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TAKDİM

Daha önce neşrettiğimiz Fetâvâ-yı Feyziye’nin girişinde Osmanlı
dönemi fetva mecmualarının ilmî esaslara uygun olarak neşredilmesinin önemine işaret etmiş ve Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye
Araştırmaları Merkezi’nin bu mecmuaların neşri çalışmalarını
başlattığını ifade etmiştik. Bu çerçevede Yenişehirli Abdullah
Efendi’nin Behcetü’l-fetâvâ’sının hazırlanmaya başlandığını,
sonrasında Netîcetü’l-fetâvâ ve Câmiu’l-icareteyn isimli mecmuaların neşrinin planlandığını belirtmiştik. Planladığımız tarihten
biraz gecikmeli de olsa bugün Behcetü’l-fetâvâ’yı araştırmacıların istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Halihazırda Netîcetü’lfetâvâ’nın neşir çalışmaları da devam etmektedir.
Fetâvâ-yı Feyziye’nin neşrinde olduğu gibi Behcetü’l-fetâvâ da
bölümler halinde Fetva Mecmuaları Neşri Atölyesi’nde görevli
arkadaşlara dağıtıldı. Hazırlanan metinler farklı iki arkadaş
tarafından tashih edildi. Daha sonra bizim de katıldığımız oturumlarda tüm metin mukabele edildi. Son olarak metin tarafımızdan tekrar okundu. Bu süreçte daha önce oluşturulan imla
kılavuzu sürekli güncellendi.
Behcetü’l-fetâvâ’nın onlarca yazma nüshasının yanı sıra ilki h.
1266, diğeri h. 1289 yılında olmak üzere nükûl eklenerek iki ayrı
baskısı yapılmıştır. 1289 baskısında, 1266 baskısındaki bazı
hatalar düzeltilmekle beraber benzer bazı hatalar bulunmaktadır. Her iki baskıda da sayfa numaraları aynı olup toplam 643
sayfadır. Ancak 1289 baskısına 643. sayfanın ortasından itibaren
Akifzâde Efendi’nin Mecmûa-i Vecîz isimli eserinden rada‘ konusuna dair fetvalar “Mesâil-i müteferrika” başlığıyla eklenmiştir.
Ayrıca 1289 baskısının hâmişinde muhtelif fetva mecmualarından fetvalar nakledilmektedir. Yine 1289 baskısında Yenişehirli
Abdullah Efendi’den sonra bazı tashihler yapılmış, bazı fetvaların cevapları değiştirilmiştir. Dolayısıyla bu neşirde 1266 baskısı
esas alınmış, 1289 baskısı ise mukabele esnasında baştan sona
gözden geçirilmiş ve farklılıklara dipnotta işaret edilmiştir.
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“Hind-i sağîr” örneğinde olduğu üzere sıfatın müennes gelmesi
gereken yerde müzekker yazılması gibi bariz hatalar bu neşirde
düzeltilerek yazıldı. Bunların dışında hata olma ihtimalinin
bulunduğu düşünülen yerler ve iki baskı arasında bariz fark
bulunan yerler iki yazma nüshadan kontrol edildi ve düzeltmeler
dipnotta gösterildi. Bu nüshaların her ikisi de Abdullah Efendi
henüz hayattayken istinsah edilmiş nüshalardır: Süleymaniye
Ktp. Yazma Bağışlar 722, yy. yazma, h. 1147; Süleymaniye
Ktp. A. Tekelioğlu 377, müs. Ömer b. Mustafa, İstanbul, yazma,
h. 1152.
Behcetü’l-fetâvâ’da yer alan 3474 fetvanın büyük bir bölümü
Türkçe olmakla birlikte 29 tane de Arapça fetva bulunmaktadır.
Bu fetvaların tercümelerine metin içinde, asıllarına ise metnin
sonunda Arap alfabesiyle ve aynı fetva numaralarıyla yer verildi. Abdullah Efendi’nin fetvaları için Aynî tarafından yazılan
nükûle ise yer verilmedi.
Bu eser Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi
bünyesinde kurulan Fetva Mecmuaları Neşri Atölyesi’nin ikinci
ürünü olup atölye çalışmasına katkısı bulunan diğer grup üyelerini şu şekilde sıralayabiliriz: A. Nagehan Çelikçi, Zehra Mercan,
Nilüfer Kaval, Emine Kaval, Esra Yılmaz, Şeyma Turan, Zeynep
Saral, Sevgi Güneş, Ayşe Yeman, Fatma Yaşar, Zeynep Kurt.
Bu neşir önemli ölçüde onların emeklerinin ürünüdür. Benzeri
uzun soluklu bazı grup çalışmalarında olduğu gibi fetva mecmuaları neşri yarım kalmadı, grup üyeleri ısrarla bu çalışmayı
sürdürdüler. Dolayısıyla kendilerine teşekkürü bir borç bilirim.
Yine çalışmanın başından sonuna kadar her türlü desteği veren
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’ne ve yardımlarını esirgemeyen F. Samime İnceoğlu’na da teşekkürlerimi
sunarım. Ayrıca Behcetü’l-fetâvâ nüshaları hakkında bilgilerini
bizimle paylaşan Dr. Emine Arslan’a ve Behcetü’l-fetâvâ’nın
1289 baskısını temin eden Yrd. Doç. Dr. Zikri Yavuz ve Yrd. Doç.
Dr. Şenol Korkut beyefendilere müteşekkir olduğumu belirtmek
isterim. Bu projeyi destekleyip bu çerçevede hazırlanacak mecmuaların neşrini üstlenen Klasik Yayınları yönetici ve editörlerine de şükranlarımı arz ederim.
								
Süleyman Kaya

Metnin hazırlanmasında dikkat edilen imla esasları
- Mümkün mertebe metne bağlı kalınmakla birlikte bazı kelimeler günümüz Türkçesine uygun yazıldı; mesela koğa yerine
kova, yohsa yerine yoksa tercih edildi.
- Fiillerin yazımında da metne bağlı kalınmakla birlikte özellikle
-ip, -ıp kipinde günümüz Türkçesi esas alındı. Mesela gelüb yerine gelip, edüb yerine edip yazıldı. Ayrıca günümüz Türkçesinde
-inceye dek şeklinde kullanılan ifadenin fetvalarda sadece -ince
olarak yazıldığı görülür ki bu durumda fetvadan tam tersi bir
anlam çıkarılabilir. Bu tür durumlarda metne köşeli parantez
içinde -ye dek yazıldı. Mesela; “Hind mülk menzilini ölünce[ye
dek] kendini beslemek üzere Zeyd’e hibe ve teslim edip …”
- Farklı şekillerde yazılan kelimeler için bir şekil esas alındı.
Mesela dâyin ve dâin, idüğü ve idiği kelimeleri her yerde dâin
ve idiği şeklinde yazıldı.
- Ayın ve hemzenin okunduğu yerlerde apostrof kullanılmadı.
Mesela; amel, murâfaa, emir. Bu harflerin okunmadığı yerlerde
ayın için ters, hemze için düz apostrof kullanıldı; ma‘zûl, istima‘, ber’. Harf okunduğu halde heceyi ayırmak gerekli olduğunda da apostrof kullanıldı; müsteb‘ad, mel‘ûn. Günümüz Türkçesinde yaygın olarak kullanılan kelimelerde ise apostrof hiç
kullanılmadı; muteber, mümin.
- Şapka konusunda da günümüz Türkçesinde kullanılıp kullanılmama esas alındı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kelimelere şapka konulmadı; batıl, fakir. Kullanılmayanlara ise
şapka konuldu; sağîr, âbık.
- Tamlamalarda son harf kalın ise tire işaretinden sonra ı harfi,
ince ise i harfi kullanıldı.
- Gerekli görülen yerlere noktalama işareti konuldu. Ayrıca okunuşunda tereddüt edilen birkaç kelimeden sonra soru işareti
konuldu.
- Mananın anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla nadir de olsa
köşeli parantez içinde metne ilave yapıldı.
- Her bir fetva numaralandırıldı.
- Metnin aslına ait sayfa numaraları sayfa başlarına yazıldı.

Yenişehirli Abdullah Efendi ve Behcetü’l-Fetâvâ
Doğum tarihi bilinmeyen Yenişehirli Abdullah Efendi ilk tahsilini Yenişehir’de yaptı. Tahsilini İstanbul’da tamamlayıp ruûs
imtihanını kazanarak müderris oldu. Fıkıh ilmindeki kudreti ve
çok zeki oluşu ilmiyede hızla yükselmesini sağladı. Süleymaniye
Daru’l-hadisi müderrisliğine yükseldikten sonra mevleviyet rütbesi aldı ve 1117/1706’da Haleb, 1123/1711’de Bursa kadılığına
getirildi. 1124/1712’de fetva emini, 1126/1714’de Mora seferinde
ordu kadısı oldu. 1128/1716’da Anadolu kazaskerliğine getirilen
Abdullah Efendi daha sonra Rumeli kazaskerliği payesini elde
etti. 1130/1718’de Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın teveccühüyle şeyhülislamlığa getirildi.
Yaklaşık oniki buçuk yıl gibi uzun bir süre şeyhülislamlık yapan
Abdullah Efendi Patrona İsyanı esnasında 1143/1730’da azledilip Bozcaada’ya sürgüne gönderildi. 1145/1732’de hacca gitmesine izin verildi. Hac dönüşü bir müddet İstanbul dışındaki çiftliğinde ikamet ettikten sonra Kanlıca’daki yalısında ikametine
müsaade edildi. 1156/1743’te vefat eden Abdullah Efendi
Kanlıca’da İskender Paşa Camii haziresine defnedildi.
Abdullah Efendi’nin şeyhülislamlığı esnasında verdiği fetvalar
kendisi henüz görevdeyken bir araya getirilmiştir. Kendisine
fetva emini olarak hizmet etmiş Mehmed Fıkhî el-Aynî, bu ilk
derlemeyi düzensiz bulduğundan Abdullah Efendi hayattayken
eseri yeniden tertip etmiş ve Behcetü’l-fetâvâ ismini vermiştir.
Aynî mukaddimede belirttiği üzere; esere uygun bab ve fasıl
başlıkları koymuş, Fuhûl isimli fıkıh kitabının tertibini esas
almış, Abdullah Efendi’nin ilk derlenen mecmuadan sonra verdiği fetvaları eklemiş, hakim ve müftîlerin itimad etmesini sağlamak amacıyla her mesele için muteber fıkıh kitaplarından nakiller eklemiştir.
* Yenişehirli Abdullah Efendi’nin hayatına dair bilgi şu eserlerden özetlenerek verilmiştir: İlmiye Salnamesi, s. 507-509; Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî, c. 3, s. 377; Mehmet İpşirli, Abdullah Efendi Yenişehirli, DİA, c.
1, s. 100-101.
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Behcetü’l-fetâvâ’da toplam 3474 fetva bulunmaktadır. Eser, itikadi konulara dair on iki fetva bulunan ‘el-Mesâilü’l-müteallika
bi’l-i‘tikadât’ başlığıyla başlar. Sonrasında ‘Kitab’ olarak ifade
edilen ellisekiz bölüm yer almaktadır. Son bölüm ‘Kitabu’lFerâiz’ olup bu bölümden sonra yer alan ve arazi hakkında yirmialtı fetva içeren ‘Fi’l-arazi’ başlığı da ayrı bir bölüm olarak değerlendirilebilir. Bütün fıkıh konularına dair fetva içeren eserde
matbaanın kuruluşu (2922), fıtık ameliyatı (2944), evrim meselesi (2954) gibi çok çeşitli konulara dair fetvalar yer almaktadır.
Behcetü’l-fetâvâ 18. ve 19. yüzyıllarda en çok itibar gören fetva
mecmualarındandır. Fetvahane tarafından muteber kabul edilen
dört mecmuadan biridir. Şeyhülislam fetvalarının derlendiği
Fetâva’n-Nu‘mâniyye, Revâyihu’z-zekiyye fi fihrisi’l-fetâva’ttürkiyye, Mecelletü’l-mehâkim, Nehriyyetü’l-fetva, Melceü’l-müftîn
fi vâkıati’l-müsteftîn gibi mecmualarda fetvalarına en çok yer
verilenlerden biri Yenişehirli Abdullah Efendi’dir. Çeşmizâde
Mehmed Halis’in Hulâsatü’l-ecvibe’sinde özetini verdiği altı mecmuadan biri de Behcetü’l-fetâvâ’dır. Ayrıca Fındıklılı Süleyman
Efendi Behcetü’l-fetâvâ’da bulunan fetvaları özetleyerek Behcetü’lfetâvâ Fihristi adıyla bir eser meydana getirmiştir.
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Babu Kuttâı’t-Tarîk
909. Eşkiyadan birkaç kimesneler gece ile Zeyd’in menzilini basıp malı-

nı nehb u gâret edip lakin katl-i nüfûs etmeseler her birinin aldığı
nisâb serikaya bâliğ olunca mezbûrlara ne lazım olur?
el-Cevab: Aldıkları mevcud ise istirdâd olunup yed-i yümnâları rusğundan ricl-i yüsrâları ka‘binden kat‘ olunur.
910. Eşkiyadan birkaç kimesneler gece ile alet-i harb ile Zeyd’in menzili-

ni basıp Zeyd’i katl ve malını nehb u gâret eyleseler ol kimesnelere
ne lazım olur?
el-Cevab: Aldıkları mevcud ise istirdâd olunup katlolunurlar.
					
[155]
911. Bu surette vech-i muharrer üzere Zeyd’i katlde ol kimesnelere Hind

müşâreket etmiş olsa mücerred Hind’in müşâreketiyle ol kimesnelerden hadden katl sâkıt olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
912. Gence cânibinde bir mahalde mütemekkin bir taife tecemmü‘ ve fit-

ne ve fesada mübâşeret etmeleriyle kendi hallerinde olup fesaddan
berî olmaları için men lehü’l-emr tarafından tenbih olundukda mütenebbih olmayıp nice kurâları basıp hayvanlarını ve sair emvâllerini
nehb u gâret ve kat‘-ı tarîk ve envâ-i zulme mübâşeret etmeleriyle
taraf-i sultandan taife-i mezbûre ahz ve şerlerini def‘a me’mur olan
Zeyd-i vali taife-i mezbûreyi ahz murad ettikde mezbûrlar şer‘-i
şerîfe ve evâmir-i sultâniyye itaat etmeyip muharebe sadedinde olsalar emr-i veliyyü’l-emr ile taife-i mezbûre ile mukâtele edip şerlerini def‘ için katletmek caiz olur mu?
el-Cevab: Vacibdir.
913. Ey şerr-i fenceş-i mesned-i iftâ

Kâid-i rekb-i cümle-i fudalâ

İlm u fazl içre Bahr-i râiksin

Gülşen-i fıkha Nehr-i fâiksin

Bir sualim var ey kerîmü’ş-şân

N’ola etsen cevab ile ihsan

Zeyd bir karyeye varıp tegallüben

Basa ol karye evlerin amden

Katledip bî-günah bir insanı

Dahi gasbetse nice hayvanı

İki hâmil hirâs u havfından

Etse ilkâ o demde cevfinden

Halkı beyyin iki cenin-i zeker

Biri hay biri meyyit-i bî-fer

Lîk Zeyd olmasa tek ve tenha

Olsa yanında bir nice süfehâ

Etseler bu şehâdeti tahmîl

Mal-i ashâbı hem veli-yi katîl

Ki t abu’ s- Ser i ka

İki kimseye karyeden farzan

Tutulur mu şehâdeti şer‘an

Nicedir bunda hükm-i şer‘-i kavîm Ey cemîlü’ş-şiyem hidiv-i kerîm
el-Cevab: Allahu teâla a‘lemu bi’s-savab,
Eyle ey sâil-i zeki-yi nebîh

Gûş-i ısğâyı kavlime tevcîh

Zeyd ve tâbi‘leri olan süfehâ

Merhametsiz düşmanân-i ehl-i şakâ

Sahib-i imtina kahr u şekvâ

İse beyne’l-enâm eğer o gürûh

Aldılarsa basıp mücâhereten

Halkın emvâlini mükâbereten

Bab-i Kuttâ‘da Kitab-i Menh

Bu suale yazar cevab-i esah

Hükm-i kuttâ-ı tarîk-ı bî-pervâ

Haklarında kudât eder icra

Malını sahibi bulursa eğer

Aynını yedlerinden ahzeyler

Tâlif ve mütlife damân olmaz

Bunlara afv ile emân olmaz

Vacibü’l-katldir bular hadden

Afv olunmaz anın için cidden

Şahid olmaz ahali-i karye

Husemâdır bular bilâ-mirye

Bu dürer-i muktezâ-yı şer‘-i hatîr

Nüsha-i hâtırında kable tahrîr

					
[156]
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Babu Hıyâri’ş-Şart
1544. Zeyd cariyesi Hind’i Amr’a bey‘ eder oldukda Zeyd üç güne dek

muhayyer olmak üzere Hind’i semen-i maluma Amr’a bey‘ ve teslim ettikden sonra üç gün murûr etmeden Hind Amr’ın yedinde
fevt olsa Zeyd Amr’dan Hind’in kıymetini mi alır yoksa semen-i
mezbûru mu alır?
		

el-Cevab: Kıymetini alır.
[280]

1545. Zeyd Amr’ın bargîrini Amr’dan semen-i maluma iştirâ eder olduk-

da “Üç güne dek beğenmezsem beynimizde bey‘ yokdur” deyip muhayyeren bu vechile iştirâ ve kabzettikden sonra üç gün murûr etmeden bargîr Zeyd’in yedinde hatfe enfihi helak olsa Amr semen-i
mezbûru Zeyd’den almağa kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olur.

Faslun fî Hıyâri’r-Ru’ye
1546. Zeyd Amr’ın âhar diyarda olan mülk bağçesini Amr zimmetinde

olan şu kadar akçe mukabelesinde Amr’dan iştirâ edip lakin Zeyd
bağçeyi görmeden nâdim olmakla bey‘i fesh edip meblağ-i mezbûru
Amr’dan almağa kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olur.

1547. Zeyd Amr’ın mülk çiftliğini ve içinde mevcud olan mevâşî ve kul ve

cariye ve çift alâtı ile semen-i maluma görmeden iştirâ ve kabzettikden sonra bir seneden ziyade çiftlik Zeyd’in zabtında olup içinde
olan müzârileri arazisini zer‘ edip şu kadar mahsul ve eşcârında
meyve hasıl olsa Zeyd’in hıyâr-i ru’yeti sâkıt olur mu?
		

el-Cevab: Olur.

1548. Bu surette Zeyd hıyâr-i ru’yet ile ol çiftliği Amr’a redde kâdir olur

mu?
		

el-Cevab: Olmaz.

1549. Zeyd Amr’ın menzilini görüp ba‘dehu altı ay murûrunda Zeyd

menzil-i mezbûru Amr’dan iştirâ edip tekrar gördükde menzil mütegayyir olmuş değil iken Zeyd hıyâr-i ru’yet ile bey‘i feshe kâdir
olur mu?
		

el-Cevab: Olmaz.

Ki t abu’ l - B uyu‘

1550. Bu surette Zeyd ve Amr ihtilaf edip Zeyd “Menzil-i mezbûr mukad-

demâ gördüğüm gibi değildir mütegayyir olmuşdur” deyip Amr
dahi “Keyfiyet-i ûlâsından mütegayyir olmamıştır” dese kavil hangisinindir?
		

el-Cevab: Amr’ındır.

1551. Zeyd Amr’ın âhar diyarda olan bir kul ile bir cariyesini semen-i

maluma iştirâ ve def‘-i semen ettikden sonra Zeyd Bekir’i ru’yete
tevkîl edip Bekir gördükde razı olup Zeyd gördükde beğenmeyince
hıyâr-i ru’yet ile bey‘i feshe kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olur.
[281]

1552. Zeyd Amr’ın mülk bağçesini görüp ba‘dehu bağçenin yüz zira‘ mik-

darı duvarı münhedim olmakla mütegayyir oldukdan sonra Zeyd ol
bağçeyi tekrar görmeden Amr’dan iştirâ ve def‘-i semen eylese hâlen
Zeyd bağçeyi gördükde beğenmeyince hıyâr-i ru’yet ile bey‘i fesh
edip bağçeyi Amr’a redde ve verdiği semeni istirdâda kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olur.

1553. Zeyd Amr’ın menziline varıp içerisini ve dışarısını bütün görüp

ba‘dehu bir seneden sonra iştirâ edip kabz için menzile vardıkda
mukaddemâ gördüğü gibi bulup asla mütegayyir olmuş değil iken
hıyâr-i ru’yet ile bey‘i feshe kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olmaz.

1554. Zeyd Amr’ın menzilini iştirâ ettikde menzilin bazı mevâzıını görüp

lakin cemî-i buyûtunu görmese Zeyd cemî-i buyûtunu gördükde
beğenmeyince hıyâr-i ru’yet ile bey‘i feshe kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olur.

1555. Zeyd Amr’ın menzilini görmeden Amr’dan iştirâ ettikden sonra

Zeyd Amr’ın âmme-i deâvîden zimmetini ibra eylese hâlen Zeyd
menzili gördükde beğenmeyince hıyâr-i ru’yet ile bey‘i fesh murad
ettikde Amr ibra-i mezbûra binaen “Hıyâr-i ru’yet sâkıt olup fesh
caiz olmaz” deyu semeni Zeyd’den almağa kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olmaz.

1556. Zeyd Amr’ın mülk çiftliğini görmeden Amr’dan semen-i maluma

iştirâ ettikden sonra bir sene murûr edip Zeyd çiftliği görmese
hâlen Zeyd çiftliği gördükde beğenmeyince hıyâr-i ru’yet ile bey‘i
feshe kâdir olur mu?
		

el-Cevab: Olur.
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Nev‘un âhar
2734. Zeyd şu kadar palamudu, Amr’ın olduğunu bilirken tegallüben ah-

zeylese Zeyd âsim olur mu?
			 el-Cevab: Olur.
2735. Bu surette Zeyd’e ol palamudun aynları kâime ise aynlarını red,

müstehleke ise damân lazım olur mu?
			 el-Cevab: Olur.
2736. Zeyd Amr’ın bir mikdar buğdayını ahz ve tarlasına zer‘ ettikden

sonra Zeyd ol buğdayın mislini Amr’a verip damâna razı iken Amr
kanaat etmeyip “Hasıl olan buğdaydan dahi hisse alırım” demeğe
kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olmaz.
2737. Zeyd Amr’ın şu kadar kantar üzümünü gasben ahz ve istihlâk

ettikden sonra üzüm eydi-i nâsdan munkatı‘ olup asla bulunmaz
iken Amr ol üzümü Zeyd’den dava eylese Zeyd’e ol üzümün yevm-i
husumette olan kıymetini damân lazım olur mu?
			 el-Cevab: Olur.
[517]
2738. Zeyd Amr’ın şu kadar keyl arpasını Mihaliç’de gasben ahz ve

istihlâk ettikden sonra Amr Zeyd’e İstanbul’da mülâkî olup ol arpayı Zeyd’den dava eylese arpanın Mihaliç’de olan kıymeti beher
keyli onikişer paraya olup İstanbul’da olan kıymeti onar paraya
olunca Amr ol arpanın Mihaliç’de olan kıymetini Zeyd’den almağa
kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olur.
2739. Zeyd Amr’ın şu kadar keyl buğdayını Tekfurdağı’nda bi-gayr-i hak

ahz ve istihlâk ettikden sonra Amr Zeyd’e İstanbul’da mülâkî olup
ol buğdayı Zeyd’den dava ettikde buğdayın yevm-i husumette olan
kıymeti Tekfurdağı’nda yevm-i gasbda olan kıymetine müsâvi olmakla Zeyd buğdayın mislini Amr’a verirken Amr almayıp “Kıymetini ver” demeğe kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olmaz.
2740. Zeyd Amr’ın kulu Bekir’i gasben ahzettikden sonra Bekir Zeyd’in

yedinde kendi nefsini katleylese Amr Bekir’i Zeyd’e tazmine kâdir
olur mu?
			 el-Cevab: Olur.

Ki t abu’ l - G asb

2741. Zeyd Amr’ın şu kadar keyl mercimeğini Silistre’de bi-gayr-i hak

ahz ve istihlâk ettikden sonra Amr Zeyd’e İstanbul’da mülâkî olup
ol mercimeği dava eylese mercimeğin İstanbul’da olan kıymeti
Silistre’de olan kıymetinden ekser olmakla Zeyd Amr’a “Ol mercimeğin mislini Silistre’de sana vereyim yahud ol mercimeğin Silistre’de
olan kıymetini bunda vereyim” derken Amr razı olmayıp “Mercimeğin mislini bunda bana ver” deyu Zeyd’e cebre kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olmaz.
2742. Zeyd Amr’ın Harşova’da şu kadar keyl arpasını gasben ahz ve

istihlâk ettikden sonra dâmin olmadan Zeyd fevt olup ba‘dehu Amr
Zeyd’in veresesine belde-i uhrâda mülâkî olsa arpanın Harşova’da
yevm-i gasbda olan kıymeti mekan-i husumette olan semeninden
ekser olmakla Amr arpanın Harşova’da yevm-i gasbda olan kıymetini Zeyd’in terekesinden almağa kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olur.
2743. Zeyd Amr’ın bir tüfenkini Niş’de bi-gayr-i hak ahz ve anda bırakıp

İstanbul’a geldikde Amr tüfenkini Zeyd’den İstanbul’da dava edip
tüfenkin Niş’de olan kıymeti İstanbul’da olan kıymetinden ekser
olmakla Amr tüfenki Niş’de ahza tevakkuf etmeyip Niş’de olan
kıymetini İstanbul’da Zeyd’den almağa kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olmaz.
[518]

Nev‘un âhar
2744. Zeyd Hind’in mülk arsasında Hind’in izninsiz mülk eşcârını gar-

seylese Zeyd eşcârın kal‘ı arsaya muzır olmamakla kal‘ edip almak
istedikde Hind “Eşcâr yere tabidir” deyu Zeyd’i men‘a kâdire olur
mu?
			 el-Cevab: Olmaz.
2745. Zeyd Amr’ın mülk arsasında ta nihayetinde nefsi için bina ihdâs

eylese Amr kal‘ı arsaya muzır olmakla Zeyd’e binasının maklûan
kıymetini verip binayı zabta kâdir olur mu?
			 el-Cevab: Olur.
2746. Zeyd bir karye içinde kimesnenin mülkü olmayıp ahalisi kadîmden

arabalarını çekegeldikleri hâlî arsa üzerine bina ihdâs eylese ahali
Zeyd’in binasını hakime kal‘ ettirmeğe kâdir olurlar mı?
			 el-Cevab: Olurlar.
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Behcetü’l-fetâv â

[617]
3308. Zeyd maraz-ı mevtinde “Ecânibden Amr ve Bekir ve Beşir ve Halid

ve Zeyneb ve Hatice’den her birine malımdan şu kadar akçe verile
ve bina eylediğim mescid-i şerîfin mesâlihi için dahi şu kadar akçe
verile” deyu vasiyet edip musırran fevt oldukdan sonra sülüs malı
ancak zikrolunan kimesnelere tayin ettiği mikdara vefa edip verese sülüsden ziyadede vasiyeti mücîz olmasalar mescid-i mezbûr
mütevellisi vasiyet-i merkûmeye binaen terekeden nesne almağa
kâdir olur mu?
el-Cevab: Olmaz.

Faslun fi’r-Rucu‘ ani’l-Vasiyet
3309. Hind mülk menzilini bir camide müezzin olan Amr’a vasiyet et-

tikden sonra Hind menzil-i mezbûru Bekir’e semen-i maluma bey‘
ve teslim edip ba‘dehu fevt olsa Amr vasiyet-i merkûmeye binaen
menzil-i mezbûra müdahaleye kâdir olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
3310. Hind hasta oldukda “Sülüs malımdan Amr ve Bekir ve Beşir

ve Halid ve Velid ve Nezir ve Said’den her birine şu kadar akçe
verile” deyu vasiyet ettikden sonra Hind sıhhat bulup birkaç
sene murûrundan sonra tekrar hasta oldukda “Amr ve Bekir ve
Beşir’den her birine sülüs malımdan şu kadar akçe verile” deyu
vasiyet ettikden sonra bazı kimesneler Hind’e “Gayrı vasiyetin
var mıdır?” dediklerinde “Amr ve Bekir ve Beşir’den gayra vasiyetim yokdur” deyip ba‘dehu musırran fevt olsa Hind mücerred
“Amr ve Bekir ve Beşir’den gayra vasiyetim yokdur” demekle Halid ve Velid ve Nezir ve Said’e mukaddemâ ettiği vasiyetten rucu‘
etmiş olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
3311. Bu surette Amr ve Bekir ve Beşir ve Halid ve Velid ve Nezir ve

Said’den her biri vasiyet-i merkûmeye binaen Hind’in sülüs malından tayin ettiği mikdarı almağa kâdir olurlar mı?
el-Cevab: Olurlar.
3312. Zeyd malından bir mikdarını vasiyet eder oldukda “Mâ evsaytu

hâze’l-mikdar li Amr ve lakin evsaytuhu li Bekr” deyip ba‘dehu
musırran fevt olup sülüs müsait olsa Zeyd’in sülüs malından ol
mikdarı Amr ve Bekir’den hangisi alır?
el-Cevab: Bekir alır.

Ki t abu’ l - Vesâya

[618]
3313. Bu surette Amr vech-i muharrer üzere vasiyette mezkûr olmakla

mûsa-bih olan maldan nesne almağa kâdir olur mu?
el-Cevab: Olmaz.

Babun fî Nasbi’l-Vasi ve Azlihi
3314. Hind oğlu Zeyd-i sağîre Amr’ı vasi nasbedip Zeyd’in babası Bekir

dahi Beşir’i vasi nasbedip Hind ba‘dehu Bekir fevt oldukdan sonra
Beşir tereke-i Hind ve Bekir’i sağîr için hıfz murad ettikde Amr
mücerred “Hind’in vasisi olmakla Hind’den sağîre mevrûs olan terekeyi ben hıfzederim” deyip Beşir’i tereke-i Hind’i hıfzdan men‘a
kâdir olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
3315. Zeyd sağîr oğlu Amr’a Bekir’i, Bekir’den sonra Beşir’i ale’t-teâkub

vasi nasb ve mezbûrlar vesâyeti kabul ve Zeyd musırran fevt olsa
hâlen Beşir re’y-i hakimle müstakillen sağîrin malını kabz ve
umûrunu görmeğe kâdir olur mu?
el-Cevab: Olur.
3316. Zeyd-i müteveffanın vasi-yi muhtârı Amr Bekir’i vasi nasbedip

musırran fevt olsa Bekir, Zeyd ve Amr’ın zimem-i nâsda olan
düyûnlarını ve sair terekelerini kabza ve vesâyete müteallika
umûrlarını görmeğe kâdir olur mu?
el-Cevab: Olur.
3317. Zeyd-i zimmî Amr-i müste’meni terekesine vasi nasbeylese sahih

olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
[619]
3318. Zeyd-i müteveffanın evlad-i sığârının vasi-yi muhtârları Amr mev-

cud iken kadı sığâra Bekir’i vasi nasbeylese caiz olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
3319. Zeyd sülüs malını vücûh-i birre vasiyet ve tenfîzine Amr’ı vasi nas-

bettikde Amr vesâyeti kabul etmeyip reddettikden sonra Amr’ın
vech-i muharrer üzere reddi Zeyd’in malumu olup ba‘dehu Zeyd
fevt olsa hâlen Amr “Vesayeti ederim” deyip sülüs mala müdahaleye kâdir olur mu?
el-Cevab: Olmaz.
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