİNİN İLK DÖNEM OSMANLI FIKIH 
ÇALIŞMALARINA ETKİSİ

 İslam âleminin Endülüs’te Haçlılarla; doğuda Moğol istilası ile uğraştığı sırada Memlüklerin hâkimiyeti 
altında olan Mısır ve çevresi Müslümanlar için güvenli bir bölge olmuştur. Bu bölgenin emniyetli bir alan 
olmasının yanında Moğol istilası ile son bulan Abbâsî hilâfetinin Mısır’da Memlükler tarafından yeniden 
ikâme edilmesi, devlet adamlarının ilmî çabaları desteklemesi ve insanları ilme teşvik etmesi gibi sebeple-
rden dolayı ilim merkezi Bağdat’tan Mısır’a kaymıştır. Bu sebeplerden ötürü İslam âleminin her tarafından 
gelen âlimler buraya akın etmiştir. Hanefi fakihlerin de bu bölgeye gelmesiyle beraber Fatımiler döneminde 
yasaklanan Hanefilik Eyyubiler döneminin sonları ile Memlükler döneminde tekrar eski konumuna yük-yasaklanan Hanefilik Eyyubiler döneminin sonları ile Memlükler döneminde tekrar eski konumuna yük-
selmiş hatta bir ara Şafiilikten sonra ikinci mezhep olmuştur.  
 Memlükler döneminde Bâbertî,  Aynî, İbnü’l-Hümâm, İbn Kutluboğa Osmân b. Ali ez-Zeyla‛î, Kıvâmud- Memlükler döneminde Bâbertî,  Aynî, İbnü’l-Hümâm, İbn Kutluboğa Osmân b. Ali ez-Zeyla‛î, Kıvâmud-
dîn el-Kâkî, Kıvâmuddîn el-İtkânî, Abdullah b. Yûsuf ez-Zeyla‛î, Sirâc ed-Dimeşkî, Ömer b. İshak el-Ğaz-
nevî Abdulkâdir el-Kuraşî, Tebbânî, İbnü’z-Ziyâ el-Mekkî ve İbnü’l-Kerekî önemli Hanefi fakihleri 
yetişmiştir. Bu dönemde Hanefi mezhebinde İbn Balabân, İbn Türkmânî, Zeyla‛î, Moğultay b. Kılıç, Kuraşî, 
Bedruddin Aynî ve İbn Kutluboğa daha önce pek fazla örneği bulunmayan muhaddis fakihler yetişmiştir. Bu 
âlimlerin öncülük ettiği hadis-fıkıh merkezli düşünce Osmanlı fıkıh çalışmalarını da önemli oranda 
etkilemiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde ilmî düşüncenin teşekkül etmesinde öncülük eden Dâvûd-ı Kayserî,  etkilemiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde ilmî düşüncenin teşekkül etmesinde öncülük eden Dâvûd-ı Kayserî,  
Molla Fenârî, Şeyh Bedruddîn, Molla Gürânî gibi fakihler buraya gitmişlerdir. Bunlar Mısır’da eğitim 
aldıktan sonra Osmanlı Devleti’nde çeşitli görevlerde bulunmuşlardır.  Bu durum, Osmanlı fıkıh çalışma-
larının önemli ölçüde Memlükler dönemi fıkıh düşüncesinden etkilendiğini göstermekledir.
 Bu çalışmada Memlükler dönemi fıkıh düşüncesinin ilk dönem Osmanlı fıkıh çalışmalarına olan etkisini 
inceleyeceğiz. Bu etkiyi ortaya koymak için Mısır’da eğitim alıp Osmanlı medreselerinde ilmî faaliyetlerde 
bulunan fakihlerin düşüncesini ele alacağız. Bununla beraber Memlükler döneminde ortaya çıkan hadisçi 
Hanefilerin Osmanlı döneminde telif edilen eserler üzerindeki etkisini irdeleyeceğiz.
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TAŞRALI BİR SÛFÎ-FAKÎH: ZİLE'Lİ MUHARREM EFENDİ VE HEDİYYETÜ'S-SU'LUK 
ADLI ESERİ 

III. OTURUM: OSMANLI’DA FIKIH ESERLERİ 

 Zileli Muharrem Efendi, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın Osmanlı âlimlerinden birisidir. Halvetiyye tari-
katına mensup bir mürşid olmasının yanı sıra iyi bir fakih ve dil bilimcidir. Arapça ve Türkçe kaleme aldığı 
kitapları halkı irşada yönelik çok değerli eserlerdir. Tokat/Zile’de doğmuş ve orada vefat etmiştir.
 Hediyyetü’ṣ-ṣu‘lûk fî şerḥi Tuḥfeti’l-mülûk: 
Yoksula armağan anlamına gelen Hediyyetü’ṣ-ṣu‘lûk, Tuḥfetü’l-mülûk fî fıḳhi meẕhebi’l-İmam Ebi Hanîfe 
en-Nu‘mân adlı eserin şerhidir. Tuḥfetü’l-mülûk, hayatı hakkında bilgi bulunmayan Hanefi fıkıh âlimi 
Zeynüddîn Muhammed b. Ebubekr er-Râzî (v. 666/1268’den sonra) tarafından kaleme alınmıştır. Ağırlıklı 
olarak ibadet konularını işleyen muhtasar bir metin olup temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, cihad, sayd, kerahi-
yyet, feraiz, kesb mea’l-edeb şeklinde sıralanan toplam on konudan bahsetmektedir. Eser, daha çok ilmihal 
niteliğine sahip bir kitap olup, Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı olan ve herkesin günlük 
hayatta karşılaşabileceği temel dinî hükümleri içermektedir. Bütün metin kitaplarında olduğu gibi Ebu hayatta karşılaşabileceği temel dinî hükümleri içermektedir. Bütün metin kitaplarında olduğu gibi Ebu 
Hanîfe’nin görüşleri esas alınarak kaleme alınmıştır. Bu kitap ilmihal geleneğinin ilk eserlerinden sayılabilir. 
Eser, özlü bilgiler içermesi sebebiyle çok tutulmuş ve üzerine pek çok şerh yazılmıştır.
 Muharrem Efendi bu eserini kardeşi, Ebu’s-Senâ Ahmed b. Muhammed ez-Zîlî’nin ısrarı üzerine yazmıştır. 
Zira kardeşi, Ebu Abdillâh Zeynüddîn er-Râzî’ye ait olan Tuḥfetü'l-mülûk adlı eserin çok değerli bir eser 
olmasına rağmen içinde yer alan kapalı ibareleri şerh edecek bir eserin bulunmadığından şikâyet eder. 
Muharrem Efendi ilmî yetersizliğini ve yorgunluğunu ileri sürse de kardeşinin ısrarına dayanamaz ve bu 
eseri kaleme alır. Üstelik kardeşi onu ikna etmek için, “El açıp isteyeni de sakın azarlama !” âyetini zikredip 
böyle bir eserin kendisi için dua vesilesi ve sadaka-i cariye olacağını hatırlatınca bu şerhi yazmaya mecbur 
kalır. 
 Bu tebliğde Muharrem Efendi'nin Hediyyetü's-su'lûk adlı eseri ele alınacaktır. Bu tebliğde Muharrem Efendi'nin Hediyyetü's-su'lûk adlı eseri ele alınacaktır.
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ÇOK BOYUTLU BİR TELİF TÜRÜ OLARAK HAŞİYE: CÂRULLAH EFENDİ’NİN
FIKIH NOTLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

 Bir telif formu olarak hâşiyenin özellikle Osmanlı ulemâsının fıkhî mesailerinde merkezi bir yeri bulunmak-
tadır. Dolayısıyla Osmanlı alimlerinin fıkhî birikimlerini ve fıkhî telife yönelik mesailerini belirlemek için 
şerh ve hâşiyelerin “taklid-ictihad”, “orijinallik-tekrar”, “yaratıcılık-fikrî donukluk”, “ilerleme-çöküş” 
kabilinden dikotomileri aşarak yeni ve kurucu yönelimlerle değerlendirilmesi elzemdir. Bu tebliğin temel 
iddiası modernleşme sürecine değin Osmanlı ulemasının geçmiş fıkhî birikimle tahkik düzeyinde irtibat 
kurabilen ve yeri geldikçe günün ihtiyaçlarına bu birikimden hareketle çözümler üretebilen muhakkik kişiler 
olduğu ve dolayısıyla onların çoğunlukla tercih ettikleri şerh ve hâşiye kabilinden telif formlarının yüzyıllar olduğu ve dolayısıyla onların çoğunlukla tercih ettikleri şerh ve hâşiye kabilinden telif formlarının yüzyıllar 
boyunca başarılı bir telif formu olarak ilim hayatında merkezi bir yeri olduğu, bu formlarla kaleme alınan 
eserlerin sadece açıklama ameliyesinden ibaret olmayan ve kendisinden önceki ilmî geleneğe yaslanan, bu 
birikimi esas alarak fıkhî mesaiye yer veren çok boyutlu çalışmalar olduğudur. Birbiriyle irtibatlı meseleleri 
havi bu iddiayı test etmek üzere, Osmanlı ilim tarihi içerisinde şöhretli bir yeri bulunmayan ancak nevi 
şahsına münhasır bir Osmanlı kadı ve müderrisi olan Veliyyüddîn Cârullah Efendi'nin fıkhî mesaisi ele alın-
mıştır. Tebliğ, müstakil bir fıkıh metni yazmak yerine kendi kurduğu kütüphanesindeki 300'ü aşkın fürû-ı mıştır. Tebliğ, müstakil bir fıkıh metni yazmak yerine kendi kurduğu kütüphanesindeki 300'ü aşkın fürû-ı 
fıkıh eseri üzerine notlar almayı tercih eden ve bu eserlerden birisi üzerindeki notları hâşiye olacak şekilde 
temize çeken Cârullah Efendi'nin yazdığı çok sayıdaki not ve bu notlarının müstakil bir esere büründüğü 
Hâşiye alâ Camii'r-rumûz adlı eseri tahlil etmektedir.
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