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lBRAH!M MÜNİB AKHiSAR! BOSNA Vİ VE ONUN 
MECMü'A-YI FIKHIYYESİ 

Salih Trako 

1463 yılında Bosna ortaçağ krallığı Osmanlı İmparatorluğu sı
nırları içine girdi. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu. kendi kuvvet ve 
nüfuzunu bir asırdan fazla zaman içinde, Balkanlardaki kadılıkla
nnı, sancakbeyliklerini ve en sonra Bosna paşalığını, 1580 yılında 
te'sis ederek, Balkanlarda hakimiyyetın'i kuvvetlendirdi. Bu zaman, 
O&manlıların siyasi ve iktisadi giicij.nü kuvvetle:ı;ıçlirdiği zamanıdır 
ki, Balkan taraflannda yeni şehirler-jn kurul!!Şunga ve bu ş~~lerde 
kuvvetli sanayiin ilerlemesinde göstermektedir. Bu terakki, ili.m ve 
edebiyatta da zenginleşme göstermiştir. Çeşitli vakıfların kuruluşu, 
bilindiği gibi, .bu ilerlemede pek önemli ve pozitif rol oynadı. Va
kıflar, kendi maliariyle cami'ler, medreseler, hanikahlar ve diğer iç
timai bina.Iar yaptırmıştır. Dükk3.n.lar, bedestanlar, değirmenler ve 
diğer kar s~ğlayan yapılarm vakf edilmesiyle, bunların tamiratı ve 
diğer te'sisler kurmasına imkan verdi. Satayevoda'ki Gazi Büsrev 
Bey Kütüphanesi'nde ve diğer Yugoslav şehirlerinde bulunan kütüp
hanelerde, bu güne dek kalıp muhafaz~ ·edilen yüzlerce vakıfna
meler, bunları _açıkç~ söyler. Çeşitli c8..mi'ler ve mescitler, hanikah
lar ve tekkeler, medreseler ve kütüphaneler, · imaretler, çeşmeler, 

köprüler ve diğer hayratlar, Sarayevo, Mostra, Banya Luka, Tuzla 
ve bütün Bosna ve Hersek ile Balkanlardaki bir çok şehir ve kasa
balarda bulunan vakıf müesseseleri, bu suretle te'sis edilmiştir. 

· Bosna Akhisarı (bugünki Prusatz), XVI, XVII ve XVIII. asır
larda Bosna ve Hersek'in ilim.:ve --kültür . mei_'kezle;rinde~ biriydi. 
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Bu şehir ile ilgili . bazı bilgileri burada ifade edeceğiz. Ayrıca, Bosna 
Akhisarı alimlerinden biri olan İbrahim Münib Akhisari Bosna vi'
nin şahsiyyetine ve onun tasnif ettiği Mecmv/a-1Ji fikhiyye'sine mü
racaat edeceğiz. Akhisar, Bosna'nın garb-ı şimali ve diğer şehirleri 
gibi, XV. yüzyılın 1580-1590 yıllarında, Osmanlıların hakimiyyeti 
altına girdi. Yüzyıl sonra, bir kal'alı ve müstahfızan tarafından hıfz 
olunan koruma noktası oldu. Maamafih, Akhisar kadılık ve sonra 
militillük olup, Bosna'nın. l?u . bölümünde idari, . kültürel ve eğitim 
merkezi oldu. İki yüzyıl so:iıia, yani xvn. ve xvm.· yüz}ıillarda, . 

Akhisar, canlı bir kültürel ve· eğitim faaliyyeti geçirdi. Bu faaliy
yetlerin temellerini Akhisar kadısı, sonra müftüsü olan Hasan Kafi 
Akhlsari (ölümü 1615) kurqu._ Hasan E:afi, yalnız kendi fikri ve 
ilmi mesa'isini değil, malını (Hı. · bu yolda harcayarak, bir kaç mües
seseyi Akhisar'da yaptırdı. Bundan sonra bu ilmi faaliyyet adet olup 
Bosna'nın aynı bölgesinçle bir hayli ilim aqam! _ yetiştirildi. Şüphesiz 
kf ~9şn,~'mn en m~şhl:ll' _a),im,leri.nd~n . l?iri de Hasan J5:~fi'w~ 

Maamafih,. bur~da iki Akfiisar'lıyı daha zikr edeceğiz : Birisi 
Tebşiru'Z-ğıt-zat adlı kitabın musannifi. olan Hacı Mustafa bin Mu~ 

hammed Aklıisan (vefatı 1755)dir. Musannif, bı.i kitabında 1737 
senesinde vuku' bulari Banya Luka müdafa'asında, Bosnalıların, 
Awsturya askeri -üzeririe galibiyyet kaz.aiımalarını tavsif -eder. İkin
_cfsi, 1736-1739 ·yıllarında vuku' bulan Rus-Türk ve Aıiusttirya-Türk 
muharebelerini tavsif eden Ahmed bin Hasan Hacı Nesim-zade 
'(Hacinesimovic) Akhisari' dir. ( ve:fa"tı 1789) . . 
. Bu konuda, şimdi unutulmuş bulunan Boşnak İbrahim Münib 
Akhisari ve onun dest hattiyle yazılan Mecmu'a-yi fikhiyyesi . hak-
~inda bazı ma'lumat arz edeceğiz, · · 

lb:rahim Münib Akhisari/ni:ı biografisi : 

Gustav. Flügel'in söylediğine göre v.~. Haziin Şabanoviç'in, ona 
dayanarak, - yazdığına binaen, «Akhisar'da doğmuş ve F:etava-1Jı· A]c..: 
)ıisari adİı fetvalar mecmu'asını ~azmıştır». diye· noksan bir hab_eri 
bulıİıaktaYız1• Flügel der ki,. ~<BudUJl'da milftü iİİıiş :c.M:üfti in Of en-).».;. . . . . . . . . .. . -

1 Dr. Hazirn Şabanovic, Knjizevnost Muslimana: Bffi 'na orijental.İıim jezi-
cim~, «Svjetlost»,. Sarajevo 1973, .s. -153.192. · · .. · · · .. 
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amma buna, me'haz zikr etı;nez2 • • İsmail Balic'Jn yazd.ığıiıa göre, İb
rahlm al-Akhis~· al-Bosn.aviinin, XVII. asırda Budun müftüsü ol
duğu ·ve Fetvalar ~ecm~'ası ile _kısa mantık risalesini (Ar·R~sala 
al-muta'alliqa bi'l-aşkal al-arba'a) yazdığı bir şahsiyyetmiş~. Şimdi 

diyebiliriz ki konumuz olan müftü, İbrahim M;ünib Akhisari, xvm. 
yüzyılda yaşamış ve zaiD:anla unutUlmuş, ba:şka· bir. şahsiyyettir ·ki 
aşağıdaki satırlardan daha iyi anlaşılaca}rtır. 

Saray Bosna Şarkiyyat Enstitüsünde (Orijentalni institut) İb
rahim ~ü.nib'in dest hati:iyle yazılaİı. «Mecmfı'a-yj, ·fikhiyyesini» bUl
duk. Şimdi, İbrahim Münib ve onun el yazma Mecmfı'ası üzerine. bir 
kaç yeni ma'lumat ifade etmek imkanmdayız. Burada bazı parçala
rını aktar~ayı münasip görmekteyiz. Müellif lbrahiiİı Münih, kita
bının başlangıcında ünvan diye yazmıştır ki : 

~~ --~ r.'J.' ~ ... ~c..-".' u_~ı t:..ı; ~~ ~)J> jl •-~; 'i..r. ;r: v.~4.; 
~~:jl ,J-> ı.J. 0~'- 0;. jk..a.o ı.J. Jc. ı.J_I <\;j.ı:ıl l: <L:-~ }.a>-j~ ı.,]' ;~ll J 

<ll _, r*ı .1-'-_, r~", --~ j'- l;l. _, , ı..u J"' ~;La>.; 'Yı , . .i~ ı-':_, 'YI ~W.. ı 
ıJI J:i ~Jf> L. ,:;Cl _, - ı:;.;l . .:.....__ ll,~" .::..:IJY ı.. • .:).,_,~_, j:l_.. ~; 
L' .:->'.. 0_,(1 .JI ~ ~ JJ> · ı.. _, l"~~...:J rJ ıJf( _ _ıı, ;_,.all ,j"' ~::# ... ıJ~I 

• o~ <\ı. ":-le. ~.0 ~ -!""; ·~·v~ 
Bu kısa metinden sonra, müellif kitabının kısaltılmış fihristini 

y;:ı.z~ştır. Bl!- fihristte görüldüğü gibi, bu kitapta fıkıh ile ilgili 
178 konu var. Fihristten sonra, kitabın mukaddemesi" yazılmıştır 
ki : 

.:.ılA.a ;L _, ~\ _, öj..l~ ->_}j.J J)\~\ _, 412...11_, ;J..ü!~ ~> j ıJ"' ,:;b--:--

. iU;J ~ J JI}-JI _, _r.J-1 i-". jl ~ı _,all ~_rJ\ .ı.r.-~ ~lclJI /1 _, J~.J\ 

..:.ıy:.ll ~~ J' i)l.JIJ ;;_,L:JI_, JL.:.YI _, J~~ lı.}\ j 21$}1 ":":..Ç tW\ . 

.S .• ~y ıS-I .. \ele. <ll;,. ~~~ ~-"" _, ~.:U\ Jl...J..\ i ;\(1 .J J~YI i;~ . . 

2 Prof. -Dr. Gustav Flugel, Die arabiscben, persiscben und turklschen 
Handschrlften der Kaiserlicb-konigllcben Ho.fblbllotbek zu Wien, Wien 1867, 
Band m, s. 247 . 

. 3 SmaU Ballc, K?Itura Bosn~aka - Musllınanska ~ömponenta, Wien 1973, 
s. 72. 

Tarih Enstitüs-ü Dergisi - F . 41 
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.JJA:~ 'J r~'J Jlr:YI ~~ rr ııf .:>_; ~:ıli ~.1>:'1 ~ .UT ~ -' ~1_,...1 
!lı\Ç ..uı ~~ı.. Jı rlitl 1-i.e. 0 ... ?-:- ı:;t; ..l-! _, Jly.o'll l,~~. t:-·-ı~ı j 

.:..~- }.a~T ~-..l~. L y_ 'J _, .. .J Db. .::...S'~ ~ .:ı)~ ı_SII 2~ _,ll J.l.i J 

i~> YI .:..·~ _, _ _, ( \) :; .:~)\ .l4;ı_ ı.S.;, \.all 0_-111 J, J~ 0 ... ;I_,~H_, .:;.;l; 'J\ 0" 

':--:: .. ~'.J.ı 0_..uı cı: ;l..iil' .z_rj' ~) ~-t.:' _, ü- j Jı .;:W i ı.S~ t.J:. ..:....; _, ı.5ll 

ri.. 'Jı _, -:--:h;l...' ~ı.;.. 0 -> Lı: .J~c. J~J;~ 0'. ~;.. _,..JI jk..a .. 0. ~ 0. 

~lılı _, ı_S..ill j ~H s-cil~ rı.ıı .. J:-i j & _ _,..:Jı _, 0~ J~-'~ 
ı)J\.~-l ~1_,;.. 0'_1 ~t;.. 0--> ~\ _,. ~;1~'11 ~_)1 ı..l::ı; ,_;l.a;>"j-~ 

rJ>./ ı:; ı -~-~' tt; ,:,tb.Lli ''-ı' 15:uı rJ\- '11 .)u ı ::: ·~ 15:uı ı.S..l.:il 
Jı... ;i_,'Jı t..:L• .,__j _, .. :e.~ ~...:Al.)\:>. ,:,~L ı:;\kl .... ,:,_,;li ....>l_.., .U;_,.ıia.o J 

• • • 1...... · - \.,.. - • 

):-lı r-)' (._,.s::'_l\ .u j r-' .;.ıiC. _, r~ _, .. :.&. jc: LC... _, ı-11 _, .. 15;t~i'JI 
( _ _,Al\ t.r:J\ r\(->1 ~- ~~ 13 _,Ll j_,tl ._.1~ 0 ... l;_, .. t.. _, t;L· .::...:S~> 
0· ...ll .. ;;u> ;L.a>-_;T .c,..l . .c :;:ı;')' .:ıl)r:.ll .:..: _, ı.S )c:-111 .._Lai _, wl_,ll - . . 
.::...~_, '-!IJ-"Z,,J tru wı) .. L'ır' ~ j Jı...; '-'~' ~~ ;~_r.'Jı _, .:;l:-'~' 

.:ı'~ . .J '-!-lJI J L-)1 j 4 (\) l.:.:!JA J L·~- J L"..l:-- ~.tt: l;...\ ..ül 

rıwı .:.ı~-~ ;~ ~:'Jı r ~ J ~" .r!ll r~' ·'.;::--' -' ~;'" }\ tli _,ıı .J..f·-~. 
':-"~"' r.' 1 J_ı . ..._.jj 1 J ~;ı.. J ~:- J ı) lt i:_) 

Kitabm ünvanmdan, yukarı ki mukademesinden ve bu kitapta 
bulunan diğer malfunattan görüldüğü gibi, İbrahim Münih'in baba
ları adeta ulem~ imişl~r. M~üiıdür ki İbraJ:ıim Münih, kendi doğ
duğu kasaba olan Obortsi (Akhisar'dan on kilometre uzakta ve bu
gün köy halinde bulunmaktadır)'de ta'l..iına.t-ı iptidaiyyesini (ilk öğ
renimini) aldı. Yüksek tahsilini de, Akhisar, Sarayevo ile İstanbul'
da tamamlayabilmişti. İlk vazifesi, bildiğimiz .kadar, evvela Obortsi 
kasabasında bulunan Süleymaniyye cami'inde (Kanuni Sultan Sü
leyp:ı.an'ın yaptırdığı cami'i) imam, hatib ve ders-i amlık vazifeleri 
idi. Bu padişah' camiinde «ders-i am» görevi ifa etmek, yüksek tah
sil almasını icab ettirdi. Muhtemeldir ki İbrahim Münib bu_. tahsilini 
İstanbul'da almış olacaktı. Bu vazifede 1157 (1744) senesinde onu 
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görüyoruz. Demek ki bundan önce bu vazifeye ta'yin edilmişti•. On 
bir sene sonra (1. şaban 1168/13.V.1755) Bosna Akhisarı'nda, Ak
hisar kadısı Veliyyüddin'in naibi oldu' . Mezkfır senede bu «Mecmu'a
yi fiJ:ı:hiyyesini» telif etmeğe başladı . Altı yıl sonra (24. safer 1175/ 
24.IX.1761) Bosna'da İhlevne müftüsü mevki'ini aldı0• Takriben bir 
buçuk yıl sonra (7 Şaban 1176/15.!! 1763), Akhisar müftüsü olup 
birinci fetvasını verdi. Yani, bu tarihten az müddet önce bu vazife
sine müsa'ade almış olacaktır1 • Akhisar ve İhlevne müftülüğü ma
kamında İbrahim Münih'in hangi tarihe kadar kaldığını şimdilik bil
miyoruz. Kesinlikle söyliyebiliriz ki bu mevkide 1178 (1765) yılının 

sonlarmda bulunmuş idi. O, bu yılın sonunda, Akhisar ve İhlevne 
müftüsü sıfatiyle, İhlevne'de olan Topatan Mustafa-Bey Medrese
sinde bulunduğu zamanda, bu Mecmu'a-yi fikhiyyesini yazmasını ta
mamladı. Bunu da, kitabının en sonraki satırlarmda bizzat İbrahim 
Münib yazar ki8 : 

-".' j\.j J ~l:>-~ ~~~ .;:..üll ~~~ı)" ~:'tl \.U. (!.i ı)A ~~ .._-'~ ~ 
#1 <5.,ı.j\ ı:.r-s-- ıJ. ı)~c J. jb...a.. <.J: Jı: ıJ. ':"'::.O r.:'\-'.1 ~ ...Jiıj- .A .. l>. ' 

L ~~~ .jAl.IJ U";.UI <>)~j)/\ Ô_j~;J'_J)/1 <.S.A:tl :./:Jı.--l ~1_,> J. 

jk..a..o ..:,;1:-~ _,b ; ... ; -'--'. L) L .ıJ 1 ~ _;i. _. rr=- J •:c J-" 4.:_ Y, ;l~l 
;; ?. 0..o .__..ili_, ZL.J ~"':'- J ı:,lt ~:.J ö-'-411 t.>.5 _,>IJI j -.:lı:. 4..1.!\ü--; ~::'. 

r r r ...; _,..!ll J .i.J ı .ıJ ;_re 

":"'::..0 r-'1-'.' 
İşte, bu büyük Bosna 3.liıni hakkında şimdilik b~arı zikr ede

biliyoruz. Bundan sonra, onun yazmasına dair bazı bilgiler verece
ğiz. 

4 Bilgi, Mecmu'asinde, varak S67a. 
5 Mukaddlme metni, mahtutunda, varak 5b. 
6 Bilgi, mahtutunda, varak 64a. 
1 Bilgi, mahtutunda, varak 29b. 
8 Mecmu'asinde, varak 353b. 
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lbrahim ·Münib~in Mecmifa..yi fıkhiyyesi: 

Yazmanın tavsi/i: İbrahim Münih'in Mecmu'a-yi fikhiyyesinin 
el yazması, Sarayevo'da, Şarkiyyat Enstitüsünün yazmalar koleksi
yonunda, '935 nurnarada kayıdlıdır. Yazma, hayli eskimiş deri ciltte, 
377 yapraklı, 23 x 12 cm. eb'adında bulunmaktadır. Büyüklüğü muh
telif «nesta'lik» yazısiyle ve siyah mürekkeple meşkedilıniştir .. Bu 
güzel ve cazibeli yazı, müellifin eliyle yazılmıştır. 

Kitabın muhteviyatı : Kitabın aslını, müftü İbrahim Münih'in 
verdiği fetvalar teşkil etmektedir. Bu hukuk konularında, kitab, bab 
ve fasıliara taksim edilmiştir. Yukarıda zi.kr edildiği gibi, bu kitab 
178 hukuk konusunu ihtiva etmektedir. Bu hukuk muhtevası kita
bın 4/5 hacmını isti'ab etmektedir. Kitabın diğer bir kısmı, arada 
sırada ve ayrı yerlerinde yazılan edebi ve kültürel mutevalariyle ik
mal edilmiştir. Bunun için ·bu yazma, çeşitli mühteviyatlı hakiki bir 
mecmu'asıdır. Bunun hakkında, biraz sonra daha konuşulacaktır. 
Burada, kitab· ve fasıliarın ünvanıarını kayd etmemize yer yok. Yal
niz, kitapta çeşitli hukuki mes'eleler hakkında cevap verildiğini tes
bit etmekteyiz. Hukuki konuların mikdarı . (178 aded) açıkça görü
li.iyor. Bundan başka, İbrahim Münib, bu kitabını yazarken, sık sık 
diğer alimierin hükümlerini arada sırada alıp yazmıştır. Üstelik, 
daima fakihleri.p ve müftilerin adlarını, kaynaklarının isimlerini ve 
kaynakta hangi yerde konusu olan hükmün bulunduğunu kaydeder. 
Maamafih, İbrahim Münib şahsen 740 fetvasını verip stilize tuğra 
şeklinde olan kendi imzasiy~e tevki' etmiştir. Şimdi bir mes'eleyi 
daha zikr etmek is~yoruz : 

Yazar müftü İbrahim Münib, kitabının ibtidasında, daha fetva
larını kayd etmeden önce, Hasan ibn Nesuh Dumnevi Bosnavi'nin 
Mecm~u tercih el-beyyinat adı altında ve 1092 rebi'ülevvelinin 
evailinde (21-31.ill.1681) yazmış olduğu risalesini istinsah etti. 
Müellif Hasan ibn Nesuh bu risalesinde, iki hasım taraf kafi delil 
diye getirirlerse, hakimin muhakeme ·esnasında hangi delili alaca
ğına dair mes'eleyi tahkik 'eder9 • 

9 Sabanovic, Knjizevnost •. . . . . s. 210. 
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Burada bir daha hatırla :talım ki: Ihrahim Münib, bu Mecmu'a
yı fikhiyyesiı~lıi nihayetinde, Mebhasu'l-eradi min el-Feraid Şerhi 
Kenzu'd-dekaik, _yani Jl!l-Feraid adlı Kenzu'g-dekaik şerhinden erazi 
bahsine katılmıştİr. Fıkıh ıdtabı ol~ Kenzu'd-.dekaik'in yazarı 
İmam Hafizuddm en-Nesefi'dir (vefatı 710/1310) . EZ-Ferö.id (doğ
rusu El-Feraid fi ·hall-i'l-mesaili ve'l-kava'id) adlı bu şerhi Mustafa 
İbn Bali (Ball zade) 1036il62i yılında, İstanbul'da Sahn-i sernan 
medresesinin müderrisi olduğu zaman, te'lif etmiştir. Bu şerh Mu
radhaniyye· adı altında 'meŞhurdur10• . . . 

Bu münasebetle şrinu da· hatırlıyahm ki : Fetva mecmu'aları 
sık sık müftülerin baş katibieri tarafından, müftülerin tesvid ettik
leri metinleri tebyid ederlerdi. Bu yazınada . ise, müftünün yazması, 
onun düzeltilmemiş müsveddesi, buluıirnaktadır. Tam bu müftünün 
tesvidi, el yazmalar tarihi araŞtırmaları· bakımından, pek mühim bir 
~ser, değerli bir kaynaktır. Bu yazmaya fevkalade bir değeri, mev
cut hali vermektedir. 

Mecmu'anın edem ve kült~rel. muh~ış'Qiyatı : 

Bu mecmu'anın çeşitli ve ayrı yerlerinde, edebi, kültürel ve kül
tür tarihi ile ilgili 76 kısa veya uzunca metin Qulunmaktadır. Bu 
metinlerin yazarları, Osmanlı veya yerli yani Bosnalı şairler Vt!ya 
diğer ilim adamlarıdır. Tarihleri ise bazı ehemiyyetl~ olaylar müna
sebetiyle yazılmış olduğu burada kayd edilmiştir. Bazı tarihler, biz
zat İbrahim Münib tarafından yaz~lmıştır. Böylece, İbrahim Münib, 
bir alim ve fakih değil, ayın zamanda: şair ve münşi olarak da gö
rülmektedir . . Bir takım şiirler, zamanla unutulmuş yerli, Bosnalı 
şairlerin man.zfunel~ridir. :aöylece, yazİnada, zamanla unutulan şair
ler i, yeniden öğrenm.ekteyiz. Burada, bu şairlerin bazı edebi metin
lerini kayd edip,· müsteşriklerin ilmi dikkatini çekmek istemekteyiz. 
Bunlar arasında, aşağıdaki metiiılere rastlanmaktadır : 

34b varakında, Saray Bosna kadı v~ müftüsü olan Muhtar 
Efendi'nin beytleri yazılmıştır. Ya~z ikisini kayd etmek-

10 W. Ahlwardt, Verzeichniss· der arabiscben Handscbriften der Konig
lichen Bibliotbek zu Berlin, IV, 125; Haci Hallfa, Kesfuzzunun II, s . 1515-1516. 
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teyiz. Bu beytler şiirin sUfiyane, ma'nevi alem goruşu
nü peyda etmektedir. Söz konusu olan iki beyt şudur ki : 

.. :_ Y. ı.S\r ~.A.C. ~ö!.l .J c..S..;,\.4JI ~ .. di }~ :.:AS 
;_,~\.>. J ~'YJI rj'Y cl .~L.:_, o..o.J . . .. 

1_,~ı_, J ":"'T ~ı..ü .:...._ı.A.( .~ ~_,..;_,> 

p~lj)J Ji~ ;;'YJI ~t; ~ J\ ~ 

p~ly.) ~ )~ ~~' ~l ~.ı.".y . - . 
35~ var. : Saray Mollasi Muhammed Zihnİ'nin, 1176 (1762-3) 

senesinde yazdığı altı beytten mürekkeb bir şiirdir. Ayni 
yerde de, Anadalulu Nasih Hacı !smail Medreni'nin, zikr 
olunan şiire yazdığı naziresi bulunmaktadır. 

Ayni yerde, anonim bir şairin bir beyti bulunur. Manası sebe
biyle, bu beytini burada kayd etmekteyiz ki : 

~.W.)\ <.J>l.!. ~.!tl~ • .ı:.;~.) .!J..ı:i- ~( 

• .ı.".;~_, ..>J ...:.:_ ;~JI JL_,I IS"I..ı.S" 

42b var. : 1172/ 1758-9 senesinde bir misafirhane bina edilmesı 
münasebetiyle, müftü İbrahim Münih'in yazdığı üç beyitli 
tarih bulunmaktadır. Bu tarihi harfi harfine iktihas etmek
teyiz : 

...... :~ r."'J.' -'2.W\ •J.). 
~)~t:: J 'l(b:- ~-!. ~\;. ~\c.p J.) 

ı.S;~ (i J~ .)\,/ ~.-L:i\1, t:'J &~; 
~;tr J ~l:J ~_.~T J J.f JJI .. .}l.a~ 

~;lw~J f' );~ı~:~;~ 
. ~;~1 ~ ~ ;..L!.lJ\ t;l: b 

• 
~;tr· r'>'6 { 1_, .UJI ":"'J ~ ~t.., ~'-"-' ~ 

'\V'\' ...:.-
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Ayni varakta enteresan bir şür yani alt~ beytti ve falklor muh
tevali bir tarih bulunmaktadır. Bir Bosnalı şair, Ahmed ibn Kurra
zade, 1175 (1761-2) senesinde, onun biraderzadesinin doğumu müna
sebetiyle bu doğum tarihini yazıp Nu'man diye çocuğa ad verdi. Bu 
tarihini de aynen iktibas ediyoruz : 

.->ıj .. ı) 0! j~....i , } J"' tıL" 

~.J'~li. ı.>..ı.::J .. l~l •> je..J_,ı -'(,!_,..ı.~ <\>l..ı.> . \ ., . ..; .. 
~·~ı _, ._jJ ~ı.;ı...G- ;_ı c.) 

1
;. _, JJ.r' 

.. ~l:Ae ;\..> J' J)r" o.)~.) ı.>-ll_,ı Ji .u J 

~·ı.)): ..1.:> .i d-.> J.~: ... ı ı.)..ı.ı_,ı 1.5"~ 

!J~ J J"' rL· ~ı_,.~ -:-~.i. -:--0> L rl:.... 

J"\ vA J ._:.j J vA dy . .JJ_j.P )J'_ 4,)~1 jl/> 

..l.);L" .JJ- ~.:...,. J.;.~e jlJI .._~1 ~ liio 

~;n;. e;.; ;..ı.S'.J' .. ..:...:- 1.5~' ~" 
r...ı.lT A....: ... ..) J41 ~ f 1.5->,r ..ı.2-l ıS.J-> 

cJ'I.)ı r".J_J cil.:. ~<SF-!. J-; .,:....\91 

t;L- i..O~r- • .)b i..ı.:.._l o\>_<\.t~ ~:} 

u·"'&; .i. V~; -'~a.A <~.~..l,r J Jı. '-~ı 

\ \Vo ~..: ... 

Ayni yerde, galiba ayni şairin, Sultan Mustafa oğlu Şehzade 
Selim'in doğumu münasebetiyle yazılan tarih bulunur. 

66b var. : Burada, İbrahim Münih'in bir «müfred» beyti var
dır. Bu beyti bile .zikr ediyoruz : 

r--'J..' ~.W\ ").). 

.P ~\1. ~> -j_, J ~ .J~ • ..ı.i> if:; 

v'6.> ~I.J o\>_ı.);L ~~ ~""'ı ':""~ .J. 
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355b var. : Güfte-yi rücUın-i Halil Efendi Banyalükavi u:nvam 
altında, unutuln;ıuş şair Halil Banyaluka vi Bosnalının mer
siyyesi burada istinsah edilmiştir. Şair, 'gurbette buluılur
keri., bu bt;!ş beytten mürekkeb . şiirinde, iltifatsız feleğin 

(kaderin) sillesini yemesinden şikayet eder. 

Ayni yerde,· Gufte~yi Mancuka· .Hüseyin Efendi en-Nevabadi 
(yani Akb.isari, Pruşçak) ünvaıilı ve dokuz beytli bir şiir bulunur. 
Bu şiirde, ;?:amanla unutulan .Bosİı.a şairi Mancuka Hüseyin Akhi
sar!, kötülük~en ve kötülük· yapan ·adamlardan kendini korumasm
dan bahs eder. 

o ' 

356a ·var. : Süleyman Haci Musa-zade'nin 1153 (1741) ölümün-
de söyleyen ve So.htegan medrese~inin müderrisi olan Ab

. dullah Efendi'nin yazdığı tarihtir. Bu tarih iki Boşnak 
iıiıİı. adamını meydana çıkar"lyor. Onun içindir ki bu tarihi . . 
de burada harfiyyen istinsah ediyoruz : 

. • ,lj ($-r (.ll..\ ~.ôl 0~- .:...~J t); 
. .:.:15" ... :;.. , _ ~;..u:. c..!' rl.t\ s-~.j\ -~.u ı~ 

t>-:' re. 0l:i- , .:..:\.a9 ~>Jr 
.... _ • ...v_)T ~ '\~_1 J~> t>-:1 )~ 1 ı$ ... 

s-~.t~ı ..:..A-A> J,~ dJ" J J." ~l;;,... 

·~~~.w tS.).r t>..ıJ,I ..j~ 

0..ıJIJ)I t-r"' ·~ )'_ ı:_~\ t>4 
...,_...,_-I.A f' .. ::-'·v' "':"'...:.l.JI ~~JI 

b .ıJ~ ;ı; y t>..ıJ_,I <\.\b. r4..ll - - . 
~ t>-~oj\ 01c1 ... .ıJ,I tSJ'; ;i j .. _ . ... . . 

. · \ \ oY" ~.,. 

~u yazma muhtevasından, Bosna'da doğup yaşayan; zihnl, ilmi 
ve eğitsel faaliyY-etler gösteren bir Boşnağm v~rlığmı öğrenmekte
yiz. Maamafih bu Boşnak, . yani İbrahim Münih Akhisar! B,osnavi, 
imam, hatibi, müderris, kadı ve müftü olduğU gibi, aynı zamanda 
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şair ve münşi olarak, buralarda edebi ·ve sekafi olaylara alaka gös
termiştir. Bundan dolayı İbrahim M~b, diğer şairlerin şiirlerini 
ve diğer müelliflerin şark dillerinde yazdıkları edebi metinleri ken-
di yazmasına da kayd etmiştir. · · 

Bu sebepten, bu mecmu'ası pek kıymetli ve ehemmiyyetli edebi 
ve kültürel. bir eser olup, ayrıca ilmi bir tedldka layıktır. 
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ÖZET 

Yukarıki unvanı altmda olan yazma .Bosnalı İbrahim Münib 
Akhisari'nin dest hattiyle yazılan, çeşitli tarihi ve edebi ma'lumatıa 
dolu «mecmu'a», burada tavaif olunmuştur. Bu mecmu'ayı bir Boş
nak, aliın, müderris, Akhisar kadısı, sonra Akhisar ve İhlevne müf
tüsü olan İbrahim Münih Efendi, on yıllık bir zaman zarfında cem' 
ve tasnif etmiştir. 

Bu yazmanın aslı, Akhisar ve İhlevne'de müftü olduğu zama
nında İbrahim Münih'in ifta ettiği fetvalandır. İbrahim Münib, bu 
fetvalarını kendi eliyle bu «mecmu'aya» yazıp, her fetvayı «tuğra» 
şeklinde kendi izmasiyle tevki' etmiştir. 

Fihristten görüldüğü gibi, İbrahim Münih, mecmu'a-yı fikhiyye
sini, kitab, bab ve fasıliara taksim edüp, yüz yetmiş mevzularında 
ifade etti. Maamafih, İbrahim Münih, kendi fetvalardan başka, bu 
malıtutuna diğer müftilerin fetvalarını ve diğer meşhur fıkh kitap
larından iktihaslar ve parçaları bu malıtutuna almıştır. O, gayriler
den her ne aldığını, ve hangi kitaptan ve kitapta hangi yerden al
dığını, tamamen tesbit etti. 

Müellif !brahim Münih, sırf fıkh muhteviyatından başka, di
ğer t arihi ve edebi metin ve yazılarını «mecmu'asına» almıştır. Me
sela: tarihler, şiirler, diğer meşhur şahsiyyetlere gönderdiği ve on
lardan aldığı mektuplar ve saire. 

Bu mecmu'anın hacmi 377 varaktır. Muhteviyatı ise, dörtte üçü 
İbrahim Münih'in fetvalarıdır. 

Bizim acizane takdirim.izce, bu eser en mühim ve en ihtivalı 
buralarda te'lif olunan eserlerinden olup, aynca ilmi bir tahkika 
layıktır. 
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Mecmu'a-1 fıkhiyye'nin fihristi (a} 
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~~cmu'a~i . :fıkhiyy~'n41. f.ilu'isti (c): 
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Mecmu'a-i fıkhiyye'İlin fihristi (d) 
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Mecmu'a-1 fıkhiyye'nin fihristi (e) 
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~~QIJlt,ı'_a-:.i_ ~~)7_e'n4ı_ ~ti (f)_ -
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MecnJ.u'a~i ·fıkbiyy~nin-.son sayfası 


