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Bu incelemede, 
döneminin bir kısmını 
bir zaman dilimi içinde Osmanlı fakihleri tarafından 
çalışmalarına, fıkıh devrelerinin özellikleri 
mukayese yapılacaktır. Bu mukayese; bahis konusu dönemin fıkıh devreleri 
içindeki yerini belirlemek ve dönem hakkında söylenenlerle bu dönemin 
fakihleri ve eserleri hakkında yaptığımız tespitlerin, sonuçlann 
karşılaştırılması şeklinde olacaktır. 

I. 

islam 

altı veya yedi 
ber, sahabe, 
duraklama ve 
esas alınarak "Fiz. 

istila s m dan 
edilmiştir. 

};'IJQH 

Ayrıca Türklerin olmasını 

sahabiler, tabilk~r, müctehid imamlar, 
kadarki diğer Türk ve Osmanlı!ar" tarzında bir tasnifi 

3 
benimseyenler de olmuştur . 

2 

3 

4 

Hukuk 

Muhammed Yusuf Musa, Abduivclıhilb Halliif, Muhammed c!··Hudad. Mustafa Ahmed cz-Zcrka, 
Abdtilkerim Zeydan, Hayreddin Karaman ve Fahrettin Atar bu yolu takip t:1mişlerdir. 

Karaman, Hayreddin, ishlm Hukuk Tarihi, s. 6. 

Halil Cin ve Ahmed Ak gündoz bu lasııifl bcııimscmişlcrdir. b k. Cin~ Akgündüz. Türk f lukuk Tarihi. 
l, 85 vd. 

bk. Karaman, a.g.c .. , s. 141, Atar, Fıkıh Usulü. s. 371. 
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5 
Selçukluları' mn yerine geçip 1299 'dan itibaren varlık gösteren Osman! ıl ar , 
fıkhm olgunluk çağını yakalayamamışlardır. Bu itibarta sözkonusu dönem, 
her ne kadar gerek dünya ve gerekse kendi konjonktürü bakımından 

"Osmanlılar'm kuruluş ve yükseliş devri" olarak kabul edilse de, fıkıh 

devrelerinin ayırımı noktasında "taklid devri", diğer bir ifade ile "duraklama 
devri" içinde yer almaktadır. 

H. DÖNEMİN ÖNCEKi 

İslam hukuk tarihçileri tarafından gerek taklid ve gerekse duraklama 
devirleriyle ilgili olarak tespit edilen en belirgin özelliklerin ilk dönem 
Osmanlı fıkıh çalışmalarında bulunup bulunmadığı, ya da ne kadar 
bulunduğu konusu önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Taklid devriyle ilgili olarak tespit edilen özellikler, bir ölçüde, taklid 
öncesi devirlerin nitelikleri konusunda da bize ışık tutmaktadır. Bu sebeple 
burada, "duraklama"yı da kapsaması itibariyle genel olarak "taklid devri"nin 
temel özellikleri kısaca kaydedilecek; sonra da, Osmanlı'nın sözkonusu 
döneminde ortaya konan fıkıh çalışmaları bu çerçevede mukayeseli bir 
bakışla ele alınacaktır. 

TEMJi~L ÖZELLİKLERİ 

Şüphesiz kaynaklarda bu konu ile ilgili pek çok tespit yapılmıştır. Biz, 
bunların içinden en belirgin olanlarını almak duruınundayız. Zira bir 
makale çerçevesinde daha fazla ayrıntıya inmek, araştırmanın amacını 

aşacağından uygun değildir. 

Taklid devrinin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Takl id ruhu ve Mezhep taassubunun oluşması, 

2. İctihada tepkilerin artması, 

3. Fakihler arasmda irtibatm kesilmesi, 

4. Selefin 

5. ina! 

6. Hilafa dair eserlerin ortaya çıkması, 
. 6 

7. Ictihad yerine hile ve te'vi!in kullanılması . 

5 Cin- Akgündüz, ıı.g.c .. , ı. 106. 

6 bk. ci-Hudari, İslam Hukuk Tarihi., s. 353-364; Karaman; a.g.e .. , s. 141-143; Atar, a.g.e .. , s. 371-373. 
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bağlı olduklan aynı mezhebe 
mensup diğer seletlerine itirazda bulunup onları tenkid ettikleri ve mezhep 

15 
imamlarıyla fakihleri aynı görmedikleri söylenebilir . 

Hanefi bağlılık konusunda, Osmanlı fakihlerinin 
eserlerinde göze çarpan durumun bir benzeri de eğitim ve öğretimele 

müşahede edilmektedir. Nitekim ilk dönem Osmanlı medreselerinde 
okutulan ders kitaplarının neredeyse tamamının hanefi üıkihlerince kaleme 

16 
alınan eserlerdt:m oluşması bu tespiti teyid etmektedir . 

Gerek yazdıkları, gerekse medreselerde takip ettikleri eserlerden kendi 
mezheplerine sıkı sıkıya bağlı bulundukları anlaşılan bu dönem fakihlerinin, 
zaman zaman mezheplerden tercihler yaptıkları da gözlenmektedir. 

Sözgelimi Ya'kub Paşa, "boşsun" ifadesine bağlı olarak 
gerçekleşebilecek talak sayısı hususunda, Şafii'nin niyeti, Hidaye 
şarihlerinin ise lafzın sözlük anlamını esas aldıklarını ve böyle bir sözle 
ancak bir talak vaki olacağını ileri sürdüklerini kaydettikten sonra, bunun 
isabetli olmadığını ve niyetin esas alınması gerektiğini belirtmek suretiyle 

17 
Şafii'nin tercih 

Hanefilerin aksine, abdestte niyctin farz olduğunu ifade eden aynı 

dönem fakibierinden Musannifck, Şafii'nin de bu görlişte bulunduğunu 
18 

belirterek kendi kanaatini onun görüşüyle desteklemektedir . 

Taklid kök çerçevesinde gündeme gelen avaının 

mezhebi, bulunmak, diğer mezheplerden yararlanmak ve 
belli bir olan birinin diğer mezhep mensuplarının 

ardında namaz olup olmadığı gibi hususlarda bahis konusu 
dönem fakihlerinin çarpıcı gek~bilecek görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 

. Onunetin ihtilafı rahmettir. 
farklı görüşleri bulunmaktadır. Avam 

birinin görüşüyle amel 
her konuda aynı mezhebi veya 

taklid etmek değildir. Burada 
başka meselelerele diğer veya 

19 
de taklid edilebilmesidir . 

15 Bu konuda geniş hi!gi ve örnekler için bk. Cici, Recep, Kuruluştan Fatih Devrinin Sonuna Kadar 
Osmanlılarda Fıkıh Çalışmalan (basılnıamış doktora tezi), s. 358 vd. 

16 Uzuııçarşılı, İsmail Hakkı, s. 22; Bilge, Mustaflı, İlk Osmanlı Medrcseleri, s. 48··51. 

17 Ya'küb P~a, !Hlşiyc ala Şcrhi'I-Vikaye, vr. 86a. 

18 bk. Musaıınifek, Kitabu'l-Hudild, vr. a·b. 

19 Geniş bilgi için bk. Fcnilrl, Fusul, ll, 415; Musannifek .. Şcrhu'I-Hidayc, vr. 26b, 32a; !,(atlycci, 
Kiti\bu'l-Ferah, vr 42a; a.mlf., Neşiltu's··sudQr, vr. l25a; Kirnıastlzade, cl-Veclz, vr. 39a; a.mlf., 
Ztibde, vr. 68b. 
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Bu dönem ilmihal eserlerinde de bu anlayışın açıkça dile getirilmiş 
20 

bulunması ve yukanda değinildiği üzere az da olsa diğer mezheplerden de 
tercihierin yapılmış olması, "ne pahasına olursa olsun bizimki mutlaka 
doğrudur, başka görüş ve mezhep tanımıyoruz" tarzındaki bir taassuba 
tepkinin ifadesi olarak kabul edilebilir. 

2. İctihada Tepkilerin Artması 

İslam hukuk tarihçileri, ictihada tepki göstermenin mezhebe ya da 
imaıniara sıkı sıkıya bağlı bulunmak, kendine güvenmemek, yeni görüş ve 
anlayışiara açık olmamak gibi sebeplerden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 

Hanefi mezhebini benimsemiş ilk dönem Osmanlı fakihleri, diğer 
mezheplerde de olduğu gibi, kendi mezhep imaıniarına bağlı 

bulunduklarından dolayı genel olarak yeni bir görüş ortaya koyma gibi bir 
eğilimin içinde olmamışlar, daha ziyade imamların görüşleri arasından 

yapılacak tercihlere sıcak bakmışlar ve onların görüşleri dışında serdedilecek 
yeni görüşlere tepki göstermişlerdir. Yine de bu fakihler arasında bazı 

istisnaların bulunduğunu belirtmek gerekir. Bunlar; ictihada karşı yaygın 
olan menfı anlayışı bildiklerinden, bunun gerekliliğini anca~ dolay!ı olarak 
dile getirmeye çalışmışlardır. Sözgelimi Bedreddin Simav!, taklidin elinde 

2 ı 
esir kaldıklarını ifade ile bu konudaki tepkisini belirtmektedir . Molla 
HUsrev de (885/1480) hanefi büyüklerinin bir takım prensipler koyduğunu, 
ancak bunlarla, daha sonra meydana gelen meseleleri çözmenin mümkün 

22 
olmadığını, bunun için takip edilecek bir yol gerektiğini vurgulamakta ve 
büyük alimierin umumi menfaatı dikkate alarak görüşlerini ortaya 

23 
koyduğunu ilave etmektedir . Nitekim o, kölelik konusunda, yaşadığı 

zamanı ve içinde bulunduğu şartları esas alarak ictihad ürünü sayılabilecek 
bir risale kaleme almış ve ictihad hususunda, başka bir ifade ile yeni görüş 

• • 24 
serdetme noktasında cesaretını ortaya koymuştur . 

ihtilafın rahmet, şeriatın gayesinin de insanlarm maslahatını temin 
etmek olduğunu kaydeden Kafıyeci ise (879/1494), bu iki esasa dayanarak 

25 
yeni istinbatların cevazını savunmakta ve ictihadda bulunmak için "Kitap, 

26 
Sünnet ve Marifet hakkında bilgi sahibi olmak" gerektiğini belirtmektedir . 

20 bk. Kutbuddinzade, 'lkdu's-semin, vr. 2a. 

21 Bedreddin Similvl, el-leshll, mukaddime. 

22 Molla Hilsrcv, Dilrer, l, 2. 

23 a.nılf Risaletü '1-velii, mukaddi mc. 
24 Risalenin kısa bir muhteva tanıtımı için bk. Cici, a.g.e.,s. 224. 

25 Kafiyeci, el-Veclz, vr. 37a vd. 

26 a. mlf. Hülasatü'l-ak~iil, vr. 61a. 
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Önceki fakihlerin görüşleriyle yetinen ve ictihada sıcak bakmayan 
bazı Osmanlı fakihleri de, ictihad için gerekli şartları zorlaştırmaya 

çalışmışlardır. Mesela; bazı konularda önceki görüşlere muhalif görüş 
serdedcn Bedreddin Simavi'ye tepki olarak ve onu tenkid amacıyla bir eser 
yazan Fahreddin Rumi (864/1460), herkesin kendisini ictihada ehil 
görmesinin doğru olmadığım belirtmekte ve bunun ancak es-Serahsi 
(483/l 089) tarafından kaleme alınan ve hanefi doktrinini toplayan 
çalışmaların başında gelen el-Mebsfit'un ezbere bilinmesi durumunda 

27 
mümkün olabileceğini öne sürmektedir . 

Sözkonusu dönem Osmanlı fakihleri, münferid bazı meselelerde 
özellilde kendi mezhep imamlarının ya da diğer sünni mezhep imamlarının 
görüşleri arasından tercihlerde bulunmakla birlikte, genel olarak Rumi'nin 
görüşünü paylaşmaktadırlar. Nitekim onlar, bir bakıma hikmetin bilgisi 

28 
sayılan fe!sefeyi de dıştamışlardır . Onlara göre aslolan ictihad değil, 

imamlardan nakledilen görüşlerin delillerini ve hikmetlerini tespit etmek ve 
bu şablonla yeni meseleleri çözmektir. Zira hemen herşey söylenmiş ve 
kitaplanı geçmiştir. Bütün mesele bunlara ulaşabilmek ve onları bugüne 
taşıyabilmektir. 

Zikredilen bu anlayış sebebiyledir ki, büyük ölçüde klasik 
kaynaklardaki bilgi ve görüşlerin aksine kanaat serdetme eğiliminde olan İbn 
Teymiyye (728/1328) ve talebesi İbn Kayyım (751113 50) gibi al imler, 
Osmanlı alimleri arasında rağbet görmemişlerdir. Nitekim, tespitierimize 
göre ilk dönem Osmanlı fakibierinin çalışmalarmda bunların isim ve 

29 
eserlerine rastlanmamaktadır . 

3. Fakihler Arasmda İr·tibatm Kesilmesi 

Önceki devirlerde, Horasan, Mısır, Bağdat, Nişabur gibi ilim 
merkezleri arasında, hatta daha uzak yerlere kadar ilim için gidip-gelindiği, 
ilim alış-verişinde bulunulduğu ve böylece ilmi inkişafın sağlandığı; 

"duraklama devri"nde ise, gerek alimler ve gerekse ilim merkezleri arasında 
irtibatm kesildiği, hac veya başka münasebetlerle kurulabilecek temasın 

30 
kuruimadığı, hatta böyle bir ihtiyacın hissedilmediği kaydedilmektedir . 

Makalemize konu olan ve özellikle fıkıhla ilgili eser vermiş bulunan 
fakihlerin takriben yarısı, Anadolu ve Anadolu dışındaki uzak ilim 
merkezlerine gitmiş, oradaki alimlerle ilmi görüşmelerde bulunmuştur. 

27 Fahreddin RCıml, Feraid, vr. l46a. 

28 llukuk tarihçisiZeki Yelidi Togan'ııı kanaalı da Osmanlı alimlerinin felsefeye sıcak I:ıııkmadıkları 
yönüııdedir. bk. Togaıı, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 375 vd. Dönemimiz fakihleriııden fclsefcye 
ve felsefecilere tepki gösterenierin bazıları şunlardır: Molla Güri\nl, Molla Sanısunlzade, Ahlzade. 
bk. Cici, a.g.e .. , s. 247, 237, 284. 

29 bk. Cici, a.g.e.,s. 377. 

30 bk. Karaman, a.g.e.,s. 1 1. 
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inceleme konusu dönemde yüksek öğrenim için 
ve eser olan fakih!erin sayısı 12, eser 

sayısı ise 3 'tür. Buna karşılık Anadolu (Osmanlı)'ya 
fakihlerin sayısı ll, eser vermemiş olanları sayısı ise 

4 'tür. 

12 

gidenler daha ziyade Suriye, Mısır, İran ve Orta 
yüksek öğrenimlerini tamamlayıp tekrar ana vataniarına 

İran, Kırım, Şahrfıd, Herat, 
bölgelerden gelmişlerdir. 

besleyen Anadolu'daki o 
Karaman, Aksaray, Amasya, 

Anadolu'nun dışındaki ilim 
vuku bulduğu gibi, 

alimierin gelmeleri de aynı yıllara 

eğitim-öğretim kurumlarının her yönden, özellikle 
de faaliyetini yürütecek ilim adamları (müderrisler) 
bakımından teşkilatlanması sağlanmış; bu çerçevede Anadolu'nun dışındaki 
ilim gidiş·-gelişler ve ilm'i seyahatler 

31 

Anadolu dışındaki ilim merkezlerine yönelişleri 

en olduğu zamanlar Yıldırım ile Il. 
Fatih döneminde bu seyahatler neredeyse yok gibidir. 

Ali Kuşçu ve Küpelizade Fatih 

ıçın tanışma ve ilim alış·-
(8931!488) Anadolu 'ya 
la (846/1442) tanışması 

vesilesiyle Şam'a gittiğinde, 

şerhi ilgili notlan hakkında 
bulunduğunu ifade 

Bütün bunlar gösteriyor ki, giderek azalmış olmakla beraber dönemin 
Anadolu ve gerekse diğer İslam ülkelerinin alimleriyle 

ve bilgi alış-verişleri sürmüştür. 

b le Bilge, a.g.c .. , s. ll. 

32 Dışarıya giden veya dışarıdan gelen bu alimler hakkında bilgi için bk. Uzunçarşti ı, Osmanlı Tarihi, l, 
521-522. 

33 Taşköpr1zade, Şakaik, s. 89; Mecd1, Hadaik, s. 103. 

34 bk Şercfüddin Kırım!, Şcrhu'I·Mcııar, mukaddimc. 
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Bunların 

39 

Ancak bu 
ve 

143. 

22; Bilge, a.g.c.,s. 51. Usul-i fıkıhtan şu eserler takip edilmiştir: Muhtasaru'l·· 
Muntclıü llacib, 646/1249), ei-Muğnl (Habbazl, 691/!292), cl·Menilr (Ncsefl, 71 01!3! O), et
TeııkJlı (Sadruşşerla, 7471!346), et-Tavdlh (Sadrüşşerla), et-TelvJlı {Taffilzanl, 792/1389), Fuslılü'l· 

(Molla Fen arı, 834/J 43 J ), Mirldltü'l-vusul (Molla Hüsrev, 88611481). Mir'atü'l-uslıl (Molla 

Bilge, a.g.c.,s. 48 vd. Furu-i tikıhtan şu eserler takip cdilrrıişlir, cl-Muhtasar 
(Merg1nan1, 593/1197), el-Fcraiz (Secavendl, 586/1200), cl··Yikaye 
(Mevsıl1, 693/1294), Mecrna'u'!-bahreyn 694!!295). 

(Nesefl, 710/13 10), c!-inaye (Aiaeddin Esvcd, 800/l397), Gurerü'l-ahkam (Molla 
lliisrcv, 886/!481 ), Dürcrü'l-lıukkilnı (Molla llüsrcv). 

Cici, a.g.c.,s.313<l76. 



Muhammed'in 

furu'a dairdir. Bunların 60'mı furfı 

40 kadarı ise İmam in eserleri üzerinde 

Buna karşılık, 

hemen tamamı Maveraünnehir 
Sözgelimi; kuruluşu eden ilk 
verilmiş, 60' ı furO ile i 

Şerh ve haşiye!erin 

hukukçusu Merg!nanl olmak üzere 

muteahhirun yazı 

Bütün bu bilgilerin ışığında, ilk dönem Osmanlı 
gerek usul-i fıkıh gerekse furO-i fıkıhta dinamik bir ruhun ve 
ifadesi olarak ortaya koyduğu önemli 
değerlendiremedikleri söylenebilir. 

5. 
Bu dönemde ihtisar bir kabul edilmiş, 

anlatılacak hükmün iki kelime ile anlatılması kusur sayı 
bilmece şeklini almış 

metinlere şerh yazılmış, bunları da haşiye ve ta'lik takip 

takbenin ruh ve 

Eserlerin ni tel ikieri 

atmamız gerekecektir. Bu 
43 

göstermektedir 

40 Bu bilgiler, Yusuf Ziya Kavakçı'nın "Xl. ve Xl!. Asırlarda Karahaıılılar Devrinde Mavcnıüıınehir 
İslam Hukukçuları" adlı eseri taranarak tespit edilmiştir. 

41 Geniş bilgi için b k. Cici, a.g.c.,s. 390"'394. 

42 Karaman, a.g.e.,s. 143. 

43 Geniş bilgi için bk. Cici, a.g.e.,s. 321. 



iki bir zaman 
sayısı ! 50'dir. Bunlardan sadece 3'ü muhtasar 

44 
. Bununla birlikte 

türlerde koydukları 

mukaddimelerinde gayretin azaldığını, insanların 

hacimli est;rler muhtasar çalışmalara yöneldiklerini dile getirerek 
bakılması vurgulamışlardır. 

Rum üzi' 

muhtasar bir eser 

l-fetava" adlı eserinin 

"Künüzü'l--envilr fi şerhi 

çalışmasının özelliklerini 
ile furuu ederek 

konuma sahip bulunan Bedreddin 
kendi devrini 

himmetlerin uzun muhtasarlam bu sebeple kendisinin 
meseleleri top!adığmı 

44 Escr!ı.;r için bk. Cici. a.g.c.,s. 327, 33:L. 

45 bk. A!acddln Esvcd, Künüzifl~envar, vr. 2b. 

:!(, llcdn:ddiıı Siımlvi, Ci\rniu'l-fcWvii. vr. la. 

M. ı:cru\rl, Şcrlıu' 1·· Fcrfıi;., vr. 2a. 

gördüğü 

4R Alıdülvücid b. Muhammed. nıukaddimc. cn-Nub\yc, muhtasandır. 
için telif ettiği "'ci-Vikayc" adlı ihtisar ('tmiş ve 

buna '·cn·Nukayç" adıııı vermiştir. bk. Kiltip Çelebi, Keş!lı'z.zuııün, ll, 1971 .. 1972. Aslında cl·· 
Vikfıye de, cl .. f lidüye'ııin ınıılıtasarı gibidir. 

49 bk. Cici, a.g.c .. , s 336, 339. 



metinler 

50 b le Cici, a.g.e ... s. 330. 

rahmet 
alimierin hata etseler 

Bu ilkekr hadisiere dayaııımık1adır. Hadisler için lık. Buhtırl. i'tisam. ı, Müsiirn. 
Macc, Ahkaııı, :ı: ci-Aclıln'i, Kcşfu'l-hafa, ı, 64. 

1 '· ' ' 

İlın 

52 Bu konnda ilk eserin Dcbüsl tamfındaıı kııkmc 
İlın-i I \ilM~ s. 4; Kavakçı a.g.c .. , s. 60; 

kHydcdilmcktcdir bk. isınail Hakkı, 
Hamidullab, islam Hukukıı Uüdlcri, ô6; 

Karaman, a.g.c .. , s. l3L 

53 ilm-i hi! af hakkında geniş bilgi için blc 
a.g.c .. , s. BL 

a.g.c. .. , s. Harnidullab. a.g.e .. , s. 66: Karan1an, 



faydalı olacaktır. 

54 Karahisar!, Şerlıu Maıızümeti'n-Nı,;sı,;fı' !l'i,lıililf, Sa, 

55 Fenar\, Fusill, ı, 2, 

56 Geni~ bilgi için bL Aydın. !bkkı, islam Hukuku ve Mnlhı Fcmlii, c, !()8,i2,t 
57 b k, Feniirl, a,g,c,, IL J 00, 

58 Kimıastl!,<ldc, cl-Vcclz, Hı, 
59 Öınekler iı;iıı bk, Kutbuddirı iz11ikl, Mukaddinıt\ vr, l5b; ı-:svcd, L vr, 2b: Muslihuddiıı 

KaraınanL Şı~rhu'HJlukmklirne, ve 39b: Musaıınilck, Kitilbu'l-1-ludüd, ve 34b; Sinan Pu,ş;ı, laşiyc 

aHi Şerhi'J,Vikaye, vr, Ila; Kilill--i Ayaslug, Şerhu'PAeni\r, VL }b"'la; , 6a, 

60 Örnek için bk, Scyyıd Ali Komeni\tl, vr, Sa, 



dönemin özellikleri; 
hükümlerin intibakını sağlamak için ictihad yerine te'vil 
açıldığı, 'hiyel ve meharic' yoluyla mezhepterin katı 

yuımışatılmaya çalışıldığı, fakat çoğu zaman 
61 

uzaklaşıldığı" şeklinde ortaya konmuştur . 

İctihad müessesesi işletilmeyince, bunun tabii bir sonucu olarak 
te'viller ve hile yoluyla olaylarm üstesinden gelme 
girecektir. Çünkü hem nasslar sınırlı, hem de imamlarm ictihadları zamanla 
kayıtlıdır. Bu gerçeği görenler, ictihad ve istinbatın gereğini savunmuşlardır. 
Bu noktada ilk dönem Osmanlı fakibierinden 
Musannifck, Molla Hüsrev ve Kaflyeci örnek olarak 
bilginlerdir. 

Sözkonusu dönem Osmanlı fakihleri tarafından 

çalışmalar arasında "hiyel ve meharic" kitaplarına rastlanmamakla 
uyulması 

onları yorumlanyla savunmaya çalışmış; kimi 
Kur'an ve Sünnet süzgecindtm geçirmeyi kabul 
Hanife ve Ebu Yusuf'un "izar-kulak arasının yıkanıp 

hususundaki kanaatları, üzerinde fikir yürütülen konular 
zikredilebilir. Bu dönem eserlerinde 
üzere "burada şuna dayanılmaktadır, şunu 

kasdetmiştir, onun gayesi sizin söylediğiniz değildir, 

kaynaklanmaktadır, onların söyledikleri asıl 

söylemediğini söylemek kimin haddinedir, onlar 
şudur" ifadelerle ortaya 

62 

ruhuna uymayan hilelerin, özellikle 
63 

üretildi ği 
döneın 

kaydedilmekle beraber ; burada 
başka konularda iki hile örneği 

64 
bi' 1-vef'a" ile ilgi li dir Birinci örnek 

ihtiyacından dolayı geçerli bir akit olarak görülen 

61 bk. Karaman, a.g.c .. , s. 143. 

62 Bu ifadelerin yer aldığı bazı kaynaklar şunlardır: Karalıisar1, ManzCıme, vr. 12a, ı:ıa 15; Esved, 
Küııuz, vr. 7b; Bedreddin Simav!, et-Teslıll, vr. 19a; Şercfüddin Kırıııı1, Şcrhü'l-Mcııar.. 5a; 
Sinan, Haşiye alil Şerhi'l-Vikayc, vr. 6b; a.mlf., Zeyyinıı'I-Menar, vr. lb-2a; Devletoğlu YusuC 
Maıızuııı Vikaye Tercümesi, vr. 2b; Molla Hüsrev, Mir'at, s. 15; Ahlzilde, Zalı1re, vr. 6a. 

63 bk. Karaman, a.g.e .. , s. 143. 

64 Bey' bi'l··vefil: Bir kimse bir malı ahara senıeni rcddcttikde geri vermek üzere şu kadar kumşa 
satmaktır. (Bir malı, bedelini red ve iade halinde geri verilmek üzere satmak). Mecelle, mad. 118. 



bir rehin olduğunu; 
"riba hilesi" 

65 

inkar gibidir. 

arasmda 
oluşturmaktadır. 

bir önemi haizdir. 

65 bk. Bedreddin Simav!, Cami', !, 234. 

66 a. ml!'., Fetava, vr. 8 ı a-b. 

67 Abdurrahman Aksaray!, imadü'l-islilnı (sad. Mehmcd Rahmi), s. 235. 
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