
Bundan üç sene önce yayımladığımız 24. sayımızda “İstanbul Mü� ülüğü 
Tarihi”ne bir giriş yapmış ve şöyle demiştik:  “Kurum tarihi yazmak, bir nevi 
hafıza tazelemesi ve tarihin bir cüz’ünü kayıt altına almaktır. Şeyhülislâmlık ya 
da Meşîhat’in tarihî mirasının yanında, mekan ve arşiv mirası üzerinde bugün 
hizmetlerini sürdüren İstanbul Mü� ülüğü tarihini yazabilmek de bu büyük te-
şebbüsün bir parçasıdır.” Aradan geçen üç yıl süre zarfında Şeyhülislâmlık’tan 
miras kalan kıymetli evrak, de� er ve kitapların yer aldığı Şer’iyye Sicilleri ve 
Meşîhat Arşivi binalarının restorasyon süreçleri  tamamlandı. Din ve Hayat 
Dergisi olarak bizlere düşen ise bu mekana bir şekilde yolu düşenlere kuru-
mun kapısından içeri girdikten sonra sıradan bir mekana girilmediğinin ha-
tırlatılması ve dikkat çekilmesi idi. İşte İstanbul Mü� ülüğü binasının avlusun-
dan içeri girdiğiniz vakit sizleri karşılayan iki büyük hazineye dergi vesilesi 
ile dikkat çekmek en azından kimi vesika, de� er ve eserlere dokunabilmenizi 
sağlamaktır gayemiz. 

Din ve Hayat Dergisi, “Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi” konulu 34. sa-
yısını bu ruh ve hissiyatla hazırladı. Dosyamız Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz 
hocamızın Şeyhülislâmlık’tan bugüne intikal eden arşivin hususiyetine dikkat 
çeken yazısı ile başlıyor. Prof. Dr. Murat Akgündüz’ün “Osmanlı Devletinde 
Şeyhülislâmlık” başlıklı yazısında ile Şeyhülislâmlığın tarihi ile birlikte, tayin-
leri, vazifeleri, bunlara bağlı olarak vazife yapan görevliler konu ediliyor.  Dr. 
Öğretim Üyesi Ayhan Işık ise Ağa Kapısı’nın 1826’dan sonra Meşîhat’e geçmesi 
ile birlikte binaların dinî ve hukukî anlamda bir komplekse dönüşmesini an-
latıyor. Bugün mevcut olmayan binalara da değinilen yazıya arşiv belgeleri de 
eşlik ediyor. Meşîhat makamının bir dairesi olan Fetvâhâne-i Âlî’yi Dr. Öğ-
retim Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun makalesinden okuyabileceksi-
niz. Arşiv Uzmanı Esra Yıldız’ın kaleme aldığı “Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat 
Arşivi Birimleri” bu sahada çalışacaklara önemli bilgiler sunmakta. “Şer’iyye 
Sicillerinin Mahiyet ve Muhtevaları”nı ise Doç. Dr. Ali Duman yazdı. Fulya 
İbanoğlu’nun, Meşîhat Arşivi’ndeki taramaları sırasında rastladığı İstanbul 
İmam Hatip Mektebi Yoklama De� eri (1340-1341) dosyamızı zenginleştiren 
bir başka yazı oldu. Arşivde dikkat çeken Vakfiyeler, Tarik De� erleri, Mülga 
Beledi Kassamlığı ve Kadın Terekeleri gibi konular da dergimizde birer yazı 
konusu oldu. 

Bu sayıda iki önemli portre yazısı yer alıyor. İlk Mü� ü olarak bilinen 
Molla Fenari’yi Tuğba Nur Saraçoğlu; Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi’yi ise 
F. Hilâl Ferşatoğlu dergimiz için kaleme aldılar. 

Yine arşive hayatlarını adamış iki isim dergimizin bu sayısına misafir ol-
dular. Prof. Dr. Bilgin Aydın ve Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın. Kendilerine 
arşiv alanında hizmetlerinden dolayı müteşekkiriz. 

Yapılan işin tarih yazmak kadar zor olduğunun idrakindeyiz. Eğer dik-
katleri bir nebze olsun köklerimize çekmeyi başarabilirsek kendimizi bahti-
yar sayacağız.

“Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi” sayısıyla 10. yaşını geride bırakan dergi-
miz “Sünnet” konulu 35. sayısını sizlerle buluşturmak üzere çalışmalara başladı 
bile. Başlangıcından bugüne dergimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Vefat eden mesai arkadaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. 

Bereketli okumalar temennisiyle…
Kâmil Büyüker

ED
İT

Ö
R

D
EN



İLKBAHAR 2018/1439
08

38

OSMANLI DEVLETİNDE ŞEYHÜLİSLÂMLIK
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ

13

ŞEYHÜLİSLÂMLIK BİNALARININ 
YAPIMI ŞEYHÜLİSLÂMLIĞIN DİNÎ 
VE HUKUKÎ BİR KOMPLEKS
HALİNE DÖNÜŞMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan IŞIK

27
MEŞÎHAT MAKAMININ İLK
TEMSİLCİSİ MOLLA FENÂRÎ
Arş. Gör. Tuba Nur SARAÇOĞLU

BÂB-I MEŞİHAT ARŞİVİ
EVRAKI

Prof. Dr. Bilgin AYDIN
Prof. Dr. İlhami YURDAKUL

61

ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE 
MEŞÎHAT ARŞİVİ BİRİMLERİ

Esra YILDIZ

SAYI: 34

TDV-İSTANBUL
MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSTANBUL ŞUBESİ ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN 
YÖNETMENİ (SORUMLU)

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve
YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Muteber Gülsefa UYGUR

EDİTÖR
Kâmil BÜYÜKER

kamilbuyuker@gmail.com
istanbul.dergi@diyanet.gov.tr

YAYIN KURULU
Fatma BAYRAM, F. Hilâl FERŞATOĞLU

Fulya İBANOĞLU, Halime YILDIZ
Mehmet YÜKSEL, Meral GÜNEL

Sümeyra SAV

TASHİH
F. Hilâl FERŞATOĞLU

SAYI DANIŞMANLARI
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan IŞIK

Esra YILDIZ

FOTOĞRAFLAR
Cihat HIDIR

Bilal BAL

Ön Kapak
Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi

Arka Kapak
Nakîbü’l-eşrâflık ile ilgili dizeler

(Meşîhat Arşivi)

ANKARA TEMSİLCİSİ
Muhammed Kâmil YAYKAN

Diyanet İşleri Başkanlığı
0537 677 07 77

GÖRSEL TASARIM
Bora NEBİOĞLU

WEB
istanbul.diyanet.gov.tr

BASIM YERİ
TDV Yay. Matbaası

Serhat Mah. 1256. Sokak No: 11 
Ostim-Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 354 91 31

Basım Tarihi: Mayıs 2018

İDARE YERİ
İstanbul Müftülüğü Ek Binası

Molla Fenari Mah. Vezirhan Cad.
Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

0212 526 16 80 / Dahili: 15
0505 314 69 78

Yayın Türü: Yerel-Süreli

DAĞITIM
İsmail KORKMAZ

TDV. Yay. Mat. ve Tic. İşl. 
İstanbul Fatih Kitabevi

Akşemseddin Mah. Akdeniz Cad. 
No: 109 Fatih/İstanbul

0 212 621 80 17

Yayınlanan yazıların hukuki-bilimsel
sorumluluğu yazarlara aittir. Kaynak

gösterilmeden alıntı yapılamaz.

ISSN
: 1308-9595

34
ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE M

EŞÎH
AT ARŞİVİ

ŞEYHÜLİSLÂMLIK BİNALARININ 
YAPIMI ŞEYHÜLİSLÂMLIĞIN DİNÎ 

BÂB-I MEŞİHAT ARŞİVİ

Prof. Dr. İlhami YURDAKUL

İLKBAHAR 2018/14392

50

88

PROF. DR. BİLGİN AYDIN
İLE SÖYLEŞİ

PROF. DR. MEHMET AKİF AYDIN 
İLE SÖYLEŞİ

27



161

4

96

104

109

23

32

55

44

68

74

80

ŞEYHÜLİSLÂMLIK MİRASI
ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE MEŞÎHAT ARŞİVİ 
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN
MİMARİ YAPILARI
Semra SELBESOĞLU

MEŞÎHAT MAKAMININ BİR DAİRESİ: 
FETVAHÂNE-İ ÂLÎ
Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

ŞER’İYYE SİCİLLERİ, MAHİYET
VE MUHTEVALARI
Doç. Dr. Ali DUMAN

ŞER’İYYE SİCİLLERİ ARŞİVİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan IŞIK

ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE MEŞÎHAT
ARŞİVİ KÂĞIT VE CİLT RESTORASYON
BÖLÜMÜ
Merve ER

ŞER’İYYE SİCİLLERİNDE KAYITLI
VAKFİYELER VE KATALOĞU
Dr. Kenan YILDIZ

İSTANBUL MAHKEMELERİ
ŞER‘İYYE SİCİLLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem TAK

OSMANLI’DA NİKÂH UYGULAMALARI
Dr. İsmail KURT

MÜLGÂ BELEDÎ KASSAMLIĞI
VE KADIN TEREKELERİ
Dr. Zeynep ALTUNTAŞ

125

123

130

136

142

150

165

SEKİZİNCİ OSMANLI MÜFTÜLENÂMI
ZENBİLLİ ALİ CEMÂLÎ EFENDİ
F. Hilâl FERŞATOĞLU

MEŞÎHAT ARŞİVİ VE
KÜTÜPHANESİ’NDE BEŞ YIL
İrfan KÜÇÜKKÖY

OSMANLI ULEMÂSI VE İLMİYE
TEŞKİLATI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK:
TARİK DEFTERLERİ
Dr. Arzu GÜLDÖŞÜREN

MECLİS-İ MEŞÂYİH’İN ERKEN DÖNEM
KARARLARINDA DEVLET-TEKKE
MÜNASEBETLERİ
Dr. Osman Sacid ARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ
MAARİF-MEŞÎHAT İLİŞKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DİLBAZ

MEŞÎHAT ARŞİVİ’NDEKİ İSTANBUL İMAM VE 
HATİP MEKTEBİ’NİN YOKLAMA DEFTERLERİ
Fulya İBANOĞLU

TEDKÎK-İ MESÂHİF-İ ŞERÎFE VE
MÜELLEFÂT-I ŞER‘İYYE MECLİSİ
KÜTÜPHANESİ’NDEKİ MUSHAFLAR
Dr. Öğr. Üyesi Filiz DIĞIROĞLU

KİTAPLIK / Kâmil BÜYÜKER

113
SİCİLL-İ AHVÂL KOMİSYONU’NUN 

KURULUŞ SÜRECİ
Dr. Öğr. Üyesi Raşit GÜNDOĞDU

156
MEŞÎHAT MAKAMININ RESMÎ

YAYIN ORGANI: CERÎDE-İ İLMİYYE
Doç. Dr. İsmail CEBECİ

ŞER’İ SİCİLLER VE MEŞÎHAT
ARŞİVİ’NDE YER ALAN YAZMALARDA

KULLANILAN SANATLAR
Yavuz TİRYAKİ

İLKBAHAR 2018/1439 3



İstanbul, zengin bir tarihî miras üzerinde 
yükselen büyük bir medeniyet şehridir. Bu 
şehri diğerlerinden ayrıcalıklı kılan tabiî, 

fizikî ve coğrafî güzellikleri yanında benzerleriyle 
kıyaslanamayacak tarihî özellikleridir. Bunlardan 
en önemlisi hiç şüphesiz şehre mührünü vuran 
Süleymaniye Camii ve külliyesidir. Bu külliye 
muhteşem dokusuyla İstanbul’un bir İslâm beldesi 
olduğunu haykırmaktadır. Süleymaniye Camii 
etrafında şekillenen büyük bir medeniyet modelini 
semaya ve çevreye adeta ilan etmektedir. 

Leşker-i Gaza’dan Leşker-i Dua’ya…
İnsanların, milletlerin ve ülkelerin olduğu gibi 

mekanların da kaderi ve ruhu vardır. Süleymaniye 
etrafında yer alan, bugün İstanbul Mü�ülüğü olarak 
kullanılan mekân bunun en müşahhas örneğidir. 
Nitekim burası önceleri Yeniçeri Ocağı’nın merkezi 
iken daha sonra Şeyhülislâmlık Makamı’nın mekânı 
olmuştur. Burası ne bahtiyar mekândır ki İslam’a 

hizmet etmiş iki ordunun, hem “leşker-i gaza”nın hem 
de “leşker-i dua”nın yollarının kesiştiği bir yerdir. 

Leşker-i gaza, cephede savaşan gaza ordusu 
demektir. Bugün İstanbul Mü�ülüğü olarak hizmet 
veren bu mekan, 1530’lu yıllardan 1826’ya kadar 
Yeniçeri ordusunun başı olan Yeniçeri Ağası’nın 
ikamet mekânı olarak kullanılmıştır.  1826’da Yeniçeri 
Ocağı “Vak’a-i Hayriye” ile lağvedilince burası leşker-i 
duanın merkezi olmuştur.

“Leşker-i dua”, dua ve davet ordusu demektir. Dua 
ordusu, cami, dergah ve medrese gibi halkın arasında 
ve insanların arasına karışarak onları Hakk’a çağıran 
davetçiler ordusudur.

Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından sonra II. Mahmud, 
hatt-ı hümâyunla yeniçeriliğin ve Ağakapısı’nın 
unutulması için burasının Şeyhülislâmlık’a verilmesini 
ve adının Fetvahâne olmasını emretmiş, 1827’de de 

ŞEYHÜLİSLÂMLIK MİRASI
ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE MEŞÎHAT ARŞİVİ 

İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
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Ağakapısı meşîhata tahsis edilmiştir. Bu mekânın 
meşîhata tahsisinden sonra buradan, başta otuz kadar 
Şeyhülislâm olmak üzere, çok büyük tarihî şahsiyetler 
gelip geçmiştir.

Şeyhülislâmlık Müessesesi
Şeyhülislâmlık, halkın dinî problemlerini çözmek 

için kurulan bir müessesedir. Dinî, siyasî, ictimaî ve 
hukukî yetkileri ve ağırlığı olan ilmiye teşkilatının reisi 
konumundaki Şeyhülislâm, gerektiğinde padişahla 
hem savaşa katılmış hem de kanunnâmelerin 
hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. 
Şeyhülislâmlık’ın “kazâ”, “i�â” ve “tedris” ile ilgili; yani 
yargılama ve yönetim, dinî ve hukukî danışmanlık, 
eğitim ve öğretimi düzenleme alanlarında yetkileri 

bulunmaktaydı. Bu müessese, tarihî süreçte tekâmül 
ederek içtimaî, dinî, hukukî açıdan eğitim ve öğretimi 
de yöneten bir merkez haline gelmiştir. Şeyhülislâmlar 
fetva hizmetini önceleri yardımcıları ile birlikte kendi 
konaklarında vermişlerdir. 

İlk dönemde Şeyhülislâm, fetva veren bir mü�ü iken 
Şeyhülislâmlık’ta kurulan birimler ile Şeyhülislâm’ın 
görev ve yetki alanı bir hayli genişlemiştir. Cami 
ve mescidlerle burada görev yapan imam, müezzin 
ve diğer görevlilerin yönetimi, tekke ve zaviyelerin 
denetimi, İslâm dini aleyhindeki propagandalara 
cevap vermek, reddiyeler kaleme almak, Kur’an-ı 
Kerim ve dinî içerikli kitapların basımını denetlemek, 
yetimlerin mallarının idaresi ile, medreselerin eğitim 
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ve öğretim programlarını murakabe, davaların temyizi 
Şehülislâmlık’ın vazifeleri zımnındaydı. Ayrıca 
meşîhat, Hz. Peygamber (s.a.v) soyuna mensup seyyid 
ve şeri�erin neseplerini kayıt altına alan, ulemanın 
özlük dosyalarını arşivleyen, ilmiye sınıfının maaş 
çizelgelerini hazırlayan, kadı ve nâiblerin tayin 
işlemlerini yapan bir kurum haline gelmiştir.1 

İstanbul Müftülüğü’ne Kalan Tarihî Miras
Bir müesseseyi ayrıcalıklı kılan en değerli husus, 

şüphesiz ki tarihi, yani arşivleridir. Oldukça zengin 
bir muhtevaya sahip olan Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat 
Arşivleri, Şeyhülislâmlık’tan İstanbul Mü�ülüğü’ne 
kalan en kıymetli dinî ve kültürel mirastır. Çünkü 

arşivler ve kütüphaneler, bir milletin hafızası 
hükmündedir. 

Meşîhat binalarının ana giriş kapısının hemen 
sağındaki iki katlı bina bugün bünyesinde 9.872 
adet sicilin muhafaza edildiği Şer’iyye Sicilleri 
Arşivi olarak kullanılmaktadır. Girişin solunda yer 
alan iki katlı Meşîhat Arşivi binasında ise 5.454 
adet de�er bulunmaktadır. Meşîhat Arşivi’nin 
yaklaşık bir milyon evrakı ise Şer’iyye Sicilleri’nin 
sağındaki evrak mahzeninde bulunmaktadır. İki 
katlı Meşîhat binasının üst katı İstanbul Mü�ülüğü 
Kütüphanesi’dir. Burası, içinde Mecelle-i Ahkam-ı 
Adliye, Şeyhülislâmlara ait müellif nüshası Fetva 
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mecmuaları vb. nadir eserleriyle dünyada eşi benzeri 
bulunmayan bir kütüphanedir.

Meşîhat Arşivi’ni diğer arşiv ve kütüphanelerden 
ayıran en bariz özellik, Şeyhülislâmlık müessesesinin 
tarihi, yetkileri ve icraatlarıyla medeniyet tarihimize 
ışık tutacak de�er ve belge koleksiyonlarını ihtiva 
etmesidir.

Şer’iyye Sicilleri, veraset, tereke, evlenme, boşanma 
gibi hukukî kayıtların yanı sıra esnaf teşkilatının 
nizamı, satılan eşyalar için belirlenen standartlar, bâc, 
damga, cizye ve avârız gibi vergiler, kıtlık ve salgın 
hastalıklar, tahrir ve nüfus kayıtları, yer isimleri, 
merkezî yönetimden bölge ile ilgili gönderilen 
ferman ve emirler, o bölgede yapılan imar faaliyetleri, 
sefere çıkan ordu ile ilgili yapılan hazırlıklar, göçler, 
yerleşim sorunları, muhacirlere ait kayıtlar, ticarî 
şirketler ile ilgili hususlar gibi sosyal, iktisadî, idarî 
ve hukukî her türlü işlem hakkında bilgi ve belgeleri 
ihtiva etmektedir. Zengin bir vakıf siciline sahip olan 
Şer’iyye Sicilleri’nde, vakı�ara ait evladiyet ve tevliyet 
davaları da bulunmaktadır. 

Ayrıca Şer’iyye Sicilleri’nde kandil ve 
bayram günlerinde şeker dağıtılarak çocukların 
sevindirilmesi2, hayvanların Cuma günlerinde 
çalıştırılmayarak istirahat ettirilmesi3, beş vakitte 
cemaatle namaz kılınmasına özen gösterilmesi4, 
halkın alım satımda sıkıntı çekmemesi için tüm 
gıda malzemelerine standart bir fiyat belirlenmesi5, 
Ramazan ayına özel ekmek pişirilmesi6, Ramazan 
ayında hatim ve mevlid-i şerif okunması7, sokakların 
temiz tutulması8, fakir ve yetim kızların çeyizlerinin 
hazırlanması için halkın seferber olması9, sel, deprem 
ve yangın gibi durumlarda halkın yardımlaşması 

ve birbirine kenetlenmesi10, kıtlık zamanında 
birlikte yağmur duasına çıkılması11, halkın müsrif 
davranarak fakirleri rencide etmemesi12 vb. hüküm ve 
emirler ile hayatın içinden renkli kareleri de bulmak 
mümkündür.

Osmanlı döneminde din hizmeti veren kadılık, 
müderrislik, hitabet, irşad hizmetlerinde bulunanların 
biyografileri ve kadı de�erleri, Şer’iyye Sicilleri gibi 
bir milyona yakın evrakın bulunduğu muhteşem 
arşiv bugün İstanbul Mü�ülüğü’nde cennet mekan 
II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan dolaplarda 
muhafaza edilmektedir. 

Tarihin Tanıkları Sizleri Bekliyor
Şu an arşiv binaları, kitabeleri, II. Abdülhamid’in 

bizzat kendi emeğinin bulunduğu tarihî önemi hâiz 
dolaplar, bina içi tezyinatı/kalem işi ve binalarda 
muhafaza edilen nadir eserleri ile Şeyhülislâmlık’ın 
canlı birer şahididir. Nitekim 2018 yılı itibariyle arşiv 
binalarının restorasyonu tamamlanmış, halkımızın 
bu eserlerle buluşmasına imkan sağlanmış ve gelecek 
nesillere miras bırakılması hede�enmiştir. Dijital 
sistemde hizmet veren arşivlerimizde tarihe yolculuk 
yapmak, Şeyhülislâm, kadı, mü�ü ve müderrislerin 
hayat hikayelerini büyük bir kolaylıkla incelemek 
mümkün hale gelmiştir. 

Bugün İstanbul Mü�ülüğümüz tarafından 
muhafaza edilmekte olan bu büyük tarihî miras, 
bizlere tarihî bir sorumluluk yüklemektedir. Bu vesile 
ile sizleri hafıza tazelemenin ilk adımı olan arşivimizi 
tanımak, tarihî evraka ve dolaplara dokunmak, zaman 
tünelinde bir yolculuk yapmak üzere mü�ülüğümüze 
davet ediyoruz.
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Osmanlı Devleti, köklü müesseselere sahip 
olduğu için altı asırdan uzun bir süre ya-
şayabilmiştir. Bu müesseselerden biri olan 

şeyhülislâmlık makamı, dinî ve hukukî olarak en 
yüksek otoriteyi temsil etmektedir. Bu makalede 
şeyhülislâmlığın tarihî gelişimi, şeyhülislâm tayini, 
şeyhülislâmlığın devlet teşkilatındaki yeri ve önemi, 
şeyhülislâma bağlı olan görevliler ve şeyhülislâmın 
vazifeleri özetlenecektir.

I. Şeyhülislâmlığın Tarihî Gelişimi
Şeyhülislâm tabiri, hicrî IV./ milâdî X. asrın ikinci 

yarısında Horasan’da ortaya çıkmış ve fıkıh sahasında 
uzman olan âlimlere verilen bir şeref ünvanı şeklinde 
düşünülmüştür. Bunun yanında Abdullah b. Mübârek 

(ö. 181/797) ve Fahreddin-i Râzî (ö. 606/1209) gibi 
muhtelif sahalarda eser veren âlimler de şeyhülislâm 
ünvanıyla tanınmışlardı. Şeyhülislâmlığın dinî ve 
hukukî açıdan en yüksek yetkili bir müessese haline 
gelişi Osmanlılar devrinde gerçekleşmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde şeyhülislâmlığın ne za-
man kurulduğu hakkında kesin bir bilgi olmamak-
la beraber, Sultan II. Murad (1421-1451) devrinde 
Bursa’da mü� îlik yapan Molla Fenârî (ö. 834/1431) 
ile müessesenin başladığı kabul edilmiştir. Sultan II. 
Murad devrinde yayılan Bâtınî-Râfızî görüşleri en-
gelleyecek ve fetvaların resmî bir otorite tarafından 
verilmesini sağlayacak bir makama ihtiyaç duyulması, 
şeyhülislâmlığın kuruluşunda etkili olmuştu. Böylece 
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şeyhülislâm, devletin bütün icraatlarının, şer‘i-şerif 
denilen İslâm hukukunun temel esaslarına uygunlu-
ğunu denetleyen bir makama sahip bulunuyordu.1

Şeyhülislâmlığın en yüksek dinî ve hukukî makam 
olması, Zenbilli Ali Efendi (ö. 932/1526), İbn Kemâl 
(ö. 940/1539) ve Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574) de-
virlerinde kademeli bir şekilde gerçekleşmişti. Kanûnî 
Sultan Süleyman (1520-1566)’ın padişah olduğu XVI. 
asrın ikinci yarısında Ebussuûd Efendi, aldığı maaş ve 
ilmiye tayinlerindeki yetkileriyle Dîvân-ı Hümâyûn 
üyesi olan kadıaskerleri geride bırakmıştı.2

II. Şeyhülislâm Tayini
Şeyhülislâm tayini, sadrazamın arzı ve padişahın 

bunu hatt-ı hümâyûn ile onaylaması sonucunda ger-
çekleşirdi. Şeyhülislâm tayin edilen zât, padişah huzu-

runda “ferve-i beyzâ” denilen beyaz çuhayla kaplı sa-
mur kürkü giyer ve bu şekilde göreve başlamış olurdu. 

Ebussuûd Efendi’den itibaren Rumeli kadıasker-
liği yapanların şeyhülislâmlığa tayini kanun haline 
gelmişti. Ebussuûd Efendi yirmi sekiz sene on bir 
ay bu makamda kalarak en uzun süre görev yapan 
şeyhülislâm ünvanını kazanmıştı. 

Önceleri şeyhülislâmlar hayat boyu görevde ka-
lırken, Kanûnî devrinde Muhyiddin-i Arabî ve 
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî hakkında ağır sözler 
söyleyen Şeyhülislâm Çivizâde Muhyiddin Efendi (ö. 
954/1547), 1541’de padişah tarafından azledildi. Böy-
lece ilk defa bir şeyhülislâm azli gerçekleşmiş oldu.3 

Şeyhülislâmların belirlenmesinde özellikle XVI. 
asır sonlarından itibaren ilmî ve hukukî ölçüler ya-
nında siyasî ve idarî uyum arayışı ön plana çıkmış, pa-
dişahlar ve sadrazamlar genellikle kendisiyle rahatça 
çalışabilecekleri kimselerin bu makama getirilmesine 
özen göstermişlerdir. Daha önceleri hayat boyu tayin 
yapılırken XVII. asırdan itibaren sıkça şeyhülislâm 
değişikliğine gidilmesi bu anlayışın sonucudur.4 

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan 1876 tarihli 
Kanûn-ı Esâsî’nin 27. maddesinde şeyhülislâmın biz-
zat padişah tarafından tayin edileceği ifade edilmiştir. 
II. Meşrutiyet döneminde yapılan değişikliklerle bera-
ber şeyhülislâm da diğer bakanlar gibi kabul edilerek 
hükümetin istifasıyla görevinin sona ereceği hükme 
bağlanmıştır.5

III. Şeyhülislâmlığın Devlet Teşkilatındaki 
Yeri ve Önemi
Şeyhülislâmlığın devlet teşkilatındaki yerini an-

latan ilk resmi belge olan Fatih Kânunnamesi’nde 
şeyhülislâmın ulemanın reisi olduğu, vezir-i âzamın 
şeyhülislâm ve padişah hocasını üst tarafında oturt-
ması gerektiği zikredilmiştir.6

Şeyhülislâmlığın protokoldeki yeri ve öneminden 
bahseden Hezarfen Hüseyin Efendi’nin Telhîsü’l-
Beyan fî Kavânîn-i Âl-i Osman adlı eserinde, meşîhat 
makamının vezir-i âzamlık ile aynı seviyede olduğu, 
hatta devletin temellerinin dayandığı din sahasın-
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dan sorumlu bulunmasından dolayı bazı hususlarda 
şeyhülislâmın öne geçebileceği söylenmektedir. Yine 
aynı yerde, din işlerinden sorumlu olan şeyhülislâm 
ile devlet işlerini yürüten sadrazamın padişahlığın iki 
kanadını temsil ettiği ve bu iki makamın reisinin pa-
dişah olduğu zikredilmektedir.7 

Vezir-i âzam nasıl sultanın yürütme yetkisinin 
mutlak temsilcisi ise, şeyhülislâm da sultanın İslâm 
cemaatinin başı imam sıfatıyla dinî yetkilerinin mut-
lak temsilcisi sayılmıştır.8 

Şeyhülislâmlığın devlet teşkilatındaki yerini gös-
teren bir diğer husus da devlet protokolündeki bütün 
önemli merasimlere baş sırada katılmasıdır. Yeni bir 
padişah başa geçtiğinde yapılan cülus merasimi, bay-
ramlaşma merasimi, hırka-i şerif ziyareti merasimi, 
mevlid merasimi ve donanma merasiminde mutlaka 
şeyhülislâm da bulunurdu.9

IV. Şeyhülislâma Bağlı Olan Görevliler
Klasik dönemde şeyhülislâmlar kendi konakları-

nın “selâmlık” kısmında işlerini görürlerdi. Konak-
ta “fetva emîni”, “şeyhülislâm kethüdâsı”, “telhisçi,” 
“mektupçu” ve diğer işlere bakan görevliler bulunur-
du. Fetvaların hazırlanmasından sorumlu olan fetva 
emîninin emrinde “müsevvid”, “mübeyyiz”, “muka-
beleci” gibi memurlar çalışırdı. Tanzimat döneminde 
fetvâhâne ayrı bir birim haline gelerek şer‘î mahkeme-
lerin temyiz makamı olmuştu.

Şeyhülislâm kethüdâsı, meşîhat makamının 
idarî ve malî işlerinden sorumluydu. Bunlar da fet-
va emînleri gibi kadılık ve müderrislik yapan ilmiye 
mensupları arasından seçilirdi. Şeyhülislâmın hükü-
met nezdindeki temsilcisi olan telhisçi, müderris ve 
kadı tayinlerine ait resmî yazıları bâb-ı âlîye götürür-
dü. Mektupçu ise, şeyhülislâmın bugünkü tabirle yazı 
işleri müdürlüğünü yapar ve mührünü taşırdı.10 

1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra 
merkezleri olan Süleymaniye Câmii karşısındaki Ağa 
Kapısı şeyhülislâmlara tahsis edilmişti. Böylece gittik-
çe büyüyen teşkilat yapısıyla şeyhülislâmlık geniş bir 
bakanlık mahiyetini kazanmıştı. Kadıların tayiniyle il-
gilenen Meclis-i İntihâb-ı Hükkâm ve şer‘î mahkeme-
lerin temyiz mercii olan Meclis-i Tedkîkât-ı Şer‘iyye 
bu dönemde şeyhülislâmlıkta kurulan yeni birimler 
arasındadır.11

VI. Şeyhülislâmın Vazifeleri
Şeyhülislâmın vazifelerini hukukî ve adlî saha, il-

miye ve eğitim sahası, din hizmetleri sahası ile idarî ve 
siyasî işlerdeki sorumlulukları olmak üzere dört ana 
başlık altında toplayabiliriz.

A. Şeyhülislâmın Hukukî ve Adlî Sahadaki
Vazifeleri
Şeyhülislâmın başta gelen hukukî vazifesi, halk-

tan veya devlet adamlarından gelen suallere fetva 
vermektir. İslâm tarihinin ilk dönemlerinden itiba-
ren mü� îlik vazifesini yapan ulemaya rastlanmış ve 
Osmanlı Devleti’nde en yüksek fetva makamı olarak 
şeyhülislâmlık öne çıkmıştı. Buna göre fetva isteyen bir 
kişi önce sorusunu pusulaya yazarak müsevvid deni-
len kâtiplere teslim eder, ardından mübeyyiz verilecek 
cevabı hazırlayarak fetva emînine gönderirdi. Gerekli 
inceleme yapıldıktan sonra şeyhülislâm imzasını atar 
ve müvezzi tarafından fetvalar dağıtılırdı. Genellikle 
uzun rulo kâğıtlara ta‘lîk hattıyla yazılan fetvalar, baş 
tara� aki dua cümlesinden sonra soru, cevap ve imza 
kısımlarından oluşurdu. Fetva istenilen konular ara-
sında, ibadetlere dair basit bir meseleden miras, evlilik 
ve ticaret hayatıyla ilgili sorulara; yabancı bir devlet ile 
yapılacak savaş veya antlaşmadan padişah azli ve katli-
ne kadar çok farklı hususlar yer almaktaydı. Sultan II. 
Selim (1566-1574) devrinde Ebussuûd Efendi, Müslü-



manların hac yolu üzerinde bulunan 
Kıbrıs’ın mutlaka fethedilmesi ge-
rektiğini bildiren bir fetva vermişti. 
Sultan III. Ahmed (1703-1730) dev-
rinde Yenişehirli Abdullah Efendi 
(ö. 1156/1743), Müslüman bir devlet 
olan İran ile savaşmanın, antlaşmayı 
bozdukları için câiz olduğunu belir-
ten bir fetva yazmıştı.12

Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi 
(ö. 1066/1656) de, devlet memuri-
yetlerini rüşvet ile dağıtarak nizâm-ı 
âlemi bozan Sultan İbrahim’in hal‘ 
ve izâlesinin (katlinin) câiz olduğu-
nu fetvasında belirtmişti. Böylece 
şeyhülislâmın gerektiğinde padişa-
hın tahttan indirilmesi ve katline bile 
fetva verebileceği anlaşılmaktadır. 
Padişahların tahttan indirilmesi için 
verilen şeyhülislâm fetvalarının fiilen 
gerçekleşen bir olayı resmen tamam-
ladığı ve meşrulaştırdığı da ileri sü-
rülmüştür.13

Bir Batılı tarihçiye göre şeyhülislâmın tek ve asıl va-
zifesi, şeriat kanunlarını izah etmektir. Şeyhülislâmın 
fetvası, padişahlık makamından çıkan her işin ve her 
türlü fermanın geçerli olması için zaruridir.14

Şeyhülislâmların çıkardığı Arapça ve Türkçe fetva-
lar, Osmanlıların İslâm hukukuna yaptığı en önemli 
katkı olarak kabul edilmiştir.15

B. Şeyhülislâmın İlmiye ve Eğitim Sahasındaki 
Vazifeleri
Osmanlı toplumunda orta ve yüksek derecede eği-

tim veren medreseler devletin son dönemlerine kadar 
şeyhülislâmlığa bağlıydı. Medreselerde görev yapan 
müderrislerin tayininden önceleri tamamen sadrazam 
ve kadıaskerler sorumlu iken, Ebussuûd Efendi’den 
itibaren yevmiyesi kırk akçeden yukarı olan müder-
rislikler ve mevleviyet kadılıklarının tayin için arz 
edilmesi vazifesi şeyhülislâmlara bırakılmıştı. Böylece 
müderristen Rumeli kadıaskerine kadar bütün ilmi-

ye mensuplarının tayin ve azlinden 
şeyhülislâm sorumlu tutulmuştu. 
Arşiv belgelerinde şeyhülislâmın 
hazırladığı müderrislik ve kadılık 
tayin listelerine rastlamak müm-
kündür.16

Şeyhülislâmın emrinde çalışan 
“ders vekili”, medreselerde okutulan 
dersleri te� iş eder ve müderrislik 
imtihanları esnasında ona yardım 
ederdi. Buna göre, Tanzimat devrin-
de Maârif Nezâreti kurulana kadar 
eğitim konusunda en yüksek otori-
tenin şeyhülislâmlık olduğu anlaşıl-
maktadır.17

C. Şeyhülislâmın Din
Hizmetleri Sahasındaki 
Vazifeleri
Osmanlı Devleti’nde halkın dinî 

vecibelerini yerine getirmesinde 
yardımcı olan imam, hatip, müez-
zin, vâiz, kayyım gibi din görevlileri 
maaşlarını caminin vakfından aldık-

ları için bunların tayini İstanbul’da vakıf mütevellisi, 
taşrada ise kadı tarafından şeyhülislâma arz edilirdi.18 
Bu sebeple günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
yürüttüğü vazifeler geçmişte daha geniş yetkilerle 
şeyhülislâmlığa bırakılmıştı. Bunun yanında muhtelif 
tarikatlara âit tekke ve zâviyelere şeyh tayininde yine 
şeyhülislâmın onayı gerekirdi. Tanzimat devrinde 
bu vazife şeyhülislâmlık içinde oluşturulan “Meclis-i 
Meşâyih” adlı bir kurula bırakılmış ve saltanatın sonu-
na kadar bu şekilde devam etmişti.19

D. Şeyhülislâmın İdarî ve Siyasî İşlerdeki 
Vazifeleri
Şeyhülislâmlar devletin bütün önemli meselele-

rinde görüşlerini bildirerek padişahın baş müşaviri 
gibi hareket ederlerdi. Aslında şeyhülislâm Dîvân-ı 
Hümâyûn üyesi olmadığı halde savaş ve barış yapıl-
ması, sadrazam tayin ve azli, yeni para basılması gibi 
her türlü âcil devlet meselelerinde saraya çağrılarak 
görüşü alınırdı. Bu hususu Sultan İbrahim (1640-

ye mensuplarının tayin ve azlinden 
şeyhülislâm sorumlu tutulmuştu. 
Arşiv belgelerinde şeyhülislâmın 
hazırladığı müderrislik ve kadılık 
tayin listelerine rastlamak müm-
kündür.

“ders vekili”, medreselerde okutulan 
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ederdi. Buna göre, Tanzimat devrin-
de Maârif Nezâreti kurulana kadar 
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vecibelerini yerine getirmesinde 
yardımcı olan imam, hatip, müez-
zin, vâiz, kayyım gibi din görevlileri 
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1648)’e yazdığı arzlardan birinde dile getiren Koçi 
Bey, en azından ha� ada bir kere şeyhülislâmı davet 
ederek memleketin durumu hakkında sohbet etmesi 
gerektiğini padişaha tavsiye etmişti.

Sultan IV. Mehmed (1648-1687) devrinde Kırım 
Hânı’ndan Rusların sınıra tecavüz ettiklerini bildiren 
bir mektup gelince sarayda geniş katılımlı bir meşve-
ret yapılmış ve başta Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 
(ö. 1103/1692) olmak üzere bütün devlet ricâli pa-
dişah kumandasında bir sefer açılması kararına var-
mıştı.20

Şeyhülislâmlar başta fıkıh olmak üzere dinî ilimle-
rin çeşitli dallarında eser yazmaları yanında şair, tarih-
çi, sanatkâr ve kütüphane sahibi olarak Osmanlı kültür 
ve sanatına önemli katkılarda bulunmuşlardır. İbn Ke-
mal, Hoca Sadeddin Efendi, Zekeriyazâde Yahya Efen-
di, Ârif Hikmet Bey gibi tanınmış şair, tarihçi, hattat, 
kültür adamı olan meşhur isimler dışında tezkirelerde 
ve diğer biyografik eserlerde adlarına ve eserlerine yer 
verilen birçok şeyhülislâm bulunmaktadır.21 

Osmanlı şeyhülislâmları, yüksek bir makamı tem-
sil ettikleri için dinî hayatlarıyla da devirlerindeki 
insanlara örnek olmuşlardır. Zenbilli Ali Efendi’nin 
zühd ve takvada eşsiz bir yaşayış sürdüğü ve dinî 
ilimlerde yüksek bir dağ gibi olduğu kaynaklarda zik-
redilmektedir.22 Sultan I. Mahmud (1730-1754) dev-
rinde şeyhülislâmlık yapan Mirzâzâde Şeyh Mehmed 
Efendi (ö. 1735), takva sahibi bir zât olup üç günde bir 
Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederdi.23 

Sultan II. Mahmud (1808-1839) devrinde kuru-
lan Meclis-i Vükelâ’ya yani bugünkü anlamda ba-
kanlar kuruluna şeyhülislâm da alınmıştı. Bu şekil-
de hükümetin bütün icraatlarında söz sahibi olan 
şeyhülislâmlık, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılma-
sıyla tarihe karışmıştır. Son şeyhülislâm olan Mehmed 
Nuri Medenî Efendi (1859-1927), 1920-1922 yılları 
arasında görev yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükümeti tarafından 1920’de kurulan Şer‘iyye ve 
Evkaf Vekâleti ise 3 Mart 1924’te kaldırılarak Diyanet 
İşleri Reisliği kurulmuştur.
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ŞEYHÜLİSLÂMLIK BİNALARININ YAPIMI
ŞEYHÜLİSLÂMLIĞIN DİNÎ VE HUKUKÎ BİR 

KOMPLEKS HALİNE DÖNÜŞMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan IŞIK

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Osmanlı Devleti’nde Bâb-ı Âlî, Bâb-ı Hümâyun 
gibi yüksek bir makamı ifade etmek için 
“bâb/kapı” kelimesi kullanılmıştır. Devletin 

en yüksek memurlarından biri olan yeniçeri ağasının 
görev yaptığı resmî makam ve ikamet mahalline de 
“Ağa Kapısı” ismi verilmiştir.

Ağa Kapısı, Süleymaniye Camii’nin kuzeyinde, 
şimdiki İstanbul Mü� ülüğü binasının bulunduğu yer-
deydi. Tarihî süreçte pek çok olaya tanık olan Ağa Ka-

pısı, IV. Mehmed, I. Mahmud ve Sultan I. Abdülhamid 
devirlerinde birçok kez yangın geçirmiş ve yeniden 
inşa edilmiştir.1

1241 (1826) yılında Sultan II. Mahmud’un (ö. 
1255/1839) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmasının akabin-
de, Sadrazam Selim Mehmed Paşa, yeniçeri ağala-
rına ait Ağa Kapısı’nın şeyhülislâmlara tahsis edil-
mesini Padişah’a arz etmiş, Sultan II. Mahmud onun 
bu teklifini uygun bularak bir hatt-ı hümâyunla bu 
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mekânın şeyhülislâmların daimî ikametlerine mah-
sus “fetvahâne” olarak kullanılmasını emretmiştir.2 
Şeyhülislâm, Padişah’ın bu fermanı üzerine yeni ma-
kamına taşınmak için hazırlıklara başlamıştır. Fakat 
2 Ağustos 1826’da Sirkeci’de Hocapaşa mahallesinde 
çıkan yangının Babıâlî’yi de etkilemesi neticesinde, 
Babıâlî’nin çalışmaları geçici bir süre buraya nakledil-
miştir. Şeyhülislâmlık makamı bu olaydan ancak bir 
yıl sonra 22 Ekim 1827 tarihinde Ağa Kapısı’na taşı-
nabilmiştir.

Osmanlı ilmiye sınıfı ve din bürokrasisini meydana 
getiren bu kurum, tarihte “Şeyhülislâmlık”,  “Meşîhat”, 
“Meşîhat Dairesi”, “Makâm-ı Meşîhat”, “Meşîhat-i 
İslâmiyye”, “Fetvahâne”, “Şeyhülislâm Kapısı” ve 
“Fetvahâne-i Âlî” gibi çeşitli isimlerle anılmıştır.3

1827 yılında Şeyhülislâmlık makamının Ağa 
Kapısı’na nakledilmesiyle birlikte fetvâ hizmetine bu-
rada devam edilmiştir. 1836’ya gelindiğinde ise kazas-
kerlik ve İstanbul kadıları Fetvahâne’nin bulunduğu 
Bâb-ı Meşîhat’e taşınmış ve bu mekan dinî ve hukukî 
kurumların biraraya getirildiği bir kompleks halini al-
mıştır.

Osmanlı Devleti’nin idarî yapısı içerisinde önem-
li bir yer tutan Meşîhat makamında çeşitli birimler 
bulunmaktaydı. Meşîhat; Fetvahâne-i Âlî (Hey’et-i 
İ� âiyye, Î’lâmat-ı Şer’iyye Müdüriyeti odası), 
Meclis-i Tetkîkât-ı Şer’iyye, Ders Vekâleti ve Meclis-i 
Mesâlih-i Talebe, Tetkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı 
Şer’iyye Meclisi, Meclis-i Meşâyih, Mektûbî Daire-
si, İlmiyye Muhâsebât Dairesi, Emvâl-i Eytâm ve 
Beytülmâl Müdüriyeti, Memûrîn Müdüriyeti, Sicill-i 
Ahvâl Müdüriyeti, Evrak Müdüriyeti, Dâire-i Celîle-i 
Fetvâ-penâhi Tabâbeti, Şer’î Mehâkim, çeşitli encü-
menler ve medreseler olmak üzere çok geniş bir teş-
kilat şemasına sahipti.4

Bâb-ı Meşîhat Alanının Genişletilme
Çalışmaları Şeyhülislâmlık Birimlerinin
Tamiri ve Tefrişi
Şeyhülislâmlık, 1826 yılından sonra yeni binaların 

yapılması, eski binaların restore edilmesi veya yıkı-
lıp yeniden inşa edilmesi, yeni meclis ve birimlerinin 
kurulması suretiyle tam anlamıyla dinî ve hukukî bir 
merkez olmuştur.

Günümüzde Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’nin 
binaları, arşiv belgeleri, Meşîhat-i İslamiyye meclisle-
rine ait tablolar, binalardaki kitâbeler Şeyhülislâmlığın 
canlı şahitleri ve vasiyetnamesi hükmündedir.  

Bâb-ı Meşîhat’in binalarını şu şekilde sıralayabi-
liriz: Girişte sağ tara� a Şer’iyye Sicilleri Arşivi, zab-
tiye memurları odası ve evrak mahzeni; sol tara� a 
sırayla aynı hizada 2 katlı Meşîhat-i İslâmiye Kütüp-
hanesi; kiler, kahve dibeği odası, kömürlüğü ve yan 
kısmında çeşmesi bulunan üç katlı İstanbul Kadılığı 
Dairesi5 (Günümüzde Hac ve Umre Bürosu olarak 
kullanılan mekân); Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği 
(Sadreyn) Dairesi, mescid/cami, mescidin alt katında 
kahvehâne6, dükkânlar7 ve aşhâne/matbah’dir. 

Bâb-ı Meşîhat’in müştemilatında; Fetva Emîni ve 
Müsevvidi’ne ait oda, tene� üs odası, Meclis-i İntihâb 
Kalemi odası, Muhasebe Kalemi odası, Müsteşar ve 
Mektubî’ye ait odalar ve deniz tarafında Ders Vekâleti 
odası bulunan Fetvahâne binası8; Harem Dairesi, 
Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği (Sadreyn) Binaları, 
Kassam Dairesi, Muhasebe Dairesi, İmtihan Dairesi, 
Mektubî Dairesi, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye’ye ait 
daireler olmak üzere genel olarak üçer katlı yapılar 
mevcuttu.

Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği (Sadreyn) Daire-
si; üst katında mescid-i şerif, Meclis-i Tedkîkât Kalem 
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odası, Eytam Sandık odası, Meclis-i İdare-i Emvâl-i 
Eytâm, Rumeli Vakayi Kalem odası, Anadolu Kazas-
keri odası, Sadreyn Müsteşarı odası, Anadolu Vakayi 
odası, Rumeli Kazaskerlerin tene� üs odası, Meclis-i 
Tedkîkât odası, Rumeli Kazasker odası, hizmetli oda-
sı, abdesthane; alt katında Zabıt odası, Muhzır odası, 
Meclis-i İdare-i Eytâm odası, Mahfel-i Şer’iyyât Başe-
fendi odası, Mahfel-i Şer’iyyât odası, hanımlara mah-
sus oda ve Kassam-ı Askerî odası9 olmak üzere üç katlı 
bir binadır.

Şeyhülislâmlığın bünyesindeki binaların arsası 
parçalar halinde alındığı için tüm birimler aynı anda 
yapılmamış, arsalar peyderpey alındıkça yeni binalar 
inşa edilmeye devam etmiştir.10 Bâb-ı Fetvâ’nın geniş-
letilme çalışmalarında etrafındaki bazı arsalar satın 
alınmış ve bazıları da istimlak edilmiştir.11 Yine bu 
kapsamda Bâb-ı Fetvâ’nın yanındaki Serkurenâ-yı Es-
bak Müteve� â İzzet Bey Konağı da varislerine bedeli 
ödenmek üzere satın alınmıştır.12 

Bâb-ı Meşîhat’in binaları belli dönemlerde tamir 
ve restore edilmiştir.13 Tamirat ve yeni bir inşaat baş-
lamadan önce sahada ve binalarda öncelikle keşi� er 
yapılmıştır. Bu keşi� er doğrultusunda haritalar çizil-
miş, keşif de� erleri ve raporlar hazırlanmıştır. Arşiv 
belgelerine baktığımızda 1847-1848, 1857-1858, 1862, 
1864-1865, 1871, 1879, 1892-1894 ve 1896-1899 yılla-
rında Meşîhat’teki binaların tamir ve restore edildiği 
görülmektedir.14 

Yapılan keşi� er neticesinde özellikle Haliç tarafın-
da bulunan binaların ve Harem dairesinin rüzgâr sebe-
biyle daha çok tamire ihtiyaç duyduğu arşiv belgelerine 
yansımıştır. “Bâb-ı Meşîhatin geçen ki tamirden beri 
hâricen boya ve badanası tecdîd edilemeyerek rüzgâra 
ma‘rûz olan cihetleri termîme pek ziyâde muhtâc ol-
duğu Harem cihetince dahi tamire lüzûm görülmek-
ten nâşi Hazine-i Hassa-i Şâhâne kalfalarından Oseb 
Takoryan Efendi ma‘rifetiyle keşfi icrâ ettirilerek….15”; 
“Bâb-ı Fetvâ-penâhide kâin Dâreyn-i Muhteremeyn 

Süleym
aniye Külliyesi ve M

ü� ülük binasının 1952 yılındaki hâli



Efendiler hazerâtı dâirelerinin poyraz tarafının kapla-
maları harap olmak cihetiyle bunlar ile muhtâc-ı tamir 
olan sâir mahallerinin termîmatına…16”.

Şeyhülislâmlığın deniz tarafından hududunu çizen 
istinad duvarları yapılmış, ancak bunlar sürekli tamir 
gerektirdiği için Şeyhülislâmlığı bir hayli uğraştırmış-
tır.17 Şeyhülislâmlığın birimlerinin tamir ve tadilatı 
yapıldıktan sonra en güzel şekilde tefriş edilmesi em-
redilmiştir: “…dâire-i mezkûrenin cihet-i hâriciyye ve 
dâhiliyesince lüzûm görünen üç oda mefrûşât-ı şâhâne 
müdüriyeti ma‘rifetleriyle Hereke fabrikasının en âlâ ve 
zarif kumaşlarıyla müceddeden tefriş ve diğer odaların 
mefrûşâtı tamir olunduğu gibi cihet-i dâhiliyye yeni-
den hasır ve yol keçeleri dahi ferş edilmiştir.18”

Bâb-ı Meşîhat Birimlerinin İnşası/Tamiri
İstanbul Kadılığı Dairesi
İstanbul Kadılığı, Osmanlı döneminde İstanbul’un 

hukukî, beledî, asayiş ve kısmen idarî işlerine bakan 
kaza teşkilatıdır. Başlangıçta, Şeyhülislâm gibi İstanbul 
kadısının da sabit bir mekânı yoktu ve bu göreve tayin 
edilen kimseler kendi evlerinin genellikle selamlık kıs-
mını resmî daire olarak kullanmıştır. Ancak yukarıda 
bahsettiğimiz gibi 1826’da Ağa Kapısı’nın “Fetvahâne” 
adıyla Şeyhülislâmlığa tahsis edilmesini takip eden sü-
reçte, 1836 yılında Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği ile 
İstanbul Kadılığı bu mekâna taşınmıştır.19  

Bugün İstanbul Mü� ülüğü’nün “Hac ve Umre 
Bürosu” olarak kullandığı tek katlı yapının bulun-
duğu yerde tarihi İstanbul Kadılığı binası mevcuttu.  
Şeyhülislâmlığın diğer birimlerinde olduğu gibi bu 
bina da üç katlı olarak yapılmıştır.20 

Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği
(Sadreyn) Dairesi
Kazasker, askerler arasındaki davalara bakan ordu 

kadısı, Osmanlılarda Dîvân-ı Hümâyun’un üyesi, 
yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusudur.21 Anado-
lu ve Rumeli Kazaskerliği olmak üzere ikiye ayrılan 
kazaskerlik birimi İstanbul Kadılığı gibi 1836 yılında 
Şeyhülislâmlık bünyesindeki yerini almıştır.

Sadreyn Dairesi Tamiri için Yapılan Keşif:22

Beyaz üzerine musahhah sâdır olan fermân-ı 
âlileri mûcebince sâye-i merahim-vâye-i hazret-i 
şâhânede her bir mahallin esbâb-ı imarı icrâ ve ihyâsı 
matlûb ve marzi-i âli buyrulmakta olup Bâb-ı Hazret-i 
Fetvâ-penâhi muhtâc-ı tamir kadîm mülga divân yeri 
sakfı hedm olarak devletlü veliyyü’n-ni‘am efendi 
hazretlerine teb‘asıyla müceddeden iki kat ebniye ve 
kadîm dâire-i Hümâyûn ebniyesi müşârün-ileyh efen-
di hazretlerinin hâriciyye dâiresine ilâve kılınacağı ve 
faziletli Sadreyn Efendiler hazretlerine tahsîs buyrul-
muş dâirelerin tamir ve tecdîdiyle ilâveleri ve ebniye-i 
alinin pîşgâhı mahalline Semahatlü Kadı Efendi haz-
retlerine müceddeden fevkânî dâire ve bâb-ı kebir 
dâhilinde yemin ve yesârına tahtânî ebniyeler tamir ve 
inşâları resmde tersim olunduğu vechle bi’n-nefs ben-
deleri ve erbâb-ı vukuf kalfalar kullarıyla mu‘âyene ve 
mesaha olunarak masârı� arını mübeyyin keşf ve me-
saha birle takdîm olunan de� erdir ki zikr olunur.

Fi 25 Muharrem 1253/[28 Nisan 1837].

Zikr olunan ebniye-i âli üzerinde bi’l-cümle ki-
remitleri taklîbi ve noksanı tekmîli ve mahyalarına 
Horasanlı derz tecdîdi ve tahtında sakfının bazen ta-
mir ve tecdîdi ve tavan ve döşemesinin câ-be-câ ta-
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mir ve tecdîdi ve sofa mahallinin derûnuna dâhiliye 
ve hâriciye tefrik olunmak üzere mahv ve isbat oda-
lar inşâsı ve iki aded taş nerdüban ve sahanlık inşâsı 
ve mülgâ divân yeri sakfı hedm olunarak mücedded 
sütunlar ikamesi üzerine sakf ve tavan ve döşeme ve 
bölmeler inşâsıyla devletlü veliyyü’n-ni‘am efendi 
hazretlerine mahsûsa iki kat muntazam olmak üzere 
dâire inşâsı ve Dâire-i Hümâyun ebniyesi müşârün-
ileyh efendi hazretlerine hâriciyye olarak ilâve dâire 
inşâsı ve faziletlü sadreyn efendiler hazerâtlarına 
tahsîs buyrulan dâirelerin kezalik kâimen tamiri ve 
hasbe’l-icâb divânhânelerine mücedded ilâve inşâsı ve 
mevcûd dâirelerin birûnlarına kaplama inşâsı ve bi’l-
cümle pencerelerinin noksan cam çerçeveler tamir ve 
tecdîdi ve nerdübanlar ve abdestliklerin tamirleri ve 
bi’l-cümle sıva ve boyanın ve noksan kilid ve halka 
ve zembereklerinin tekmil olunarak el-hâsıl ebniye-i 
mezkûrun mevcûdunun kaimen mahv ve isbat vec-
hiyle tamiri ve müceddeden ilave dâireler inşâları. 
1889 yılında Bâb-ı Fetvâ’da yapılan tamir kapsamın-

da Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği (Sadreyn) Dairesi 
kaldırımları da tamir edilmiştir.23

Harem Dairesi 
Fetvahâne’nin yanında, şeyhülislâmın ailesiyle ka-

lacağı ve günlük hayatını sürdüreceği üç katlı bir bina 
inşa edilmiştir. “Harem dairesi”nin detayları tamirat es-
nasında hazırlanan raporlarda ayrıntılı izah edilmiştir.24

Meşîhat Kütüphanesi
İstanbul Mü� ülüğü Kütüphânesi aslen Meşîhat-ı 

İslâmiye Kütüphanesi’dir. İstanbul Mü� ülüğü ana gi-
riş kapısının solunda yer alan iki katlı, altıgene ben-
zer, dıştan merdivenlerle çıkılan bina 1306/1888 
tarihinde, Fetvahâne’nin özel olarak fıkıh ve fetva 
kitapları için yapılmış kütüphanesidir. Zenbillizâde 
Fudayl Çelebi’nin Damânât-ı Fadli25; Edirne Mü� üsü 
Muhammed Fevzi Efendi’nin Fethu’l-verde şerhu’l-
Bürde26; Zeynuddin (Zeynelabidin) b. İbrahim b. Mu-
hammed b. Nüceym el-Mısrî (ö. 1005/1596)’nin el-
Eşbâh ve’n-Nezâir27; Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde 

Bab-ı Fetvadaki Kütüphanenin yapımı esnasında Kurban kesimi (MSH. II. Bölüm nr. 3214, s. 129)



Makbuz Numarası

Fiyatı

Para Kuruş Para ParmakKuruş Arşın

Miktarı

712

400

Yalnız dört yüz kuruştur

Maktû‘anDâire-i celile-i Meşîhat-penâhi tamirinden dolayı dâire-i 
müşârün-ileyha sokağı kapısı ile müceddeden inşa olunan 
Kütüphane kapısı üzerine vaz olunan tarih taşları ve tuğrâ-

yı hümâyûnun hakk olunmak ücreti

690 numara ile murakkam ve fî 2 Eylül sene 305 tarihiyle 
muvarrah olan nüsha-i evvelînin zayii cihetiyle onun bir 

tara� an zuhurunda itibar olunmayıp battal kılınmak üzere 
işbu nüsha-i sânîsinin tanzim ve i‘tâ kılındığı şerh verildi.

Fî 18 Eylül sene 305 [30 Eylül 1889]
Kâtib-i Yoklama 

Bâb-ı Fetvâ Tamirat Memuru
Ali Rıza

Bâlâda muharrer taşların hakkı [hakk edilmesi] Taşçı Ali Usta tarafından icrâ kılınmış olduğundan maktû‘an esmânı 
ber-vech-i bâlâ yalnız dört yüz kuruştan ibâret olduğunu mübeyyin işbu makbuz i‘tâ kılındı.

Fî 18 Eylül sene 305  [30 Eylül 1889]
Kâtib-i Yoklama Süreyya

İşbu makbuzda muharrer eşyanın fiyat-ı murakkamesi mûcebince hesab kılındığı üzere bâhâsı
olan dört yüz kuruşun i‘tâsı lâzım gelir.

Fî 19 Eylül sene 305 [1 Ekim 1889]

Dâire-i Fetvâ tamiri için hakk ve imâl eylediğim tarih taşlarıyla tuğra hakkiyesi olan dört yüz
kuruşu tamamen ebniye veznesinden kabz eylediğimi müş‘ir işbu sened temhîr kılındı.

Fî 19 Eylül sene 305 [1 Ekim 1889]
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hazırlanan Mecelle-i Ahkâmiye Adliye28 isimli eserler 
İstanbul Mü� ülüğü Kütüphanesi’ndeki müellif nüsha-
sı olması hasebiyle oldukça önemlidir.29 

Eserler muhteva olarak kelam, Arap dili ve edebiya-
tı, fıkıh/fetva, hadis, ilm-i cifir, kıraat ilmi, ilm-i müna-
zara, mantık, nesep ilmi, siyer, tasavvuf ve tefsir ilimle-
riyle ilgilidir. Şeyhülislâmların verdiği fetvalar mecmua 
halinde toplanmıştır.30 Kütüphanedeki yazma eserlerin 
birçoğu Fetvahâne’ye vakfedilmiş eserlerdir.

Kütüphanenin temelleri atılırken kurban kesilmiş 
ve açılışı dualarla yapılmıştır.31 Kütüphanenin yapı-

mında kullanılan taşlar, dönemin meşhur taş ustası 
Taşçı Ali Usta tarafından hakk edilmiş32 ve yaldızlan-
mıştır.33 Kütüphane kapısı için “kitâbe” yazdırılmış 
ve dış cephesine tuğra konmuştur.34 Bunlar Mücellid 
Bahâüddin Efendi tarafından 2 Eylül 1305/[14 Eylül 
1889] tarihinde tahrir olunmuştur.35 Günümüzde kü-
tüphanenin kitabesi mevcutken tuğralar bulunma-
maktadır. Kütüphaneye Marangoz Ali Usta tarafından 
camlı kitaplık yaptırılmıştır.36 Bu kitaplık şuan İstan-
bul Mü� ülüğü binasının deposundadır. 

Kütüphanenin kitabesi ve tuğranın hakk ettirilme-
si, arşiv belgesinde şu şekilde geçmektedir:37
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Bâb-ı Meşîhat’teki Dükkânlar
Bâb-ı Meşîhat içerisinde bakkal, sarraf, kahve, mu-

hallebici, tütüncü ve yüncü dükkânları olmak üzere 
birçok dükkân bulunmaktaydı.38

Mescit
“Ağa Kapısı” Bâb-ı Meşîhat’e tahsis edilince bu 

mekânda bir mescide ihtiyaç duyulmuştur. Cümle ka-
pısının girişindeki sol bölüme kütüphane ile birlikte 
bir mescit yapılması uygun görülmüştür: “Bâb-ı Vâlâ-
yı Fetvâ-penâhilerinde sâir devâir-i resmiyye gibi şim-
diye kadar müstakıl bir mescid-i şerîf bulunmadığın-
dan sâye-i meberret-vâye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhide 
Sadreyn ve İstanbul Kadılığı dâireleri beynine her iki 
cihetteki dâirelerden duhûl edilecek sûrette iki yüz 
zirâ mimarı sath-ı murabbada bir bâb mescid-i şerîf 
ile Fetvâhânedeki kütüb-i nefise-i şer‘iyye ve sicillât 
ve defâtir ve evrâk-ı mühimmenin hüsn-i muhâfazası 
için Fetvâhâne ittisâlinde ve seksen arşın terbi‘inde 

kârgîr bir kütübhâne inşâsı derece-i vücûbda olup 
taraf-ı âli-i Fetvâpenâhilerinden dahi tensîb buyrul-
masına ve geçende müteve� â İzzet Bey arsasından 
Bâb-ı Fetvâya ilâve edilen mahal için de bir muhâfaza 
duvarı yapılması ve Bâb-ı Fetvâ akçe mahzeninin ber-
hal-i tehlikede olduğu görülerek onun emniyet-bahş 
olunacak bir sûrete ifrâğ edilmesi vecâibden bulun-
masına…” ifadeleriyle bu mekândaki eksikler tespit 
edilmiştir.39  

Şer’iyye Sicilleri Arşivi Binası 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi, İstanbul Mü� ülüğü cümle 

kapısının sağ tarafında tek kat üzerine yapılmış müs-
takil, kârgir bir binada hizmet vermektedir.40 Kuruluş 
gayesi ve işlevleri açısından kendisinden önceki arşiv-
lerden ayrı bir öneme sahiptir. Öncelikli olarak cami 
ve medreselerde dağınık halde bulunan şer’iyye sicil 
de� erlerinin bir merkezde toplanması ve uygun bir 
mekânda muhafaza edilmesi amaçlanmıştır.41
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Arşivin kuruluş gayesi, sadârete sunulan arz tez-
kirelerinde: “Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse (Galata-Üs-
küdar-Eyüp) Mehâkim-i Şer‘iyye Sicillâtı’nın hüsn-i 
muhafazası” şeklinde tanımlanmıştır. Arşivin idaresi 
ise Bâb-ı Fetvâ’da kurulan Sicillât-ı Şer‘iyye Dairesi’ne 
verilmiştir. Dairenin görevi, İstanbul mahkemele-
rinden toplanan şer’iyye sicillerini korumak, mua-
meleleri bitmiş sicillerin buraya düzenli bir şekilde 
getirilmesini sağlamak, mahkemeler tarafından arşi-
ve yapılan müracaatlarda istenilen belgenin suretini 
çıkarmak gibi işlemlerin yürütülmesi şeklinde tanım-
lanmıştır.

Bâb-ı Meşîhat’te yapılan keşif neticesinde, arşiv bi-
nasının yapımı için cümle kapısının sağ tarafına karar 
verilmiştir.42 Ardından Bâb-ı Fetva’nın deniz cihetin-
de beş bin sicili muhafaza edecek büyüklükte kârgir 
bir arşiv binasının yapılmasına karar verilmiştir. 
Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi’nin sadârete sundu-
ğu arz tezkiresinde durum şöyle anlatılmaktadır:

“Devâir-i Şer‘iyye sicillâtının hıfzı için Bâb-ı 
Fetvâ’nın münâsib cihetinde kargîr bir mahall inşâsı 
şifâhen sâdır olup müsteşâr-ı azîzî Efendi Hazretleri 
vesâtatıyla teblîğ buyrulan irâde-i seniyye-i Hazret-i 
Hilâfet-penâhî iktizâ-yı âlîsinden olmağla Bâb-ı 
Fetvâ’nın deniz cihetine elverişli bir mahall intihâb 
edilerek ihtiyâca kâfi sûrette yapılacak binanın harita-
sıyla masârıf-ı muhammenesini nâtık de� erin sür‘at-i 
tanzîm ve irsâli Şehremânet-i celîlesine izbâr olun-
muştur. Muâmele-i kesîfe icrâsından sonra emânet-i 
müşârün-ileyhâ hendesehânesince tanzîm ve bâ-
tezkire irsâl olunan harita ve de� er-i meşmûl nigâh-ı 
hakâyık-ı iktinâh-ı âlî olmak üzere le� en takdîm kı-
lınmış ve binâ-i mezkûr tahminen beş bin sicil istiâb 
edecek vüs‘atte ve istimâlince suhûlet ve mahfûziyet 
mülâhazasına binâen üç kısma münkasim ve müstatîl 
sûrette resm ettirilip masârıf inşâiyyesi dahi otuz altı 
bin altı yüz küsur kuruş tahmin edilmiş ise de emr u 
fermân hikmet-nişân Hazret-i Padişâhî her ne mer-
kezde şeref-sünûh ve sudûr buyrulur ise hükm-i 
celîli üzere hareket olunacağının beyânıyla tezkire-i 
senâverî terkîm kılındı efendim.

Fî gurre-i Zilkâde sene 1309 ve fî 15 Mayıs sene 
1308

Şeyhülislâm 
Mehmed Cemaleddin”43 

Arşiv binasının inşası için ilk keşf olunan ma-
hallin zemininin sağlam çıkmaması üzerine, Bâb-ı 
Meşîhat’in sağ tarafındaki (şu anki arşiv binasının 
olduğu yer) askerî koğuş ve mahzenlerin yeri uygun 
görülmüş ve on bin sicil alacak genişlikteki binanın 
yapımına karar verilerek inşasına başlanmıştır.44 

Bu husus Şeyhülislâm’ın arz tezkiresinde şöyle 
geçmektedir: “…sicillât dâiresi için evvelce intihâb 
olunan mahallin sağlam zuhur etmemesi cihetle 
Bâb-ı Fetvâ’nın kebir kapusu ittisâlindeki koğuş ve 
atîk mahzenlerin mevki’i bi’l-intihâb vaz’ıyyet-i ma-
hal ile ahîran tahakkuk eden lüzûma nazaran dâire-i 
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mezkûrenin keşf-i sâbıkından bir hayli vüs’atli tutul-
ması iktiza eylediğine binâen ol-vechle heman inşâata 
mübâşeretle….”45

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin Süleymaniye Cami 
tarafından görünen cephesine arma ve kitabe yer-
leştirilmiştir. Bu husus arz tezkiresinde şöyle ifade 
edilmiştir:46 “Veli-nimet bî-minnetimiz şehriyar-ı 
celîlü’l-âsâr Efendimiz hazretlerinin mirât-ı 
seniyye-i Hilâfet-penâhilerine ilâveten Bâb-ı Fetvâda 
mehâkim-i şer‘iyye sicillâtının hıfzına mahsûs olmak 
üzere inşâsı geçende emr u fermân buyrulan dâirenin 
kemâl-i metânet ve rasânet üzere binasına şürû‘ olu-
narak sâye-i kudret-vâye-i Hazret-i Padişahide ikmâli 
kuvve-i karibiyyeye gelmiş ve zinet ve zarafetine itina 
olunan cebhe-i binanın evsâf-ı mehâsin-ittisaf-ı veli-
nimet-i uzmâ ile tevşihi cümle-i makâsıd-ı ubûdiyet-
kârîden bulunmuş olduğuna binâen ma‘a’l-kusur 
inşâ-kerde-i dâ‘iyanem olan manzume-i tarihiyye 
matviyyen takdîm kılınmağla tenezzülen meşmûl-
nigâh-ı âli ve karîn-i tasvib-i bahirü’l-meâli-i Hazret-i 
Hilâfet-penâhi buyrulur ise bâlâsı tuğra-yı garr-yı 
cenâb-ı tacidari ve arma ile müzeyyen olarak mermer 
üzerine hak ile mahalline vaz ettirileceğinin arz ve 
ifâdesine ibtidâr olundu efendim. Fî 6 Muharrem sene 
1310 ve fî 18 Temmuz sene 1308/[31 Temmuz 1892]”

Binanın inşası devam ederken “Manzûme-i 
Tarihiyye”de yani kitabesinde yazılacak beyitler, 

Şeyhülislâm Mehmed Cemaleddin Efendi tarafın-
dan Padişah’a arz edilmiştir. Mermerin üst kısmında 
tuğra ve arma olmak kaydıyla, alt tarafında arşiv bi-
nasının kim tarafından ve hangi gaye ile inşa edildi-
ğini izah eden dört beyit teklif edilmiştir. Her ne ka-
dar kitabenin son beytinde “Teşekkürle okur tarih-i 
cevherdârını hükkâm/Sicill-i şer‘î hıfza bu mahall bir 
cây-ı muhkemdir/1310” ifadesi geçse de Sultan II. Ab-
dülhamid “Hicret-i seniyye-i Nebeviyyenin 1309 se-
nesinde bâ-irâde-i seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 
Şeyhülislâm Mehmed Cemaleddin Efendi’nin taht-ı 
nezâretinde olarak inşâ edilmiş olan işbu binânın 
nezd-i Hümâyûn-ı mülûkânede karîn-pesend olduğu 
efendi-i müşârün-ileyhe iltifât-ı mahsûs olmak üzere 
ber-mantûk-ı emr u fermân-ı Cenâb-ı Pâdişâhî işbu 
mahalle hakk ve tahrîr edilmiştir.” ibaresinin hakk 
ettirilmesini irâde buyurmuştur.47 Bunun üzerine ki-
tabenin son beytinde değişiklik yapılmış, “Cemâl-i 
itmâmına sa‘y ile yazdım cevherin târih/Sicill-i şer‘i 
hıfza bu mahall bir cây-ı muhkemdir/1309” ifadesi 
hakk edilerek arşiv binasının yapımına öncülük eden 
Şeyhülislâm Mehmed Cemaleddin Efendi taltif edil-
miştir. Arşiv binasının kitabesindeki hicri 1309 te-
mel atılma tarihidir, arşivin faaliyete geçmesi ise hicri 
1310/miladi 1892 tarihidir.

Ancak belli bir süre zarfında, arşiv binası deniz cihe-
tinde bulunduğundan rüzgâra maruz kalmış ve rutubet 



sebebiyle sık sık tamir görmüştür.48 Kiriş, çatı ve kapıla-
rın demirden, döşemesinin mermerden ve merdivenle-
rin taştan imal olunması; duvar ve tavandaki tezyinata49 
(kalem işine) azami derecede özen gösterilmesi tamirat 
ve tadilat masra� arının artmasına yol açmıştır.50 

Arşiv binasının tavan ve duvarları “nukûş-ı zarîfe 
ile tezyîn” olunmuştur. Hatta son yapılan restorasyon 
çalışmalarında Şer’iyye Sicilleri Arşiv binasının duvar 
ve tavanında, inşa esnasında yapılan sonraki dönemde 
üzeri boyayla kapatılmış “kalem işleri”  gün yüzüne 
çıkartılmıştır.

Netice itibariyle, Bâb-ı Meşîhat’te Fetvahâne-i Âlî 
binası ile dinî, İstanbul Kadılığı Dairesi ve Sadreyn Bi-
nası ile hukukî birimlerin temeli atılmıştır. Tarihî süreç 
içerisinde birimlerin sayısı artmış ve Şeyhülislâmlık, 
Ders Vekâleti ve Meclis-i Mesâlih-i Talebe ile eği-

tim; Tetkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şer’iyye Meclisi 
ile matbaa ve dinî eser yayıncılığı; Meclis-i Meşâyih 
ile tekke ve zâviyelerin idaresi; Emvâl-i Eytâm ve 
Beytülmâl Müdüriyeti ile yetimlerin haklarının ko-
runması ve denetimi; Memûrîn Müdüriyeti ve Sicill-i 
Ahvâl Müdüriyeti ile ulemânın özlük dosyalarının ar-
şivlenmesi; İlmiyye Muhâsebât Dairesi ile ulemânın 
maaş kayıtlarının takibi; Evrak Müdüriyeti ve Mektûbî 
Dairesi ile kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların 
yapılması; Nakîbüleşrâ� ık ile Hz. Peygamber’in so-
yuna mensup seyyid ve şeri� erin nesep kayıtlarının 
tutulması; Meclis-i İntihâb-ı Hükkâm ve Medresetü’l-
Kudât ile kadıların eğitimi ve görevlendirilmesi alan-
larında söz sahibi olmuştur. Ayrıca içerisinde bulunan 
medreseler, encümenler, Dâire-i Celîle-i Fetvâ-penâhi 
Tabâbeti, mescit, dükkân vb. binalar ile Şeyhülislâmlık 
tam anlamıyla bir külliye olarak hizmet vermiştir.
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ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN
MİMARÎ ÖZELLİKLERİ

Semra SELBESOĞLU
Mimar

Şer’iyye Sicilleri Arşivi
XIX. yüzyılda inşa edilmiştir. Altındaki Bizans ya-

pısının temellerine göre planı şekillenmiştir. İki katlı 
binanın ilk katında beşik tonozlu üç mekân ve volta 
tavanlı iki mekân Bizans dönemine ait görülmektedir. 
Üst kat volta tavan ve yığma tuğla duvardan oluşan 
XIX. yüzyıl eklentisi üç odaya sahiptir. Volta tavan-
larda ve duvarlarda kalemkâr Andon Usta tarafından 
yapılan kalem işi süslemeleri mevcuttur.

Çatısı, plana bağlı olarak çokgen, çelik sistemde, 
marsilya kiremit örtülü olarak tasarlanmıştır. İç avlu 
cephesi, diğer tüm kompleks yapılarında olduğu gibi, 
eklektik özellikler taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin 

Batılılaşma sürecinde, özellikle de dönem mimarla-
rının Batı mimarîsinden etkilendiği süreçte, pencere 
üzerlerindeki üçgen alınlıklar, pencere kenarlarındaki 
sütunçeler, kat silmeleri, dönemin modası itibariyle 
yapılmış görülmektedir. Dış cephede de bütünüyle, 
gerek pencere üstü alınlıkları, gerek giriş kapısı sütun-
ları üzerindeki mermer motif ve rozetleri Batı dönemi 
postmodern ampirik mimarisinden izler taşımaktadır.

Meşîhat Arşivi
İki katlı yığma tuğla bir yapıdır. Şer’iyye Arşivi, 

kadı konağı, yemekhane ve aşevi yapıları gibi dış is-
tinad duvarına yaslanarak inşa edilmiştir. İç kısımda 
XIX. yüzyıl ampirik mimari özelliklerini taşısa da so-
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kak cephesinde muhtemelen geçirdiği yangın ve yı-
kımlar sonrası daha sade bir cephe özelliği arzetmek-
tedir. Her iki katta volta döşeme kullanılmış olup, her 
iki katta birer mekân bulunmaktadır. Çokgen çatısı 
marsilya kiremit örtülüdür. İç avluda sağ yan cephe-
sinden üst kata ulaşan taş bir merdiveni mevcutsa da, 
orijinal olduğu tespit edilememiştir.

İstanbul Efendisi Dairesi
Meşîhat Arşivi yapısına bitişiktir. 1926 yılında ge-

çirdiği yangın sonrası yerine günümüzde kullanılan 
Hac-Umre Bürosu yapılmıştır. İki katlı yapının iç av-
luya bakan ön kısmında iki kademeli büyük bir çık-
ması olduğu ve mimarî üslup bakımından diğer am-
pir yapılara benzediği fotoğra� ardan anlaşılmaktadır. 
Yığma tuğla ve volta döşemeli yapının Andon Usta 
tarafından ıstampa kalem işlerinin yapıldığı masraf 
de� erlerinde kayıt altına alınmıştır.

Yemekhane Yapısı
Günümüzde mutfak ve yemekhane olarak kullanı-

lan yapı, iç avluda ve sokak cephesinde iki kat ve doğal 

taş olarak yapılmış, her iki kat volta döşemeli, alt katta 
mescit ve üst katta aşçıların kaldığı mekânlar olarak 
düzenlenmiştir.

Konferans Salonu
Günümüzde konferans salonu olarak kullanılan 

yapı, şeyhülislâmlık kompleksinin yemek pişirilen bi-
rimi olup, tuğla kemerli büyük bir ocağı olan büyük 
bir mutfak şeklinde idi. İç avlu ve sokak cephesinde 
karma taş duvar tekniğinde cepheye sahip olan yapı-
nın çatı konstrüksiyonu çelik sistemde olup, üst kıs-
mında açılarak mutfak kısmının havalandırılmasına 
mahsus tertibatı bulunmakta idi.

Müftülük Yönetim Binası
Aslına uygun olarak restore edilmiştir. 

Şeyhülislâmlık fetvâhane dairesi olan yapı XIX. yüz-
yıl ampir üsluptadır. Zemin artı iki kat olan yapının 
üst iki katına ait büyük çıkması zemindeki dört adet 
sütuna oturmaktadır. Cephe köşelerindeki sütunçele-
ri, pencere üzeri silmeleri ve büyük çıkma çatısındaki 
üçgen alınlığı döneminin modasını yansıtmaktadır.
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2014-2018 YILLARI ARASINDA
ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE MEŞÎHAT
ARŞİVLERİNDE YAPILAN
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Şer’iyye Sicilleri Arşivi
İki katlı olan yapının üst katındaki odalarda ve ko-

ridor kısmında duvarlar ve tavanlarda yapılan hassas 
raspa işlemleri sonucunda ortaya çıkan ve tarihî masraf 
de� erlerine göre Andon Usta tarafından XIX. yüzyılda 
yapılan kalem işi süslemeler ortaya çıkarılarak, orijinal 
kısımlarına dokunulmadan konsolide edilmiştir.

Yapının sarnıç kısmına bakan ikinci kat tuğla du-
varlarında olan ayrılmalar dikişlenerek restore edilmiş, 
kalem işlerinin bulunduğu üst kat tavanlarındaki volta 
döşeme çelik putrelleri paslarından temizlenerek çinko 
esaslı antipas malzeme ile koruma altına alınmıştır.

Pencere doğramaları ve iç kapıları aslına uygun 
olarak konsolidasyon ve yeniden yapım teknikleri ile 
restore edilmiştir.

Yapının çatısı açılarak, paslanmış ve çürümüş olan 
çelik ve ahşap elemanlar yine konsolidasyon ve ye-
niden yapım teknikleri ile ihya edilmiş, çinko işleri 
tamamlandıktan sonra aslına uygun olarak marsilya 
kiremit ile kaplanmıştır.

Yapının üst katındaki odalarda bulunan Abdül-
hamid Han’ın Yıldız Sarayı marangozhanesinde yap-
mış olduğu arşiv dolapları sökülüp taşınarak, her bir 
parçası numaralandırılmış, envanter çalışması yapıl-
mış, çürük kısımları ayıklanarak ekleme yöntemiyle 
tamamlanmış, böcekli kısımları ilaçlanarak iyileşti-
rilmiş, gomalak cila ile konsolide edilmiş, bilahare 
envanter çalışması baz alınarak yeniden kurulmuş ve 
mevcut yerlerine monte edilmiştir.

Arşiv bünyesinde bulunan tüm yazma eserlerin 
konservasyonu ve takiben taraması yapılarak dijital 
ortama aktarılmıştır.

Meşîhat Arşivi
Arşiv binasının harap durumda olan çatısı yeni-
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lenmiş, aslına uygun olarak marsilya kiremit ile kap-
lanmıştır. Alt ve üst kat volta döşemelerinin paslı ve 
çürümüş kısımları ayıklanarak yenilenmiş, yapı üst 
kat seviyesinde çelik güçlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Yapının her iki kat döşemeleri aslına uygun mermer 
ile kaplanmıştır.

Pencerelerin ahşap doğramaları aslına uygun ola-
rak yenilenmiştir. Pencerelerin mevcut demir kapak-
ları ile alt ve üst kat demir kapıları üzerindeki pas 
tabakası alınarak çinko esaslı antipas üzerine iki kat 
yağlı boya ile koruma altına alınmıştır.

Çimento harçlı iç ve dış cephe sıvaları yapıdan 
ayıklanarak horasan harçlı sıva ile uygulama yapılmış, 
dış cephe silmeleri, pencere söveleri midyeli küfeki 
taşı ile yenilenmiştir. Dışarıdan üst kata çıkan ve muh-
temelen muhdes olan merdivenin beton basamakla-
rı doğal taş ile değiştirilmiştir (midyeli küfeki). Giriş 
kapısı üzerindeki kitabesi restore edilmiştir. Meşîhat 
ve Şer’iye Sicilleri arasında yer alan Mü� ülük külliyesi 
ana giriş kapısı taç kısmı restore edilerek horasan har-
cı zemin üzeri kurşun kaplama sistemi ile yağmur ve 
kar suyu kontrol altına alınmıştır.
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Osmanlı’da günlük yaşantıda bir Müslüman’ın 
karşılaştığı fetva gerektiren konulardan, devlet 
yönetiminde takip edilmesi gereken şer’î 

ilkelere kadar her meselede ilmine başvurulacak makam 
şeyhülislâmlıktır. Kuruluş döneminde bu ihtiyacı 
karşılamak üzere görevlendirilen ulemâ kadı ve mü�üler 
ise de, Fatih döneminde kurumsal bir yapı olarak 
şeyhülislâmlık ilmiye içerisinde ayrı ve en üstün mevki 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumsallaşmadan 
sonra otoritesi daha da güçlenen şeyhülislâmlar Fatih 
kanunnâmesine göre protokol itibari ile veziriâzamdan 
önce gelmektedir.

Şeyhülislâmlar adlî teşkilat içerisindeki kazasker, kadı 
gibi görevlilerin eğitimi, tayini ve azli, fetva teşkilatıyla 
ilgili sorunların halli, gündelik hayatın akışına dair 
hükümlerin verilmesi, büyük vakı�arın idaresi, huzur 
dersleri hocalarının belirlenmesi, devletin kanun 
niteliğindeki hükümlerinde (siyasî ve idarî konularda) 
fetva verilmesi gibi mesuliyetlere sahip kişilerdi. Bu önemli 
göreve kimin tayin edileceği padişah ve veziriâzamın 
yetkisinde idi. Göreve gelişlerinde ilmî yeterlilikleri kadar 
bu iki merci ile uyumlu çalışabilmelerinin de önem arz 
ettiği görülmektedir. Ebussuud Efendi’den sonra Rumeli 
kazaskerliğinden şeyhülislâmlığa geçiş, adet halini almıştır. 
Görevden azledilmeleri ise isyana karışma, taraf tutma, 
siyasî, ekonomik veya malî konularda muhalefet, yaşlılık 
veya görevi ihmal etme durumlarında vuku bulmakta idi. 

Başlarda daha sınırlı sorumluluklara sahip 
olan şeyhülislâmların görevlerinde zamanla artış 
gözlenmiştir. Halkın gündelik meselelerinin taki-

Arş. Gör. Tuba Nur SARAÇOĞLU
Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

MEŞÎHAT MAKAMININ
İLK TEMSİLCİSİ
MOLLA FENÂRÎ

(Ö. 834/1431) MİDİR?



binden birinci derecede sorumlu olmaya vakitlerinin 
olmamasından dolayı, görevlerinin yoğunlaşması 
üzerine, fetvahânede/meşîhat makamında dava-
ların takibi ve arz edilen meselelerde fetva 
verilmesi için kendilerine yardımcı olacak kişiler 
vazifelendirilmiştir. 

Devletin bu en üstün ilmî merciinin verdikleri 
hükümler Osmanlı’nın hukukî yapısını anlamamız 
için oldukça önemli verilerdir. Bazı şeyhülislâmların 
verdikleri fetvalar, fetva mecmualarında bir 
araya getirilmiştir ve şeyhülislâm biyografileri 
gibi fetvahânede tutulan bu mecmualara da 
Meşîhat Arşivleri’nden 
ulaşılabilmektedir. 

Osmanlı coğrafyasında 
yönetim-ilmiye-halk arasındaki 
bağlantının, şeyhülislâmlık 
kurumsal varlığına kavuşmadan 
önce seçkin ulemâ ile 
sağlandığını söylememiz 
mümkündür. Birçok kaynakta 
ilk şeyhülislâm olarak anılsa da, 
Molla Fenârî döneminde bu 
unvan yukarıda zikrettiğimiz 
kurumsal anlamına henüz sahip 
değildi. Literatürdeki bu bilgi 
şeyhülislâm biyografilerini ele 
alan bazı eserlerde Fenârî’nin ilk sırada zikredilmesiyle 
alakalı olabilir. Meşîhat Arşivi’nde bu kadar erken tarihli 
vesikalar olmadığı için konuyu sarih bir şekilde ortaya 
koymamız mümkün görünmemektedir. Ancak onun 
ilk şeyhülislâm olarak zikredilmesi yaşadığı dönemde 
bu kurumun var olmasından değil Fenârî’nin ilmî 
otoritesi bakımından bu seviyede kabul edilmesinden 
kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.

Osmanlı ilmiye geleneği içerisinde Molla 
Fenârî’nin otoritesinin tartışmasız kabul edildiğini 
gösteren ilginç bir tarihî anekdot vardır. Sahn-ı 
Seman müderrisliği için yapılan bir imtihanda 
Çivizâde, Fenârî’ye ait bir görüşü ona ait olduğunu 

söylemeksizin belirsiz bir ifadeyle zikretmiştir. 
“Fenârî bu konuda şöyle der.” demek yerine, “Bu 
konuda denilir ki…” diyerek aktarmıştır. Bunun 
üzerine zikrettiği görüşün bu kadar meşhur bir âlime 
ait olmasına rağmen kaynağını söylememiş olması 
onun ilminin yetersizliğine hamledilmiş ve imtihanı 
kazanamamıştır. 

Dönemi içerisinde çeşitli siyasî çalkantılara rağmen 
fikirlerine başvurmak üzere yöneticilerin onu sürekli 
yakınlarında tuttukları görülmektedir. İşte bu ilmî 
yetkinliği ve otoritesi onun daha sonraki dönemlerde 
ilk şeyhülislâm olarak anılmasına neden olacaktır. 
Vakfiyelerdeki imzası, devlet ricali ile yakınlığı ve 

verdiği fetvaların hem halk hem 
devlet nezdinde dikkate alınması 
bu durumu desteklemektedir. 
Kendisine “mü�iyü’l-enâm”, 
“sultânü’l-ulemâ” denilmekte 
idi ve fonksiyonel anlamda o 
şeyhülislâmlık mertebesinde, 
devletin hukukî anlamda 
en yetkin kişisi idi. Onun 
biyografisine geçmeden önce 
kısaca dönemin yapısına 
değinmek yerinde olacaktır. 

Osmanlı’nın kuruluş dönemi 
siyasî istikrarın sağlanabilmesi 

yolundaki çabalarla birlikte ilmî bakımdan kendini 
geleneğe eklemleme sürecine şahitlik etmiştir. Orhan 
Gazi’nin İznik’teki ilk Osmanlı medresesine Davud el-
Kayserî’yi müderris olarak bizzat tayin etmesi bu tür bir 
çabanın göstergesi kabul edilmektedir. Zira hem Davud 
el-Kayserî bir geleneği temsil etmekte idi hem de İznik 
Selçuklu’nun ilk başkenti olduğundan ilk medresenin 
burada kurulması Osmanlı’nın neyi tevarüs ettiğini 
göstermesi bakımından önem arz etmekteydi. 

Yöneticilerin bizzat inşa ettirdikleri medreseler ve 
buralara getirilen ulemânın etkileri uzun süre devam 
etmiştir. Siyasî otoritenin ilmiye ile yakın teması kuruluş 
döneminde belki de en ziyade Molla Fenârî şahsında 
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Dönemi içerisinde çeşit-
li siyasî çalkantılara rağmen 
fi kirlerine başvurmak üzere 
yöneticilerin Molla Fenâri’yi 
sürekli yakınlarında tuttukla-
rı görülmektedir. İşte bu ilmî 
yetkinliği ve otoritesi onun 
daha sonraki dönemlerde ilk 
şeyhülislâm olarak anılmasına 
neden olacaktır. 



İLKBAHAR 2018/1439 29

açığa çıkmaktadır. Orhan Gazi döneminin sonlarına 
doğru dünyaya gelen Fenârî, II. Murat devrinin 
başlangıcından on yıl sonra vefat etmiştir. Orhan Gazi ve 
I. Murat dönemleri onun çocukluk ve talebelik yıllarına 
denk gelmektedir ki özellikle talebelik yılları Osmanlı 
toprakları dışında geçmiştir. Yıldırım döneminde 
Bursa’ya dönen Fenârî’nin Manastır Medresesi’ndeki 
müderrislik vazifesinin ardından devletin merkezi olan 
Bursa’da kadılık görevine getirildiği bilinmektedir. 
Döneminin en muteber âlimi kabul edilmesi biyografi 
kitaplarında Yıldırım dönemi ulemâsının ilk ismi 
olarak zikredilmesinden de anlaşılmaktadır. Aynı 
zamanda bu eserleri süsleyen minyatürlerde Yıldırım 
ile birebir sohbet ederken resmedilmiştir. Ne yazık 
ki fetret dönemi ile birlikte Fenârî’nin Bursa’daki ilk 
ilmî çalışmaları yarım kalmakla birlikte Karamanoğlu 
Mehmet Bey himayesinde müderrisliğe ve eser telifine 
devam etmiştir. Fetret döneminin sona ermesi, Çelebi 
Mehmet’in otoriteyi ele geçirmesi ile Fenârî onunla 
birlikte Bursa’ya geri dönmüştür. Daha sonra hac 
vazifesini îfâ etmek üzere Anadolu dışına seyahat 
etmişse de vefatına kadar Bursa’da yaşamıştır. Talebeler 
yetiştirmiş, eser telif etmiş ve daha sonra kurumsallaşarak 
şeyhülislâmlık olarak kabul edilebilecek bir mertebe 
olan mü�iyü’l-enâmlığa layık görülmüştür. 

Tam adı Şemseddin Mehmed b. Hamza b. 
Mehmed İbn el-Fenârî er-Rûmî olan Molla Fenârî’nin 
aile kökeninin nereye dayandığı hususunda kaynaklar 
ihtila�ıdır. Ancak aile vakı�arı ve vakfiyelerinden 

hareketle kendisinden önceki bir veya iki neslin Bursa 
civarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Babasının 
ulemâ-yı sûfiyeden kabul edildiği eğitimli bir aileden 
geldiğini düşündürmektedir. Kendi soyundan gelenler 
de Fenârîzâdeler olarak anılmış, beyt-i ilm kabul 
edilen bu aile Osmanlı’nın ilk ulemâ ailesi olmuştur. 
Ailenin bilinen ilk önemli ismi ise Molla Fenârî’dir. 

Molla Fenârî’nin ilk eğitimini babasından aldığı, 
hatta ondan İbn Arabî’den sonra vahdet-i vücud 
düşüncesinin en önemli temsilcisi kabul edilen 
Konevî’nin Mi�âhü’l-Gayb isimli eserini okuduğu 
nakledilmektedir. Muhteva itibariyle belli bir eğitim 
seviyesini gerektiren bu eseri birlikte okudukları göz 
önüne alınırsa Fenârî’nin yalnızca ilk eğitiminde değil 
eğitiminin ilerleyen sa�alarında da babasının etkisi 
olduğu düşünülebilir. Kemaleddin b. Mehmed el-
Ma‘arrî, Cemaleddin Aksarâyî ve Alaaddin Esved’den 
de dersler alan Fenârî’yi devrin Anadolu dışındaki ilim 
merkezleri cezbeder. Bilâd-ı Şam, Mısır ve Semerkant 
gibi şehirler ulemâ ve telif zenginlikleri, ilmî gelenekleri 
ve çalışma imkânlarıyla birçok âlim için rıhle vesilesi 
olmuştur. Molla Fenârî de ilim yolculuğuna çıkarak 
Mısır’a gider. Burada Hanefî mezhebinin muhakkik 
âlimlerinden olan Ekmeleddin Bâbertî başta olmak 
üzere Mısır ulemâsından şer’î ilimleri tahsil eder. 

Zamanla buralarda eğitim alan Molla Fenârî 
gibi birçok âlim Anadolu’da Osmanlı himayesinde 
İstanbul’u İslam düşünce tarihinin önemli 
merkezlerinden biri haline getirecektir. Kendilerini 

M
olla Fenâri’nin m
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bir geleneğe raptetmek istemeleri, yöneticilerin 
ulemâya bu denli değer vermelerinin sebeplerinden 
biri kabul edilebilir. Molla Fenârî ile Osmanlı ilmiyesi 
felsefe, kelam ve tasavvuf sahalarını telfîk eden bir 
ilmî anlayışı bünyesine almıştır.

Bilindiği gibi ilmiye teşkilatının ilk basamağı 
medrese eğitimidir. Medreseler, bünyesinde ders veren 
hocaların seviyesine göre sını�andırılır. Bir hocadan 
bir eserin icazetini almak, onun mensubu olduğu ilmî 
geleneğin izini takip etmek için bazen -Molla Fenârî’nin 
Mısır’a gidişi gibi- uzun ve zorlu yolculuklara katlanmak 
gerekmektedir. Fenârî eğitim için Anadolu dışına 
gitmiş döndüğünde ise tevarüs ettiği ilmî geleneği 
Bursa Manastır Medresesi’nde yetiştirdiği talebelerine 
aktarmıştır. Aynı vazifeyi Karamanoğlu himayesinde 
iken de sürdürdüğü bilinmektedir. Fenârî’nin ilmî 
hayatının en önemli etkilerinden biri hocaları ve 

ileride “Molla Fenârî okulu” olarak anılacak çizgideki 
talebeleri arasında bu bağlantı ağını kurmuş olmasıdır. 
Molla Yegân, Kâfiyeci, Kadızâde-i Rûmî, Emir Sultan, 
Yakup el-Esved, Yakup el-Asfar isimleri akla ilk gelen 
talebeleridir.

Müderrisliğinin ardından Bursa kadılığına getirilen 
Fenârî bu vazifede bir şeyhülislâm gibi hareket etmiş, 
devlet ricâlinin iltifatına mazhar olmuş, vakı�ara ait 
işlemleri takip etmiş, medreselerin işleyişine çeşitli 
düzenlemeler getirmiştir. Talebenin ihtiyacı olan 
eserlerin istinsah edilmesi için medreselerdeki tatil 
günlerinin sayısını artırmıştır. Taşköprîzâde’nin 
aktardığına göre dönemin önemli âlimlerinden 
Te�azânî’nin eserlerinin medresede okutulmasına 
duyulan ihtiyaç Molla Fenârî’yi buna sevk etmiştir. 

Fenârî kadılık vazifesini yapıp fiili olarak İslam 
hukukunun uygulama sahasında hizmet etmiş, aynı 

Molla Fenâri Şemseddin Muhammed b. Hamza’ya ait El-Fevâidü’l-Fenâriyye isimli eser, nr. 441. (İstanbul Mü� ülüğü Kütüphanesi)



zamanda Anadolu coğrafyasında İslam düşünce 
geleneğinin birikimini yeniden ifade eden, fıkıh ve tefsir 
usûlü, mantık, kelam ve tasavvuf sahalarında eserler 
vermiştir. Onun daha ziyade usûle dair teli�erinin olması 
dönemin yöntem arayışlarıyla bağlantılı düşünülebilir. 

Molla Fenârî, tasavvufî/irfânî olanla aklî olanı 
birleştiren bir âlim-ârif kimliğine sahiptir. O İbn Arabî-
Fahreddin er-Râzî çizgisindedir. Dinî, aklî ve irfânî olan 
onun çizgisinde birbirini nakzeden değil bütünleyen 
unsurlar olarak yer almıştır. Osmanlı kuruluş 
döneminin genel karakteristiği olan sentezleyici bir 
bakış açısını onun eserlerinde görmek mümkündür.

Fenârî şeyh-mürid alakası kurmamış, icâzet veya 
hilâfet almamış, tekke veya dergâh kurarak irşad faaliyeti 
gerçekleştirmemiş, sûfî kisvesinde dolaşmamış, mürid 
yetiştirmemiş, takipçisi ve silsilesi olmamıştır. Bununla 
birlikte onun düşüncesinde tasavvuf metafiziği temel 
unsurlardan biri olmuş, İbn Arabî geleneğinin takipçisi 
olarak vahdet-i vücûdçu çizgide teli�erde bulunmuştur. 
Fenârî düşüncesinin diğer kanadı ise Gazzalî-Râzî 
çizgisinden Molla Fenârî ile Osmanlı ilmiyesine taşınan 
kelâmî-mantıkî çizgidir. Mantık alanında Fenârî’nin bir 
eseri olsa da hususen usûl eserlerinde mantık ilkelerine 
göre meseleleri izah ettiği görülmektedir. Bu kelâmî-
irfânî mensubiyetleri ile o âlim ve ârif kimliklerini 
şahsında birleştirmiştir.

En önemli eserleri; tefsir usûlüne dair mukaddimesi 
ile dikkat çeken Aynü’l-Â‘yân/Tefsîru Sûreti’l-Fâtiha; 
fıkhî sahada usûle dair Fusûlü’l-Bedâi‘ fî Usûlü’ş-Şerâi‘ 
ve fürû’ alanında Şerhu’l-Ferâ’izi’s-Sirâciyye ve Şerhu 
Telhîsi’l-Câmi‘i’l-Kebîr fi’l-Fürû‘; kelamda Îcî’nin 

Mevâkıf eserine kendisinin yazdığı Muhtasaru’l-Mevâkıf 
ve bunun şerhi olan Şerhu Muhtasaru’l-Mevâkıf; mantık 
alanında Ebherî’nin İsâgûcî isimli eserinin şerhi olan 
el-Fevâidü’l-Fenâriyye; tasavvu�a ise Misbâhü’l-Üns 
beyne’l-Ma‘kûl ve’l-Meşhûd fî Şerhi Mi�âhi Gaybi’l-Cem‘ 
ve’l-Vücûd li’l-Konevî, Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî, Ta‘likât 
‘alâ Istılâhâti’s-Sûfiyye, Tahkîku’l-Hakâ’iki’l-Eşyâ ve 
Dekâ’iki’l-‘Ulûm ve’l-Ârâ’dır.

834/1431 senesinde vefaat eden “mü�iyü’l-enâm”, 
“sultânü’l-ulemâ” Molla Fenârî’nin kabri Bursa’da 
kendi yaptırdığı, kendi ismiyle anılan caminin 
haziresinde bulunmaktadır.
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KAYNAKÇA



Osmanlı Devleti’nde halk, dinî sorularını 
ve problemlerini mü� üler vasıtasıyla çö-
züme kavuşturmaktaydı. Mü� ülerin bu 

vazifeyi kendi evlerinde icra ettikleri, gelen suallere 
bizzat cevap verdikleri bilinir. Zamanla kurumsal bir 
yapıya dönüşecek olan bu hizmet, uzun süre çoğun-
luğu Müslüman reâyâdan oluşmuş halkın gerek ticarî 
gerekse aile hayatlarıyla ilgili fıkhî ihtiyaçlarını karşı-
lamada önemli bir vazife îfâ etmiştir.

Artan nüfus ve buna paralel olarak halkın özellikle 
ahvâl-i şahsiyye ile ilgili artan sualleri, kurumsal bir 
yapının gerekliliğini zaruri kılmıştır. “Meşîhat Daire-
si” veya “Şeyhülislâmlık” olarak adlandırılan mekânın 
tam olarak ne zaman tesis edildiği konusunda farklı 
görüşler vardır. Söz konusu mekânda, mü� ülerden 
başka, zamanla soruların kayda geçmesini sağlayan 
kâtip ve müsevvidlerin/raportörlerin de görevlendi-
rildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde şeyhülislâmların her zaman 
önemlerini korudukları anlaşılmaktadır. XVII. yüzyı-
la gelindiğinde de kurumun bünyesinde görev yapan 
kişilerin sayılarında artış gözlenmektedir. Nitekim 
1334 (1915) tarihli İlmiyye Salnâmesi’nde söz konusu 
dairenin birimleri, kaç memurdan müteşekkil olduğu 
tek tek ifade edilmiştir. Şeyhülislâmlığın müstakil bir 
dairesi olarak fetva işlerinin görüldüğü Fetvahâne-i 
Âli’nin de bölümleri, memurları ve rütbeleri de belir-
tilmektedir.1

Fetvahâne-i Âlî’nin Kuruluşu ve İşleyişi
Fetvahâne “fetva verilen yer”, “fetva odası” anlamı-

na gelen bir kelime olup Osmanlı Devleti’nde Meşîhat 
Makamı’na bağlı olarak işlev gören birimin adıdır. Ar-
şiv kayıtlarında “Fetvahâne-i Âlî” olarak geçen kuru-
mun tam olarak hangi padişah döneminde kuruldu-
ğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak Kanunî Sultan 
Süleyman devrinde Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ta-

Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEŞÎHAT MAKAMININ BİR DAİRESİ: 
FETVAHÂNE-İ ÂLÎ
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De� eri kapağı (MŞH. II. Bölüm, nr. 352)
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rafından bir fetva eminliği oluşturulduğu bilinmekte-
dir. O dönem fetva emininin Muhyiddin Efendi oldu-
ğu zikredilse de2; Şeyhülislâmlık içerisinde doğrudan 
Fetvahâne adında bir resmî dairenin bulunduğunu 
söylemek güç gözükmektedir.3 

Fetvahânenin tarihi seyrine ve salnâmelere ba-
kıldığında, kurumun yalnızca i� â müessesesi olarak 
değil, başta padişah olmak üzere gerek resmî, gerekse 
gayri resmî kişilerin dinî ve hukukî sorularına cevap 
veren, verilen cevapları şeyhülislâmın onayına sunan 
bir daire olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan bu da-
irenin yerel mahkemelerden gelen kararların temyiz 
yeri olarak da görev yapması, söz konusu birimin va-
zife alanı ve işleyişi hakkında bizlere ışık tutmaktadır.4 

Fetvahâne “fetva odası” ve “i’lâmat odası” olarak 
iki kısımdan oluşmaktadır.5 Fetva odasının her türlü 
yazılı ve sözlü fetva taleplerine cevap vermekle görevli 
olduğu, i’lâmat odasının ise şer’iyye mahkemelerin-
den gelen evrakın temyizini yaptığı bilinmektedir.6 Bu 
ikili ayırıma sonraki dönemlerde “pusula odası”nın da 
ilave olunduğu ifade edilir. Zikri geçen pusula odası-
nın gelen soruları tasnif ederek fetva odasına gönde-
ren bir birim olduğu anlaşılmaktadır.

Osmanlı Devleti’nde Fetvahâne’nin çalışma esas-
larıyla ilgili olarak çeşitli nizamnâmeler yayımlan-
mıştır. Bunlardan 19 Şubat 1875 tarihli Fetvahâne 
Nizâmnâmesi’nde kurumda görev yapan müsevvidle-
rin sayıları, fıkıh ilmini en iyi bilen kişinin fetva ma-
kamı tarafından baş müsevvidlik görevine getirileceği 
ifade edilmiştir. Ayrıca görevli açığı bulunmadığında 
söz konusu daireye başka memur alınmayacağı ve bu 
daireye memur olarak girmek isteyenlerin fetva ma-
kamı tarafından tayin edilebilecekleri belirtilmiştir.7

Kurumun işleyişi ise kısaca şöyle olmaktaydı: Pu-
sula odası, Fetvahâne’ye gelen soruları açık bir şekilde 
yazarak fetva odasına iletir, fetva odasında da verilecek 
fetvanın metni yazılırdı. Metin düzenlenirken halktan 
gelen sorular Zeyd, Hind, Amr gibi isimlerle formüli-
ze edilerek “… olursa sahih olur mu?” veya “… olursa 
muteber olur mu?” şeklinde hazırlanıp şeyhülislâma 
takdim olunurdu. Şeyhülislâm da sorulan soruya “olur” 
veya “olmaz” şeklinde cevapları yazıp imzaladıktan 
sonra, evrakı fetva odasına iâde ederdi. Kurum kâtibi 
şeyhülislâmdan gelen notu ilgili de� ere aynen kaydet-
tikten sonra, yazılı cevap soru sahiplerine verilirdi. Ya-
zılı cevap dışında şifâhen cevap isteyenlere fetva oda-
sından şifâhen cevap verilirdi. Fetva isteyen kimseden, 
bu hizmet karşılığında 7 akçe ücret alınıp, bu para fetva 
emini ile kalem heyeti arasında taksim olunurdu.8

Kurum kâtibinin gerek halktan gelen soruları ce-
vaplarıyla birlikte aynen kaydettiği, gerekse yerel 
mahkemelerden gelen yargı kararlarının kaydedildiği 
de� erler “Fetvahâne-i Âlî De� erleri” olarak bilinir. 
Bu de� erler arasında “Fetva De� erleri” başlığı altında 
tutulan de� erler ilgili soruların cevaplarıyla birlikte 
kaydedildiği de� erlerdir. Öte yandan “Temyiz (Karar) 
De� erleri”, “İstînaf De� erleri”, “Tezkire De� erleri” 
ve “Vâride De� erleri” de farklı başlıklarla sını� an-
dırılmış de� erler arasında zikredilebilir. Söz konusu 
de� erler toplam 196 adet olup; fetva kayıtları, mahke-
melerin yargı kararlarına nispetle daha az bir yekûnu 
tutmaktadır.9

Fetvahâne’ye halktan gelen soruların dışında, 
Şer’iyye Mahkemeleri’nin kararlarına itiraz etmek 
amacıyla i’lâmlar da gönderilirdi. Yerel mahkeme-
lerden Fetvahânenin i’lâmat odasına gelen evrakın 

Fetvahâne ‘fetva odası’ ve ‘i’lâmat odası’ olarak iki kısımdan
oluşmaktadır. Fetva odasının her türlü yazılı ve sözlü fetva taleplerine 

cevap vermekle görevli olduğu, i’lâmat odasının ise şer’iyye mahkemelerinden 
gelen evrakın temyizini yaptığı bilinmektedir. Bu ikili ayırıma sonraki

dönemlerde ‘pusula odası’nın da ilave olunduğu ifade edilir.



temyizi ise kısaca şöyle yapılmaktaydı: Bazı i’lâmlar 
vardı ki bunların temyizi zorunlu idi. Bunlar çocuk, 
akıl hastası veya bunak gibi ehliyeti olmayan kişilerin 
davalarının evrakı idi. Zira bu tip davalarda art niyet-
li kişilerin, çocuk, akıl hastası gibi ehliyetsiz kişileri 
kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaları müm-
kündü. Ayrıca, gerek yargılama, gerekse delillerin tes-
piti esnasında muhtemel bir hatayı önlemek amacıyla 
maliye ve vakı� arın aleyhine verilen kararlar da zo-
runlu temyiz evrakı arasında sayılırdı.10 Nitekim bu 
iki alan da kamu menfaatinin öncelenmesi gereken 
alanlarıdır. 

Öte yandan davanın tara� arından birinin veya 
her ikisinin de isteği üzerine gönderilen kararlar 
da Fetvahâne tarafından temyize konu olurdu. Bi-
lindiği gibi Osmanlı hukuk sisteminde Şer’iyye 
Mahkemeleri’nde hüküm önce temyiz edilir; usûle 

veya mevzuata uygun olup olmadığı tetkik edile-
rek, sonuç itibariyle hatalı bulunursa bozulur ve 
“istînâfen” (davanın yeniden incelenmesi) görülürdü. 
İtiraza konu olan davalar usûlüne uygun olup olmadı-
ğı araştırılarak, şer’î ahkâma ve usûle uygun görülürse 
fetva emini ve i’lâmat müdürü tarafından onaylanırdı. 
Onaylanan evrakın maddî hatalarının olup olmadı-
ğını tetkik için ayrıca Meclis-i Tetkikât-ı Şer’iyye adlı 
bir meclise gönderildiği bilinmektedir. Söz konusu 
meclis Fetvahâne dışında 21 Ekim 1862 yılında ku-
rulmuş, mahkeme kadıları tarafından verilen i’lâm 
ve hüccetlerin temyiz yeri olarak görev yapmakta idi. 
Başka bir ifade ile yerel mahkemelerde verilen i’lâmın 
gerçek duruma uygun olup olmadığı ve davada maddî 
hataların bulunup bulunmadığının tetkiki yapılırdı.11 
Öte yandan Fetvahâne tarafından bozulan bir i’lâmın 
tekrar Meclis-i Tetkikât-ı Şer’iyye’ye gönderilmesine 
lüzum yoktu.
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Şer’iyye Mahkemeleri tarafından Fetvahâne’ye 
gönderilen kararlarda bilgi yanlışlığı veya muhake-
me usulüne aykırılık tespit edildiğinde, bu sebepler 
“Esbâb-ı Nakziyye” (Bozma Gerekçeleri) başlığı al-
tında ilgili mahkemelere geri gönderilir ve tekrar in-
celenmesi istenirdi. Kadı verdiği kararda ısrar ederse, 
i’lâm Fetvahâne tarafından tekrar incelenip, daha de-
taylı bir gerekçe kaleme alınarak mahkemeye ikinci 
bir mütâlaa gönderilirdi.

Örnek Fetva ve Kararlar 
Fetvahâne’nin “fetva odası” tarafından cevaplanan 

sorulara örnek olarak şu fetvaları zikredebiliriz: 

• Kocanın gâibliği durumunda eşin nafaka alama-
ması sebebiyle nikâhın feshini talep etmesiyle ilgili bir 
soruya Fetvahâne, Hanbelî mezhebindeki görüşü esas 
alarak, eşin nikâhın feshini talep etmesini uygun bul-
muştur. Bilindiği üzere bu konuda Hanefî mezhebin-
deki görüş, kocanın akranları hayatta ise kadına fesih 

talebi hakkı tanımama şeklindedir. İlgili fetvada pa-
dişahın iradesine yapılan atıf da dikkati çekmektedir. 

“Hind-i fakîrenin zevci Zeyd gâib olup nafakanın 
tahsilini müte’azzir oldukta Padişah-ı İslam meddallahu 
teâla zıllehu alâ mefâriki’l-enâm hazretleri bu mesele-
de maslahat-ı nassa erfak olması mülahazasına binâen 
mezheb-i Hanbelî üzere kadı’nın fesh-i nikah etmesiyle 
hükme emir buyrulmuş olmalarına mebni, Hind’in ta-
lebiyle kadı fesh-i nikah etmeye kâdir olur mu?

El-Cevab: Olur.”12

• Bir diğer fetva da muâmele-i şer’iyyenin ceva-
zı hakkındadır. Osmanlı toplumunda prensipte faiz 
alıp vermek yasak olmasına rağmen, borçlanmalar-
da belli yüzdelerle fazlalık talebi caiz görülmekteydi. 
Muâmele-i şer’iyye olarak adlandırılan bu işlemin 
Adalet Fermanları’nda % 10-15’i geçmemesi konusun-
da uyarılar bulunmaktadır.13 Konu ile ilgili Ebussuud 
Efendi’nin fetvası da kayıtlarda yerini almaktadır.14 

Fetvahane-i Â
lî Tezkire D

e� erleri (M
ŞH

. II. Bölüm
, nr. 393)



Fetvahâne’den verilen ilgili fetva da muâmele-i 
şer’iyyenin cevazı ile ilgilidir:

“Zeyde Amr’a karz verdiği akçesi için Amr’ın üze-
rine bir sene tamamına denk onu on bir buçuk hisabı 
üzere mu’âmele-i şer’iyye ile şu kadar akçe ribh ilzam 
edip sene tamamında ribh-i mezburu Amr’dan alsa 
ribh-i mezbur Zeyd’e helal olur mu?

El-Cevab: Olur.”15

• Hîbe ile ilgili bir fetvaya örnek de şu şekilde ka-
leme alınmıştır: 

“Hind mülk akarını karındaşı oğlu Zeyd’e “Beni 
ölünceye kadar beslemek üzere sana hîbe eyledim” 
deyü hîbe ve teslim, Zeyd dahi kabz edip Hind’i bir 
sene beslese, Zeyd Hind’i ölünceye kadar beslemeye 
razı iken Hind hîbesine nâdim olup akarı Zeyd’den al-
maya kâdire olur mu?

El-Cevab: Olmaz.”16 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Fetvahâne’nin 
bir diğer odası olan i’lâmat odası, Şer’iyye 
Mahkemeleri’nden gelen evrakın temyiz yeri olarak 
görev yapmaktaydı. Fetvahâne kimi zaman kararları 
tasdik edip maddî hataların kontrol edilmesi için ilgili 
meclise gönderir, kimi zaman da kararı bozarak yeni-
den görülmesi için yerel mahkemeye iâde ederdi. 

Bozulan kararlara örnek olarak 1332 (1913) tari-
hinde Bağdat kadısı tarafından verilen hükmü zikre-
debiliriz.17 Söz konusu kararda mehrin peşin mi yoksa 
veresiye mi ödeneceği ihtilaf konusu olmuş ve bu ko-
nudaki içtihad farklılıkları, yerel mahkeme tarafından 
verilen hükmün bozulmasına yol açmıştır. Literatürde 
dönülebilir boşanmayla (ric’î talak) boşanan bir kadı-
nın mehrini peşin olarak alıp alamayacağı konusunda 
iki farklı görüş vardır. Bunlardan birincisi; dönülebilir 
boşanmayla boşanan bir kadının mehri, veresiyeden 
peşine döner ve kocanın bunu ödemesi gerekir. Bir 
diğer görüş de, bu boşanma çeşidiyle mehir peşine 
dönmez, kadının parayı alabilmesi için iddetini ta-
mamlaması gerekir. Dolayısıyla kocanın da bu meb-
lağı hemen ödemesine lüzum yoktur. Fetvahâne’nin, 
yerel mahkemenin davada tercih ettiği fetvayı isabetli 
bulmayıp, kadının lehine olan görüşün tercih edilmesi 
gerektiği kanaati dikkat çekicidir. İ’lâm mehrin öden-
mesi gerektiğini içeren bir hükümle ilgili mahkemeye 
iâde edilmiştir.18

Bir başka bozma kararında, 1332 tarihinde 
Fetvahâne’nin verdiği hükme karşılık Şam kadılığının 
kararında ısrar etmesi, Fetvahâne’den iki defa boz-
ma sebeplerini açıklayıcı bir i’lâmın gönderilmesini 
gerekli kılmıştır. Söz konusu kararda Fetvahâne, ye-
rel mahkemenin yargılamayı usûle uygun bir şekil-
de gerçekleştirmemesini, öte yandan hükmen kısıtlı 
(mahcur) olan kişiye mirastan olan hisselerin teslim 
edilmesinin hata olduğunu ifade ederek söz konusu 
kararı usulsüz bulmuştur. Ayrıca yargılama esnasında 
şahit olan kişilerin usûle uygun bir şekilde tahkikat-
tan geçmemesi ve dava esnasında yeminin kime teklif 
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edileceği konusundaki anlaşmazlık bozma sebepleri 
arasında gösterilmiştir.19

Fetvahâne tarafından tasdik olunup maddî hata-
ların tetkiki için ilgili birime gönderilmiş kararlar da 
mevcuttur: Onlara örnek olarak 334 (1915) tarihli şu 
kararı zikredebiliriz; 

“…Hüccet-i mezkûrenin netice-i meali ber vech-i 
muharrer nafaka takdiriyle istidâneye izin verildiğini 
beyandan ibaret olup ancak minval-i meşruh üzere gı-
yaben ücret-i hidâne takdirinin vech-i gayri zahir idü-
ğüne ve lâyıha-i mezkûre mündericâtına nazaran îfâ-
yı muktezası zımnında Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye’ye 
tevdî kılındı.”20

Bilindiği üzere İslâm hukukunda “hidâne”, baba ta-
rafından çocuğun bakımını üstlenen anne veya anne 
yakınına verilen bir ücrettir. Karara göre mahkemenin 
verdiği hidâne ücretinin açıklıkla ifade edilmediğin-

den tasdik olunup Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye’ye gön-
derilmesine hükmedilmiştir. 

Sonuç olarak Meşîhat Makamı’nın bir birimi olarak 
görev yapan Fetvahâne-i Âlî gerek halktan gelen sorula-
rın cevaplandırılması, gerekse yerel mahkemelerin tem-
yiz mercii olarak uzun yıllar Osmanlı hukuk sisteminde 
önemli bir görevi îfâ etmiştir. Osmanlı’da yerleşmiş hu-
kuk kültürünün Hanefî mezhebi ağırlıklı olduğu bilinir. 
Ancak 1913 tarihli nizamnâmede Hanefî mezhebinde 
fetva verilmeyen bir görüşün ya da diğer üç mezhep 
içerisindeki bir kanaatin de davaya uygunluğu tespit 
edildiğinde ilgili görüşün alınabileceği ifade edilmekte-
dir. Şüphesiz bu durum Osmanlı hukuk sisteminin di-
namizmini, davaların hukukî çözümlerinin zenginliğini 
ve çeşitliliğini göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca 
Fetvahâne’nin bozduğu kararlarda çeşitli kararname ve 
nizamnâmelere göndermeler yapması, usûl hukuku ala-
nında da yerleşmiş bir düzenin olduğunu açıklar.
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BÂB-I MEŞÎHAT ARŞİVİ EVRAKI

Günümüzde Osmanlı dönemine ait arşiv mal-
zemesinin büyük bir kısmı Osmanlı başkenti 
İstanbul’da toplanmış bulunmaktadır. İstan-

bul’daki arşivler dağınık halde bulunduğu için Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi’nin kurulmasından sonra bu 
arşivler tek bir çatı altında toplanmaya çalışılmıştır. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin dışında, sahip olduğu 
de� er ve belgeler bakımından en zengin koleksiyon-
lardan sayılabilecek iki arşiv; Şer‘iyye Sicilleri Arşivi ve 
Meşîhat Arşivi günümüzde İstanbul Mü� ülüğü’ne bağ-
lı bulunmaktadır. Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’nde 10.000 
civarında de� er ve Meşîhat Arşivi’nde ise 5.000’e yakın 
de� er ve yüzbinlerce belge bulunmaktadır.

Bâb-ı Meşîhat’ın 1826 yılında Ağakapısı’nda te-
sisi ve şeyhülislâmların burayı daimî ikamet mahal-
li olarak kullanmaya başlamasıyla Bâb-ı Meşîhat’te 
zengin bir arşiv meydana gelmiştir. Bu çalışmada 
Bâb-ı Meşîhat’te bir asır boyunca biriken belgelerin 
arşivcilik bakımından taşıdıkları değer incelenecektir. 
Meşîhat Arşivi evrakı dosya usulü, öncesi ve sonrası 
olmak üzere iki dönem halinde incelenebilir. Bunun 
dışında Meşîhat Sicil Dosyaları ve Fetvâhane evrakı da 
iki önemli seri oluşturmaktadır. 

I. Dosya Usulü Öncesi Evrak
Osmanlı evrak sisteminin günümüzdeki sistemler-

Prof. Dr. Bilgin AYDIN Prof. Dr. İlhami YURDAKUL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
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le benzerliğinin bulunmaması ve bu sistemin uzun bir 
tarihî seyir içerisinde köklü değişimler yaşamış olması 
bu sistemin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu güç-
lüğe, aynı anda iki farklı uygulamanın yürürlükte ol-
ması da katkıda bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nde 
yazışma usullerinin tarihî gelişimi ve bürokratik teş-
kilatlanma şekli, farklı evrak serilerinin meydana gel-
mesinde başlıca faktörler olmuştur. Genel olarak ev-
rak serileri muamele gördükleri büroların tutumuna 
göre farklı gruplar oluşturmaktadır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı evrak 
sisteminde müşahede edilen en önemli özellik, kalem-
ler tarafından gelen yazılara verilen cevapların gelen 
evrak üzerine kaydedilmiş olmasıdır. Bunun bir istis-
nası ise gelen evrakın ayrı bir belgede telhisinin çıka-
rılmış olması veya şifahen arz edilerek muamelesinin 
yapılmasıdır. İstid‘â, ariza ve ruka ismi verilen belge-
lerle yapılan şahsî müracaatlarda muamelenin genel-
likle telhis yoluyla veya şifahen yapıldığı görülmekte-
dir. Muamelenin gelen evrak üzerinde icra edilmesi 
usûlü büroların le�  adı verilen ve gelen evrakla ilgili 
muamelenin ayrı bir kağıda yazılması esasına daya-
nan usûlü kabûlüne kadar devam etmiştir. Gelen ev-
rakın muamelesinin tamamlanmasından sonra cevap 
olarak kaleme alınan yazının bir suretinin saklanması 
ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nde beş asır boyunca kulla-
nılacak olan kayıt de� erlerini ortaya çıkarmıştır. Gi-
den evrakın suretlerinin de� erlere kaydedilmesi usûlü 
ise dosya sistemine geçilinceye kadar devam etmiştir. 
Osmanlı Devleti’nde Tanzimatla beraber kurulma-
ya başlanan nezaretlerde de klasik kalemiye usulleri 
bir müddet devam etmiş ve Bâb-ı Âlî evrak odasının 
kurulmasıyla, kalemiyeden daire veya büro sistemine 
geçiş başlamıştır. 1826 yılında eski Ağakapısı’nın ye-
rinde kurulan Bâb-ı Meşîhat’ta da aynı gelişmeler ya-
şanmıştır. Meşîhat Arşivi’ndeki evrak yukarıda bahse-
dilen gelişmeler sonucu teşekkül etmiş iki ana seriden 
meydana gelmektedir. Bunlardan ilki, dosya usûlü 
öncesinde gelen evrakın muamele gördükten sonra 
paketler halinde muhafaza edildiği seridir. İkinci grup 
ise dosya usûlünden sonra, gelen evrakla giden evrak 

suretinin (müsveddesinin) bir arada muhafaza edildi-
ği dosya usûlü evrak serisidir.

Meşîhat Arşivi’ndeki belge koleksiyonlarının han-
gi esaslar dahilinde sıralandığını tesbit edebilmek için 
bunların kaydedildiği de� erleri incelemek gerekmek-
tedir. De� erler arşiv vesikalarının tanzim ve tasnifinde 
anahtar durumundadır. Özellikle Osmanlı devletinde 
evrak kayıt sistemlerinin ortaya çıktığı XIX. asrın ilk 
yarısına ait olan ve amed-re� /varide-sadıra olarak 
adlandırılan de� erler vesikaların üzerindeki numara-
larla mutabakat halindedir. Osmanlı yazışmalarında 
dosya usûlünün başlangıcına kadar arşiv vesikaları 
zar� ar veya paketler içerisinde muhafaza edilmişler-
dir. Bu döneme ait vesikalar muamelenin bitiş tarihini 
esas alan bir numara ile ve tek bir seri teşkil edecek 
şekilde arşivlenmişlerdir. Bu sebeple torbalar içerisin-
deki vesikaları dairelerine göre ayırmak şeklinde bir 
tasnif organik metod olarak da isimlendirilen prove-
nans sisteminin esaslarına muhali� ir. Çünkü Osmanlı 
Devleti’nde Tanzimat sonrasında ortaya çıkan mües-
seselerde bir nezarete bağlı dairelerin vesika koleksi-
yonlarından bahsetmek mümkün değildir. Bu daireler 
yapmış oldukları yazışmaların kopyalarını/suretlerini 
müzekkire, derkenar ve müsvedde ismi verilen de� er-

Şer’iyye Sicilleri Arşivi 
İstanbul Mahkemesi 
201 nolu Narh Sicili
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lere kaydetmiş fakat evrak olarak saklamamışlardır. 
Evrak olarak saklanılan tek seri bütün muamelelerin 
üzerinde cereyan ettiği evraktır. Nezaretlerden veya 
taşra dairelerinden gönderilen evrak ise Tanzimat’tan 
sonra teşkil olunan nezaretlerin evrak odaları tarafın-
dan numaralandırılmakta ve muhafaza edilmekteydi.

Paketler veya zar� ar içinde muhafaza edilegelen ev-
rak serileri dosya usûlünün başlamasıyla beraber giden 
evrakın suretlerinin kaydedildiği ve dosya adı verilen 
iki yapraklı evrakın içinde muhafaza edilmiştir.

Evrak serisi olarak adlandırılabilecek olan başka 
belgeler de mevcut olmakla beraber bunlar Sicill-i 

Ahvâl dosyalarında olduğu gibi bürokratik 
muamelelerin muhatabı değildir. Kuruluş-
ların bilgi ihtiyacını karşılamak üzere idarî 
bir gayeye istinaden hazırlanmışlardır.

Cumhuriyet öncesi dönemde Meşîhat 
evrakı Meşîhat dairelerinden bir odada mu-
hafaza edilmiş ve bu odanın yetersiz kalma-
sı üzerine Meşîhat kütüphanesinin altındaki 
boş mahal 1314/1897 tarihinde evrak için 
tahsis edilmiştir.1 Musa Kâzım da “Vesâik-i 
Tarihiyemiz” isimli makalesinde2 Meşîhat 
evrağı hakkında şunları söylemektedir:

“Bâb-ı Meşîhat’da Fetvâhane ve İstan-
bul kadılığı kuyûdât ve sicillât-ı kadîmesi 
iki odada cem‘ ve hıfz edilerek sinîn-i ahîra 
kuyûdâtı için başka bir mahzen yapılmıştır.” 

Macar asıllı tarihci Lajos Fekete de İs-
tanbul’daki Osmanlı Arşivlerinden bahse-
derken Meşîhat arşivine şu ifadelerle yer 
verir.3 

“Şeyhülislâm arşivi, Süleymaniye Camii 
arkasındaki Yeniçeri ağası eski avlusun-
da mülgâ şeyhülislâmlık dairesi Meşîhat 
binasındadır. Bu arşiv nisbeten küçüktür. 
Belki 30-40 sandık evrak ve hemen hemen 
o kadar tahmin edilebilen de� erden mü-
rekkeptir. Bunlar en yeni devirlere aittir. 

Daha eski miktârı ma‘lum olmayan evrak bu asrın ba-
şında yanmıştır.”

Sandıkların haricinde dosya usûlü öncesine ait 
dört-beş yüz paket evrak bulunmaktadır. Zar� arın 
üzerinde evrağın ait olduğu sene ve sıra numaraları 
yazılı bulunmaktadır. Her bir zarfın içerisinde mü-
teselsil numaralarla kaydedilmiş 100 evrak bulun-
maktadır. Zar� arın içerisinde taşradan gelen tahrîrat, 
nezaretlerden gelen tezkireler ve hususî şahısların 
Meşîhat makamına verdikleri istid’â ve arizalar bulun-
maktadır. İstid’âlarda tezkire ve tahrîratlardaki gibi 
sıra numarası bulunmamaktadır. 
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II. Dosya Usûlü Dönemine Ait Evrak
Osmanlı Devleti’nde evrak kayıt sistemlerinin or-

taya çıkmasından sonra yaşanan en önemli gelişme 
dosya usûlüne geçiş olmuştur. Dosya usûlüyle beraber 
dört asır boyunca giden evrak suretlerinin kaydedildi-
ği de� erler ortadan kalkmış ve yerini çi�  yapraklı dos-
yalar içinde muhafaza edilen evraklar almıştır. Dosya 
usûlü tasni� e ikinci aşamayı daireler tarafından müs-
vedde, derkenar, müzekkire ve tezkire isimleriyle ha-
zırlanan de� erlerin ortadan kalkması teşkil etmiştir. 
Böylece klasik dönemde ve ondan bazı farklarla Tan-
zimat döneminde devam ettirilen yazışmaların de� er-
lere kaydedilmesi geleneği son bulmuştur. Bu durum 
günümüz bürolarındaki yazışma ve dosyalama süreci-
nin de başlangıcını oluşturmuştur. 

Dosya usûlü, gelen ve giden evrakı birarada bulun-
durması bakımından, giden evrakın de� erlere kaydedil-
mesi usûlüne göre daha kullanışlıdır. Dosya usûlünden 
önce gelen evrakın ayrı paketler içinde muhafaza edilip 
giden evrakın da de� erlere kaydedilmesi bunların ara-
nıldığı zaman bulunmasını güçleştirmekteydi.

Bâb-ı Meşîhat’da dosya usûlü ilk defa 1328 yılın-
da kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren bu 
dosyalar 1341/1923 tarihine kadar hiç kesilmeyen mü-
teselsil numaralarla kaydedilmiş ve Bâb-ı Meşîhat’te 
50.000 civarında dosya usûlü evrak birikmiştir. Bu 
evrak üzerinde yapılan tez çalışmaları neticesinde ilk 
on bin evraktan sadece 1600 kadarının mevcut olduğu 
görülmüş ve bunlar dosya numaralarına göre sırala-
narak katalogları hazırlanmıştır.4

Tahrîrat kaleminin dosyalarının iki yapraklı oldu-
ğu daha önce belirtilmişti. Bu dosyaların dış sayfaları 
diğer bir deyişle sağdan sola doğru numaralandırıl-
dığında bir ve dördüncü sayfaları bazı rumuz ve nu-
maralar dışında boş bırakılmıştır. Dosyanın iç sayfa-
larının üzerinde (iki ve üçüncü sayfaları) “Bâb-ı Fetvâ 
Tahrîrat Kalemi” klişesi ile şu başlıklar bulunmakta-
dır: “Tarih-i Tasvîd-Arabî, Tarih-i Tasvid-Rûmî”. 

 Tahrîrat kalemi dosyaları, mektubi kalemi müs-
veddelerinde olduğu gibi vilayet ve nezaretlere yazılan 

Meşîhat tezkirelerini ihtiva etmektedir. Bütün yazış-
maların makamı temsilen Meşîhat yani Şeyhülislâm 
adına yapılması Tanzimat sonrasında da devam et-
miştir. Dolayısıyla istisnaî haller dışında Meşîhat’a 
bağlı olan meclis ve dairelerin kendi adlarına yazışma 
yapması mümkün değildir. Daireler ancak müzekkire, 
derkenar, takrir veya ilmuhaber ismi verilen yazıyla 
Meşîhat makamına görüşlerini bildirir Şeyhülislâm 
veya müsteşarı uygun görürse dairenin ifadesini ihtiva 
eden Meşîhat tezkiresi kaleme alınırdı.

Tahrîrat kalemi dosyalarının üçüncü sayfasında 
kimi zaman yazılan tezkirelerin hülasaları da kayde-
dilmiştir. Dördüncü sayfada ise bazı kelime numara 
ve tarihler görülmektedir. Bunlar sırasıyla dosya nu-
marası, evrakın hususî numarası, evrak odası de� eri 
kayıt numaraları (istid’â, amed, hulasa) gelen evrakın 
tarihi ve karton numarasıdır. Tahrîrat kalemi dosya-
larına sonraki tarihlerde evveliyat ismiyle bir hâne 
daha eklenmiştir. Bu kısımda verilen numaralarla 
aynı konudaki belgelerin bir arada toplanması sağ-
lanmıştır. Bu şekilde biraraya gelmiş olan evrak daha 
önce muamelelere mevzu teşkil eden ileriki tarihlerde 
tek bir klasörü dolduracak kadar çoğalmıştır. Meşîhat 
Arşivi’nde bu şekilde teşekkül etmiş hususî konulu 
dosyalar mevcuttur. 

III. Meşîhat Sicil Dosyaları
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemi neza-

retlerinin personel politikaları 1879 yılında Sicill-i 
Ahvâl Komisyonu’nun kurulmasına sebep olmuştur. 
XIX. asrın ikinci yarısına kadar Osmanlı Devleti’nde 
mülkî memurların terceme-i hallerini tafsilatlı şekil-
de veren resmî kütükler tutulmamıştı. Sicill-i Ahvâl 
Komisyonu’nun kurulması üzerine devlet teşkilatında 
görev alan memurların memuriyet hayatları boyunca 
meydana gelen şahsî muameleleri Sicill-i Ahvâl dos-
yalarına konu olmuştur.

Teşkilatındaki görevli şer’î memurların gerek eği-
tim gördükleri müesseseler gerekse istihdam edildik-
leri sahalar, mülkî teşkilatın diğer şubelerinden farklı 
olan Bâb-ı Meşîhat, Sicill-i Ahvâl dosya ve de� erleri-
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nin tutulmasında da farklı bir yol takip etmiştir. Bâb-ı 
Meşîhat’ın Sicill-i Ahvâl dosyalarını hazırlamak üzere 
merkezdeki Sicill-i Ahvâl Komisyonu’ndan ayrı bir 
heyet teşkil edilmiş ve bu heyet Bâb-ı Meşîhat Sicill-i 
Ahvâl müdüriyeti nezaretinde çalışmıştır.5 Sicill-i 
Ahvâl dosya ve de� erlerinin hazırlanması için önce-
likle Meşîhat memurları tarafından doldurulmak üze-
re matbu sicil varakaları hazırlanmış ve bunlar mer-
kez ve taşradaki memurlara gönderilmiştir. Sonradan 
her bir memura bir sicil numarası verilerek iâde edi-
len varakalar bu sicil numarasına göre dosyalara kon-
muştur. Matbu sicil varakalarının başında “Dâire-i 
Meşîhat-ı İslâmiye Sicil Şubesi” klişesi bulunmakta-
dır. Bunun altında es’ile ve ecvibe başlıklarıyla ikiye 
bölünmüş soru ve cevap hâneleri bulunmaktadır. 

Meşîhat sicil dosyalarında sicil varakasının yanısı-
ra intihabname, mürâsele, berat ve ferman gibi tayin 
muamelelerinin seyrine ait evraklar da bulunmakta-
dır. Meşîhat memurlarının tayin oldukları görevler 
ve buralardan aldıkları maaşlarla ilgili olarak Ana-
dolu ve Rumeli tezkirehanelerinin, Meclis-i İntihâb-ı 
Hükkam-ı Şer‘in, Muhasebat Dairesi’nin, Sicill-i Ah-

val Şubesi’nin v.s makamların düzenlemiş oldukları 
pusula ve müzekkireler de Meşîhat sicil dosyalarında 
yer almıştır. Terceme-i hal varakalarının doldurul-
masından sonra memurların tayin olundukları yeni 
görevler ve maaşlarıyla ilgili bilgiler takip edilmek 

üzere “Terceme-i hal varakalarının telhisine mahsus 
müsvedde varakasıdır” ve “Bâb-ı Fetvâ sicill-i ah-

val tescîlâtına mahsus müsvedde varakasıdır” 
klişelerini taşıyan evrak, dosyalara ilave 

edilmiştir. 

Eğitim ve memuriyet hayatını bel-
geleyen izinname ve şehadetname gibi 
vesikalar ve ölüm dolayısıyla mahalle 

muhtarlığından Bâb-ı Meşîhat’a gönderil-
miş ilmuhaberler de sicil dosyalarında saklanmıştır.

IV. Fetvâhane Evrakı 
Ağa Kapısı’nın Bâb-ı Meşîhat’a tahsis edilmesine 

kadar şeyhülislâmlara ait evrak, bu görevde bulunmuş 
olan şahısların tasarru� arında kalmış ve günümüze 
intikal etmemiştir. Şeyhülislâmların yapmış olduğu 
yazışmaların bir de� ere kaydedilip edilmediği buna 
ait bir örneğin henüz mevcut olmaması bakımından 
müphemdir. Bâb-ı Meşîhat’ın tesisinden sonraki ya-
rım asırda biriken evrakın yanmış olması da klasik 
ve modern dönemler arasında bir mukayese yapmayı 
imkansızlaştırmıştır. 

Yukarıda ifade edilen sebeplerden dolayı Meşîhat 
Arşivi evrak kolleksiyonlarının ihtiva ettiği belge 
türleri XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla XX. yüzyılın ilk 
çeyreğine ait belgelerle sınırlı kalmıştır. XVIII. yüzyıl 
ve daha öncesine ait belgelerden hiç bir örnek mev-
cut değildir. Meşîhat Arşivi dosyalarındaki belgeler; 
fetva, îlâm, huccet, ferman, maruz, tezkire, mazbata, 
layiha, müzekkire, menşur, istid’â gibi zengin bir çe-
şitlilik içerisindedir.

Şeyhülislâmın aslî görevlerinden ilki ve en 
önemlisi i� â, yani fetva vermedir. Bu bakımdan ilk 
şeyhülislâmlar İstanbul Mü� üsü olarak da isimlen-
dirilmişlerdir. Dinî ve siyasî hususlarda sorulan soru-
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lara şeyhülislâm tarafından verilen cevabı ihtiva eden 
fetva; davet, sual, cevap ve imza rükünlerinden mey-
dana gelirdi. 

Klasik dönemde şeyhülislâmların çuhadar, telhis-
ci, kethüda v.s gibi iç hizmetleri ve merkezle irtibatını 
sağlayan maiyyeti adamlarından başka başında fetva 
eminlerinin bulunduğu fetva kalemi vardı. Fetva emini 
istenilen fetvayı fetva kitaplarından bulur, katipler bu 
fetvayı yazar ve şeyhülislâm da talik kırması denilen el 
yazısıyla bizzat cevap kısmını imzalardı. Fetvaya esas 
tutulacak sual kısmı verilen arzuhaller veya şifahî su-
aller istikametinde katipler (sonraki devirlerde pusula 
odası memurları) tarafından isti� â varakası şeklinde 
hazırlanırdı. Cevabı olumlu olan fetvalar yeşil atlas tor-
baya menfî olanlar ise pembe torbaya konurdu.6

Osmanlı şeyhülislâmlarının vermiş olduğu fetva-
lardan pek çoğu mecmualar halinde tedvin edilmiş 
ve sonraki devirlerde istinsah suretiyle çoğaltılarak 
geniş bir muhitte mü� ülere kaynaklık etmiştir. Bu 
fetva kitaplarının bazıları XIX. asırda basılmıştır.7 
Fetvâhane’de “Mecmua-i Cedîde” adlı mecmuaya kay-
dedilen şeyhülislâmlara ait fetvalar aynı isimle yayın-
lanmış8 fakat mevcudu kalmayınca Yalovalı Ali Mur-
taza Efendi eseri İlaveli Mecmua-i Cedîde ismiyle 1326 
senesinde yeni fetvaları da ekleyerek neşretmiştir.9

Osmanlılarda XVII-XVIII. yüzyıllarda şeyhül-
islâmlar tarafından verilen fetvaların de� erlere kayde-
dildiği söylenmekle berâber10 bunlara ait örneklerin 
bulunamaması bu hususta ihtiyatlı olmayı gerektir-

mektedir. Fetvâhanenin Bâb-ı Meşîhat’ta tesisinden 
uzun bir süre sonra verilen fetvaların bir suretinin def-
terlere kaydedildiği görülmektedir. Cerîde-i İlmiye’nin 
yayın hayatına başlamasıyla beraber (1332/1914) 
Fetvâhane tarafından verilen fetvalar bu dergide 1922 
tarihine kadar neşredilmiştir. 

Meşîhat Arşivi’nde fetvaların belge türünden 
muhafaza edildiği bir seri mevcut değildir. Yalnız-
ca bir zarf içerisinde bazı fetvaların orjinalleri ve fo-
toğra� arı bulunmuştur. Cerîde-i İlmiye’de ve İlmiye 
Salnâmesi’nde neşredilen fetvaların Fetvâhane’de ol-
duğu belirtilmesine rağmen bunlar günümüze ulaş-
mamıştır. 

Fetvâhanedeki mevcut fetva kitaplarının yanısıra 
Bâb-ı Meşîhat kütüphanesindeki pek çok yazma ve 
matbu fetva kitabı, XIX. asrın ikinci yarısında bağış, 
vakıf ve derleme yoluyla bu kütüphaneye kazandırıl-
mıştır. Fetvâhane’de mevcut kitapların kaydedildikten 
sonra kütüphane dolaplarında muhafaza edilmesi ve 
Fetvâhane memurlarının taleplerinin karşılanması 
için Bâb-ı Meşîhat kütüphanesinde bir hâfız-ı kütüp 
istihdam edilmişti.11

 Meşîhat Arşivi’nde mevcut belge gruplarından bir 
kısmı da şer’î mahkemeler tarafından tanzim edilen 
îlâm ve hüccetlerdir. Îlâm ve hüccet Osmanlı mahke-
melerinin tipik belge gruplarını meydana getirmekte-
dir. Meşîhat Arşivi’ndeki îlâm ve hüccetler ise İstanbul 
ve taşra mahkemelerinden Bâb-ı Meşîhat’a temyizen 
veya istinafen görülmek üzere gönderilmiştir.
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ŞER’İYYE SİCİLLERİ, 
MAHİYET VE

MUHTEVALARI

Ser’iyye sicilleri (kadı de� erleri), Osmanlı hukuk 
tarihini ilgilendirdiği kadar İslam hukukunu, 
tarih ilminin bütün boyutlarını ve daha pek çok 

bilim alanını yakından ilgilendirmektedir. Bu siciller, 
kadılık sisteminin işlemeye başladığı günden, 1923’te 
Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadarki süreçte düzenli 
olarak Osmanlı mahkemelerinde tutulmuş belgelerdir. 

Kadılar bulundukları yerlerde sadece mahkeme-
ye intikal eden davalara bakmakla ve noterlik görevi 
gereği olan işleri yerine getirmekle kalmazlar. Bunun 
yanında devletin herhangi bir iş hakkında göndermiş 
olduğu fermanların uygulanmasına nezaret ederler, 
bulundukları yerin belediye hizmetlerini ve vakı� arın 
denetlenmesini sağlarlar, zabıta görevi yapar, çarşı pa-
zarı denetler; gerektiğinde asker ve zahire tedariki gibi 
devletin lojistik hizmetlerini ikmal ederler. Bu yazı-
nın konusu kadıların adlî ve idarî görevleri gereği sicil 
de� erine kaydetmiş oldukları belgelerdir. 

Şer’iyye Sicillerinin Özellikleri
Şer’iyye sicilleri dış ve iç (muhteva) özelliklerine 

göre iki açıdan ele alınabilir. Genel olarak şer’iyye si-
cillerinin dış özellikleri şunlardır: De� erler kadının 
cebine sığabilecek derecede küçük, dar ve uzuncadır. 
Kâğıdı sağlam, parlak, normal kalınlıktadır. Mürek-
kebi bugün bile parlaklığını koruyacak kadar sabittir. 
Yazılar tâlik ya da tâlik kırması denilen stil ile yazılıdır. 
Dış kapağı karton ciltli, sırtı ve kenarları meşindir.1 

Bu özellikler genel olarak bütün şer’iyye sicille-
rinde benzer olmakla birlikte yine de hepsinin aynı 
standartta olduğu söylenemez. De� erler uzunluk ve 
genişlik bakımından farklı boyutlarda olabilmektedir. 
Çünkü devlet merkezi tarafından sicil de� erlerinin 
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ebatları hakkında herhangi bir stan-
dart belirlenmemiştir.2 

Şer’iyye sicillerinin muhteva özel-
liklerine gelince; sicillerin başında, 
genellikle Arapça olan bir giriş kıs-
mı vardır. Giriş kısmında, Allah’a ve 
Peygamber’e saygı arz edilmekte, sici-
li tutan kadının ismi ve vazife ünvanı 
kaydedilmekte, bunun ardından da 
çoğu zaman, sicili tutan kadının ta-
yin berat buyrultusu de� erin başına 
eklenmektedir. Bundan sonra, mah-
kemeye intikal eden davalar ve diğer 
belgeler, sicile kaydedilmektedir.3 
Osmanlı adlî sisteminde kadılar hem 
adlî, hem de idarî görevler üstlenmiş-
lerdir. Bu sebeple şer‘iyye sicillerin-
de, her iki görevle alakalı belgelere de 
rastlamak mümkündür. 

Kadıların Adlî Göreviyle
İlgili Kayıtlar
Kadıların adlî göreviyle ilgili ka-

yıtlar, mahkemeye intikal eden da-
valar, mahkemeden noterlik tasdiki 
istenen belgeler, halkın devletten ta-
lepleri, resmi makamların birbirleriy-
le yazışmaları ve merkezden gelen yazılar gibi pek çok 
belgeyi içerir. Bunlar:4

1) Mahkemeye intikal eden husûmet davaları, 
boşanma, kazf, şirb, zina gibi haddi gerektiren suçlar 
veya tazir suçları, ihtidâ ve irtidad gibi durumlarla il-
gili şer‘i bir hükmü ve gerekçesini, ayrıca hükmü ve-
ren kadının imzâ ve mührünü taşıyan yazılı belge olan 
“i’lâmlar” sicillerde en fazla bulunan belgelerdendir.

2) Herhangi bir kararı içermeyen, 
iki tara� ı akitlerde (bey’, ikâle, icâre, 
kefâlet) veya ikrar, sulh, ibrâ, vasî 
tayini gibi iki tarafı ilgilendiren ama 
akit niteliği taşımayan durumlarda ya 
da mudârebe, müzâraa, müsâkât gibi 
ortaklık türlerinde tara� ardan biri ta-
rafından yapılan ikrar ile karşı tarafın 
bu ikrarı tasdik etmesi ve hakimin bu 
olayı imza ve mührünü kullanarak 
belgelendirmesi sonucunda ortaya 
çıkan belgeler, “hüccetler”dir. Hüc-
cetler hakim tarafından yazılıp her 
iki tarafa verilir, bir sûreti de sicile 
kaydedilir. 

3) Belde ahalisinin mahkemelere 
çeşitli konularda yaptıkları şikayet-
ler, hakimin görevlendirdiği kişiler 
tarafından yapılan keşif, tahkikat ra-
porları, kadı nâiblerinin, yürüttük-
leri soruşturmalar, kadıların, bir üst 
makamlarına arzettikleri konular 
“ma`ruzlar” adıyla sicillerde bulu-
nur. İ’lâm ve hüccetlere oranla çok 
daha geniş bir muhtevaya sahip olan 
ma’ruzlarda kadının kararı yer almaz. 

Bunlar, hüccetler gibi hukukî bir durumun tespiti açı-
sından yazılı delil olarak da kabul edilmezler. Ancak, 
mahkemelerin sa� alarının takip edilebilmesi,  belde-
de işlenen suçlar ve yapılan gayr-i meşrû davranışların 
tespitinde çok büyük öneme sahiptirler. Bu önemle-
rinden dolayı kimi kadıların ma’ruzlar için ayrı siciller 
kaydettikleri görülmektedir. 

4)  Şer’iyye sicillerinde yer alan belge türlerinden 
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Şer’iyye sicilleri, Osmanlı hukuk tarihini ilgilendirdiği kadar İslam hukukunu,
tarih ilminin bütün boyutlarını ve daha pek çok bilim alanını yakından ilgilendir-

mektedir. Bu siciller, kadılık sisteminin işlemeye başladığı günden, 1923’te Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışına kadarki süreçte düzenli olarak tutulmuştur.
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biri de “mürâseleler”dir. Bunlar, kadının kendisine 
denk veya daha aşağı rütbedeki şahıs yahut makamla-
ra hitaben kaleme aldığı yazılı belgelerdir. 

5) Devlet kademesinde yer alan görevlilerin bir-
birleriyle yapmış oldukları resmi yazışmalar “tezkire” 
adıyla sicillere kaydolunur.

6) Şer‘iyye sicillerinde az da olsa, mirî arazide ve 
gayr-i sahih vakı� arda, tasarruf hakkı sahiplerine, yet-
kili makam veya şahıslar tarafından verilen belgeler 
anlamındaki “temessükler” de görülür. 

7) Bütün bu sayılan belge türleri yanında şer’iyye 
sicillerinde önemli yekûn tutan belge türlerinden biri 
de merkezden (padişah, şeyhülislâm, sadrazam, ka-
zasker vs.) kazalara gönderilen “emir ve fermanlar”dır. 

Kadıların İdarî Göreviyle İlgili Kayıtlar 
Kadıların idarî görevleri, vazifeli oldukla-

rı beldelerde bir tür belediye başkanı ya da 
beldenin devlet adına işlerini takip etme yet-
kisine sahip mevkideki adamı olarak îfâ et-
tikleri görevlerdir. Bunları maddeler halinde 
sıralayacak olursak:

1) Kadılar, bulundukları beldeye devlet 
tarafından tayin edilen, müderris, imam, yi-
ğitbaşı, kethüda gibi resmi görevlilerin bel-
deye geldikleri zaman yanlarında getirdikleri 
görev beratlarını sicile kaydederler. Bundan 
maksat, beldedeki tüm resmi görevlilerin 
kadı denetimi altında olduklarının bilincinde 
olmalarını temin etmek olduğu gibi, devletin 
belde ile ilgili tasarru� arını belgelemekti.

2) Kadıların idarî görevleriyle ilgili olarak 
sicillere kaydettikleri belge türlerinden biri de beldede 
devlete ait resmi binaların bakım ve onarımı gibi iş-
lerle ilgili olanlardır. Bu açıdan beldede mevcut cami, 
vakıf, imaret, kütüphane, kaymakamlık gibi binaların 
imarı ve tamiri gibi durumlar daima kadılar tarafın-
dan kaydedilir. Bu kayıtlarda yapılan tüm harcamalar 
kuruşu kuruşuna sicile eklenirdi. Bu tür bilgilerin si-
cile kaydedilmesinin amacı, öncelikle kadının görev-
li olduğu beldede devlete ait yapıların daima sağlıklı 
kalmasının temini, ikinci olarak, bu tür binalarla ilgili 
harcamaların kontrolüydü. 

3) Kadılar görevli oldukları beldelerde mevcut va-
kı� arın denetlenmesi ve vakı� ara ait gayrımenkulle-
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Kadıların idarî görevleri, va-
zifeli oldukları beldelerde bir tür 
belediye başkanı ya da beldenin 
devlet adına işlerini takip etme 
yetkisine sahip mevkideki adamı 
olarak îfâ ettikleri görevlerdir.
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rin kiralanması, gelirlerinin ve giderlerinin 
kontrolü gibi görevler de îfâ ederler ve bu 
görevleriyle ilgili bilgileri sicillere kayde-
derlerdi. 

4) Görev bölgelerinde gayrimüslim 
vatandaşlar mevcutsa, onların cizye öde-
melerinin toplanması da kadıların idarî 
görevlerindendi. Kadılar cizyeleri topla-
dıklarında onları da kuruşu kuruşuna si-
cile kaydederlerdi. Bunun yanında beldede 
vergi toplanması halinde yine kadıların 
birinci derece görevli olduklarını görmek-
teyiz. Aynı şekilde vergileri de sicillere kay-
dederlerdi.

5) Kadılar, bulundukları beldede eko-
nomik göstergeleri de takip etmek, gerek-
tiğinde piyasaya müdahale etmek yetkisine 
sahiptiler. Fahiş fiyat artışları, karaborsa 
oluşturulması gibi durumlara müdahale 
eder, fiyat ayarlamasında yol gösterici ola-
bilirlerdi. Bu tür durumlarda yapmış ol-
dukları tasarru� arı sicile kaydetmeyi ihmal 
etmezlerdi.

6) Osmanlı Devleti toprak rejiminde 
arazi devlete ait olmasına karşın devlet, 
sahibi olduğu arazileri kiraya vererek iş-
letilmesini sağlardı. Bu işleme mukâtaa adı verilirdi. 
Kadılar mukâtaaları da te� iş ederler, onlarla ilgili ge-
lişmeleri sicile kaydederlerdi. 

7) Her ne kadar ihtidâ ile ilgili durumlar i’lâmlar 
arasında sayılsa bile, kadıların ihtidâ belgesi düzen-
leme görevleri idarî görevleri arasında sayılmalıdır. 
İhtidâ, gayrimüslim bir vatandaşın Müslüman olması 
anlamına gelmektedir. Ancak sadece ihtidâ etmekle 
Müslüman statüsü elde edilemez, ayrıca ihtidâ belgesi 
de düzenlenmelidir ki, bu vatandaş gayrimüslimlerin 
sorumlu olduğu cizye gibi yükümlülüklerden kurtul-
sun ve Müslümanların sahip olduğu vergi, askerlik 
gibi yükümlülükleri yerine getirebilsin. İşte kadıların 
ihtidâ belgesi vermesi bu açıdan önemlidir. İhtidâ bel-

gelerini mühtedî vatandaşlara verdikleri gibi bir örne-
ğini de sicile kaydetmişlerdir. 

8) Kadıların idarî görevleri arasında bilhassa ordu 
ile ilgili askere yönelik merkezden gelen fermanların 
içeriklerini uygulamanın da yer aldığı görülür. Os-
manlı askeriyesi tımarlı sipahi sistemini de barındır-
makta olduğu için, görev yaptıkları beldelerden asker 
toplanması, giydirilmesi, sevki gibi askeri makamlar-
dan gelen emir ve fermanlara bağlı görevler kadılar 
nezaretinde gerçekleştirilir ve konu ile ilgili bilgiler 
sicillere kaydedilirdi. 

Kadıların idarî görevleriyle ilgili bu zikredilenlerin 
dışında mesela hava raporları, arpalık tayin bilgileri 
gibi belgelerin de sicillere kaydedildiği görülmektedir. 
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Sonuç
Şer’iyye sicillerinde yer alan belgeler incelendi-

ğinde, mahkemeye intikal eden davalar, insanların 
alım-satım, verâset, vekâlet gibi akitlerine ilişkin nizâ 
konusu olabilecek alanlarda kadılar tarafından verilen 
hüccetler, devlet mekanizmasını oluşturan yöneticile-
rin birbirlerine yazmış oldukları yazılar, kadıların bir-

birleriyle yapmış oldukları yazışmalar, beldede mev-
cut cami, vakıf, han, kervansaray gibi binaların bakım 
ve onarım tutanakları, çarşı pazarının denetlenmesine 
ilişkin belgeler, beldeye atanan memurlar, kimlikleri 
ve atama beratları ile ilgili belgeler, üst kademeden pa-
dişahtan, şeyhülislâmdan, sadrazamdan, kazaskerden 
gelen ferman ve buyrultular ve bunların dışında pek 
çok belge, şer’iyye sicillerini dünyanın eşi bulunmaz 
hazineleri haline dönüştürmektedir. 

Tarih ilmi açısından kadıların görev yaptıkları bel-
dede ve dönemde nasıl bir siyasî, adlî, hukukî hayatın 
yaşandığını tespit edecek veriler bu sicillerdedir. Sanat 
tarihçileri açısından kadının görev yaptığı beldede-
ki yapıların bakım onarımlarıyla ilgili bilgileri içeren 
belgeler bu sicillerdedir. Hukuk tarihçileri, Osmanlı 
tarihçileri ve İslam tarihçileri açısından eşi bulunmaz 
bilgilerin yine bu belgelerde yer aldığı görülmektedir. 
İktisatçılar için, sicilin kaydedildiği dönemdeki ekono-
mik yapının tespit edilmesiyle alakalı önemli veriler de 
sicillerdedir. Sicil kayıtlarının tutulduğu yerde ve dö-
nemde yaşanan hukukî hayatın, o dönemdeki toplum-
sal kültürel ortamın nasıl olduğunu anlamamıza fayda 
sağlayacak emsalsiz veriler de yine bu sicillerdedir. 

Buna göre muhtevaları bakımından eşsiz olan 
şer’iyye sicillerinin ilim âlemi açısından önem ve de-
ğerinin vurgulanması ve araştırmacıların dikkatlerine 
sunulması elzemdir.

1

2

3
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ŞEYHÜLİSLAM ÜRGÜPLÜ 
HAYRİ EFENDİ’NİN
FETVÂ MECMUASI

Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’ye ait el-
Ferâidü’l-Behiyye fi’l-Fetâva’l-Hayriyye isim fetva mecmuası 
İstanbul Mü� ülüğü Kütüphanesi 315 numarada kayıtlıdır.

Bu mecmuada yer alan fetvalardan biri de meşhur “I. 
Dünya Savaşı Fetvâ”sıdır. 11 Kasım 1914’te fevkalâde olarak 
toplanan kabinede I. Dünya Savaşı’na girme temayülü ağır 
basınca bazı nâzırlar istifa ettikleri halde, meşihat ve Evkaf 
Nezâreti de üzerinde bulunan Hayri Efendi harbin gerekli ol-
duğunda ısrar etmiştir. Nitekim kabinenin kararından sonra 
Şeyhülislâm Hayri Efendi meşhur “cihâd-ı ekber” fetvalarını 
vermiştir. Beş fetvadan oluşan bu dinî-hukukî belgede Hayri 
Efendi sırasıyla, padişahın cihad emrine herkesin katılması-
nın farziyetini; hilâfet-i İslâmiyye’yi ortadan kaldırmak iste-
yen Rusya, İngiltere ve Fransa idaresinde olan bütün müslü-
manların bu devletler aleyhine birleşmesinin şart olduğunu; 
bu farziyete rağmen cihada katılmayanların ağır cezaya du-
çar olacakları; İslâm (Osmanlı) askerini öldüren yukarıdaki 
devletlerin tebaası müslüman askerlerin büyük günaha gire-
cekleri; nihayet İngiltere, Fransa, Rusya, Sırp, Karadağ hükü-
metleri idaresinde bulunan müslümanların İslâm Devleti’ne 
yardımcı olan Almanya ve Avusturya aleyhine harp etmele-
rinin bu devletin zararına olacağı için büyük günah olduğu 
hususlarını muhtevidir. 

ŞEYHÜLİSLAM ÜRGÜPLÜ 



Hocam “Meşîhat Arşivi” deyince ne anlamamız 
gerekiyor? Ne zaman, niçin, hangi şartlar ve hedef-
ler doğrultusunda kuruldu?

Osmanlı’da Molla Fenâri’den itibaren başla-
yan şeyhülislâmlık adını verdiğimiz bir gelenek 
var. Aslında şeyhülislâma ilk önceleri mü� ü sonra 
da İstanbul Mü� üsü deniyor.  Hatta erken dönem-
lerde Osmanlı bürokrasisinde sadece “mü� î” denil-
diğinde şeyhülislâm anlaşılıyor. Zaman içerisinde 
Şeyhülislâmlık giderek etkisini artırarak imparatorlu-
ğun en önemli dinî kurumu oluyor. Bu bakımdan da 
Osmanlı fetva müessesesi imparatorluk içerisinde çok 
güçlü bir teşkilat haline dönüşüyor.  Özellikle de XV. 
yüzyılın sonları XVI. yüzyılın başlarından itibaren 
çok güçlü isimlerin bu makama gelmesi ve Ebussuud 
Efendi’yle beraber zirveye taşınması imparatorlukta 
şeyhülislâmlığı en önemli makamlardan biri haline 
getiriyor. Buna bağlı olarak şeyhülislâmlığın kadrosu, 
teşkilatı, yetkileri XVI. yüzyıl boyunca sürekli gelişi-
yor ve güçleniyor. Hatta öylesine güçlü bir kişilik ha-

line geliyor ki şeyhülislâm, padişahı değiştirebilecek 
tek yetkili makam oluyor. Vermiş olduğu fetvalarla 
devletlerarası savaşları onaylıyor, çoğu zaman Divan-ı 
Hümâyun’un kararlarında bile etkili oluyor. 

Bununla beraber yürüyen iki müessese daha var: 
Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri. Önceleri bun-
lar şeyhülislâmdan daha güçlü ve daha yetkililer. 
Şeyhülislâmlığın ortaya çıkışına kadar kazaskerler bü-
tün Osmanlı ilmiye sistemini temsil eden başlıca iki 
yetkili ve bunlar aynı zamanda Divan-ı Hümâyun’un 
daimi iki üyesi. Fakat şeyhülislâm Divan üyesi değil. 
Daha sonra şeyhülislâmlar makam ve yetki bakı-
mından kazaskerlerin üstüne çıkıyor. XVI. yüzyılın 
sonların doğru bürokrasinin de içine girerek büyük 
kadı ve müderrisleri atama yetkisi veriliyor. Daha 
önce şeyhülislâmlık ilmî bir makam iken bürokra-
tik bir makam haline dönüşerek Rumeli kazaskerleri 
şeyhülislâm olmaya başlıyor. Ondan önceki süreçte 
şeyhülislâmlıkta böyle bir silsile yok. Şeyhülislâmlık 
arşivleri dediğimiz zaman bu üç müessesenin tarihini 

Prof. Dr. Bilgin AYDIN
ile Söyleşi

Kâmil BÜYÜKER

Bilâl BAL

1969 yılında Beyşehir’de doğdu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünden mezun oldu 
(1993). Bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı (1994). Aynı üniversitenin Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Arşivcilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, “Osmanlı Yenileşmesi Döneminde Bâb-ı Meşihat’ın 
Bürokratik Yapısı ve Evrak İdaresi” tezi ile (1996), doktorasını ise aynı enstitünün Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim 
Dalında “Osmanlı Bürokrasisinde Divan-ı Hümâyun Defter Formlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (XV-XVI. Yüzyıl)” adlı tezi 
ile (2003) tamamladı. 2008 yılında doçent ve 2015 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümünde bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Başlıca çalışma sahası, Osmanlı tarihi, arşiv tarihi 
ve Osmanlı bürokrasi tarihidir.
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arayacağımız bir arşiv bahis konusudur. Yani Meşîhat 
Arşivleri köken itibariyle imparatorluk ilmiye bürok-
rasisinin en önemli arşividir diyebiliriz.

Şeyhülislâmlığa mahsus sabit bir mekân/daire 
var mıydı?

Şeyhülislâm ve kazaskerlerin merkezî bir ofisle-
ri yok, kendi konaklarında faaliyetlerini yürütüyor-
lar, bürokratik teşkilatlarını kendileri oluşturuyorlar. 
İstanbul kadıları da böyledir. Başından beri böyle. 
1826’da yeniçerilik kaldırıldıktan sonra Süleymaniye 
Camii karşısındaki Ağa Kapısı şeyhülislâmlara tahsis 
ediliyor. 1836 yılında da Anadolu ve Rumeli kazas-
kerleri buraya taşınıyor ve Bâb-ı Meşîhat veya Bâb-ı 
Fetva adı altında bütün birimler burada toplanıyor. 
Şeyhülislâmlık, merkezi ilmiye sınıfının tümüyle tem-
sil edildiği bir makam haline geliyor.

1927’de büyük bir yangın geçiriyor Meşîhat Dai-
resi. Şeyhülislâmlık arşivi ve kazaskerlik arşivleri de 
bu yangında yanıyor. Bu üç müessesenin idarî evrak-
larının çoğu yok olmuş o yangında, büyük bir arşiv 

zayiatı söz konusu. Elimizdeki şeyhülislâmlık arşivi-
nin büyük bir kısmı XIX. yüzyıldan itibaren başlıyor. 
Mesela fetva koleksiyonları tamamen yok olmuş, tek 
tük örnekler kalmış. Günümüze ulaşabilen de� erler 
ise –Meşihat  de� erleri, Nakibü’l eşraf de� erleri, Ka-
zasker de� erleri- XVI. yüzyıldan itibaren başlıyor ve 
Cumhuriyet dönemine kadar devam ediyor.

Hocam bildiğimiz kadarıyla bu arşivin mevcut 
de� erlerinin başka nüshası mevcut değil. Bu ma-
nada meşihat arşivi dünyada şeyhülislâmlığa ait tek 
arşiv olma özelliği gösteriyor. İslam dünyası bunun 
farkında mı?

Hayır, maalesef. Türkiye’de de henüz farkında de-
ğiliz. Yani hâlâ fetva müessesesinin önemine paralel 
çalışmalar yapılmadı Türkiye’de. Şeyhülislâmlığın gü-
cünü henüz kesin bir şekilde keşfetmiş değiliz. Buna 
dönük olarak araştırmaları daha derinleştirmek gere-
kiyor. Aynı zamanda XIX. yy’dan başlayan fetva de� er 
serileri var. Henüz Türkiye’de hiçbir şekilde araştırma 
konusu olmamış bu de� er serilerinin de ayrıca ince-
lenmesi gerekiyor. 
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Bütün bunlar sizin elinizden geçti değil mi?
Tabi, zaman içinde geçti. Fakat ben çok ayrıntılı bir 

çalışma yapmadım. Sadece katalog oluşturmak için 
yapmış olduğumuz çalışmalar var. Mümkün olduğun-
ca serilere ayırmaya çalıştık de� erleri. 

Şeyhülislâmlık makamı aynı zamanda temyiz 
mahkemesi olarak da görev yapan birimlere sahipti. 
Meclis-i Tetkîkat-ı Şer’iyye adını verdiğimiz bir tem-
yiz kurumu var. Şu anda kurulmaya çalışılan temyiz 
ve istinaf mahkemelerinin aslında XIX. yy’da mevcut 
olduğunu görüyoruz. Bunlar da artık Osmanlı’nın 
son döneminde bir üst mahkeme fonksiyonu görüyor. 
Meclis-i Tetkîkat ve buna bağlı bazı birimler daha var. 
Fetvahane de bir üst mahkeme rolü üstleniyor. Mah-
keme kararları usûl ve esastan incelenip onaylanabili-
yor. İtiraz merci haline geliyor şeyhülislâmlık makamı. 

Bugün Meşîhat Arşivini konuşuyorsak sizin 
yaptığınız çalışmalar dolayısıyladır. Bu anlamda ne 
kadar teşekkür etsek azdır. Arşivle ilk tanışmanız 
nasıl oldu? 

Arşivle ilk tanışmamız 1990 yılında Arşivcilik Bö-
lümü ikinci sınıf öğrencisiyken oldu. Arşivcilik bölü-
münde Doç. Dr. Faruk Bilici derslerimize geliyordu. 
Onun vasıtasıyla arşivle tanıştık. Faruk Bey zamanında 
şeyhülislâmlık makamı üzerine de çalışıyordu ve onun 
çalışmaları dolayısıyla ilk defa mü� ülükten -Selahattin 
Kaya hocadan- izin alındı. Orada çalışmalara başlamış 
olduk 1990 yılında. Bu çalışmaları daha sonra sınıf ar-
kadaşım İlhami Yurdakul ile beraber devam ettirdik. 
On beş yıl meşihat arşivlerinin düzenlenmesi çalışma-
larını yürüttük. Katalog da bu şekilde ortaya çıktı.

On beş yıl oranın tozunu yuttunuz. Bazı belgele-
rin kaybolduğu, “çalışıyoruz” diye girenlerin belge-
leri çaldığı konusunda rivayetler var. Eksik de� erle-
re vs. rastladınız mı?

Maalesef, buranın üst mahkeme olması nedeniyle 
zaman zaman hukukî meseleler dolayısıyla arşivden 
belgeler çalınmış. Bununla ilgili soruşturmalar yapıldı. 

Peki, Meşîhat Arşivi’nde mevcut malzeme üze-
rinde ne tür çalışmalar yapılabilir, talebelere, aka-
demisyenlere neler tavsiye edersiniz?

Aslında Meşîhat Arşivi ilmiye bürokrasisinin bel-
li bir bölümünü değil tamamını kapsıyor. Sadece 
şeyhülislâmlık ve kazaskerliklerin değil aynı zamanda 
tüm İstanbul kadılıklarının da sicil de� erlerini ihtiva 
ediyor. Bu bakımdan dünyada eşi olmayan zenginlik-
te büyük bir hukuk külliyatı diyebileceğimiz önemli 
bir malzeme. İslam dünyasında olsun Avrupa’da olsun 
bu büyüklükte bir arşiv yok. 10.000 de� erden oluşan 
ve kronolojik olarak XVI. yy’ın başlarından başlayan 
çok zengin bir hukuk külliyatımız var. Bu bakımdan 
arşivin çok yönlü olarak incelenmesi gerekiyor. Çün-
kü Osmanlı kadıları ve mahkemeleri imparatorluğun 
aynı zamanda mahallî idarecileriydi. Yani kadılar bu-
lundukları bölgede en yetkili kişi olarak hem yönetimi 
hem yargıyı temsil ve idare ediyorlardı. Hatta küçük 
yerleşim bölgelerinde kadıdan başka ikinci bir yetki-
li yoktu. Bu yüzden kadı, imparatorluğun en önemli 
şahsiyetlerindendir.  

Arşiv ve Arşivcilik bölümleri bu noktada işin 
ehemmiyetinin farkındalar mı sizce? 

Arşivcilik bölümlerinin kuruluş amacı aslında 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ni düzenleme ve bu arşiv 
için öğrenci yetiştirmedir. Ama zaman içerisinde bö-
lümler daha çok modern arşiv çalışmalarına yöneldi. 
Tarihî arşivlerle ilgili çalışmalar istenilen düzeyde ge-
lişmedi. Burada devletin politikaları da önemli, devlet 
bu konuda yeterli desteği vermedi ve onların istihda-
mı konusunda öncelik tanınmadı. Şu anda Arşivcilik 
bölümlerinden 25-30 senedir binlerce öğrencimiz 

Arşivcilik bölümlerinin kuruluş amacı aslında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ni
düzenleme ve bu arşiv için öğrenci yetiştirmedir. Ama zaman içerisinde
bölümler daha çok modern arşiv çalışmalarına yöneldi. Tarihî arşivlerle

ilgili çalışmalar istenilen düzeyde gelişmedi.
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mezun olduğu halde bütün Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde istihdam edilen öğ-
renci sayısı 5-10 kişiyi geçmiyor. Arşiv-
lerde daha çok tarih, ilahiyat veya Türk 
dili ve edebiyatı bölümlerinden öğrenci 
istihdam edildi. 

Hocam Meclis-i Meşâyih de� erle-
riyle ilgili bir süredir çalışıyorsunuz. 
Şeyhülislâmlık içinde tarikatları, şeyh-
leri denetleyen bir müessese de var de-
ğil mi?

Bizim XX. yy’da geriye dönük ola-
rak unuttuğumuz birçok husus bugün 
yeniden tartışılıyor. Hâlbuki toplumsal 
hafızayı sürekli kılabilecek bir malzeme 
şeyhülislâmlık arşivinde bulunuyor. Os-
manlı imparatorluğu sadece Anadolu ile 
sınırlı olmadığından Meclis-i Meşâyih 
de� erleri imparatorluğun sahip olduğu 
bütün coğrafyayla ilgili bir hafızaya sa-
hip. Şeyhülislâmlık arşivinde bugün 26 
civarında devletin dinî kimliğiyle alakalı arşiv mal-
zemesi bulmak mümkün. Tarikat örgütlenmeleri 
merkezî olarak XIX. yy’dan itibaren şeyhülislâmlıktan 
idare edilmeye başlandı. Yani tüm atamalarda yetkili 
merci, Meclis-i Meşâyih haline geldi. İmparatorluğun 
bütün tarikat örgütlenmelerini, kültürünü Meclis-i 
Meşayih’te bulmak mümkün. Yakın zamanda yayınla-
nacak kataloglar (Meclis-i Meşâyih de� erleri) tarikat-
lar tarihinin en önemli belgelerini içinde barındırıyor. 

Bu de� erler o dönemin sosyal, dinî ve ticarî ya-
pısına ışık tutacak verileri muhtevî midir?

Evet, tarikatların imparatorluğun içindeki yerini, 
ağırlığını görmek açısından önemli bir malzeme yer 
alıyor de� erlerde. Çünkü sadece İstanbul’da birkaç 
yüz tane tarikat bağlantılı yapı var. Bunlar o kadar 
etkili ki Sultan Abdülhamit’i tahta çıkaran iki önem-
li kişiden biri Mithat Paşa, diğeri o dönemde meclis-i 
meşâyih reisliği de yapmış olan Mevlevî Şeyhi Osman 
Salahattin Dede. Bu aynı zamanda Mevlevîliğin o 
dönemdeki gücünün de bir göstergesi. Bu bakımdan 
tarikat şeyhlerinin devlet ve toplum nezdindeki konu-

munu, yerini, gücünü anlamak için arşiv çok önemli 
veriler ihtiva ediyor. 

Arşivdeki kayıtlar bugün itibariyle hukuken ge-
çerliliğini koruyor mu? Örneğin vakı� ar konusun-
da bir bağlayıcılığı var mı? 

Osmanlı coğrafyasındaki bütün mahkeme kayıtları 
hangi yüzyıldan olursa olsun vakıf hukukunun aynı za-
manda bütün şer’i hukuk sisteminin en önemli belgele-
ri olarak günümüzde hâlâ geçerliliğini koruyor. Mesela 
miras davalarında bu vasıtayla nesep ilişkileri ortaya çı-
karılarak, hukukî delil olarak kullanılabiliyor. Vakı� arla 
alakalı da aynı şekilde, mahkemelerde delillendirmek 
için herhangi bir zürrî vakfın (aile vakfı) temsilcileri 
veya mütevellileri gelip arşiv kayıtlarından yararlanarak 
vakıf üzerindeki hukukî haklarını tescil ettirebiliyorlar. 

Hocam Meclis-i Meşâyih de� erlerinden sonra 
sırada hangi çalışma var?

Şu anda yürüttüğümüz bir proje var. XVII. yy’dan 
itibaren Osmanlı imparatorluğundaki bütün kadılık-
ların listesini yayına hazırlıyoruz. Bununla ilgili olarak 
aşağı yukarı 170 tane de� erimiz var. Anadolu, Afrika, 

İLKBAHAR 2018/1439 53



Ortadoğu diyebileceğimiz bir coğrafyayı ilgilendiren 
bir çalışmadır. Bunları yayınlayacağız inşallah.

Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayış 
ve siyasetinin de işaretlerini ortaya koyacak belki de?

Tabii, Osmanlı nüfuzunun ne kadar geniş olduğu-
nu göstermesi açısından, Osmanlı kadılık sisteminin 
yayıldığı bütün imparatorluk coğrafyasını, Osmanlı 
medrese sisteminin kuşatıcılığını görmek bakımından 
çok önemli bu arşivler. Merkezî yapıdan dolayı bütün 
bu coğrafyaya tayin edilen kadıları bu arşivde bulabi-
liyoruz. Osmanlı coğrafyasındaki yaklaşık 3000 med-
resenin ve müderrislerinin kayıtları da var elimizde.  
3000’e yakın medrese faal XIX. yy’da.  

Hocam çalıştığınız süre içerisinde elbette sizi 
hayrete düşüren pek çok şeyle karşılaştınız, hususi 
olarak nakledebileceğiniz bir anekdot var mı?

Aslında de� erlerin ve sistemin işleyişi ve düzeni 
araştırmacılar için sürekli şaşırtıcı yönlerle doludur. 
Osmanlı yönetim gelenek ve tecrübesi  -sadece Os-
manlı için değil- bütün dünya tarihi için çok önemli. 
Bana göre Osmanlı üç büyük yönetim geleneğinin so-
nuncusudur. Birincisi Roma ve Doğu Roma (Bizans) 
imparatorlukları, ikincisi Emevî ve Abbasî impara-
torlukları sonuncusu da Osmanlı İmparatorluğu’dur. 
Dünyanın üç kıtasını aynı anda yöneten ve bütünüyle 
bu coğrafyalara hâkim olan üçüncü büyük gelenek, 
insanlık yönetim tarihinde çok farklı coğrafyaları, 
dinleri ve dilleri yöneten bir modele sahip. Bu bakım-
dan arşivler mutlaka yeniden gözden geçirilmeli ve 
Osmanlı yönetim tecrübesi değerlendirilmelidir. Bu-
nun yapıldığını söylemek şu an için mümkün değil. 

Peki, bir yönetim geleneği olarak Osmanlı’yı ye-
terince örnek alabiliyor muyuz?

Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneğinden ve tecrü-
besinden yeterli derecede yararlandığımız söylenemez. 
Yönetim tarihi açısından, yönetimin zihniyet meseleleri 
açısından ve yönetimin geçirmiş olduğu tarihî tecrübeler 
bakımından yeteri kadar yararlanmıyoruz. İnsan aklının 
görünür hale geldiği, bir milletin aklının okunabileceği 
belli başlı noktalar vardır. Bunların ilki yazmış oldukla-
rı eserlerdir. Bir milleti anlamak istiyorsanız kütüpha-

nelerine gidersiniz, eserlerine bakarsınız. İkinci olarak 
mimarîye, üçüncü olarak da kurdukları sistemlere ba-
karsınız. Osmanlılar da kurdukları sistem bakımından 
çok önemli bir geleneğe sahip. Hem devlet geleneği, hem 
de Şeriyye Sicilleri ve Meşihat Arşivi’nin arşiv değeri ola-
rak kıymetinin daha fazla vurgulanması lazım. 

Cumhuriyet, Osmanlı’dan tevarüs edilen bu ge-
leneği sürdüremedi...

Maalesef Cumhuriyet döneminde bu miras yeterin-
ce değerlendirilemedi. Çünkü Cumhuriyetin devral-
dığı sistem büyük oranda çökmüş ve etkisini, önemini 
yitirmişti. Bu bakımdan da geçmiş olan tecrübenin asıl 
önemli olan kısmını değerlendirmeden doğrudan farklı 
bir medeniyet tecrübesi yaşamaya başladık ve bu tecrü-
be maalesef bizi o eski gelenekten uzaklaştırdı. İmpara-
torluk geleneğimiz, insanlık yönetim tecrübelerinden 
önemli bir tanesi. Çünkü üç kıtaya yayılan bir sistem 
kurulmuş. Kendi yöneticilerini yetiştirmiş ve bunlar im-
paratorluktaki bütün adalet sistemini, eğitim sistemini 
temsil ediyor. Osmanlı entelektüel dünyasının en önem-
li temsilcileri ulemâdır. Ulemâ dediğimiz kadılar ve mü-
derrislerdir. Medrese XIX. yy’a kadar bütün İslam dün-
yasının ilim geleneğini, aklını, bürokratik tecrübesini 
temsil ediyor. Bu sistemin yöneticileri ise şeyhülislâmlar 
ve kazaskerlerdir. Bu bakımdan bu iki önemli sistemin 
tecrübelerinden mutlaka faydalanılması lazım. 

Son olarak Cumhuriyet dönemi ile Osmanlı’nın 
arşivcilik anlayışını kıyaslamak istersek hangi so-
nuçlara varırız?

Kıyas mümkün değil. Cumhuriyet dönemin-
de arşivcilik anlamında ciddi facialar yaşanmış. 
Bulgaristan’a evrak satılmasından tutun da meclis 
veya senatonun arşivlerinin yok edilmesine kadar. 
Biz millet olarak kendi arşivimizin değerini bilmiyo-
ruz. Mesela devlet dairelerinde yer açmak için tarihî 
arşivler yakılmış. Bir kısmı da tamamen redd-i miras 
sebebiyle yakılmış. Bâb-ı Seraskerî dediğimiz Osman-
lı Genelkurmay arşivlerinin büyük bir kısmı yakılmış. 
Mesela 1986 yılında bir genelge çıkarılmış, bütün dev-
let arşivlerimiz, vilayet arşivlerimiz SEKA’ya gönde-
rilmiş. Bu şekilde bizim kendi kendimizi tahrip eden 
yok eden bir anlayışımız var maalesef.
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Osmanlı Devleti’nde merkezî arşivlerin 
teşekkülü düşüncesinin ortaya çıkmasından 
yaklaşık yarım yüzyıl sonra tesis edilen 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi (1892), kuruluş gayesi ve 
Türkiye’de Şer’iyye Sicilleri’yle ilgili tek arşiv olması 
bakımından kendisinden önceki arşivlerden ayrı bir 
konuma sahiptir. Şer’iyye Sicilleri Arşivi, binasının 
tarihî dokusu1, kitâbesi, tarihî dolapları, sicil de�erleri 
ve levhalarıyla Osmanlı Devleti’nin arşivcilik sistemi 
hakkında mükemmel bir örnek sunmaktadır. 

Osmanlı döneminde adı “Sicillât-ı Şer’iyye 
Mahzeni” olarak geçen ve 1310/18922 yılında Sultan II. 
Abdülhamid Han’ın emriyle yaptırılan arşiv binasıyla, 
kadı konaklarındaki veya çeşitli medrese ve cami 
depolarındaki şer’iyye sicil de�erlerinin dağınıklıktan 
ve yok olmaktan kurtarılması amaçlanmıştır. Şer’iyye 
Sicilleri Arşivi, İstanbul’da faaliyet gösteren 26 ayrı 
mahkeme ile Bilâd-ı Metrûke Mahkemesi olmak 
üzere 27 şer‘î mahkemenin toplam 9.872 adet kadı 
sicil de�erini ihtiva etmektedir. 

İçerisinde Şer’iyye Sicilleri’nin muhafaza 
edildiği, Sultan II. Abdülhamid’in bizzat kendi 
emeğinin de bulunduğu3 dolaplar, Yıldız Sarayı 
marangozhanesinde yapılarak4 arşivdeki yerlerine 
monte ettirilmiş, ardından İstanbul’a ait bütün Şer’iyye 
Sicilleri toplattırılarak bu binadaki hususi dolaplarına 
yerleştirilmiştir. Şeyhülislâmlık’tan Sadâret’e yazılan 
arz tezkiresinde bu husus şöyle ifade edilmiştir:5 “…
mehâkim-i mezbûre sicillât-ı atîkası celb olunarak 
cânib-i eşref-i cenâb-ı Padişâhîden ihsân ve irsâl 
buyurulan muntazam dolaplar derûnuna ale’t-tertîb 
vaz’ ile fermûde-i hikmet-beyân-ı hazret-i zillullâhiye 
tevfîkan muhafazalarına îtina ve ihtimâm kılınmakta 
bulunduğu…”

ŞER’İYYE SİCİLLERİ 
ARŞİVİ 

Dr. Öğretim Üyesi Ayhan IŞIK
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Şer’iyye Sicilleri Arşivi İstanbul Mahkemesi 
154 numaralı ferman sicili kapak sayfası
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Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin kitabesinde ise şu 
bilgiler yer almaktadır:

“Şeh-i taht-ı hilâfet Hazret-i Abdülhamid Hân’ın
 Vücûdı bâ’is-i âsâyiş ümrân-ı âlemdir
 Binâ-yı devlet-i fikr-i metîni eyledi tecdîd 
 Her işte mazhar-ı te’yîd-i Hak ol Şâh-ı a’zamdır
 Bu dâr-ı dil-nişîni itdi ol Şâh-ı güzîn ihyâ
 Duâ-yı izdiyâd-ı ömrü ehl-i şer’e elzemdir
 Cemâl-i itmâmına sa’y ile yazdım cevherin târih 
 Sicill-i şer’î hıfza bu mahall bir cây-ı muhkemdir.”
Mehmed Keşfî (1309)6

Arşiv binasının inşa ettirilmesi üzerine İstanbul’daki 
Şer’iyye Sicilleri bu mekânda tek çatı altında muhafaza 
edilmeye başlanmıştır. Şeyhülislâmlık bünyesinde 
faaliyet gösteren Sicillât-ı Şer’iyye Dairesi, Meşîhat’in 
ilgâsından sonra İstanbul Mü�ülüğü’ne bağlı bir 
birim olarak çalışmalarına devam etmiştir. Dairenin 
görevi, İstanbul mahkemelerinden toplanan Şer’iyye 
Sicilleri’ni korumak, muameleleri bitmiş sicillerin 
buraya düzenli bir şekilde getirilmesini sağlamak, 
mahkemeler tarafından arşive yapılan müracaatlarda 
istenilen belgenin suretini çıkarmak gibi işlemlerin 
yürütülmesi şeklinde tanımlanmıştır. Şer’iyye Sicilleri 
Arşivi’nde bulunan de�erler 1950 yılına kadar orijinal 

paketleri içinde muhafaza edilmiş, bu tarihten sonra 
kurulan bir komisyon vasıtasıyla kronolojik esasa göre 
tasnif edilmiştir.

Şer’iyye Sicillerinin Muhtevası ve Mahiyeti
Siciller, XV. yüzyılın ilk yarısından XX. yüzyıla 

kadar geçen zaman içerisinde Osmanlı toplumunun 
sosyal, siyasî, askerî ve hukukî durumu hakkında çok 
kıymetli bilgiler içermektedir. Şer’iyye Sicilleri, kadı 
sicilleri, kadı divanı, kadı de�eri, zabt-ı vakâyı, zabt-ı 
dava cerîdeleri, mahkeme kayıtları veya şer’iyye sicil 
de�erleri isimleriyle7 anılan aile, miras, ticaret ve ceza 
hukuku ile8 ilgili kararların ve merkezden gelen ferman, 
buyruldu ve emirlerin kaydedildiği de�elerdir.

Şer’iyye Sicilleri’nin önemini bina içine 
yerleştirilen arşiv niteliğini haiz levhalar en iyi şekilde 
ifade etmektedir. Öncelikle arşivin isminin yer aldığı, 
girişte asılı bulunan talik hattı ile yazılmış levhadaki 
Arapça “Hazînetü’s-Sicili li’l-Mehâkimi’ş-Şer’iyye 
(Şer’î Mahkemelerin Sicil Hazinesi)” ifadesindeki 
“hazine” vurgusu büyük önem arz etmektedir. 

Bunun yanında Meşîhat Arşivi’nde her meclisin 
isim ve görevlisinin aslî vazifelerini anlatan levhalar 
olduğu gibi,9 Sicillât-ı Şer’iyye Dairesi’nde görev 
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yapacak memurların vazifelerini ihtar mahiyetinde 
ifade eden yazılar bulunmaktadır. Arapçası10 talik, 
Türkçesi rik’a hattıyla yazılmış olan ve bugün 
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nin birinci salonunda (uzman 
odasında) asılı bir levhada şu iki beyit yazılıdır: 

“Ey muhâfız! Burasıdır Şer‘î Siciller Mahzeni
Selefine mer‘iyetle halef eylediler seni

Çıkarıldıkça hem aslından müteferri‘asını
Yazmalısın menfa‘at-ı ibâd içün göreyim seni.”11

Osmanlı Devleti’nde kadıların görev ve yetkileri 
bugünkü hâkimlerin görev ve yetkilerinden çok daha 
genişti. Bundan dolayı Siciller içerisinde verâset, tereke, 
evlenme, boşanma gibi hukukî kayıtların yanı sıra 
esnaf teşkilatının nizamı, satılan eşyalar için belirlenen 
standartlar, bâc, damga, cizye ve avârız gibi vergiler, 
kıtlık ve salgın hastalıklar, tahrir ve nüfus kayıtları, yer 
isimleri, merkezi yönetim tarafından ilgili bölgelere 

gönderilen ferman ve emirler, o bölgede yapılan imar 
faaliyetleri, sefere çıkan ordunun lojistik desteğiyle 
ilgili yapılan hazırlıklar, göçler, yerleşim sorunları, 
muhacirlere ait kayıtlar, ticarî şirketler ile ilgili hususlar 
gibi sosyal, iktisadî, idarî ve hukukî her türlü işlemler 
hakkında bilgi ve belgeler bulunmaktadır. 

Esir, köle ve cariye alım satımı, memleketin idarî 
ve mülkî teşkilatı, emlak ve arazi tasarrufu, Müslüman 
ve gayrimüslim halkın kılık kıyafeti, gıda maddelerine 
konacak fiyatlar, yabancı devletlerle yapılan antlaşmalar, 
askerî ve ilmî sınıfın pâyeleri ve elkâbı ile ilgili bilgilere 
de ulaşmak mümkündür. Bu anlamda Şer’iyye Sicilleri, 
millete ve devlete ait pek çok hadiseyi olduğu gibi gözler 
önüne seren sağlam bir hazinedir.12 

Şer’iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti’nde önemli 
bir yeri olan vakfiyelerin tescili, bir kısım vakı�arın 
idaresi,13 mütevellî tayini, müderris tayini, dinî 
hizmetlerin îfâsı için imam-müezzin ve vaiz 
tayini, ayrıca hukuk, ceza, emniyet-asayiş, ziraat, 
hayvancılık, ticaret, sanayi, tımarlar ile mukataaların 
te�iş ve murakabesi, sosyal güvenlik, her türlü meslek 
grubunda uygulanan mecburi sigortaların tesisi ve 
yürütülmesi, işyerlerine ruhsat verilmesi, esnaf te�işi, 
esnaf teşkilatının organizasyonu, lonca idarecilerinin 
tayini, çarşı-pazar ve gıda kontrolü, kapanların 
murakabesi, narh koyma, kassam muamelatı, nafaka, 
yeniçeri devşirilmesi, savaş ile ilgili çeşitli askeri 
kayıtlar, bir kısım fetvalar, vatandaşlar ile devlet 
arasındaki münasebetler, gayrimüslim vatandaşlar14 

Osmanlı dönemindeki adliye teşkilatı-
nın idarî yapısı, hukuk sisteminin uygula-
nışı, bu uygulamadaki mahallî farklılıklar, 
hukuk sisteminin 600 yıllık uzun süreçte ne 
tür değişikliklere uğradığı, mevcut sorun-
ların nasıl halledildiği gibi konular en iyi ve 
düzenli şekilde Şer’iyye Sicilleri’nden takip 
edilebilmektedir.
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Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki Sicil Defterleri:

Mahkeme No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Mahkeme Adı

İstanbul Kadılığı Mahkemesi

İstanbul Bâb Mahkemesi

Kasımpaşa Mahkemesi

Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği Mahkemesi

Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi

Üsküdar Mahkemesi

Ahi Çelebi Mahkemesi

Davutpaşa Mahkemesi

Bakırköy Mahkemesi

Kartal Mahkemesi

Adalar Mahkemesi

Beykoz Mahkemesi

Bilâd-ı Metrûke Mahk. (Varna, Niğbolu, Köstence, 
Şumnu Mah.)

Galata Mahkemesi

Havâss-ı Refîa Mahkemesi

Mülgâ Beledî Kassamlığı Mahkemesi

Balat Mahkemesi

Yeniköy Mahkemesi

Hasköy Mahkemesi

Rumeli Sadareti Mahkemesi

Mahfel-i Şeriyyat Mahkemesi

Anadolu Sadareti Mahkemesi

Beşiktaş Mahkemesi

Tophane Mahkemesi

Mahmutpaşa Mahkemesi

Evkâf Muhasebeciliği Mahkemesi

Maliye Beytülmâl Kassamlığı

Sicil Sayısı

334

544

179

801

2138

801

661

192

16

40

8

3

36

1040

629

155

154

174

40

642

108

177

231

275

248

129

106

Kapsadığı Tarihler (Hicrî)

1021-1342

1076-1327

1004-1342

888-1342

1000-1342

919-1342

1036-1327

1196-1342

1302-1342

1129-1342

1178-1330

1328-1342

1247-1295

943-1343

978-1342

1066-1303

964-1255

959-1333

955-1254

955-1343

1271-1327

1247-1341

960-1327

960-1327

1241-1341

1043-1263

1254-1327
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ile Müslüman vatandaşlar arasındaki münasebetler, 
gerektiğinde yapılan sayımlar, şehircilik, mimarî yapı, 
köy ve kasabaların durumu, sosyal hayat, sosyal çevre, 
hayvan hakları ve daha birçok yönden devlet yapısını 
en güvenilir biçimde tespit eden arşiv kaynaklarıdır.

Osmanlı dönemindeki adliye teşkilatının idarî 
yapısı, hukuk sisteminin uygulanışı,15 bu uygulamadaki 
mahallî farklılıklar, hukuk sisteminin 600 yıllık uzun 
süreçte ne tür değişikliklere uğradığı, mevcut sorunların 
nasıl halledildiği gibi konular en iyi ve düzenli şekilde 
Şer’iyye Sicilleri’nden takip edilebilmektedir.16 

Şer’iyye Sicilleri için sağlam bir arşiv binası inşa 
edildikten sonra, sicil kayıtlarının yazıldığı de�er 
varakalarının “adi ve zayıf olmaması” ve en kaliteli 
mürekkeplerin kullanılması hususunda gerekli 
uyarılar yapılmış, Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse (Galata, 

Üsküdar, Eyüp) mahkemelerinin hâkimleri değiştiğinde 
sicillerini mühürlettirerek arşive teslim etmeleri 
kararlaştırılmıştır.17 Böylece kadıların tuttuğu sicil 
de�erlerinin görev süreleri dolduğunda kaybolmasının 
önüne geçilmiştir.

Şunu da belirtmek gerekir ki bütün Şer’iyye 
Sicilleri günümüze kadar ulaşmamıştır. Bazı siciller 
İstanbul’da meydana gelen yangınlarla, bir kısmı da 
muhtelif sebeplerle zayi olmuştur.18 Anadolu’daki 
Şer’iyye Sicilleri de benzer bir kaderi paylaşmaktadır. 

Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki Şer’iyye Sicilleri, 
Maarif Vekâleti’nin 3 Kasım 1941 tarih ve 2182 sayılı 
kararı ile bulundukları illerin müze ve kütüphanelerine 
devredilmiştir.19 1991 yılında ise Kültür Bakanlığı’nın 
kararı ile İstanbul Mü�ülüğü Şer’iyye Sicilleri 
Arşivi’nde bulunanlar hariç, tüm Şer’iyye Sicilleri 

M
eşihat A

rzları ve İradelere M
ahsus K

ayıt D
e� eri 

(M
ŞH

. I. Bölüm
, D

e� er nr. 3, sayfa nr.392)



Ankara Milli Kütüphane’de toplanmıştır. Bugün 
Anadolu Sicilleri İstanbul Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’ne intikal etmiş ve dijital görüntüleri İslâm 
Araştırmalar Merkezi’nde (İSAM) araştırmacıların 
istifadesine sunulmuştur.

Arşivde hususi mahiyette bazı sicil de�erleri 
de bulunmaktadır. Örneğin Eyüp (Havâss-ı Refîa) 
Mahkemesi İstanbul’daki su davalarına bakan özel 
mahkeme olduğu için bu mahkemenin de�erleri 
arasında su kayıtlarını ihtiva eden ve “Mâ-i Lezîz” 
başlığında kayıtlı müstakil siciller;20 İstanbul 
Kadılığı Sicilleri içerisinde merkezden gönderilen 
ferman ve hükümlerin yazılı bulunduğu “Evâmir 
ve Ferâmin” adıyla kaydedilmiş müstakil Fermân 
Sicilleri;21 İstanbul kadısının tüketim mallarının 
fiyatlarını ve kalitesini kontrol etmek gibi görevleri 
de bulunduğundan müstakil Narh De�erleri;22 
yine aynı kadılık, sanat ve ticaret erbabı arasındaki 
ihtila�ara baktığından müstakil Gedik Sicilleri;23 
İstanbul tüccarlarına verilen beratların kaydedildiği 

“Hayriye Tüccarı Sicili”;24 Değirmen ve fırınlarla 
ilgili tahrir kayıtları, fermân ve buyruldu suretlerinin 
kaydedildiği “Tahrir Sicili”;25 Üsküdar Kadılığı’nda 
Eytâm Sicili26 ve bazı mahkemelere ait müstakil Vakıf 
Sicilleri mevcuttur. 

Arşiv malzemesinin tasnifi ve araştırmacıların 
hizmetine açılması gibi arşivcilik faaliyetlerinin 
düzenli bir şekilde yapıldığı ilk ve bu isimde tek 
arşiv olan Şer’iyye Sicilleri Arşivi yalnızca ülkemiz 
için değil, diğer dünya milletleri için de sağlam ve 
güvenilir bir kaynaktır.
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1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi, 1. Bölüm, Defter nr. 3, s. 391, 392, 
426.
BOA, Y.TMV, 71/81.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire 
Başkanlığı, “Macar Asıllı Türk Tarihçisi ve Arşivist Lajos Fekete’nin Arşiv-
ciliğimizdeki Yeri,” Ankara, 1994, s. 76; Yeprem, Nuri, “Şer’iyye Sicilleri 
Arşivi”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, c. 8, S. 80-81, Ankara, 1969, 
s. 55. 
Aydın, Bilgin, “Osmanlı Dönemi İstanbul Mahkemelerinde Sicillerin Ko-
runması ve Şeriye Sicilleri Arşivinin Kurulması”, Arşiv Araştırmaları Der-
gisi, S. 1, ss. 55-74, Nisan 1999, s. 55.
Meşîhat Arşivi, Sicillât-ı Şer’iyye Dairesi Defterleri, Müsvedde Varakası 
Dosyası, 9 Receb 1312 tarihli tezkire, s. 19
“Hilâfet makamındaki padişah Hazreti Abdülhamid Han’ın
Varlığı dünya medeniyetinin huzurunun yegâne sebebidir.
Sağlam fikirlerle devlet binalarını yeniledi.
Her işte Allah’ın desteğine mazhar olmuş büyük bir padişahtır.
Bu güzel mekânı o seçkin padişah ihyâ etmiştir.
Padişahın ömrünün uzun olması için her Müslümanın dua etmesi boy-
nunun borcudur.
Güzelliğin tamamlanması için buraya tarih düştüm.
Şer’iyye Sicillerinin muhafazası için burası güvenilir sağlam bir 
mekândır.”
Uğur, Yunus, “Şer’iyye Sicilleri,” DİA, c. 39, s. 8-9.
Akgündüz, Ahmed, “İslam Hukukunun Osmanlı Devletinde Tatbiki: 
Şer’iyye Mahkemeleri ve Şer’iyye Sicilleri” İslam Hukuku Araştırmaları 
Dergisi, S. 14, 2009, s. 19-20.
Şeyhülislâmlık bünyesinde ihdas edilmiş “Nakîbü’l-Eşrâfl ık 
Müessesesi”nin görevlerini anlatan levhalar bulunduğu gibi, Dâru’l-
Hikmeti’l-İslâmiyye meclisinin isim levhası da bulunmaktadır.
İlk dönem sicilleri noktasız Arap hattı ve diliyle yazılırken, sonraki dö-
nemlerde “tâlik kırması” denilen ve mahkemelerde kullanılan özel bir 
yazı sitili ile yazılmaya başlanmıştır. Zamanla sicillerin dili tamamen Os-
manlı Türkçesi’ne dönmüştür. Ancak bazı vakfiyeler ve bir kısım kayıtlar 
Arapça tutulmaya devam edilmiştir. 

DİPNOTLAR

Beytin Arapça tercümesi:
 “Hazînetü’s-sicili li’l-mehâkimi’ş-şer‘iyye 
 Men selefe li halefi tedâru bi’l-mer‘iyye 
 Ma üstuhricet min asliha mevâridü’l-fer‘iyye
 Fe’l-yektüb ve liyemlelhâ li menfe‘ati’r-ra‘iyye
 Neşerahu ve nemekahu Abdülkadir min hidmetihima
              Muharrem sene 1368”
Dinçer, Necmettin, “Şer’i Mahkeme Sicilleri,” İslam’ın Nuru Mecmuası, S. 
13, İstanbul, 1952, s. 22-24.
Vakıfl arla ilgili de çok kıymetli belgeler yer almaktadır. Hatta sadece 
yurt içindeki vakıfl arla ilgili değil, Arap ülkeleri başta olmak üzere Yuna-
nistan, Bulgaristan, Makedonya gibi Balkan ülkelerinde Osmanlı döne-
minde kurulan vakıfl arla ilgili bilgi ve belgelere de ulaşmak mümkündür.
Ayrıca gayrimüslimlerin Müslümanlığı kabul etmek suretiyle din değiştir-
meleri anlamına gelen “ihtidâ” konusu sicillerden takip edilebilmektedir.
Mahkemelerde davalı ve davacı dinlenir, “şuhûdülhâl” adı verilen bilir-
kişi/şahitlerin şehadetleriyle kadı hükmünü verir ve bu hüküm kadının 
tuttuğu şer’iyye sicillerine kaydedilirdi.
Beşirli, Mehmet, “Kent Tarihi Açısından Şer’iyye Sicilleri ve Çankırı 
Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloğu Üzerine”, Çankırı Araştırmaları Der-
gisi 4, Kasım 2009, Çankırı, ss. 35-40, s. 36.
Şer’iyye Sicilleri Arşivi, sicil nr. 334, s. 132
Şer’iyye Sicilleri Arşivi, Galata Mahkemesi, Sicil nr. 6, s. 234.
Gedikli, Fatih, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri,” 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, S. 5, ss. 187-213, 2005, s. 
188.
Şer’iyye Sicilleri Arşivi, Havâss-ı Refîa Mahkemesi, Nr. 257, 259, 281, 
286, 294, 300, 315, 324, 332, 352, 367, 375, 404, 412 ve 439.
İstanbul Kadılığı Nr. 65, 76, 97, 106, 135, 154, 213 ve 334.
Narh Defterleri için bkz., İstanbul Kadılığı, Nr. 24 ve 201.
Gedik Sicilleri için bkz., İstanbul Kadılığı, Nr. 220, 222, 225, 227, 228, 
229, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246 ve 248.
Hayriye Sicili için bkz., İstanbul Kadılığı, Nr. 188.
Değirmen ve Fırın Tahrir Sicili için bkz.,  İstanbul Kadılığı, Nr. 26.
Eytam Sicilleri için bkz., Üsküdar Kadılığı, Nr. 98, 647 ve 657.

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21
22
23

24
25
26

Bütün Şer’iyye Sicilleri günümüze ka-
dar ulaşmamıştır. Bazı siciller İstanbul’da 
meydana gelen yangınlarla, bir kısmı da 
muhtelif sebeplerle zayi olmuştur. Anado-
lu’daki Şer’iyye Sicilleri de benzer bir kade-
ri paylaşmaktadır.
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Esra YILDIZ
Arşiv Uzmanı

ŞER’İYYE SİCİLLERİ
VE MEŞÎHAT ARŞİVİ BİRİMLERİ
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Arşiv Yönetimi
Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’nin yönetimi, 

arşiv birimlerinin yazışmaları, araştırmacılarının 
taleplerinin karşılanması, eserlerin temizliği, muha-
fazası ve restorasyonu, yerli ve yabancı misafirlere 
arşivlerin tanıtılması gibi işlemlerin yürütülmesinden 
sorumludur. 

Araştırma Salonu
İstanbul Mü�ülüğü bünyesinde bulunan Şer’iyye 

Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’ndeki de�er ve belgelerin 
tamamı sayısallaştırılmış, dijital ortama aktarılarak 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 15 kişilik 
araştırma salonunda araştırmacılar mesai saatleri içe-
risinde araştırma yapabilmektedir.  Araştırmacıların 
belge talepleri dijital olarak karşılanmaktadır. 
Ayrıca yerli ve yabancı araştırmacılar soru, talep ve 
önerilerini istanbulmu�ulugu.serisicil@diyanet.gov.
tr adresinden arşiv birimine iletebilmektedirler. 

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü
Konservasyon, objenin zaman içerisinde meydana 

gelebilecek kimyevî, biyolojik, mekanik ve çeşitli tahrip 
unsurlarıyla aslî hüviyetini kaybetmesini engellemek 
ve belirli şartlar altında sağlıklı bir şekilde muhafaza 
edilmesini sağlamaktır.1 Eserin fazla ısı, ışık ve neme 
maruz kalmasının engellenmesi de konservasyon 
uygulamaları içinde değerlendirilmektedir. Restoras-
yon ise, eserin aslına zarar vermeden gelecek nesillere 
aktarabilmek için yapılan zorunlu işlem ve onarımlardır.2 

Arşivlerin sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere 
aktarılabilmesi için Restorasyon ve Konservasyon 
ünitesi kurulmuştur. Malzeme noktasında yeterli 
donanıma sahip olan birimimizde kâğıt ve cilt 
restorasyonu yapılmaktadır. 2005 yılından itibaren 
faaliyette olan atölyenin çalışmalarına kâğıt analizi 
ve mikroorganizma tespiti gibi işlemleri yapmak için 
Kimya Laboratuvarı da eklenmiştir.  

Mahzen ve Depolar
Meşîhat Arşivi Evrak Fonları3

Meşîhat Arşivi’nde 5.454 adet de�er4 ve yaklaşık 
sekiz yüz bin belge bulunmaktadır. Arşiv malzemesi, 
araştırmacının hizmetine sunuluncaya kadar tespit, 
muhafaza, depolanma ve ilmî yöntemlere göre tasnif 
aşamalarından geçmiştir.5 2008-2010 yılları arasında 
Meşîhat evrakı dosya usûlü tasnif edilmiş ve 2012 
yılında dijital ortama aktarılmıştır. Evrak serileri; Evrak 
Odası (EO), Tahrirat (THR), Sicill-i Ahval İdaresi 

İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunan Şer’iyye Sicilleri ve 
Meşîhat Arşivi’ndeki defter ve belgelerin tamamı sayısallaştırılmış, 
dijital ortama aktarılarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Şer’iyye Sicilleri A
rşivi II. A

bdülham
it H

an’ın Yaptırdığı D
olaplar
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Dosyaları (SAİD), Şeyhülislâmlığın bünyesindeki 
Meclislere ait belgeler (MEC), hüccet, zabt-ı dava, 
îlâm ve tereke gibi şer’î kararları ihtiva eden Hukuk 
fonu (HUK), ilmiye sınıfının muhasebe kayıtlarının 
bulunduğu Muhasebe (MH) fonu, Şeyhülislâmlığın 
İstanbul Mü�ülüğü’ne geçiş sürecini ihtiva eden 
belgelerin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti (TC) 
fonu, dönemin önde gelen gazete serilerinden oluşan 
Gazete (GZT) fonu ve Şeyhülislâmlık bünyesindeki 
meclislerin nizamnâmelerini ve nezaretlerin 
talimatnâmelerini ihtiva eden Matbu (MAT) fon 
olmak üzere dokuz ayrı fondan oluşmaktadır. 

Taşbaskı Kur’an-ı Kerim Kalıpları
Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’nin depolarında 

Meşîhat Arşivi’ne ait yaklaşık sekiz yüz bin evrakın 
yanı sıra Taşbaskı Kur’an-ı Kerim kalıpları da 
bulunmaktadır.

Taş baskı Kur’an-ı Kerim kalıpları, Maarif 
Nezareti’nin denetiminde “foto-litografik” yani 
“fotoğrafı alınarak baskı yapma” tekniği ile 
yapılmıştır.6 1873 yılında Maarif Nezareti’nde 
Mushaf-ı Şerîf’in litografik olarak basılması için bir 
oda tahsis edilmiş7 ve işin ehli ustalar bu bölümde 
görevlendirilmiştir.8 Kur’an-ı Kerim basımı için 
ihtiyaç duyulan tüm gereçler temin edilmiştir.9 
Mushaf-ı Şerîf kalıplarıyla yapılan deneme baskılarda 
adi kâğıt kullanılmasına müsaade edilse de10 taş baskı 
tekniğinin uygulandığı kâğıtların kaliteli olmasına 
özen gösterilmiştir.11 Matbaa-i Âmire’deki litografya 
memurlarının basımda titiz davranmaları hususunda 
kendilerine tembihatlarda bulunulmuştur.12 

Basılan musha�arın Fetvahâne’de incelenmeleri 
ve doğru olduğuna dair mühürlenmelerinin akabinde 
piyasada satışına müsaade edilmiştir.13 Şeyhülislâmlık 
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bünyesinde 1309/1892 tarihinde Te�iş-i Mesâhif 
Meclisi’nin kurulmasıyla Kur’an-ı Kerim’in basım 
öncesi tetkiki bir nizama bağlanmıştır.14

Bugün, İstanbul Mü�ülüğü bünyesinde bulunan 
Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi evrak deposu 
olarak kullanılan mahalde (mahzen) 54x37, 72x50 ve 
94x 63 ebatlarında 440 adet taş baskı Kur’an-ı Kerim 
kalıbı bulunmaktadır. Bu kalıplarda kullanılan hat, 
Kayışzâde Hâfız Osman hattıdır.15 Taş kalıplarının 
yan kısmına o dönemde sıra numarası verilmiştir. 
Mahzende sadece taş baskı kalıpları vardır. Taş 
baskıda kullanılan litografi presi ve diğer malzemeler 
mevcut değildir. Mü�ülüğümüz arşivi haricinde 
Osmanlı Devleti döneminde Burdurlu Hâfız Osman 
hattı16 ve Şekerzâde hattı17 ile hazırlanmış taş baskı 
Kur’an-ı Kerim kalıplarının olduğu da bilinmektedir.

Bilim ve kültür hayatımızda önemli bir yere sahip 
matbaanın tarihî serüveninde şüphesiz taş baskı 
kalıpları da büyük ilgi görmüştür. Gerek maliyetinin 
yazma eserlere nazaran daha az olması, gerekse 
mektep ve medreselerin kitap ihtiyacını daha hızlı 
karşılaması açısından kritik bir noktada yer almıştır. 
Günümüzde her ne kadar Kur’an-ı Kerim basımı 
için bu kalıplar kullanılmasa da kültür ve sanat tarihi 
açısından büyük önem arz etmektedir. 

Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivinde
Yapılan Çalışmalar (2010-2018 yılları)

1- Arşiv Defter ve Belgelerinin
Tasnif ve Kataloglama Çalışmaları
Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi bünyesinde 

bulunan birçok ciltsiz eser, sayfa ve formları bir araya 

getirilmek suretiyle arşiv kataloğuna dahil edilmiştir. 
Yapılan son tasnif ve kataloglama çalışmalarında 
İstanbul Mü�ülüğü bünyesindeki Meşîhat Arşivi’nde de 
şer’iyye sicil de�erlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.18 
Tasnif işlemi tamamlanan bu siciller, Meşîhat Arşivi 
kataloğuna iki bölüm halinde eklenmiş ve de�erlerin 
katalog bilgileri dijital sisteme kaydedilmiştir.

Meşîhat Arşivi’ne ait yaklaşık bir milyon evrak 
asitsiz dosya ve gömleklere konularak envanter tasnifi 
tamamlanmıştır. Arşiv mahzenlerinin restorasyonu 
tamamlanmış ve bahse konu belgeler için yangına ve 
ısıya dayanıklı kompak sistemli dolaplar yapılmıştır. 
Evrakın dijital sisteme aktarılmasıyla araştırmacıların 
daha hızlı ve kolay bir şekilde tarihi bilgi ve belgelere 
ulaşmaları sağlanmıştır.

Bahse konu evrakların tasnifi ve de�erlerin 
kataloglama çalışmaları, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın 

Bugün, İstanbul Müftülüğü bünyesinde 
bulunan Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşi-
vi evrak deposu olarak kullanılan mahalde 
440 adet taş baskı Kur’an-ı Kerim kalı-
bı bulunmaktadır. Bu kalıplarda kullanılan 
hat, Kayışzâde Hâfız Osman hattıdır.
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İstanbul Mü�ülüğü döneminde Türkiye Diyanet 
Vakfı İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla 2008-2010 
yılları arasında yapılmıştır.  

2- Arşiv Defter ve Belgelerinin
Sayısallaştırma Çalışmaları
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın İstanbul Mü�ülüğü 

döneminde İstanbul İl Özel İdaresi’nin uhdesinde 
2011’de başlanan sayısallaştırma çalışmaları, Türkiye 
Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi’nin de katkılarıyla 2013 
yılında Prof. Dr. Rahmi Yaran’ın İstanbul Mü�ülüğü 
döneminde tamamlanmıştır. Arşivlerde bulunan 
tüm de�er ve belgeler (9.872 adet Şer’iyye Sicili, 
5.454 adet Meşîhat Arşivi de�eri, 456 adet yazma 
eser, yaklaşık 800.000 adet belge) sayısallaştırılmış ve 
katalog bilgileri ile birlikte dijital ortama aktarılarak 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 

3- Şer’iyye Sicilleri Vakfiye Kataloğu Çalışması 
Şer’iyye Sicilleri’ndeki 9.872 adet vakfiye tespit 

edilmiş; sicil numarası, varak numarası, vakfı kuran 
kişi, mevkufâtın cinsi, mevkufâtın yeri, tarihi ve 
vakfedildiği yer gibi kalemler yazılmak suretiyle 
yaklaşık 10.000 adet vakfiyenin muhteva kataloğu 
hazırlanmıştır.19

4- Arşiv Binalarındaki Tarihi Dolap
ve Masaların Tamiri
Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde sicil de�erlerinin 

muhafazası için Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 
yaptırılan dolaplar, ecdâdın arşivlere ve arşivlerde 
muhafaza edilen belgelere özel bir ehemmiyet 
verdiğini göstermektedir. O dönemde yapılan 
dolaplar ve kataloglar sayesinde hem evrak düzenli 
bir şekilde muhafaza edilmiş, hem de günlük evrak 
bürokrasisinin hızlı ve rahat işlemesi sağlanmıştır.20 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki dolaplar, 1.42 cm. 
en, 3.58 cm. boy ve 71 cm. derinliğinde, raf şeklinde, 

İstanbul Mü�ülüğü döneminde Türkiye Diyanet edilmiş; sicil numarası, varak numarası, vakfı kuran 

Şemsü’l-eimme Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed Ebî Selh Serahsî (ö. 483/1090)’ye 
ait El-Mebsût isimli eser (İstanbul Mü� ülüğü Kütüphanesi nr. 1)



onar gözlü, sürme ray üzerinde hareketli, haşerata 
karşı içi telli, çi�e kapaklı ve birbirine geçmeli, 
bulunduğu odanın duvarlarını kaplayacak uzunlukta 
yapılmıştır. Dolapların karkas kısmı meşe, kapakları 
ise ceviz ağacından imal edilmiş olup, sandık geçmesi 
şeklindedir. Dolapların üst başlık kısmında macun 
üzerine beyaz boya çekilerek Sultan II. Abdülhamid’in 
tuğraları yerleştirilmiştir. Tuğralar pirinçten, kulp ve 
anahtarları ise bakırdan yapılmıştır.21 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki bahse konu dolap, 
kütüphane ve yazıhanelerin restorasyonuna, binanın 
restorasyonuyla birlikte başlanmıştır. 2015 yılında 
dolaplar, numaralandırılarak sökülmüş, Süleymaniye 
Külliyesi Tabhâne Medresesi Binasındaki atölyeye 
taşınmıştır. Akabinde gerekli yama ve macun 
uygulaması yapılmış, zımpara işleminden sonra 
gomalakla cilalanmış ve dolapların iç kısmında eserleri 
haşerata karşı muhafaza eden teller değiştirilmiştir. 
Dolapların anahtarları ve üst kısımlarında bulunan 
tuğralar da gerekli onarımdan geçmiştir. Bina 
restorasyonu bittiğinde (Ocak 2018’de) malzemelerin 
tamamı yerlerine yerleştirilmiştir. 

5- Meşîhat-i İslamiyye Kütüphanesi ve Meşîhat 
Arşivi Eserleri İçin Kitaplık Yaptırılması
2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından İstanbul Mü�ülüğü Kütüphanesi/
Meşîhat-i İslamiyye Kütüphanesi’ne ait yazma 
ve matbu eserler ile Meşîhat Arşivi’ndeki eserler 
için iki katlı arşiv binasına kapaklı, ra�arda hava 
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde aralıklı kitaplıklar 
yaptırılmıştır.
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Dursun Yıldız Armağanı, Ankara, 1995, s. 122-151; 2012-2013 yıllarında 
arşiv uzmanı Ayhan Işık tarafından Şeyhülislâmlık Arşivi defter katalo-
ğuna ilave edilen 5. bölümde İstanbul (12 adet), Galata (6 adet), Eyüp 
(1 adet), Tophane (2 adet), Küçükçekmece (5 adet), Bakırköy (1 adet), 
Beykoz (1 adet), Kısmet-i Askeriye (1 adet), Anadolu (14 adet) ve Rumeli 
Kazaskerliği (17 adet), Adalar ve Ahi Çelebi (1 adet) mahkemelerine ait 
zabt-ı dava cerideleri, ayrıca Üsküdar Kadılığı izinnâme sicilleri (9 adet) de 
tespit edilmiştir. Ciltsiz parçalar halinde bulunan 70 adet defter restore 
edilerek ciltlenmiş ve dijital ortama aktarılmıştır.
İstanbul Şer’iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu, Hazırlayanlar: Bilgin Aydın, 
İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul: Türkiye Diya-
net Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2015.
Şer’iyye Sicilleri Arşivi hakkında detaylı bilgi için bkz. Ayhan Işık, “İstanbul 
Müftülüğü Bünyesindeki Arşivler”, Arşiv Dünyası, 2007, S. 10, s. 11-20; 
Ayhan Işık, “İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi”, Din ve Hayat: İs-
tanbul Müftülüğü Dergisi, 2015, S. 24, s. 70-76.
Dolaplar ile ilgili teknik bilgiler, dolapların bakım, onarım ve restorasyo-
nunu yapan Hakkı İmat’tan alınmıştır. Hakkı İmat, Yavuz Sultan Selim 
Camisi, Yıldız Sarayı, Adile Sultan Kasrı ve İstanbul Müftülüğüne tahsisli 
Tabhâne’nin kapı ve pencere restorasyonlarında görev almıştır.
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Kâğıt ve Cilt Restoratörü

ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE MEŞÎHAT ARŞİVİ
KÂĞIT VE CİLT RESTORASYON BÖLÜMÜ
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Kültür varlıklarının zaman içerisinde bozul-
ması veya bozulma ihtimali dünyada ve ül-
kemizde giderek konservasyonun gereklili-

ğini arttırmıştır. Konservasyon genel anlamda izleme, 
belgeleme, sergileme, depolama, araştırma, önleyici 
koruma ve onarım yoluyla koleksiyonların bakımını 
ve yönetimini kapsar. Konservasyonun kelime anlamı 
“koruma”dır ve restorasyon işlemi bu işin alt başlıkla-
rından biridir. Konservasyon tüm koleksiyonu bütün 
olarak ele alırken restorasyon objenin hasarlı olan yer-
lerine çeşitli malzeme ve aletlerle yapılan müdahaledir.

Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi, sosyal ve hukukî 
alanlarda kronolojik olarak tutulmuş, dünyanın en 
geniş kapsamlı sicil de� erlerini barındırır. Siciller, 
XV. yüzyılın ilk yarısından XX. yüzyıla kadar geçen 
zaman içerisinde Osmanlı toplumunun sosyal, siyasî, 
askerî ve hukukî durumu hakkında çok kıymetli bilgi-
ler içermektedir.1 Arşivin gelecek nesillere aktarılması 
için sadece de� erlerin ve yazmaların sayısallaştırıl-

ması2 yeterli değildir. Arşivimizdeki taş baskı Kur’an-ı 
Kerim kalıpları dışında kalan materyaller, organik bir 
malzeme olan kâğıt ve deriden oluşmaktadır. Bağıl 
nemin % 65’in üstüne çıkması veya nem ve sıcaklık 
değerlerindeki ani değişimler de� erler ve yazmalar-
da ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden depo 
alanlarının uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekir. 
İklimlendirme ve yangın söndürme sistemlerinin ku-
rulması, zararlılar ile mücadele programlarının belir-
lenmesi3, periyodik bakım (hepa filtreli konservasyon 
süpürgesi ile de� erlerin ve yazmaların temizlenmesi), 
depo alanlarındaki standartların sağlanması ile def-
terler koruma altına alınır ve aslına uygun olarak res-
torasyon işlemlerine başlanır. Arşivde konservasyon 
alanında uzman bir ekibin olması yukarıda belirtilmiş 
olan işlemlerin yapılmasını sağlar.

Dünyada, geçmiş dönemlerde eser koruması ala-
nında “restorasyon” ön plandaydı ve objenin estetik 
görünmesi için geri dönüşümü olmayan malzemeler 

Konservasyonun kelime anlamı “koruma”dır ve restorasyon işlemi
bu işin alt başlıklarından biridir. Konservasyon tüm koleksiyonu bütün 
olarak ele alırken restorasyon objenin hasarlı olan yerlerine çeşitli

malzeme ve aletlerle yapılan müdahaledir.
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kullanılırdı. Geçmişte kabul gören birçok uygulama-
nın zararları anlaşılmış ve yapılan bu uygulamalar terk 
edilmiştir. Mesela yapıştırıcı olarak kullanılan nişas-
tanın yapımında nişastanın bozulmasını geciktirmek 
ve böcekleri uzak tutmak amacıyla içine formaldehit4 
katılırdı. Bu kimyasalın çok zehirli olduğunun anla-
şılmasıyla kullanımına son verilmiştir. Nişasta doğası 
gereği çabuk bozulan bir polisakkarittir.5 Hiçbir koru-
yucu kimyasal eklemeden nişastayı az miktarda hazır-
layıp kullanmak daha doğru ve daha az maliyetlidir.

Kâğıt materyallere zarar veren böcek ve mantarı 
öldürmek için yapılan fümigasyon6 işlemlerinde me-
tilbromür, timol, etilen oksit gibi insan sağlığı için son 
derece tehlikeli kimyasallar kullanılırdı.7 Günümüzde 
artık bu zehirli kimyasalların kullanımından vazge-
çilmiş ve bu uygulamalar yerine düşük sıcaklık uygu-
lamaları8 veya inert gazlar9 kullanılarak oksijensiz or-
tamın kurulması tercih edilmektedir. Eskiden yapılan 
yanlış uygulamalardan biri de hasarlı cilt kapaklarının 
atılarak yenisinin yapılmasıdır. Artık cild konservasyo-

nun gerekliliği ve önemi daha da anlaşılır hale gelmiştir. 
Geçmişte yaşanmış bu olumsuz durumlar sadece bizim 
ülkemize mahsus değildir. Tüm dünyada restorasyo-
nun gelişim süreci hemen hemen bu şekilde olmuştur.

Günümüzde konservatörler geçmişte yapılan bu 
yanlış uygulamaların farkına varmış ve minimum 
müdahale bilinci ile hareket ederek eserin özgünlüğü-
ne zarar vermeden çalışmaya başlamışlardır. Bu mü-
dahale sadece restorasyon alanında değil farklı disip-
linlerde de kabul gören bir olgu haline dönüşmüştür. 
Restorasyonda amaç objeyi onarırken aynı zamanda 
özgünlüğünü kaybetmemesini sağlamaktır. Bunun 
yanı sıra geri dönüşümlü malzeme kullanımı, en az 
müdahale, aslına uygunluk (dönemine, geleneksel ya-
pısına, yaşına) restorasyonda dikkat edilmesi gereken 
başlıca unsurlardır.

Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi de� erlerinin 
onarımı ve bakımı için 2005 yılında kâgir binanın 
mahzen katında restorasyon bölümü kurulmuştur. 

Restorasyon öncesi Restorasyon sonrası
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2010 yılında tasnif işlemi tamamlanmış olan 9872 adet 
Şer’iyye Sicil de� eri, Meşîhat Arşivi’nde bulunan 5454 
adet de� er ve yaklaşık 800.000 belge dijital ortama ak-
tarılmak için konservasyona alınmıştır. Bu kapsamda 
ağır hasarlı olan dokümanlara konservasyon işlemleri 
uygulanmış ve yaklaşık bir yılda tüm dokümanlar di-
jital ortama aktarılmıştır.

Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi binaları restoras-
yona alınınca buradaki de� erlerin tamamı ile restoras-
yon servisi Tabhâne binasına taşınmıştır. Süleymaniye 
Külliyesi içinde yer alan Tabhâne binası 2018’e kadar 
de� erlere ve yazmalara geçici olarak ev sahipliği yap-
mıştır. Binanın restorasyon çalışmaları tamamlandı-
ğında depo alanı ve restorasyon servisi eski yerine ta-
şınmıştır. Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi kâğıt ve cilt 
bölümü; cilt atölyesi, kâğıt ve cilt restorasyonu ve kimya 
laboratuvarı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Depo alanları tamamen personelin çalışma orta-
mından izole edilerek nem ve sıcaklık değerleri kont-

rol altına alınmıştır. Binanın restorasyonu tamam-
landıktan sonra de� erlerin ve yazmaların bulunduğu 
depo alanlarına iklimlendirme sistemi kurulmuştur. 
Dışarıdan alınan temiz hava, filtre edilerek içeriye 
aktarılır ve böylece depo alanında temiz hava sirkü-
lasyonu sağlanır. Bununla beraber depo alanlarının 
klimatik koşulları IFLA10 standartları baz alınarak sı-
caklık 20 C°(±2C°) ve bağıl nem % 50-55 ( ±2C°) ola-
cak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca II. Abdülhamid’in 
Şer’iyye Sicilleri için yaptı(rdı)ğı marangozluk harika-
sı ahşap dolaplar da restorasyona alınmış ve fümigas-
yonu yapılmıştır. Entegre zararlı mücadelesi programı 
kapsamında depo alanları periyodik olarak kontrol 
edilmektedir. Böcek tuzaklarının kurulmasıyla böcek 
istilası söz konusu olduğunda erken müdahale sağ-
lanacaktır. Konservasyonun bir parçası olan önleyici 
koruma kapsamında tüm de� erlerin hasar tespit çalış-
ması yapılmış ve bu sayede ağır hasarlı olan de� erlere 
öncelik verilmiştir. Ayrıca de� erlerde bulunan böcek 
öğüntüleri, toz vb. kirlilikler hepa filtreli konservas-
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1

2

3

4

5

6

Işık, Ayhan, “İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi”, Din ve Hayat 
Dergisi, Ankara, 2015, S. 24, s.71.
Sayısallaştırma, kâğıda basılı belgelerin bilgisayar ortamında dijital ola-
rak muhafaza edilmesine denir.
Enegre zararlıları ile mücadele IPM (Integrated Pest Management) eser-
lerdeki biyolojik bozulmaları kontrol altına almak için önleyici tedbirleri 
kapsar.
Formaldehit; CH2O formülüne sahip organik bir bileşik olup zehirli ve 
kanserojen bir kimyasaldır.
Polisakkaritler; monosakkarit birimlerinin birleşmesi ile oluşmuş, nişas-
ta, glikojen gibi kompleks yapılı karbonhidratlardır.
Fümigasyon; böcek, mantar ve bakteri gibi zararlı etmenleri öldürmek 
amacı ile kapalı ortamda gaz halinde bir kimyasal madde vermek ve be-
lirli bir süre bu gazı ortamda tutma işlemidir.

DİPNOTLAR

Selçuk, H., Müzelerde Böcek ve Küf Kontrolü, Ege Basım, İst., 2004, s. 38.
Keleş, E., Yazma ve Nadir Matbu Eserlerde Stegobium paniceum (L.) Za-
rarı ve Mücadelesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Programı, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
İnert gazlar; belirli şartlar altında kimyasal reaksiyona girmeyen gaz-
lardır.
IFLA; IFLA International Federation of Library Associations and Institu-
tions (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu)
Özden, Ö,. “Washi Japon Kağıdı”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 
Ankara, (Kasım 2006) Y/45 N/539. Japon Kağıdı, adından anlaşılacağı 
gibi bu kağıtların üretildiği yer Japonya’dır ve endemik olarak yetişen 
üç bitkinin uzun soymuk lifl erinden geleneksel yöntemlerle elde edil-
mektedirler.

7
8

9

10

11

yon süpürgesi (conservac) ile uzaklaştırılmış ve depo-
lar temizlenmiştir. De� erler ve yazmaların ra� arla te-
masında cildin çizilmesini ve aşınmasını engellemek 
için raf altlarına Japon kâğıdı serilmiştir.

2017 yılında Arşiv kâğıt ve cilt bölümü, uluslarara-
sı standartlarda revize edilmiştir. Kâğıt ve cilt atölye-
sinin yanına kimya laboratuvarı eklenmiştir. Personel 
eğitimi, kağıt restorasyonu alanında stajyerlerin yetiş-
tirilmesi, yeni çıkan restorasyon malzemelerinin taki-
bi ve depoların periyodik bakımı gibi çalışmalar arşiv 
personelleri tarafından yürütülmektedir.

Şer’iyye Sicilleri Arşivi restorasyon merkezine 
alınan de� erlerin hasar durumları ve diğer özellikle-
ri “belgeleme formu”na kaydedilmektedir. Onarıma 
alınmadan önce her bir de� erin ön ve arka kapağı ile 
hasarlı yerleri fotoğra� anmaktadır. Hepa filtreli kon-
servasyon süpürgesi ile tozu alındıktan sonra de� e-
rin kâğıdına uygun bir Japon kâğıdı11 seçilerek eksik 
kısımları tamamlanmaktadır.  Kâğıt onarımı biten 
de� erin formaları ibrişim ile dikilmektedir. Dikiş izle-
rinden daha önce şiraze varlığı tespit edilirse şirazesi 
örülür. Cilt kapaklarının restorasyonu aslına uygun 
olarak ve geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak ya-
pılmaktadır.

Defterlerde bulunan böcek öğüntüle-
ri, toz vb. kirlilikler hepa fi ltreli konser-
vasyon süpürgesi (conservac) ile uzak-
laştırılmış ve depolar temizlenmiştir.



Osmanlıda vakı�ar, eğitim-öğretim başta 
olmak üzere, sosyal ve ekonomik açıdan çok 
geniş bir alanda faaliyet göstermekteydiler. 

Osmanlı tarihi boyunca küçük ve büyük ölçekli binlerce 
vakıf kuruldu. Nakit para, ev, dükkân, bağ, bostan gibi 
menkul ve gayrimenkul birçok varlık vakfedilebilirdi. 
Küçük ölçekli vakı�ar mütevazı varlık ve gelirlere 
sahipti. Haremeyn, selâtîn ve paşa vakı�arı gibi daha 
büyük ölçekli olanlar ise, değişik yerlerde bulunan 
birçok gayrimenkul ve gelire sahiplerdi.

Küçük veya büyük ölçekli bütün vakı�arın işletme 
şartlarını belirleyen ve vakfiye adı verilen bir kuruluş 
belgesinin düzenlenmesi hukukî bir zorunluluktu. 
Vakı�arın bütün işleyiş kurallarını açıklayan bu 
belgeler, mutlaka bir kadıya tescil ettirilir ve şer‘iyye 
siciline kaydedilirdi. Kadıya tescil ettirilmeyen vakfiye 
hukukî bir geçerlilik taşımaz, vakıf da kanunen geçersiz 
olurdu.

Vakfiyelerde, ilgili vakfın menkul ve gayrimenkul 
varlıkları, bunların ne şekilde işletileceği, personelin 
görevleri ve onlar için tayin edilen ücretler, vakfa ait 
gelirlerin toplanması ve toplanacak gelirlerden hangi 
ölçüde kimlerin yararlanacağı gibi maddeler ayrı ayrı 
belirtilirdi. Böylece, vakıf sahibinin temel hedefinin 
gerçekleşmesini sağlayacak şartlar madde madde ilan 
edilmiş olurdu.

Vakı�ar, Osmanlı sisteminin en önemli kurumları 
arasında yer almaktaydı. Vakı�arın kuruluş belgesi 
olan vakfiyeler de bu sistemin anlaşılması için birincil 
kaynak niteliği taşımaktadır. Vakı�ar Genel Müdürlüğü 
Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı 

ŞER‘İYYE SİCİLLERİNDE
KAYITLI VAKFİYELER

VE KATALOĞU
Dr. Kenan YILDIZ

İSAM Kütüphanesi
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Müzesi Arşivi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arşivi, İstanbul Mü�ülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi 
gibi muhtelif merkezlerde önemli sayıda vakfiye 
bulunmaktadır. Vakfiyeler bu arşivlerin bir kısmında 
müstakil vakfiye olarak, bir kısmında ise de�erlerin 
içerisinde dağınık vaziyette kayıtlı haldedir. Bu 
arşivlerde bulunan belgeler üzerinden, gerek vakı�ar 
gerekse vakfiyelerle ilgili nazariyat ve tatbikat 
açısından birçok çalışma yapılmıştır. Söz konusu 
çalışmalar; müstakil vakı�ara dair olanlar, vakı�arın 
toplumsal ve ekonomik yönleri ile ilgili araştırmalar, 
vakfiyelerin transkripsiyonlu yayınları1 ve vakfiye 
kataloglarının yayını şeklinde tasnif edilebilir.

Özellikle İstanbul, Anadolu, Rumeli ve Ortadoğu 
coğrafyasına ait 25.000 civarındaki şer‘iyye sicili 
içinde kayıtlı bulunan vakfiyelerin tespit edilmesi de 
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu de�erlerdeki vakfiye 
suretlerini bütün olarak derleyen bir katalog maalesef 
mevcut değildir. Buna karşılık, yakın zamanda 
yayınlanmış olan bir çalışma bu alandaki önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır. Söz konusu katalog, İstanbul 
Mü�ülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’ndeki sicillerde yer 
alan vakfiye suretlerini tespit eden bir çalışma olarak 
dikkati çekmektedir.2 

İstanbul Mü�ülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’nde 
bulunan de�erlerdeki vakfiyeleri derleyen kataloğun 
künyesi İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler 
Kataloğu’dur. İSAM yayınlarından çıkan eser Bilgin 
Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt ve 
Esra Yıldız tarafından hazırlanmıştır. 

İstanbul Mü�ülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde 
İstanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar başta olmak üzere 
27 ayrı Osmanlı mahkemesine ait 9885 cilt şer’iyye 
sicil de�eri bulunmaktadır. Bütün bu de�er grubu 

içinde 3950’si para vakfı olmak üzere tespit edilen ve 
kataloglanan toplam vakfiye sayısı 9867’dir.3

Bir mahkemenin sorumluluk alanları, tutulan 
de�er sayısı ve bu de�erlerin kapsadığı yıl aralığı ile 
ihtiva ettiği vakfiye sayısı arasında doğru bir orantı 
olduğu görülmektedir. Nitekim, en çok vakfiye tespit 
edilen (2665 adet) mahkemelerin başında 454 yılı 
kapsayan (888-1342/1483-1923) Evkâf-ı Hümâyûn 
Müfettişliği gelmektedir. Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde 
bulunan de�erler,4 kapsadıkları yıl aralıkları, ihtiva 
ettikleri vakfiye sayısı ve vakfiyelerin yıl aralığı tabloda 
gösterilmiştir.

Küçük veya büyük ölçekli bütün vakıfl arın işletme şartlarını belirleyen
ve vakfi ye adı verilen bir kuruluş belgesinin düzenlenmesi hukukî bir

zorunluluktu. Vakıfl arın bütün işleyiş kurallarını açıklayan bu belgeler,
mutlaka bir kadıya tescil ettirilir ve şer‘iyye siciline kaydedilirdi.



İLKBAHAR 2018/143976

Siciller5 De�er
Adedi

De�erlerin
tarih aralığı

Vakfiyelerin
tarih aralığı

Vakfiye
Adedi

335

665

544

155

16

192

129

248

155

801

648

2144

108

178

1041

231

179

277

174

631

40

801

8

3

40

36

106

İstanbul

Ahi Çelebi

İstanbul Bâb

Balat

Bakırköy

Davutpaşa

Evkâf Muhasebeciliği

Mahmutpaşa

Mülgâ Beledî Kassamlığı

Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği

Rumeli Kazaskerliği ve Sadareti

Kısmet-i Askeriyye

Mahfel-i Şer’iyyat

(1010/1601 yılına kadar Galata’ya
sonra Eyüp’e bağlı)

(Balkanlar: Varna, Köstendil 
vs.)

Anadolu Kazaskerliği ve Sadareti

Galata

Beşiktaş

Kasımpaşa

Tophane

Yeniköy

Havass-ı Refia (Eyüp)

Hasköy

Üsküdar

Adalar

Beykoz

Kartal

Bilâd-ı Metruke

Beytülmâl Kassamlığı

256 1021-1335 / 1612-1917

396 1063-1326 / 1653-1908

948 1076-1319 / 1665-1901

155 1146-1241 / 1734-1826

2 1329-1338 / 1911-1920

264 1147-1329 / 1735-1911

175 1047-1073 / 1637-1662

66 1249-1324 / 1833-1906

7 1071-1264 / 1661-1848

2665 888-1341 / 1483-1923

1226 958-1320 / 1551-1902

263 1000-1331 / 1591-1913

15 1284-1306 / 1867-1889

11 1292-1331 / 1875-1913

752 994-1339 / 1586-1920

100 1008-1092 / 1600-1681

130 1090-1308 / 1680-1891

260 975-1319 / 1568-1902

149 1126-1300 / 1714-1883

627 977-1335 / 1569-1917

29 1038-1200 / 1628-1786

1336 925-1341 / 1519-1922

3 1201-1253 / 1787-1837

9 1258-1339 / 1842-1921

7 1273-1328 / 1856-1910

16 1238-1292 / 1823-1876

0 1238-1292 / 1823-1876

1021-1342 / 1612-1923

1063-1327 / 1653-1909

1076-1327 / 1665-1909

964-1255 / 1556-1839

1302-1341 / 1884-1923

1196-1342 / 1782-1923

1043-1263 / 1633-1846

1241-1341 / 1825-1923

1066-1303 / 1655-1885

888-1342 / 1483-1923

950-1332 / 1543-1914

1000-1342 / 1591-1923

1271-1327 / 1854-1909

1247-1341 / 1831-1923

943-1343 / 1536-1924

960-1327 / 1553-1909

1004-1342 / 1595-1923

960-1327 / 1553-1909

959-1333 / 1552-1914

978-1342 / 1570-1923

955-1254 / 1548-1838

919-1342 / 1513-1923

1178-1330 / 1764-1912

1328-1342 / 1910-1923

1129-1342 / 1717-1923

1190-1295 / 1776-1878

1254-1327 / 1838-1909
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Siciller5

Eserin giriş kısmında genel bir vakıf 
değerlendirmesi yapılmakta, yukarıda sözü edilen 
muhtelif arşivlerdeki vakfiyeler ve vakıf belgeleri 
hakkında genel bilgiler verilerek yayınlanan 
katalogun değeri vurgulanmaktadır. Kataloğu 
oluşturulan vakfiyeler, bulundukları sicillerin ait 
oldukları mahkeme isimleri (Kasımpaşa Mahkemesi, 
Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi, Üsküdar Mahkemesi 
gibi) altında birer bölüm şeklinde gruplandırılmış 
olmakla birlikte, bütün vakfiye kayıtlarına ilkinden 
sonuncusuna kadar müteselsil numara verilmiştir. 
Bu sayede dizinden tespit edilen bir vakfiye kaydına 
doğrudan ulaşılabilmektedir. Bu bilgilerden sonra 
sırası ile, ilgili mahkeme sicillerinin başlangıç ve 
bitiş yılı, sicillerin genel toplamı, tespit edilen 
vakfiyelerin sayısı ile ilk ve son vakfiyenin taşıdığı 
tarih verilmektedir.

Örneğin, Kısmet-i Askeriye Mahkemesi başlığı 

altında vakfiyeler listesinden önceki bilgiler şu şekilde 
verilmektedir: “Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi’nde 
1000-1342 (1591-1923) yılları arasında, 332 yıllık 
bir zaman zarfında 2138 adet sicil tutulmuş olup 
bu sicillerde kayıtlı vakfiye sayısı 263 adettir. Bu 
mahkemeye ait vakıf kayıtları 1 Safer 1000 (5 Kasım 
1591) tarihinde başlayıp 27 Receb 1331 (2 Temmuz 
1913) tarihinde son bulmaktadır. Vakfiyelerin tamamı 
Türkçe’dir.”6

Katalog başlıklarının oluşturulmasında önem 
arz eden bütün detayların dikkate alınmış olduğu 
görülmektedir. Vakıf araştırmacılarının ihtiyaç 
duyabileceği başlıklar olan vakıf sahibinin ismi, 
vakfedilen şeyin türü (para, ev, dükkân vs.), vakfın 
yeri, tarihi ve son olarak da kime-neye vakfedildiği 
şeklindeki başlıklar altında vakfiyelerin muhtevaları 
yansıtılmıştır. Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği 
Mahkemesi’nden birkaç örnek şöyledir:7

Sıra
nr.

1335

1336

1337

1359

1360

Sicil
nr.

1

1

1

1

1

Varak 
nr.

1/B
2/A

2/B

6/B

27/A
-

28/A

28/A-
B

Dili

Dili

Dili

Dili

Dili

Dili

Vâkıfı

Mısır Paşası 
Mehmed Paşa

Abdülbâki b. 
Hasan

Sâliha Hatun bint 
Abdullah

Şemsiruhsar Hatun 
bint Abdulga�âr

Mustafa b. 
Abdülmennân

Tarihi

yok

30 L 
1016

1 N 
997

30 R 
1022

30 R 
1022

Mevkûfatın 
Cinsi

İki ev, iki 
dükkan

Ev

Ev

1100 adet 
altın

240.000 
guruş

Mevkûfatın 
Yeri / 

Mahallesi

Nevbethâne 
M

Kızılminare 
M

Camcıali M

Saraylı

Haremağası

Vakfedildiği
Cihet

Evlâdına ve 
Medine

fukarasına

Evlâtlarına ve 
fukaraya

Kendisine, 
evlâdına ve Medine 

fukarasına

Mescid-i 
Nebevî’de ruhuna 

Kur’an okuma

Mescid-i 
Nebevî’de ruhuna 

Kur’an okuma
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Kataloğun sonuna Vakı�ar, Mevkûfât Mahalli ve 
Vakıf Cihetleri dizinleri olmak üzere üç farklı indeks 
konulmuştur. Araştırmacının vakfiyelere ulaşmasını 
kolaylaştıracak bir kapsam, esneklik ve incelikte 
hazırlandığı görülen söz konusu dizinler, bu açıdan 
da oldukça yarar sağlayacak bir nitelik taşımaktadır. 
Bir vakfın birden fazla vakfiye sureti mevcutsa onların 
tespit edilebilmesi de bu dizin sayesinde mümkün 
olmaktadır.

İstanbul mahkemelerine ait sicillerdeki bütün 
vakfiye kayıtlarını ihtiva etmesi bir tarafa, bu 
mahkemeler hakkında derli toplu bilgiler sunması 
açısından da elimizdeki kataloğun ayrı bir yere sahip 
olduğu söylenebilir. Zira, İstanbul ve Bilâd-ı Selâse’de 
(Galata, Eyüp, Üsküdar) faal olan mahkemeler 
hakkında literatürde bu özellikte hiçbir araştırma 
mevcut değildir. Kataloğa bu açıdan bakıldığında, 
İstanbul’daki 26 kadı ve nâib mahkemesinin 
tanımlanmasının gerekliliği ve daha derinlikli 
çalışmalara ihtiyaç bulunduğu açığa çıkmaktadır.

İlk bakışta yalnızca İstanbul merkezli vakı�arı 
ihtiva etmekteymiş gibi görünse de, yayınlanan 
kataloğun İstanbul dışında kurulmuş olan 
bazı vakı�ara ait kayıtları içerdiği de ayrıca 
vurgulanmalıdır. Amasya, Antakya, Antalya, Antep, 
Arapgir, Bosna, Bolu, Diyarbakır, Edremit, İzmir, 

İzmit, İznik, Mora, Rodos, Rusçuk, Selânik, Üsküp, 
Yozgat gibi yerler bunlardan bazılarıdır. Günümüze 
ulaşmış olan İstanbul dışındaki siciller (Anadolu, 
Rumeli, Ortadoğu coğrafyası vd.) üzerinde de benzer 
bir çalışmanın yapılarak mevcut bütün vakfiyelerin 
bir katalogda hatta bir veri tabanında bir araya 
getirilmesi ve araştırmaya açılmasının, Osmanlı 
vakı�arının anlaşılması açısından çok daha yararlı 
olacağı şüphesizdir.

1

2

Değerli bir örnek için bkz. Balkanlar’da Osmanlı Vakıfl arı: Vakfiyeler, 
Bulgaristan = Ottoman Waqfs in the Balkans: Waqf Deeds Bulgaria, 3 
c., haz. Halit Eren, Önder Bayır, Mustafa Oğuz, Zekai Mete, IRCICA, İs-
tanbul, 2012.
Sadece İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’nde bulunan defter-
lerdeki vakfiyeleri derleyen kataloğun künyesi şöyledir: Bilgin Aydın, 
İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul Şer‘iyye 
Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu, İSAM Yay., Ankara, 2015, 708 s., ISBN 978-
975- 389-853- 9.

DİPNOTLAR
Bu arşiv, “vakfiye suretlerinin kayıtlı bulunduğu en önemli arşiv” konu-
mundadır. Bkz. Aydın ve dğr., a.g.e., s. 14-15.
Mahkemeler ana mahkeme ve ona bağlı nâiplik mahkemesi şeklinde 
gruplandırılmıştır. Tabloda kalın renkle yazılanlar ana mahkemeler, on-
ların altında düz renkle gösterilenler ise üstündeki kadılığa bağlı nâiplik 
mahkemesidirler.
Mahkeme sicilleri
Aydın ve dğr., a.g.e., s. 241.
Aydın ve dğr., a.g.e., s. 103.

3

4

5
6
7
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İstanbul mahkemelerine ait siciller-
deki bütün vakfi ye kayıtlarını ihtiva et-
mesi bir tarafa, bu mahkemeler hakkında 
derli toplu bilgiler sunması açısından 
da kataloğun ayrı bir yere sahip olduğu 
söylenebilir.

Bünyam
in Veled-i M

osi’nin vakfiyesi (Şer’iyye Sicilleri A
rşivi Evkaf-ı H

üm
ayun M

üfettişliği M
ahkem
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İSTANBUL MAHKEMELERİ
ŞER‘İYYE SİCİLLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Ekrem TAK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi



Günümüze ulaşan 10.000 de� erle yakınçağ 
İslam dünyasının ve Osmanlı tarihinin en 
büyük hukuk külliyatlarından birini oluştu-

ran Şer‘iyye Sicilleri, XV. yüzyıldan itibaren özellikle 
İstanbul’da faaliyet gösteren 26 ayrı mahkemenin ve 
Osmanlı coğrafyasının muhtelif bölgelerinde irili 
ufaklı yüzlerce kazâ mahkemelerinin hukukî ve idarî 
tasarru� arını belgeleyen en önemli arşivlerden biridir. 
Şer‘iyye Sicilleri, şahısların hukukî haklarının korun-
ması ve belgelenmesinin yanı sıra, tarihî, sosyal ve 
iktisadî araştırmalara kaynaklık etmesiyle de oldukça 
önemli bir kaynak türüdür.  

Şer‘iyye Sicili, “kadılar tara-
fından görülen davalar ile kadı-
ların idarî ve hukukî faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan her türden 
belgenin kaydedildiği de� er” 
şeklinde tanımlanabilir. Bu def-
terler ayrıca “kadı sicili”, “kadı 
dîvânı” ve “sicillât-ı şer‘iyye” ad-
larıyla tanınmaktadır.

Sicil tutma geleneğinin Os-
manlı Devleti’nde ne zaman 
başladığı bilinmemektedir. Si-
ciller kadılık müessesesinin 
ortaya çıkışına paralel olarak 
tutulmuş olabileceği gibi, mahkeme faaliyetlerinin ar-
tışına ve merkezî hükümetin taleplerine bağlı olarak 
daha geç bir tarihte de ortaya çıkmış olabilir. Osmanlı 
Devleti’nden günümüze ulaşmış en eski siciller Fatih 
dönemine ait Bursa kadılığı sicilleridir. Bu sicillerin 
en eski tarihlisi H.860/M.1455-56 yılından başlamak-
tadır.1 Daha önceki dönemlere ait siciller muhtemelen 
Timur ve Karamanoğulları’nın Bursa’yı istilâları sıra-
sında yanmış veya yok olmuştur.2 

Osmanlı Devleti’nden günümüze intikal eden si-
ciller arasında hem tarihlerinin eskiliği hem de muh-
teva zenginliği bakımından İstanbul sicilleri ayrı bir 
öneme sahiptir. Çünkü İstanbul sicilleri sayıca Os-
manlı döneminden günümüze ulaşmış diğer bütün 

mahkemelerin sicillerinin toplamından daha fazladır. 
Başta İstanbul ve Bilâd-ı Selâse mahkemeleri (Eyüp, 
Üsküdar ve Galata) ve bunlara bağlı nâibliklerin sicil-
leri olmak üzere Rumeli ve Anadolu kazaskerlik mah-
kemeleri ile Kassam ve Vakıf mahkemeleri sicillerinin 
toplam sayısı 10.000’i bulmaktadır. 

İstanbul mahkemeleri arasında sayıca en faz-
la sicile sahip olan mahkeme İstanbul Kısmet-i As-
keriye mahkemesidir. Bu mahkemeye ait sicil sa-
yısı 2144’e ulaşmakta olup mahkemenin en eski 
tarihli sicili H.1000/M.1591-92, son tarihli sicili ise 

H.1342/M.1923-24 yılına aittir.

İstanbul kadı sicilleri için-
de en düzenli koleksiyon-
lardan birisi de Üsküdar ka-
dılığına aittir. Bu kadılığın 
faaliyetleri sonucunda oluşan 
siciller, Yavuz Sultan Selim dö-
neminden Cumhuriyet’in ku-
ruluşuna kadar geçen süre içeri-
sinde Üsküdar’ın dört yüz yıllık 
tarihini bütün zenginlikleriyle 
ortaya çıkaran büyük bir kül-
liyat teşkil eder. Üsküdar sicil-
lerinin ilki H.919/M.1513-14 
yılından başlamakta son sicil ise 

H.1342/M.1923-24 yılına ait bulunmaktadır. Üsküdar 
kadılığına ait 801 sicil mevcuttur. Osmanlı İmparator-
luğu sınırları içerisinde sicil sayısı bakımından Üskü-
dar en zengin mahkemelerin başında gelmektedir. 

Şer’iyye Sicillerinin Akıbeti
Siciller tabii afetler, suistimaller ve sicilleri tutan 

kadıların, bunları hale� erine devri esnasında göster-
dikleri ihmalkâr tutumlar sonucunda büyük oranda 
yok olmuş olmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı 
İstanbul kadılığının XV ve XVI.  yüzyıla ait sicilleri 
günümüze ulaşmamıştır. Yukarıda da arz edildiği gibi 
Üsküdar kadılığının 1074 sicili günümüze ulaşmış-
ken, büyük bir kadılık olan İstanbul kadılığına ait sa-
dece 334 sicil günümüze ulaşmıştır. Bu sicillerin ilki 

Osmanlı Devleti’nden 
günümüze intikal eden sicil-
ler arasında hem tarihlerinin 
eskiliği hem de muhteva zen-
ginliği bakımından İstanbul 
sicilleri ayrı bir öneme sahiptir. 
Çünkü İstanbul sicilleri sayıca 
Osmanlı döneminden günümü-
ze ulaşmış diğer bütün mah-
kemelerin sicillerinin topla-
mından daha fazladır.
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H.1021/M.1612 yılından başlamaktadır. Eyüp ve Ga-
lata kadılıklarının da XV ve XVI.  yüzyıla ait çok az 
sayıda sicili mevcuttur.

Şüphesiz arşivler için en tahrip edici felaketlerden 
biri olan yangınlar sicillerin kaybında en büyük etken-
dir. Bu yangınlar çoğu zaman şehrin geniş bir bölü-
münde etkili olmuş ve mahkemelerle birlikte mevcut 
siciller de yanmıştır. Mesela, H.1241/M.1825-26 tari-
hindeki Hoca Paşa yangınından bahseden Abdurrah-
man Şeref Bey, Mahmud Paşa mahkemesi sicillerinin 
de bu esnada yanmış olduğunu, daha sonra halkın 
elindeki hüccet ve îlâmların ücretsiz olarak kaydetti-
rilmesi için Bilâd-ı Selâse ve İstanbul kadılarına buy-
ruldular gönderildiğini ifade etmektedir.3

Osmanlılarda mahkemeler için inşa edilmiş kamu 
binaları mevcut olmadığı için sicil kayıpları çok fazla 
olmuştur. Mahkemeye ait kayıtlar kadının evinde veya 

camide saklanıyor ve kadılar görevden ayrılırken sicille-
ri de hale� erine devrediyordu. Abdurrahman Şeref Bey 
Osmanlı arşivlerine dair değerlendirmelerde bulunduğu 
bir makalesinde İstanbul’da mevcut Şer‘iye Sicilleri’nin 
dağınık bir halde olduğunu, siciller için hususî arşivler 
yapılmadığından sicillerin medrese odalarına veya cami 
dolaplarına atılıverdiğini söylemektedir. 

İstanbul kadılığı ile diğer İstanbul mahkemeleri 
1836 yılında Bâb-ı Meşîhat’a taşındıktan sonra sicil-
lerin bir bölümü buraya nakledilmişti. Musa Kazım, 
Osmanlı arşiv belgelerini incelediği makalesinde 
Bâb-ı Meşîhat’de “İstanbul kadılığı kuyûdât ve sicillât-ı 
kadîmesinin” iki odada muhafaza edildiğini, mahke-
melerin yeni sicilleri için başka bir mahzen yapıldı-
ğını belirtmektedir.4 Bu maksatla inşa edilen Şer‘iye 
Sicilleri Arşivi, Osmanlı Devleti’nde Hazine-i Evrâk’ın 
kurulmasından yaklaşık yarım asır sonra kurulmuş-
tur. Günümüzde ise İstanbul kadı sicillerinin tamamı, 
İstanbul Mü� ülüğü Şer‘iye Sicilleri Arşivi ile Meşîhat 
Arşivi’nde muhafaza edilmektedir. 

Şeri‘yye Sicillerinin Önemi
Öncelikle kadı sicilleri, mahkemelerin hukukî fa-

aliyetlerini yansıttığından Osmanlı devletinde işleyen 
hukukun yapısını açıklamak ve İslam hukukunun 
son dört asrına ait uygulamaları görmek bakımından 
önemlidir. Hukuk tarihçileri Osmanlı hukuk mev-
zuatını, şer’î ve örfî kanunların uygulanış şekillerini 
Şer‘iye Sicilleri’nden tespit edebilmektedirler.5

Şer‘iye Sicilleri, tutuldukları devrin iktisadî ve ticarî 
hayatına ışık tutan belgeler olarak bir bölgede üretilen, 
satılan, ihraç ve ithal edilen malları, servet ve mal da-
ğılımını, alım-satım, alacak-borç ilişkilerini, mübadele, 
kredi, vekâlet ve kefâlet, dönemin rayiç para miktarları-
nı, i� as davalarını ve ticarî hayatta karşılaşılan her türlü 
meselelerle alakalı belgeleri ihtiva etmektedir.

Bunun yanı sıra ticaretin yapıldığı han, dükkân, 
ambar gibi ticarî işletmelerin fizikî yapıları, işleyişleri 
ve kira rayiçleri ile ilgili bilgiler sicillerden temin edi-
lebilmektedir. Ayrıca ticaret erbabının, esnaf ve sanat 
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örgütlerinin yapısı, usta ve işçilerin ücretleri sicille-
re yansımıştır. Ölçü ve tartıda yapılan usulsüzlükler 
üzerine mahkemeye intikal etmiş davaların yanı sıra, 
pazarda satılan mallara mevsimine göre konulan narh 
fiyatları ve esnafın narhın üzerinde veya altında satış 
yapmalarından dolayı geçirmiş oldukları te� iş ile ilgili 
kayıtlar sicillerde ekonomik hayatla ilgili en sık rastla-
nılan belgelerdir.

Mesela 2 Kasım 1726 tarihinde İstanbul kadılığın-
da kaydedilen bir narh belgesinde ikinci bir emre ka-
dar İstanbul çarşı-pazarlarında satılacak pastırma ve 
sucuğun alış ve satış fiyatları belirlenmiştir. Buna göre 
satıcıların Kayseri pastırmasının okkasını otuz sekiz 
akçeye alıp en fazla kırk akçeye satmalarına,  yerli yaş 
sucuğun okkasını dokuz akçeye alıp on akçeye satma-
larına karar verilmiştir. 

İstanbul’daki pastırma ve sucuklara veri-
len narh
İstanbul’da olan pastırmacı ve sucukçulara 
müceddeden verilen narhdır ki zikr olunur. 
Fî 7 Rebî‘ilevvel sene [1]139. Kayseri pastır-
ması 1 kıyye 38-40 Otuz sekiz akçeye iştirâ 
Kırk akçeye bey‘ oluna. Karadeniz pastır-
ması 1 kıyye 8-10 Sekiz akçeye iştirâ On ak-
çeye bey‘ oluna. Kili pastırması 1 kıyye 6-8 
Altı akçeye iştirâ Sekiz akçeye bey‘ oluna. 
Yerli pastırması 1 kıyye 16-18 On altı akçe-
ye iştirâ On sekiz akçeye bey‘ oluna.  Yerli 
kuru sucuk 1 kıyye 16-18 On altı akçeye 
iştirâ On sekiz akçeye bey‘ oluna Ankara 
pastırması 1 kıyye 28-30 Yirmi sekiz akçeye 
iştirâ Otuz akçeye bey‘ oluna Şumnu sucuk 
kurusu 1 kıyye 10-12 On akçeye iştirâ On 
iki akçeye bey‘ oluna Edirne pastırması 1 
kıyye 10-12 On akçeye iştirâ On iki akçeye 
bey‘ oluna Yerli yaş sucuk 1 kıyye 9-10 Do-
kuz akçeye iştirâ On akçeye bey‘ oluna6

İstanbul kadılığı sicilleri ilgili olduğu saha itibariy-
le suriçindeki mimarî eserlere ait mühim bilgiler ih-
tiva etmektedir. İstanbul kadısının şehrin imarına ait 

denetim mesuliyeti tanzim ettiği sicillerinde mevzuyla 
ilgili zengin kayıtların toplanmasına sebep olmuştur. 

İstanbul’da gayrimenkullerin muhtelif vesilelerle 
yapılan sayımları, yangınların tahrip ettiği mekânlar 
ve bunlara ait tesbit çalışmaları, mimarî keşi� er için 
tutulmuş kayıtlara sıkça rastlanır.

Sicillerde sıkça görülen aile hukuku ile ilgili davalar 
hem hukuk tarihi hem de sosyal tarih çalışmalarında 
kaynak olarak kullanılabilmektedir. Mesela evlenme, 
boşanma, nafaka, mihir, miras, vasiyet vb. konulu bel-
geler bu tür hukukî belgeler olup aile hukukunun uygu-
lanışı ve var olan gelenek ve adetleri yansıtabilmektedir. 

Mesela 1519 yılının Kasım ayında Üsküdar mahke-
mesinde görülen bir davada Mahmud isimli şahıs mah-
kemeye müracaat ederek kızgınlık hali ile eşine “boş ol” 
dediğini ancak üç talak vermediğini beyan etmiştir. 
Bunun üzerine kadı Bulgurlu cemaatinden Mahmud’u 
tanıyanlara onun eşine üç defa “boş ol” deyip demedi-
ğini sormuş, cemaat ise böyle bir şey duymadıklarını ve 
bilmediklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine kadı 
Mahmud’dan üç talak vermediğine dair yemin etmesi-
ni istemiş, Mahmud’un da yemin etmesi üzerine eşi ile 
tekrar nikâh tazelemelerine karar vermiştir.7

Kazıyye oldur ki Mahmud b. Murad şer‘-i 
şerîf-i Muhammedî ve divân-ı latîf-i Ahmedî 
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meclisine hâzır olup şöyle takrîr-i kelâm kı-
lıp dedi ki ben gazabla avretim boş ol dedim 
ama üç talâk boşamadım deyicek karye-i 
Bulgurlu cemâ‘ati cem‘ edip te� îş ve tefahhus 
olundu cemâ‘at-i kesîrûn cevâb verip dediler 
ki mezkûr Mahmud üç talâk verdiği[n] işit-
medik bilmeziz deyu şehâdât eylediklerinden 
sonra mezkûr Mahmud üç talâk vermediğine 
yemîn ettirilip tecdîd-i  nikâh  alınıp de� ere 
sebt olundu. Tahrîren fî evâhiri Zilka‘de min 
şuhûr-ı sene hamse ve ışrîn ve tis‘a-mi’e.

Sicillerde ayrıca asayiş ve emniyetle ilgili belgeler 
de bulunmaktadır. Devlete isyan eden asiler, iç karı-
şıklıklar, silahlı olaylar, hırsızlar, yolculara, göçebelere, 
kervanlara yapılan taarruzlar vs. gibi ülkenin asayiş ve 
emniyeti ile ilgili belgeler bulmak mümkündür. Ayrıca 
sicillere yansıyan belgelerden bir bölgenin veya bir dö-
nemin suç çeşitleri ve oranları tespit edilebilmektedir. 

Şer‘iyye Sicilleri kaydedildiği bölgenin yerel tarihi-
ni aydınlatmasının yanı sıra merkezî idarenin ve devlet 
teşkilatının işleyişi hakkında da önemli bilgiler ihtiva 
edebilmektedir. Merkezden gönderilen idarî, siyasî, 
içtimaî, iktisadî çeşitli olaylara dair her türlü ferman, 
berat, emir, buyruldu, mektup, dîvân tezkiresi vs. gibi 
resmî belgelerin birer suretleri sicillere kaydolunurdu. 
Sicillerde bu tür belgelerin ilgili olduğu devlet idaresi, 
ilgili tayin ve atamalar, idarî birimlerin taksimatı ve gö-
revlilerin tayinleri, reâyadan toplanan bazı vergiler, yer-
li tebaa ve gayrimüslimler için uygulanan hukukî, idarî, 
siyasî muameleler vs. ile ilgili eski devlet teşkilatının ya-
pısını ortaya koyan birçok belge ve bilgi bulunmaktadır. 

Şer’iyye Sicilleri Osmanlı İmparatorluğu’nun 
askerî yapısına dair bilgiler de ihtiva etmektedir. Özel-
likle savaş dönemlerinde sicillere yansıyan hazırlıklar, 
kazalardan mühimmat ve levazım toplanması, topla-
nan eşyanın çeşidi, askerin konaklayacağı menzille-
rin hazırlanması, menzillerin nereler olduğu, askerin 
yiyecek-içeceğinin neler olduğunu gösteren belgeler 
harp tarihi için ihmal edilemeyecek kaynaklardır. 

Sefer-i hümâyun için gönderilen hassa atlar 
için alınan arpa ve otluk
Sefer-і hümâyûna gönderilen hâssa atlar 
için alınan arpa ve otluk beyân eder Der 
Üsküdar, hâssa atlara Cev kile 10, kıy-
met 100. Otluk alındı kıymet 30. Karye-i 
Pendik’te Cev kile 10, kıymet 100. Ücret-i 
kirâye-i cev 16. Kasaba-i Gekvize’de Cev fî 
12, kile 10, kıymet 120. Konak-ı Hereke Cev 
kile 10, fî 12 kıymet 120. Ücret-i kirâye-i 
cev 15. Bahâ-i saman 25. Araba bârgirleri 
doksan dokuz re’s. Harc-ı bârgirân-ı araba-i 
mîrî. Der Üsküdar Cev müd 1, kile 4, şinik 
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3 kıymet 247. Otluk 80, bahâ-i saman 60. 
Kasaba-i Gekvize’de Şa‘îr müd 1, kile 4, şinik 
3 fî 12 kıymet 297. Hereke konağında Şa‘îr 
müd 1, kile 4, şinik 3 kıymet 297. Bahâ-i 
na‘l-ı bârgirân 20 pây kıymet 40. Tahrîren fî 
evâilі Ramazâni’l-mübârek sene 941.8

Şer‘iyye Sicilleri Türk mimarî tarihi ile ilgili de bir-
çok belgeyi ihtiva etmektedir. Zira herhangi bir yapı 
kadıdan izin alınmadan inşa edilmezdi. Bu sebeple si-
cillerin mimarî tarih için en önemli özelliği, özellikle 
günümüze ulaşmamış mimarî yapıların ve sanat eser-
lerinin varlığını ispat etmesidir. Bununla birlikte sicil-
ler aracılığıyla günümüze ulaşmış ancak kitabesi veya 
hakkında yazılı bir bilgi olmayan yapılara dair inşa ta-
rihinden mimarına kadar birçok eksik bilgiyi tamam-
lamak mümkündür. Ayrıca vakı� ara ait dinî ve sosyal 
yapıların te� iş ve kontrolü kadılara ait olduğundan bir-
çok yapının tamir ve tadilatı ile ilgili kayıtlar da siciller-
de mevcuttur. Bu sebeple eski yapıların yapılış tarzları, 
mimarların mimarî anlayışı, kullandıkları malzemenin 
ve alet-edevatın çeşidi hakkında birçok bilgiyi sicil-
lerden temin etmek mümkündür. Vakı� arla ilgili her 
türlü muamelenin kadılar tarafından yürütüldüğü dik-
kate alınacak olursa Osmanlılarda vakıf kurumunun 
ve hayır müesseselerinin kuruluş ve idare tarzını tespit 
edebilmek için sicillerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
Mesela medreselerde eğitim ve öğretim ile ilgili mese-
leler ile müderrislerin sosyal ve ekonomik durumları, 
öğrenci sayısı, medreselerde görev yapan personelin 
durumu ve maaşları hakkında sicillerden bilgiler edini-
lebilir. Vakı� arın kurulmasını, gelişmesini ve geçirdiği 
aşamaları sicillerden takip etmek mümkündür.

Şer‘iyye Sicilleri, tıp tarihi ve insan sağlığı ile ilgili 
konularda da başvuru kaynağı olabilmektedir. Toplu-
mu ilgilendiren bulaşıcı hastalıklar ve bu hastalıklar 
için alınan tedbirler ile bazı cerrahî müdahalelerin 
detayları sicillerde bulunabilmektedir. Hastalarla he-
kimler arasında doğan hukukî ihtila� ar sonucu mah-
kemeye intikal etmiş davalar vasıtasıyla bir devrin 
tabâbet tarihi meselelerini, insanların tedaviye yakla-
şımını öğrenmek mümkündür.

H.1074/M.1663 tarihinde İstanbul’da fıtık hastalı-
ğına yakalanan Murad v. Bahtiyar isimli bir Ermeni, 
mahkemeye müracaat ederek kendisini tedavi etmek 
üzere anlaştığı Mehmed b. Server ile bir tedavi söz-
leşmesi yapmıştır. Murat tedavi karşılığında 1300 akçe 
vereceğini ve eğer operasyon sırasında ölürse ailesinin 
herhangi bir diyet talep etmeyeceğini beyan ederek 
bunu kadı huzurunda kayıt altına aldırmıştır. 

Mahmiye-i İstanbul’da Arabacılar mey-
danı kurbunda sâkin Murad v. Bahtiyar 
nâm Ermeni meclis-i şer‘-i hatîrde işbu 
bâ‘isü’l-kitâb Mehmed b. Server nâm ki-
mesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 
edip ben fıtık marazına mübtelâ olmağ-
la maraz-ı merkūmu benden def ‘ için 
mezkûr Mehmed ile bin üç yüz akçeye kavl 
ve def ‘-i meblağ-ı mezbûr eyledim, eğer 
bi emrillâhi te‘âlâ merkūm Mehmed’in 
mu‘âlecesinden fevt olursam dem ve diye-
tim merkūmdan da‘vâ ve taleb olunmaya 
dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a 
bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevm ( ) şehri 
Rebî‘ilevvel li sene erba‘a ve seb‘în ve elf.
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed b. Mehmed, Mehmed 
b. Ramazan, Resûl b. Rıdvan, Ahmed b. Ab-
dülcebbar ve gayruhüm.9

Şer‘iyye Sicilleri’ne kaydedilen hukukî, idarî, resmî 
belgelerin yanı sıra cilt kapaklarının iç kısmında veya 
boş bırakılan ilk varaklarında bazen kadı ve kâtiplerin 
kaydettikleri çeşitli notlar da kaydedilmektedir. Bu 
notlar kadı, nâib veya kâtibin kültür seviyelerine, ilgi 
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alanlarına veya devrin sosyal olaylarına göre değişik-
lik gösteren özel notlar ve şiirler olabildiği gibi, mah-
keme veya de� er ile ilgili notlar da olabilmektedir. 

Sicillerde edebiyata meraklı bazı kadı ve nâiblerin 
kaydettikleri şiirler ile bazı hikmetli sözler ve yazı 
örneklerine de rastlanmaktadır. Özellikle kadı veya 
nâiblerin görevden ayrılırken kaleme aldıkları şiirlere, 
ruh hallerini ifade eden mısralara çokça rastlanmak-
tadır. Aşağıdaki beyit 1157-1158 (1744-1746) tarihle-
rinde Adana’da kadılık yapan kadının görevden ayrılış 
esnasındaki duygularını şöyle anlatmaktadır. 

Bu bağın bağbânı lâleden çok mürg uçurmuşdur 
Benim gibi hezâr biçâreler konmuş göçürmüşdür 
Şarâb-ı azli içmekden kaçar sanma beni sâkî 
Değildir mansıb-ı dünya cihânda kimseye bakî10

Yine şair ruhlu ve kahve tiryakisi bir mahkeme gö-
revlisi ise Şair Sâfî’nin şu beytini sicile kaydetmiştir:

“Humlar şikeste, cam tehî, yok vücûd-i mey,
İtdün esîr-i kahve bizi, hey zemâne hey!”11

Sicillerde toplum hayatını ilgilendiren olaylara da 
rastlamak mümkündür. Mesela 1012 (1603-04) tari-
hinde İstanbul’da yağmur duası için Okmeydanı’na 
gidildiği sicilde şöyle kaydedilmiştir: 

“Bu gün Ok meydanına vezir-i a‘zam ve 
ulemâ-i kirâm ve meşâyih muhtâc-ı istikâya 
çıkıp şeyh Mahmud Efendi va‘z ve nasihat 
idüp bi-inâyeti’l-lâhi te‘âla hemen ol saat üç 
güne dek bir mertebe yağmur yağdı ki ta‘bir 
olunmaz fî yevmi’s-sebt er-rabi‘ ve’l-ışrîn fî 
Zilka‘de sene 1012.”12

Sicillerde yine toplum hayatını ilgilendiren yangın, 
sel, fırtına, deprem, don, kar, dolu, güneş veya ay tu-
tulmaları gibi olaylar da not edilmiştir. Bununla bir-
likte mevsimin ilk karının yağışı, ilk mahsulün alınışı, 
Ramazan veya bayram günlerinin tayini gibi sicilin ait 
olduğu yerleşim yerini veya halkı ilgilendiren farklı 
olaylar da kaydedilmiştir. 

Örneklerde de görüldüğü üzere sicillere kaydedilen 
bu notlar, sicilin ait olduğu dönemin dînî, sosyal ve kül-
türel hayatına dair önemli katkılar sağlamaktadır.

Şer‘iyye Sicilleri kaydedildiği böl-
genin yerel tarihini aydınlatmasının 
yanı sıra merkezî idarenin ve devlet 
teşkilatının işleyişi hakkında da önemli 
bilgiler ihtiva edebilmektedir. Merkez-
den gönderilen her türlü ferman, berat, 
emir, buyruldu, mektup, dîvân tezkiresi 
vs. gibi resmî belgelerin birer suretleri 
sicillere kaydolunurdu.
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MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE
İstanbul Mü� ülüğü Kütüphanesinde 352-368 de-

mirbaş numarasında kayıtlı ve 17 cilttir. Birinci cilt 
Arapça ve diğer 16 cilt Osmanlıcadır. 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Osmanlı Devleti’nde 
1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve daha çok 
borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içeren 
kanundur. 

Mecelle,  Osmanlı Devleti  zamanında,  Ahmed 
Cevdet Paşa başkanlığındaki ilmi bir heyet tarafın-
dan, İslam Hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl 
ismi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye olan meşhur kanundur. 
Mecelle, sözlükte; içinde hikmet bulunan sahife, ciltlen-

miş kitap, dergi vs. manalarına gelir. 1877 yılında Sul-
tan İkinci Abdülhamid zamanında tatbik edilmeye 
başlanmış. 1926’da yürürlükten kaldırılmıştır. Mecelle, 
1851 maddeden meydana gelmiş bir kanun olup, İslam 
devletlerinde ve bu arada Osmanlı Devletinde uygu-
lanmış, bugünkü manasıyla medeni hukukun ve hukuk 
usulünün birçok bölümünü ihtiva etmektedir.

Mecelle kitabında, bir başlangıç ile on altı kısım 
vardır. Fıkıh temel bilgileri, kira, kefil olmak, havale, 
rehin, emanet, hibe, gasb ve zarar, hicr ve ikrah, şir-
ketler, vekâlet, sulh ve afv, ikrar, da’va, isbat ve yemin 
ve hâkimlik’tir.



Şer’î Sicillerin tarihimiz ve medeniyetimiz açı-
sından önemi nedir? 

Şer’iyye Sicilleri dediğimiz mahkeme sicilleri, hem 
hukuk tarihimiz bakımından hem de Osmanlı sosyal, 
siyasî ve iktisadî tarihi açısından ve başka pek çok 
noktadan son derece önemli, ilk elden bir kaynaktır. 
Osmanlı kadısı dediğimiz hâkimler, kendilerine gelen 
bütün hukukî davaları hangi alanla ilgili olursa olsun 
-medenî hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku, ceza 
hukuku, miras hukuku- çözmüşler ve bunlarla ilgili 
kayıtlar tutmuşlardır. Ancak Osmanlı’da kadı sadece 
bugünkü anlamda yargıçlık yapan bir görevli değildir. 
Bunun yanı sıra bugün bizim sistemimizde belediye 
başkanlarının yaptığı işlerin önemli bir kısmını Os-
manlı devletinde kadılar yapmıştır. Mesela çarşı pa-
zarda satılan malların temiz olup olmadığı, ağırlık öl-
çülerinin veya uzunluk ölçülerinin standartlara uyup 

uymadığı, lokantalarda aşçıların yemek pişirdiği ka-
zanların, o günkü şartlar için bakır kazanların kalaylı 
olup olmadığı -çünkü kalaysız olursa zehirlenmelere 
yol açar-, aşçıların önlüklerinin temiz olup olmadığı, 
bütün bunların denetimi kadılar tarafından yapılmak-
tadır. Tabi kadıların bu konularla ilgili yardımcıları 
bulunmakta. 

Bugün noterlerin yaptığı tescil işlemlerinin birço-
ğunu da kadılar yapmaktadır. Taşınmaz malların sa-
tış işlemlerinin de� erlere kaydedildiğini görüyoruz. 
Taşınmazların satışının gerçekleşmesi için mutlaka 
de� ere kaydedilmesi gerekmiyor. Ama üzerinden bel-
li bir zaman geçtikten sonra ispatının problem olma-
sının önüne geçebilmek için bu iş şahitler huzurunda 
mahkemede yapılmakta ve mahkeme de� erine kay-
dedilmekte ve tara� ara da bununla ilgili bir belge ve-
rilmektedir. Yine vakı� arın kurulurken mahkemelere 

Prof. Dr. Mehmet Akif
AYDIN ile Söyleşi

1948 Yılında Niksar/Tokat’ta doğdu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü’ne asistan olarak girdi. 1981 yılında “Osmanlı Aile Hukukundaki 
Gelişmeler (XIX ve XX. Yüzyıl) ve Hukuk-i Aile Kararnamesi” adlı tezle doktor oldu. 1983 yılında Marmara Üniver-
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tescil ettirildiğini görüyoruz. Vakfın da kurulması için 
mahkeme de� erine kaydedilmesi ve hâkimin kurucu 
bir karar vermesi gerekmiyor. Sonradan bir problem 
yaşamamak için vakfın tescil edilmesinin faydası var. 
Geri dönüşleri, vazgeçişleri önlemek için ihtiyaç his-
sedilmiş ve kurulan vakı� arın tamamına yakını de-
nebilir ki mahkeme de� erlerine kayıt edilmiş. Bunlar 
kaydedilince vakıf senetleri de kaydediliyor. Yani han-
gi mallar tahsis edilmiş, bunlar nasıl idare edilecek, 
elde edilen gelirler kimlere nasıl dağıtılacak, kimler 
nasıl yararlanacak, vakfın işleyişiyle ilgili bütün tefer-
ruat bu senetlerde var. 

Küçük yerleşim bölgelerinde -ilçe gibi- kadı kay-
makam konumundadır. Merkezden yazışmaların 
doğrudan kadıya geldiğini görüyoruz. Vergilerin top-
lanması kadıların denetimi altında yapılır. Verginin 
hangi oranlarda toplanacağına bakar, nezaret eder. Bu 
anlamda bir suistimal olmaması kadının görevidir. 

İstanbul’dan sefere çıkan Osmanlı ordusuna lojistik 
destek konusu bile kadıların görev alanı içindedir. Me-
sela İstanbul’dan 20.000 kişiyle doğuya doğru sefere çı-
kan ordu, yolda çeşitli güçler eklene eklene Erzurum’a 

vardığı zaman ordunun nüfusu 100.000-150.000’e 
varır. Bu ordunun yiyeceğinin, iâşesinin İstanbul’dan 
taşınması mümkün değildir. Çok kuvvetli bir lojistik 
planlama yapılır, ordunun geçeceği güzergâhtaki bü-
tün kadılara daha önceden hükümler gider. Belli yer-
lerde kadılar kendisine tahsis edilen imkânlarla eti ol-
sun, ekmeği olsun, yağı olsun hazır ederler. 

Mahkeme de� erleri sadece bir hukuk tarihi metni 
değil, doğrudan doğruya Osmanlı sosyal hayatının bir 
aynasıdır. Biz daha önce kırk cilt neşretmiştik. Son-
ra bir toplantıda öğretim üyesi bir hanımefendi geldi 
ve dedi ki: “Bu de� erlerden biz çok istifade ediyoruz, 
makale yazarken yararlanıyoruz.” “Hangi bakımdan?” 
diye sordum. “Ben kıyafetler, ev eşyaları üzerinde çalı-
şıyorum, saraylarda kullanılan eşyalara ait bilgilerimiz 
var ama normal bir Osmanlı evindeki eşyalara dair 
hiçbir bilgimiz yoktu. Mahkeme de� erlerindeki tere-
ke kayıtlarından bu anlamda çok istifade ettik.” dedi. 
De� erleri hazırlarken bizim aklımıza hiç gelmeyen bir 
nokta bu. Birisi öldüğü zaman eğer mirası mahkeme-
de taksim edilmişse eşyalar tek tek sayılıyor, kaydedi-
liyor ve karşısında değeri belirtiliyor: 5-10-100-200 
akçe. Sonra bunlar toplanıyor, diğer masra� ar çıkıyor, 
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vasiyeti varsa, borcu varsa o ödeniyor, kalan miras-
çılara taksim ediliyor. Bu bilgileri başka hiçbir yerde 
bulamazsınız. 

Narh sistemi olduğu için satılan malların fiyatla-
rı de� erlerde belli. Dönemlere göre mallar arasındaki 
fiyat farkı… Bunların en� asyondan kaynaklanıp kay-
naklanmadığı iktisat tarihi bakımından önemli. Mese-
la üretilen malların standartları ile ilgili olarak yayın-
ladığımız de� erde mürekkepçilerin mürekkebi hangi 
şartlar altından ürettiğine dair bir nizamnâme var. Mü-
rekkepçi esnafın nizamnâmesi. Hangi malzeme kul-
lanılacak, nasıl yapılacak, kaç defa dövülecek şer’iyye 
sicillerinden öğreniyorsunuz. 300-400 senelik de� eri 
açıyorsunuz pırıl pırıl bir mürekkeple karşılaşıyorsu-
nuz. Çok kaliteli bir mürekkep, çok kaliteli aharlı bir 
kâğıt ve 300 sene geçmiş hiç solmamış. Bunun sırrı mü-
rekkebin kalitesindedir. Bu kalitenin sırrı da esna� arın 
müştereken hazırladıkları, kadının tescil ettiği standart 
nizamnâmesinde saklı. Onu bir defa kadı kaydediyor. 
Ondan sonra da mürekkepçiler birbirlerini ve kadı da 
hepsini bu nizamnameye göre kontrol ediyor. Vatandaş 
ziyana uğramasın diye. Dolayısıyla hiç aklımıza gelme-
yen noktalarda bu mahkeme kayıtları önemli bilgilere 
sahip. Böyle olunca Şer’iyye Sicil Arşivi’nin önemi bir-
denbire çok farklı bir noktaya geliyor. 

De� erlerin bugüne kadar önemli ölçüde korunmuş 
olması çok önemli. Bu noktada Meşîhat Arşivi’nin son 
derece önemli bir yeri var. Esas bilgiler orada. İstan-
bul mahkemelerine ait 10.000’den fazla de� er bugüne 
kadar gelmiş bulunuyor. İstanbul deyince tabiatıyla ne 
anlaşılıyor?  İstanbul ve bilâd-ı selâse. Yani sur içi İs-
tanbul, Üsküdar, Galata ve Eyüp. Bunlar dört büyük 
mahkeme. Dört büyük mahkemeyle bu kadar büyük 
bir coğrafyayı idare etmek mümkün olmadığından, 
bu mahkemelere ait alt mahkemeler yani nâiblikler 
var. Dolayısıyla mahkeme sayısı fazla. İşte bu mahke-
melerin de� erlerinin 10.000 küsur tanesi bugüne ka-
dar geldi. Sağdan soldan zaman zaman yeni de� erler 
de bulunuyor. Bazı camilerin unutulan, tamir edilen 
köşelerinden çıkıyor. Bunlar Meşihat Arşivi’ne ekle-
niyor. İnşallah gittikçe daha fazla de� er çıkar. Bunlar 
bizim hukuk tarihimiz, kültürel ve sosyal tarihimiz 
bakımından fevkalade önemli kayıtlar. 

Türk hukuk tarihi sahasında kadı sicilleri bağ-
lamında günlük hayata, sosyal hayata dair yapılan 
bilimsel çalışmalar var mı?

Elbette. Şöyle ki hukukla alakalı her türlü problem 
ve problemlerin çözülüş şekli, verilen hükümler, def-
terlerde önemli ölçüde bulunuyor. Mesela evlenme-
boşanma kayıtları var. Osmanlı devletinde nikâhların 

Şer’iyye Sicilleri dediği-
miz mahkeme sicilleri, hem 
hukuk tarihimiz bakımından 
hem de Osmanlı sosyal, siyasî 
ve iktisadî tarihi açısından ve 
başka pek çok noktadan son 
derece önemli, ilk elden bir 
kaynaktır. Mahkeme defter-
leri sadece bir hukuk tarihi 
metni değil, doğrudan doğru-
ya Osmanlı sosyal hayatının  
bir aynasıdır.
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bir kısmı mahkemelerde bir kısmı da mahkemelerden 
izin alınarak din adamları tarafından kıyılmıştır.  Bir 
defa mahkemelerde kıyılan nikâhların kayıtları var. 
Ama mahkemede kıyılmayan nikâhlarda bile mahke-
meden izin alınmış. Mahkeme tara� arın evlenme ehli-
yetine sahip olup olmadıklarını, aralarında evlenmeye 
engel bir sebep olup olmadığını tespit ettikten sonra 
ayrıca mahallenin imamına böyle bir görev yükleye-
rek eğer hukukî bir engel yoksa nikâhlarını kıyması 
için her mahallenin en büyük camiinin birinci ima-
mına görev veriyor.  İmamlar da bu izinnâme üzerine 
nikâhları kıyıyorlar ve onlar kendileri de� er tutuyor-
lar. Bu gibi pek çok konuda çalışmalar yapılıyor.

Böyle bir de� er yıllar önce yayımlandı hocam.
Evet, benim şahsî arşivimde de böyle orijinal bir 

nikâh de� eri var. Kimi de� erlerin üzerinden yüz, ki-
misinin iki yüz sene geçmiş. Tara� ar bizzat katılmışsa 
kendilerinin isimleri, yoksa vekillerinin isimleri, ka-
rarlaştırılan mehir, nikâh akdine şahit olanların isim-
leri yazılıyor.  Boşanmaların her türü, talak şeklinde 
olsun, muhalaa şeklinde olsun mahkeme de� erlerine 
umumiyetle kaydediliyor. 

Hocam elimizdeki de� erlerin en eskileri kaçıncı 
yüzyıla tekabül ediyor?

XV. yüzyıla tekabül ediyor. Fakat bu yüzyıla ait def-
ter sayısı azdır. Vakı� arda, Bursa Şer’iyye Sicilleri’nde 
var. Daha çok XVI. yüzyıl de� erleri var. Yine de İs-
lam âlemi içerisinde bu eski kayıtları en iyi muhafaza 
eden Osmanlı mahkeme de� erleri olmuş. 1500’lü ta-
rihlerden itibaren İstanbul’da, Anadolu ve Rumeli şe-
hirlerinde de� er bulunuyor.  Elimizde olan de� erlerin 
mevcudu 25.000’den fazla. Sadece İstanbul de� erleri 
10.000’in üzerinde. Anadolu’da ve Trakya’da Türkiye 
coğrafyasında bulunan de� erler bugün Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde. Onlar da 10.000’den fazla. 5000-
6000 tane de Osmanlı coğrafyasında bizim isim, sayı 
olarak tespit ettiğimiz de� erler var. Aslında daha fazla 
ama şu ana kadar 5000-6000 tanesinin elektronik kop-
yaları İslam Araştırmaları Merkezi’nde. Biz zamanın-
da topladık, bulundukça toplanmaya devam ediliyor. 
Bu da fevkalade önemli bir çalışma. 

Türkiye Diyanet Vakfı’na ait İslam Araştırmaları 

Merkezi’nde 25.000’den fazla de� erin elektronik kop-
yası var. Bu fevkalade zengin bir arşiv, bütün Osmanlı 
coğrafyası hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Sevindiri-
ci olan şu ki bu de� erler neşriyat yapılmadan önce çok 
az kullanılıyordu çünkü bu de� erleri orijinalinden oku-
mak belli bir yetişmişliği gerektiriyor. Şimdiye kadar 40 
de� eri neşrettik. Çok kademeli bir denetim sistemi de 
kurduk ki mümkün olduğu kadar yanlışsız okunsun. 
Neşrettikten sonra gördük ki bu de� erler çok sık kul-
lanılmaya başlandı. 1650’lere kadar getirmiştik bu 40 
de� eri. Her bölgeden, Üsküdar, Galata, Eyüp ve sur içi 
İstanbul’dan 10’ar de� er seçtik. Şimdi de 1650’lerden 
başlayarak 1900’lere kadar olan kısımdan bir 60 de� er 
daha seçtik, onu hazırlıyoruz. Toplam 100 ciltlik bir 
mahkeme de� erleri serisi olacak. 10.000 de� erden 100 
de� erlik bir numune çıkmış olacak. Böylece genel bir 
fotoğraf çıkaracağız. Zaman içinde araştırmacılar bizim 
neşretmediğimiz de� erlerden de yararlanarak Osmanlı 
tarihinin ve medeniyetinin muhtelif tara� arını aydın-
latacaklar. Netice itibariyle Şer’iyye Sicil De� erleri ger-
çekten çok müstesna bir bilgi kaynağı. 

40 cildin neşredilmesi projesinde kaç kişi çalıştı?
Yaklaşık 40-50 kişi çalıştı. İlk önce bu metinleri 

uzmanlara okutuyoruz. Arşivde bu işi meslek edinmiş 
uzmanlar var. Mesela bir ciltte Arapça metin olunca 
bu metni şimdi rektör yardımcısı olan bir arkadaşımız 
var, hukuk tarihçisi, o okudu. Sonra bir arkadaşımız 
var kontrol etmiş, o da bir tarih profesörü. Son olarak 
okuyan benim. Bütün de� erler bu şekilde okunduk-
tan sonra bir kişi asıl metni, bir kişi de latinize edil-
miş metni alıyor ve karşılaştırıyorlar. Sonra tarihçi 
bir arkadaş latinize edilmiş metni okuyor. Tabi tarihçi 
olduğu için aksayan kısımları fark ediyor ve de� erin 
orijinaline bakıp düzeltiyor. Sonra biz okuyoruz. Bi-
zim de gözümüze çarpan hatalar oluyor. Ha� a sonları 
bilim heyetiyle bir araya geliyoruz, de� erin orijinali ve 
okunmuş şekli önümüzde, bunları teker teker kontrol 
ediyor, son şeklini veriyoruz. Sonra indeksler ortaya 
çıkıyor. İndekste farklı okunuşlar gözümüze çarpıyor. 
Bunlarda birliği sağlamaya çalışıyoruz. Nihayet say-
fa tertibi verip bağlıyoruz. Bu 40 cildi 2010 İstanbul 
Kültür Başkenti Ajansı destekledi. Yayınlayacağımız 
60 cildi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. 
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destekliyor. Bu sefer İSAM’la değil Medipol Üniversi-
tesi ile yapıyoruz çünkü proje yöneticisi benim ve be-
nim İSAM’la bir ilgim kalmadı. Ama numaraları aynı 
şekilde devam ettireceğiz. 41’den başlayacak 100’e ka-
dar devam edecek. Bunları de yine internet ortamında 
istifadeye sunacağız. 

1924’te mehâkim-i şer’iyyenin ilgâsıyla kadı si-
cillerinin muhafazası nasıl oldu, nasıl bugüne ka-
dar intikal edebildi, bunun için gerekli tedbirler 
alındı mı alınmadı mı?

En iyi muhafaza edilen siciller, İstanbul Şer’iyye 
Sicilleri’dir. Çünkü Sultan Abdülhamit döneminde 
şer’iyye sicilleri için müstakil bir bina yapıldı. Hatta 
rivayete göre şimdi mü� ülük arşivinde bulunan şaha-
ne de� er dolapları bizzat Sultan Abdülhamit’in yaptığı 
veya yapımına nezaret ettiği dolaplardır. Orada de� er-
ler önemli ölçüde muhafaza edilmiştir. Bu büyük bir 
şans bizim için. Sonradan bazı camilerin içinden de 
mahkeme de� erleri çıktı İstanbul’la ilgili. 

Osmanlı döneminde kadılar belli bir bölgede sü-
reli olarak görev yaparlardı. Büyük kadılıklarda 1 
yıl, küçük kadılıklarda 20 ay kalırlardı. XVI. asırdan 
sonraki sistem böyle. Bu yüzden kadı orada de� er-
leri tutar, ayrılırken de� eri orada bırakırdı. Kadılar 
umumiyetle yaşadıkları evin bir odasında veya daha 
çok büyük bir caminin odasında yargılama yapıyorlar 
-mahkeme binalarının ortaya çıkışı sonraki dönem-
lerin uygulamasıdır- ve de� erleri orada bırakıyorlar-
dı. İşte Anadolu ve Rumeli’de bulunan de� erler son-
radan bu cami köşelerinden bölgedeki görevlilerin, 
kültür adamlarının gayreti ile toplanmış, müzelerde 
muhafaza edilmiş bir süre. Bu dağınıklığın istifadeyi 
zorlaştırması ve de� erlerin muhafazası için rutubetli 
ortamdan uzak özel şartların oluşturulması lüzumuy-
la de� erler önce Milli Kütüphane’de toplandı sonra 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne getirildi. Yine de parça 
bölük de� erler muhtelif yerlerde zaman zaman ortaya 
çıkıyor. Bir kısmı Topkapı Sarayı Arşivi’ndeydi onu da 
Başbakanlık Osmanlı Arşivine alıyorlar, şimdi orada 
10.000’den fazla de� er var, mikrofilmleri çıkarıldı, 
elektronik kopyaları hazırlandı. Başbakanlık Osman-
lı Arşivi’nin Kâğıthane’de yeni yapılan binası iklim-

lendirmesi ona göre yapıldığı için de� erleri koruma 
noktasında daha güvenli. Elektronik kopyalar İstan-
bul Mü� ülüğü’nde, İslam Araştırmaları Merkezi’nde 
ve Milli Kütüphane’de de mevcut. Böylece bunların 
zayi olma ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. 
Şimdi İSAM’a ya da İstanbul Mü� ülüğü’ne gelen bir 
kişi bilgisayar karşısına geçip, istediği de� eri rahatça 
okuyabilmekte, onun bir kopyasını alabilmektedir. Bu 
fevkalade önemli bir şeydir. 

Bazı Balkan devletleri -mesela Bulgaristan- kendi 
de� erlerini elektronik ortamda yayınladılar. İSAM 
onları da topluyor. Ben bir kısmını bağış olarak top-
ladım zamanında. Bir kısmını satın aldık. Mesela Kı-
rım de� erlerinin yarısını parayla satın aldık. Türkiye 
dışındaki Osmanlı coğrafyasında da 5000-6000 tane 
de� erin elektronik kopyaları var. Bu gelişmeler devam 
ederse belki bütün de� erler 30.000-40.000’i bulabilir. 

Yurt dışında da epey arşivimiz var ama kadı si-
cilleri anlamında bir arşiv var mı hocam?

Şöyle ki artık her ülkenin kendine ait arşivi var, 
imkân ölçüsünde onları toplamayı düşünüyoruz. Me-
sela Kahire’de devlet arşivi var ve burada bu de� erler 
var. Gittik, onlarla görüştük fakat onları buraya nak-
letmek mümkün olmadı. 

Batı’da bizim kıymetli arşivlerimizin kimi kü-
tüphanelerde yer aldığını biliyoruz. Bunlarla ilgili 
bir çalışma var mı? 

Orada bizim doğrudan arşiv malzememiz yok ama 
bazı Batı üniversitelerinde zamanında bir şekilde alın-
mış elektronik kopyaları veya fotokopileri olan de� er-
ler var. Bunların nüshalarının olması bizim için prob-
lem değil. Bir de� erin bizde aslı olsun dünyanın her 
tarafında kopyası olsun hiç problem değil. Bu konuda 
koruyucu bir politika izlemek manasız olur. Mümkün 
olduğu kadar çok yerde bulunsun. Şu anda 30.000 def-
ter var diyoruz ki bunların 26.000’i elimizde o kadar 
zengin bir malzeme ki bunun hepsini çalışmak, hep-
sini neşretmek mümkün değil. Bu bakımdan ne kadar 
çok çalışılırsa o kadar iyi olur. Mesela devam etmedi 
ama bizim dışımızda Sabancı Üniversitesi ve Harvard 
Üniversitesinin müşterek yürüttüğü bir projede bir 
grup de� erin Latin har� eriyle yayınlanması planlandı 

İLKBAHAR 2018/143992



ama sadece bir de� er yayımlayabildiler şu ana kadar. 
Devamını arzu ederiz, fevkalade müspet bir gelişme-
dir. Şimdilerde Diyarbakır Şer’iyye Sicilleri’ni yine 
akademisyen bir ekip yayımlıyor. O da çok faydalı. 
Bunun dışında da münferit neşirler gittikçe artmakta. 

Bulgaristan’ı söylediniz Balkanlarda, Ortadoğu 
coğrafyasında böyle çalışmalar var mı?

Biz toplayabildiğimizi topluyoruz, asıllarını ora-
da bırakıyoruz. Mesela Suriye’yle ilgili Filistin’le ilgili 
de� erler de epeyce topladık. O de� erlerin kopyasına 
sahip bazı insanlar bize getirip bağışladılar. İSAM’a 
geldiler, tanıştık, görüştük. Mesela Suriye coğrafyasın-
dan birkaç bin de� erimiz var İSAM’da. 

Fakültelerde bu belgelerden yararlanılıyor mu?
Bu belgelerden yüksek lisans ve doktora eğitimin-

de yararlanılıyor. Dört fakültenin ilgi alanına girer 
Şer’iyye Sicilleri. Hukuk fakültelerinin, Hukuk Tarihi 
kürsülerinde ve bilhassa Osmanlı Hukuk Tarihi bran-
şında çalışan araştırmacılar bu de� erlerden yararla-

nırlar. Tarihçiler baştan beri bu de� erlerle ilgilenmiş-
lerdir. Hatta de� erlerden ilk yararlananların tarihçiler 
olduğunu söyleyebiliriz. Tarih bölümlerinde yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri tez olarak de� erlerin ya 
neşrini konu alıyorlar ya da o de� erin ihtiva ettiği bil-
giler çerçevesinde bir bölgedeki sosyal iktisadî hayatı 
inceleyen tezler hazırlıyorlar. İlahiyat fakülteleri de bu 
de� erlerle ilgileniyor, yüksek lisans ve doktora ala-
nındaki tezlerde bu de� erler kullanılıyor. İslam fıkhı 
çalışan arkadaşlar konuyu hukuk tarihi perspektifinde 
çalıştıkları zaman tabiatıyla bu de� erlerden faydalanı-
yor. Çünkü fıkhın, kitaplarda olan teorik bölümü var 
ancak teorik bilgilerin nasıl yorumlandığı ve tatbik 
edildiği de önemli ve bu da mahkeme de� erlerinden 
takip edilebiliyor. İktisat fakültelerinde İktisat Tarihi 
kürsüleri de bu de� erlerden yararlanıyor. Mahkeme 
sicilleri çok yönlü bir malzeme olduğundan bu say-
dıklarımızın dışında, mesela nüfus hareketlerini ince-
leyen bir araştırmacı da bu de� erlerden belli ölçüde 
yararlanmak mecburiyetindedir. 
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Biz Cumhuriyet döneminde hukuk sistemimizi bütünüyle değiştirdik. 
Değiştirmemiş olsaydık 1500’lü yıllarda uygulanan hukuk hangi gelişim 

dönemlerinden geçerek bugüne kadar gelmiş takip etme imkânımız olacaktı. 
Bugün bunu ancak 1920’lere kadar yapabiliyoruz.
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Süleymaniye Külliyesi’nin tahrir de� erleri yayım-
lanmıştı. Mesela orada sıbyan mektebinde çocukların 
günlük yiyeceği yemeğe varana kadar her şeyin mik-
tarı belli, çalışan eğitimcilerin maaşları belli. Eğitim 
camiasına da buradan çok malzeme çıkacaktır. 

Çıkmaz olur mu? Osmanlı tarihiyle alakalı belge-
ler sadece Şer’iyye Sicillerinden ibaret değil. Osmanlı 
arşivinde 150 milyon olduğu tahmin edilen bir belge 
arşivi var. Bunların ancak birkaç milyonluk kısmı tas-
nif edildi. Belgelerden tasnif edilmeden yararlanmak 
mümkün değil. Tasnif edilecek ki hangi döneme, han-
gi konuya ilişkin olduğu ortaya çıksın. Ben doktora 
tezi hazırlarken Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ne gidip, önü-
me bir mahkeme de� eri alıyor, başlıyordum okumaya. 
Aile hukukunda çalıştım ama de� erlerin birçoğunda 
o konunun hangi alana, hangi davaya ait olduğu ya-
zılmadığı için -çok az bir kısmının kenarında ya-
zar- ancak elindeki mahkeme de� erindeki kaydın bir 
kısmını okuyarak bunu tespit edebiliyorsun. Seninle 
ilgili değilse bırakıyorsun, başkasına geçiyorsun. Fih-
rist, indeks çalışması bu belgelerden, bu de� erlerden 
yararlanmak için son derece önemli. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’ndeki bütün belgeler tasnif edilmedi-
ğinden hepsinden yararlanılamıyor ama tasnif süreci 
devam ediyor, gittikçe daha fazla belgeyi görme şansı-
mız oluyor.  Vakı� ar arşivi var, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nde tapu tahrir de� erleri var. Birden fazla 
kurumda Osmanlı dönemine ait bilgiler var. 

Kadı sicilleriyle bugünkü modern hukuku karşı-
laştırsak nasıl bir değerlendirmeye varırız?

Biz Cumhuriyet döneminde hukuk sistemimizi bü-
tünüyle değiştirdik. Değiştirmemiş olsaydık 1500’lü 
yıllarda uygulanan hukuk hangi gelişim dönemlerinden 
geçerek bugüne kadar gelmiş takip etme imkânımız ola-
caktı. Bugün bunu ancak 1920’lere kadar yapabiliyoruz. 
Her dönemdeki hukukî olayları, mahkemelerin bunlara 
bakışını, toplumda nasıl karşılandığını, ne ölçüde ihti-

yaçlara cevap verdiğini irdelemek durumundayız. Ama 
Cumhuriyet döneminde, Osmanlı hukukuyla bütünüy-
le ilgi kesildiğinden tarihî tekâmülü, gelişmeyi görme 
imkânımız yok. En azından şunu yapabiliriz -ki yapıyo-
ruz- o günkü mahkemelerin fonksiyonu ve ihtiyaçlara 
verdiği cevapla bugünkü mahkemelerin fonksiyonu ve 
ihtiyaçlara verdiği cevapları karşılaştırabiliyoruz. Şunu 
söyleyebilirim: Osmanlı toplumu çok fazla hukukî prob-
lem üreten, mahkemelere çok fazla iş yükü yükleyen 
bir toplum değil. Tabi bunda iki faktör rol oynuyor. Bir 
defa nüfus şimdikinden çok farklı. Kanûnî döneminde 
bütün Osmanlı coğrafyasında -ki 14 milyon kilomet-
rekare bir alandan söz ediyoruz- 20-25 milyon insanın 
yaşadığı tahmin ediliyor. Şu an 15 milyon insan sade-
ce İstanbul’da yaşıyor. Bu bakımdan hukukî problemler 
daha fazladır. Ancak o dönemde hukukî problemlerin 
daha süratle çözüldüğünü görüyoruz. Bugün hiçbir 
hukukî problem bir seneden evvel çözülmüyor. Bunun 
için birtakım çözümler üretilmeye çalışılıyor örneğin is-
tinaf mahkemeleri kuruldu, hayata geçti. 

Sosyolojik olarak incelense o dönemde olayların 
mahkemelere yansımadan mahallinde çözüldüğü-
ne dair bir tespitte bulunmak mümkün olur mu?

Tabi, bunda nüfus azlığı etkili olduğu gibi Osman-
lı toplumunun az problem üreten ve ürettiği proble-
min bir kısmını da mahkeme dışında çözen bir top-
lum olması etkilidir. Osmanlı mahkeme de� erlerinde 
“muslihûn” -arabulucu- denen insanların problem 
çözmede çok etkili olduğunu görüyoruz. Bir kısmı 
mahkemeye gelmeden çözülüyor. Bu konuda toplu-
mun kanaat önderleri dediğimiz önderlerin rolü var. 
Mesela lonca teşkilatı esnaf arasındaki bazı problem-
leri çözüme kavuşturuyor. Tarikatlarda sözü dinlenen 
şeyhlerin, peygamber soyundan gelen nâkibü’l eşrafın 
problemleri çözdüğünü biliyoruz. Mü� ülerin burada 
müspet bir rolü var. Dolayısıyla mahkemeye daha az iş 
düşüyor. Mahkemeye düşünce de muslihûnun tara� arı 
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uzlaştırdığı görülüyor. Benim gördüğüm birçok mah-
keme kararında mesela haksız fiillere ödenecek tazmi-
nat konusunda muslihûn tara� arı uzlaştırıyor. Şimdi 
bizim adlî yapımızda arabuluculuk kurumu özendi-
rilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla Osmanlı kadısına gelen 
problemler bugünküyle kıyaslanmayacak kadar azdır. 
Şer’iyye sicil de� erlerinde bunu takip etmek mümkün. 

İstanbul gibi bir şehrin mahkemelerine bir günde 
gelen hukukî davaların sayısına bakınca çok şaşırırsınız. 
Mahkeme de� erlerinde yer alan kayıtların çoğunluğu 
kadıların idare veya denetim görevleriyle ilgilidir. Ya bir 
ya iki tane hukukî problem ortaya çıkar. Zaten problem 
bu kadar az olduğu için Osmanlı yönetimi kadılara ila-
ve görevler vermiştir. Yani kaymakamlık, noterlik, çarşı 
pazarın denetlenmesi, lojistik faaliyetlerin düzenlen-
mesi gibi… Biz şimdi övünüyoruz Çağlayan adliye bi-
nası Avrupa’nın en büyük adliye binası diye. Bu aslında 
övünülecek bir şey değildir, küçük olsaydı onunla övün-
mek gerekirdi. Elbette çalışma ortamı iyi olacak ki adil 
yargılamaya katkıda bulunsun ama bu büyük binalar 
İstanbul’un büyüklüğüne işaret ettiği gibi bizim hukukî 
problemlerimizin çokluğuna da işaret eder. 

Kadı sicillerinden yola çıkarak hülasa edersek 
genel bir tasavvur, bir toplum felsefesi açısından 
Osmanlı toplumu ve İslam dünyası adına bugüne 
dair nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

Mahkemelerin esas görevi, Osmanlı’nın ona yük-
lediği ilave görevleri bir kenara bırakacak olursak, 
adaleti temin etmektir. İslam kültüründe adaletin son 
derece önemli bir yeri var. Bugün modern terminolo-
jiyle ifade edersek hukukun üstünlüğüne, kanunların 
hâkimiyetine -biz onu kendi toplumumuzda adalet 
diye ifade ediyoruz- İslam tarihinin başından beri çok 
önem verilmiştir. Çünkü bir toplumda insanların bir 
arada yaşamalarının devam etmesi için kişiler arasın-
daki ilişkilere hakkaniyetin, adaletin hâkim olması son 
derece mühimdir. Türkiye’de 80 milyon insan bir arada 
yaşıyor. Sadece İstanbul’da 15 milyon nüfus yaşıyor. Ta-
biatıyla bu kadar yoğun bir nüfusta ihtila� arın olması 
kaçınılmazdır. Önemli olan hem kişiler arasındaki hem 
kişilerle devlet arasındaki ilişkilerde adaletin hakkani-
yetin hâkim olmasıdır. Hukuk herkese lazımdır. 

Öğrencilerimize hem bugünkü normları, hem de 
bu normların dayandığı felsefeyi, dünya görüşünü ve 
geçmişteki uygulamaları öğretmeye çalışıyoruz. Eğer 
bu mahkeme de� erleri Türkiye’deki adalet fikrinin yer-
leşmesine bir nebze katkıda bulunursa bundan mutlu-
luk duyarız. Ancak şu bir gerçek ki bu sadece hukuk 
fakültesi olarak üstlenebileceğimiz bir rol değildir. Biz 
burada bilgi öğretiyoruz. Eğer öğrenciye hakkaniyetli 
davranıyorsak, bir rol model olabiliyorsak bundan ço-
cuk etkilenir ama aslında yetiştiği aile, yetiştiği okullar, 
fakülteye gelinceye kadar geçirdiği süre o çocuğa adalet 
düşüncesini veriyor. Aslında mahkemelerde adil yargı-
lama için çok giri�  bilgiye ihtiyaç yok. Hakkaniyetli bir 
anlayışa ihtiyaç var. Allah bunu sağlayacak temyiz gü-
cünü insana vermiştir. Sokaktan geçen en düşük eğitim 
seviyesindeki bir insanı çevirin, “Şöyle bir mesele var A 
mı haklı B mi haklı? diye sorun, emin olun %100’e ya-
kını doğru cevap verir. Ama tara� ardan birisinin men-
faatine ise sorduğunuz soru, gördüğü eğitim seviyesi ne 
olursa olsun bir bakıyorsunuz adalet terazisi oynamaya 
başlamış. Adaleti gerçekleştiren, kişilerin sahip olduğu 
bilgiler değil, vicdan terazisinin doğru çalışmasıdır. Biz 
köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Hani “istikbal 
köklerdedir” diye bir söz var, bugüne kadar kurmuş 
olduğumuz medeniyet aslında bizim önemli bir gücü-
müzdür. Bunu yeni nesillere aktarabilirsek, geçmişte 
yaşanan örneklerle ve bize yakışanın bu olduğu dü-
şüncesini yerleştirerek -bunu fakülteler, liseler, anne-
babalar, mahalle, toplum, yapar- gerçekten Türkiye’nin 
geleceğe daha hukukun hâkim olduğu bir ülke olarak 
devam etmesine katkıda bulunuruz.

Kadı sicilleri de bu konuda bize rehber olacaktır.
Elbette. Kadı sicilleri toplumun geçmişe yönelik bir 

aynasıdır. En önemli faydalarından birisi budur. Kadı si-
cillerinde karşımıza bazı problemler çıkıyor ve bu prob-
lemler niye var onu gösteriyoruz. Aksayan kısım varsa bu 
aksamanın neden kaynakladığını gösteriyoruz. Geçmiş-
te iyi uygulanmışsa niye iyi uygulanmış, problem çıkmış-
sa niye problem çıkmış? Biz iyi, kötü gibi bir değer yargısı 
vermek yerine problemli dönemleri de iyi dönemleri de 
ve bunları doğuran sosyal, ekonomik ve diğer hukukî 
şartları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu bakımdan hukuk 
tarihi geçmişe yönelik bir laboratuvar özelliği taşıyor.
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Kur’an ve hadisler aileyi toplum hayatının 
temeli saymış, evlenmeyi tavsiye ve teşvik 
etmiş,1 İslâm, aileyi korunması gereken en 

önemli bir unsur olarak görmüştür. Neslin devamı 
ve nesebin sıhhati icabı evlilik her toplum için bir 
zarurettir. Kadın ve erkeğin yalnızlığını karşı bir cinsle 
gidermesi de ayrı bir ihtiyaçtır.2 Aile hayatı, eşlerin 
hem düzenli hem de meşru tarzda cinsî ihtiyaçlarını 
karşılaması yanında eşlerin birbirlerine maddî ve 
manevî destek sağlayan hayat arkadaşı kazanmasına 
vesile olur.  Meşrû bir evlilik, insanların cinsî arzu, 
maddî ve manevî huzur ve nesli devam ettirme gibi 
her üç ihtiyacına cevap veren önemli bir kurumdur. 
İnsanî ve hukukî münasebetlerin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi, ailenin devamı ancak böyle bir kurumla 
mümkün olabilmektedir.

Osmanlılar döneminde evlenme ve boşanmalar 

devletin kontrolü dahilinde yapılmıştır. Evliliği 
ilgilendiren mihir, boşanma, nafaka, veraset ve 
mirasın taksimi gibi uygulamalar şer’iyye sicillerine 
ve Bâb-ı Meşîhat (Şeyhülislâmlık) tarafından tutulan 
de�erlere kaydedilerek muhafaza altına alınmıştır. 

Osmanlı idaresi altındaki gayrimüslim teb’a da 
kendi cemaat hukukuna tabi olarak nikâh akdini 
gerçekleştirmiş, miras hukukundan istifade için nikâh 
sözleşmelerini şer‘î mahkemelere tescil ettirmiştir.3

Nikâh
Istılahta nikâh, ayrı cinslerin birbirinden karşılıklı 

olarak faydalanma sözleşmesi demektir.4 Fıkıh terimi 
olarak, karşı cinsten iki kişinin, birlikte yaşamalarına 
ve karşılıklı yardımlaşmalarına imkan veren ve 
tara�ara karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bir 
sözleşmedir.5 Kur’an’da zikredilen nikâhın6 amacı, 

Dr. İsmail KURT
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)

 * Bu çalışmada, Osmanlı’nın son iki asrı ile Cumhuriyete kadarki zaman zarfında Osmanlı’da uygulanan nikâh muameleleri, 
Şer’iyye Sicilleri ve Bâb-ı Meşîhat (Şeyhülislâmlık) kayıtları ışığında ele alınmıştır.

OSMANLI’DA NİKÂH UYGULAMALARI*

Üsküdar Mahkemesi Zabt-ı Dava Ceridesi 
Kapağı (MŞH., III. Bölüm nr. 555)
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üremeyi sağlıklı ve şâibesiz bir şekilde gerçekleştirmeyi 
sağlamaktır. Evlilik kişiyi zinadan korur ve insan 
neslinin devamını sağlar. 

Hz. Peygamber zamanından beri nikâhlar üçüncü 
şahıslar tarafından akdedilmiş ve bu akit genelde 
bir merasim şeklinde icra edilmiştir. Raşid halifeler 
döneminde de bu usûl aynen uygulanmıştır. Hz. 
Ali (r.a.), halifeliği sırasında işlerinin yoğunluğu 
sebebiyle azadlı kölesi Kamber’i nikâh kıyma işiyle 
vazifelendirmiş, “Kambersiz düğün olmaz!” sözü 
buradan kalmıştır.

Kur’an’da kimlerin kimlerle akraba7 olduğu, 
kendileriyle evlenilmeleri ebediyyen haram olanlar 
(muharremât) açıkça zikredilmiştir.

İslâm hukukuna göre, bir erkek dörtten fazla nikâhlı 
kadınla aynı anda hayatını devam ettiremez. Müslüman 
bir kadın ancak Müslüman bir erkek ile evlenebilir. 
Kan veya süt hısımlığı veya sıhrî hısımlık gibi daimî, 
başkasıyla evli olma, din farkı, üç kere boşanma 
gibi durumlarda ise engel ortadan kalkıncaya kadar 
birbirleriyle evlenemezler.8 Ancak ölüm ve boşanma 
gibi hallerde erkek başka bir kadını nikâhlayabilir. 
Muvakkat/geçici, süreli ve “annem-babamın razı olması 
şartıyla” gibi şartlı nikâh geçersizdir. 

Nikâhın ilk şartı, îcap ve kabuldür ve evlenmeye 
delâlet eden her çeşit söz ile olur. Ancak bu îcap ve 
kabul beyanlarının aynı mecliste yapılması lazımdır. 
Vekâlet yoluyla da nikâh muamelesi gerçekleştirilebilir. 

Dinen nikâhın mutlaka kadı huzurunda kıyılma 
şartı yoktur. Osmanlı Devleti’nde nikâhların, kadı 
tarafından veya kadıdan alınan izinnâme9 ile imamlar 
tarafından kıyılması esastı. Nitekim kadı ve imamların 
huzurunda çok sayıda nikâh kıyıldığı mahkeme 
kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde kadıdan başka nikâh memuru 
bulunmadığından, din görevlilerine verilen umumî 
bir nikâh kıyma izni ve yetkisi yerine, her münferit 
nikâh için özel bir izin ve izinnâme verilmesi yoluna 
gidilmiştir. Bu tür bir uygulama her nikâh esnasında 

gerekli hukukî şartların oluşup oluşmadığının kadı 
tarafından kontrolüne de imkan sağlamıştır.10

Osmanlı’nın son dönemlerinde izinnâmesiz nikâh 
akdinin yapılması özellikle yasaklanmış, aleniyet ve 
isbat kolaylığını temin açısından nikâh işlemlerinin 
tescil ettirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. 1881 yılından 
itibaren nikâh, talak, doğum ve ölüm gibi vukuatın 
nüfus sicillerine bildirilmesi ve tescili emredilmiş; 
aksine davrananlara ceza öngörülmüştür.11 Ayrıca 
mihr-i müeccelin varlığı, miktarı, nikâhın ispatı ve 
inkara karşı korunması için nikâh akdinin tescili/kayda 
geçirilmesi uygulamasına geçilmiştir. 

İmamların izinnâme alacağı mahkemeler 
nizamnâmeyle belirlenmiştir: İstanbul, Galata, 
Üsküdar, Eyüp, Kasımpaşa, Beykoz, Küçükçekmece, 
Bakırköy ile Yeniköy ve taşra mahkemeleri izinnâme 
vermeye yetkili kılınmıştır.
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İzinnâme verme yetkisi bulunan merkez ve taşra 
mahkemelerinde ilk evlenecekler için “Bakire/Bikr 
İzinnâmesi De�erleri”, ikinci defa evlilik yapanlar için 
de “Seyyibe İzinnâmesi De�erleri” tutulmuştur. Bu 
de�erlere ait bilgiler şöyledir:

İstanbul Kadılığı Mahkemesi Bikr12 
İzinnâme Defterleri13

İstanbul Kadılığı Mahkemesi 
Seyyibe İzinnâme Defterleri14

İmamlar bağlı olduğu mahkemeden izinnâme 
alarak mahallesindeki kişilerin nikâhını kıymıştır. 
Nikâhı kıyılacak kişilerin ikametgahı, evlenecek 
kişilerin isimleri, tabiiyetleri, bakire veya seyyibelikleri, 
zevci vefat etmiş ise vefat tarihi gibi bilgiler,  zevc ve 
zevcenin tezkire-i Osmaniyeleri (nüfus cüzdanları) ve 
evlenecek olan kişi askerî erkândan ise ruhsatnamesi 
bağlı olduğu mahkemeye sunulduktan sonra izinnâme 
veriliyordu. İmamlar aynı zamanda nikâhını kıyacağı 
kişilerin evliliğine dinen ve hukuken bir engel bulunup 
bulunmadığını araştırmakla da mükelle�i. Nikâhtan 
sonra imamların düzenledikleri ilmühaberde mihr-i 
müeccel ve muaccelin cinsi ve miktarı, tara�arın vekil 
ve şahitlerin isim ve şöhretleri kayıt altına alınmış 
oluyordu. İmamlar ayrıca mahallesine yeni taşınmış 
olan kimseler için ilmühaber düzenlemeden önce 
belediye ve nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli 
tahkikatı yaparak durumunu bilmedikleri kişilerin 
nikâhlarını kıymamışlardır.15

Evlenecek kadın ve erkeğin, kadı huzuruna 
giderek şer‘î mahkemelerce nikâh akdi 
gerçekleştirildiği gibi16, tara�ardan birinin veya her 
ikisinin mahkemeye vekil göndermeleri suretiyle 
de nikâh akdi yapılmıştır. Hatta çi�lerin uzak 
yerlerde oturmaları ve kadı huzuruna gelememeleri 
durumunda, köy veya mahalle imamları kadıdan 
aldıkları -kadı veya nâib tarafından mühürlenmiş - 
yazılı izinle nikâh kıyabilmekte idiler.17 

Genel 
Nu.:

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

Özel 
Nu.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Başlangıç 
Tarihi

Et. Ş. 1297

Et. Ş. 1297

El. Ş. 1299

El. L. 1300

El. M. 1302

El. M. 1303

Er. Za. 1303

El. M. 1305

Er. R. 1303

El. Z. 1283

Ca. 1325

Bitiş Tarihi

Et. B. 1299

Et. B. 1299

Er. N. 1300

Er. Za. 1301

El. M. 1303

Er. Ra. 1306

Et. Za. 1304

Er. Ra. 1306

Er. Z. 1305

El. N. 1284

Et. B. 1331

Ebat

56x41

56x41

41x28

44x30

43x30

44x30

44x31

43x30

38x24

45x17

38x26

Genel 
Nu.:

555

566

565

556

567

557

568

558

569

559

570

560

571

561

572

562

573

563

564

Özel 
Nu.:

1

12

11

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

10

Başlangıç 
Tarihi

El. Ş. 1299

Et. Za. 1311

Er. L. 1310

El. L. 1300

El. Ra. 1313

El. M. 1302

El. Ca. 1314

El. M. 1303

Er. M. 1315

El. M. 1304

Et. M. 1318

El. Za. 1304

Er. Za. 1319

Er. Ra. 1306

El. Ra. 1320

El. Ca. 1307

Et. Z. 1321

El. Ca. 1309

Et. B. 1309

Bitiş Tarihi

Et. N. 1300

Et. Ra. 1313

El. Za. 1311

El. M. 1301

Er. R. 1314

El. M. 1303

Et. M. 1316

Er. R. 1306

Et. Ra. 1316

El. M. 1305

Er. Za. 1318

El. M. 1306

Er. S. 1320

Er. R. 1307

El. Z. 1321

Er. R. 1308

El. Za. 1326

Et. B. 1309

Er. Ş. 1310

Ebat

40x28

42x30

43x30

43x30

44x30

43x30

42x29

44x30

44x29

43x30

41x28

44x30

41x28

43x29

41x28

43x30

41x26

44x30

44x30



İLKBAHAR 2018/1439 99

Nikâh muamelesinin sicile kaydı esas olmakla 
beraber, cemaat huzurunda ve dinî esaslara uygun 
olarak yapılan nikâh muameleleri de dinen meşrû 
sayılmış, ancak kadı izni olmadan kıyılan nikâhta nizâ 
çıktığında kadılar bu gibi davalara bakmamıştır.

Sultanların nikâhları, şeyhülislâm tarafından 
kıyılırdı.18 Şer’î mahkeme dışında ve şahitler 
huzurunda yapılan nikâh sözleşmeleri de mahkeme 
sicillerine kaydedilmekte idi. 

Nikâhtan sonra imamların hazırladığı ilmühaber 
bilgileri mahkemelerde tutulan “münâkehât 
de�erleri”ne, evlilikleri sona erenlerin kayıtları da 
“müfârekāt de�erleri”ne yazılmıştır.19 

Üsküdar Mahkemesi’ne ait münâkehât-müfârekāt 
de�erleri 1332-1342/1914-1923 yılları arasında 
yapılan muameleleri ihtiva etmektedir. Günümüze 
ulaşan en eski de�er Üsküdar Kadılığı’nın 1246-
1279 hicrî 1830, milâdî 1862 yılları arasındaki nikâh 
kayıtlarını ihtiva eden nikâh de�eridir. Hicrî 1335-
1345, miladî 1917-1926 yılları arasına ait iki de�er 
münâkehât-müfârekāt fihrist de�eridir. Bu de�erin 
dış kabı üzerine “İlâmnâmelere Mahsus Kayıt De�eri” 
ibaresi yazılıdır.20

1995 yılında Üsküdar Valide Camii dolaplarında 
bulunan ve hicrî 1246-1342, miladî 1830-1923 yılları 
arasına ait olan münâkehât ve müfârekāt de�erleri 
de bu seriye dahil edilmiştir.21 Ayrıca Kasımpaşa 
Mahkemesi’nin beş, Kartal Mahkemesi’nin iki adet 
münâkehât-müfârekāt de�eri yanında Beykoz 
Mahkemesi’nin beş adet münâkehât de�eri 
bulunmaktadır. 

Evlilik muameleleri bu de�erlere şu sütun 
başlıklarıyla işlenmiştir: “Sayfa numarası, müracaat 
tarihi, nikâh ilmühaberinin tarihi ve mahall-i 
tanzimi, muhatabın ismi ve sanatı ve mahall-i ikameti 
ve tabiiyyeti ve mezhebi ve ebeveyninin isimleri, 
mahtûbenin ismi, mahall-i ikameti ve ebeveyninin 
isimleri, netice-i muamele ve tarihi, sicil de�eri 
numarası, dosyanın tarihi ve mahall-i hıfzı, müfârekāt 

için müracaat tarihi, müracaat eden tarafın isim ve 
sanat ve mahall-i ikameti, netice-i muamele ve tarihi 
ile mülâhazât; ayrılma söz konusu olmuş ise mevcut 
kayıtların devamına bu gelişmeler kaydedilmiştir. 
Üsküdar Mahkemesi Münâkehât ve Müfârekāt 
De�erleri’ne ait bilgiler şöyledir:

Üsküdar Mahkemesi Münâkehât
ve Müfârekāt Defterleri22

İstanbul kadısı başkanlığında ve şeyhülislâmın 
nezaretinde mahalle imamlarının nikâh kıyma usûl 
ve esaslarını düzenleyen 15 Receb 1304/9 Nisan 
1887 tarihli nizamnâme ve lâyiha çıkarılmış23 nikâh 
muamelelerinin usul ve esasları açık bir şekilde ortaya 
konmuştur.

Mihir ahkamı Kur’an-ı Kerim’de Bakara ve Nisâ 
surelerinde yer almaktadır.24 Şer’î hukuka göre, 
tara�arın mihr-i müeccel veya mihr-i muaccel tesbiti, 

Genel 
Nu.:

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

289

290

291

292

293

Özel 
Nu.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Başlangıç 
Tarihi

El. C. 1332

Er. Ş. 1332

Er. L. 1332

Er. Z. 1332

Er. Za. 1336

El. Ra. 1337

El. R. 1337

El. C. 1337

Et. B. 1337

Et. Ş. 1337

El. Ca. 1340

El Nisan 1335

El. R. 1336

El. N. 1337

El. Z. 1339

Et. Z. 1340

Bitiş Tarihi

Et. Ş. 1332

Et. L. 1332

Er. Za. 1332

El. Ra. 1333

El. M. 1337

Et. R. 1337

Er. Ca. 1337

Er. C. 1337

El. Ş. 1337

El. H. 1337

El. Ş. 1342

El. T. Sani 1329

El. C. 1336

El. Ş. 1337

Et. R. 1342

El. M. 1342

Ebat

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

31x23

34x25

34x25

34x25

34x25

34x25
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iki erkek şahidin huzurunda îcap ve kabulü nikâh için 
yeterli kabul edilmiştir. Hanefî mezhebine göre âkil/
akıllı ve bâliğ/ergin erkek ve kadın, kendi iradesi ile 
kimsenin iznine ihtiyaç duymadan bizzat veya vekil 
yahut velileri vasıtasıyla evlenebilir. Akıllı ve bâliğ bir 
erkek veya kadın velisi razı olmasa bile dilediği kişi 
ile evlenebilir. Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerinde 
bâliğa25 kızın nikâhını yalnızca velisi veya velisinin 
vekili kıyabilir ve bu üç mezhebe göre veli, nikâhta 
hazır olup îcap ve kabul beyanında bulunması gerekir 
ve bu nikâhın sıhhati için şart görülmüştür. Ancak 
Osmanlı uygulamalarında Hanefî mezhebinin görüşü 
esas kabul edilerek, velinin izni veya bizzat bulunması 
evliliğin sıhhat şartlarından olmamakla beraber 
örfe uyularak velinin izni de alınmıştır. Kızların 
nikâhlarının umumiyetle, kızın babasına verdiği 
vekâlete istinaden kıyıldığı, kendilerinin bizzat 
bulunmadığı arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır.26

“… Erkeklerinizden iki şahit tutun. Eğer iki erkek 
olmazsa, o durumda razı olacağınız şahitlerden bir 
erkekle iki kadın yeter…”27 ayeti gereği şer’î hukuktaki 
bütün akidlerde iki şahit gereklidir ve akdin yazıya 
geçirilmesi ise sünnettir. İki şahitsiz nikâh akdi fâsid 
olur.28 Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre 
nikâhın şahitler huzurunda kıyılması onun sıhhat 
şartıdır. İkrahla yapılan akid de geçersizdir. 

Malikî mezhebi ise nikâh akdi esnasında şahitlerin 
bulunmasını şart koşmaz, evliliğin ilan edilmesini 
yeterli görür. Malikî, Şafiî ve Hanbelîlere göre 
şahitlerin erkek olması da şarttır. Hanefî mezhebi ise 
bir erkek ile iki kadının şahidliğini yeterli görmüştür.29 
Ayrıca evlilik akdini yapanların tam ehliyetli; evlilik 
beyanlarının aynı mecliste olması da şarttır. 

Hicrî 1250, miladî 1834 yılına ait iki nikâh 
muamelesi örneği şöyledir:

Üsküdar Mahkemesi Zabt-ı Dava Ceridesi (MŞH., III. Bölüm nr. 558)
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Aslan Ağa Çeşmesi civarında talak-ı selâseden 
sonra hulleli nikâh:

Kayıkçı Ali hanesinde
Zevc: Kayıkçı Ali b. Hasan 
Zevce: Hadice bint-i Mehmed
(Hazır)
Vekil: Müezzin Arif
Şuhûdeyn: Ahmed Efendi b. Mustafa İbrahim b. 

Hasan
Mihr-i müeccel: 65 
10 S(Safer) 1250/1834
**********
Berber el-Hac Seyyid Ağa hanesinde
Zevc: el-Hac Mustafa Efendi b.
Zevce: Ayşe Hanım bint-i Abdullah İbrahim
Vekil: Hasan Efendi b. Mehmed
Şuhûdeyn: Şahin Beğ b. Mehmed
Şuhûdeyn: Kâtip Abdullah Efendi b. Ahmed 

Mehmed Efendi b. Osman Seyyid Ali Ağa b. Mehmed
Mihr-i müeccel: 111
22 S(Safer) 1250/183430

Mihir
Mihir, sözlükte, nikâh bedeli demektir. Hukuk 

ıstılahında ise mihir, nikâh sözleşmesi ile kadının 
hak ettiği bedel yani mal veya paradır. Erkek tarafın 
nikâh akdi sırasında bizzat kıza verdiği muaccel/peşin 
veya müeccel/daha sonra vereceği paraya veya eşyaya 
mihir31 adı verilmektedir. 

Nikâh akdi sırasında veya daha sonra erkek 
tarafından kadına verilen para veya eşyaya hediyedir 
de denilmektedir. Diğer bir tarife göre mihir, daha 
çok boşanma ve dulluk halinde kadının ekonomik 
güvencesini sağlamaya yönelik bir mal varlığıdır.32 
Mihir hakkında bir anlaşma yapılmamış, hiç mihir 
ödenmeyeceği kararlaştırılmış veya mihir hükümsüz 
sayılmışsa kadının mihri kanun tarafından tayin 
edilmiştir.33 

Nikâh esnasında mihrin miktarı ve ödeme şekli 
kararlaştırılır ve nikâh akdi belgesinde mihire de yer 
verilirdi. 

Nikâh akdi sırasında mihir miktarı tayin edilmişse 
bu mihire “mihr-i müsemma”, tayin edilmemiş ise 
“mihr-i misl”, akit sırasında peşin ödenen mihre 
“mihr-i muaccel”, bilahare evlilik içerisinde veya 
evliliğin sona ermesiyle ödenen mihre de “mihr-i 
müeccel” adı verilmektedir.

İslam hukukçularının ekseriyetine göre mihir, 
nikâhın şartı olmayıp, sonuçlarından biri olarak kabul 
edilmektedir. 

Şer’î mahkemelere intikal eden boşanma 
davalarından ya da tereke kayıtlarından evlilik 
sırasında erkeklerin eşlerine değişik miktarlarda 
mihir verdikleri, mihirsiz nikâh kıyılmadığı 
anlaşılmaktadır.34 

Rumeli Kazaskeri Abdurrahman Efendi’nin kızı İsmihan 
Hatun ile eşi Mehmed Sadi Efendi arasındaki boşanma 

davasında tara� ara mühlet verildiği (Şer’iyye Sicilleri Arşivi 
İstanbul Bab Mahkemesi 3 numaralı sicil sayfa 113a-1)
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lümanlar arasında meydana gelen evlenmelerin Şer‘iyye Mahkemesi, 
gayrimüslimler arasındaki evlenmelerin de ruhanî reisleri tarafından 
verilecek izinnâmelerle yapılabileceği ve nikahları kıyan imam ve ruhanî 
reislerin en fazla sekiz gün içerisinde sicill-i nüfus memuruna ilmüha-
ber vermeleri, bunu yerine getirmeyenler için yarım Osmanlı altını nakdî 
ceza ödemeleri mecburiyeti getirilmiştir. 30 Ekim 1917 tarihli kararna-
me ile de kanunî şartları dikkate almadan nikah belgesi tanzim eden ve 
nikahı tescil eden hakim ve nâibi ile, yetkisi olmadığı halde nikah kıyan 
imamlara da bir aydan altı aya kadar hapis cezası verileceği, karısını 
boşadığını 15 gün içinde hakime bildirmeyenlerin de hapis ile cezalan-
dırılacağı hükme bağlanmıştır. (Düstur, 01/05/83; Düstur, I/Zeyl 2/15; 
Ceride-i İlmiye, cilt: 1, s. 36 vd.; Ayrıca bkz. Aydın, M. Akif, “Osmanlılarda 
Ailenin Tarihî Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, 
Ankara 1992, c. II, s. 438)
Bir erkek tarafından dokunulmamış, el değmemiş olma hali, erkek gör-
memiş (kız).
İstanbul Kadılığı’nın hicrî 1297, miladî 1888 yılına ait bakire izinnâmesi 
bu tarz defterlerin ilk örneğini teşkil etmektedir. Bekar ve dul olanlar 
için ayrı kayıt defterleri tutulmuştur. İstanbul Mahkemesi’nin on üç 
izinnâme, altı seyyibe ve sekiz adet bakire izinnâme defteri bulunmak-
tadır. Ayrıca Bakırköy Mahkemesi’nin tuttuğu iki adet izinnâme defteri 
vardır. İzinnâmeler, belgelerin düzenleniş şekli ve ifade bakımından eski 
sicillerdeki evlilik kayıtlarından biraz farklıdır. Bir de fihrist şeklinde dü-
zenlenen evlilik kayıt defterleri vardır ki bunlarda sadece evlilik akdini 
gerçekleştiren tarafl ar ile bunların velilerinin isimleri ve akit tarihleri ka-
yıtlıdır. (Heyet, Bâb-ı Meşihat ve Şeyhülislâmlık Arşiv Defter Kataloğu, 
s. 250, 277).
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Nisâ, 4/3, 24; Nahl, 16/72; Nûr 24/32; Peygamber Efendimiz evliliği 
teşvik sadedinde “Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetim-
le amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere 
karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa 
hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çün-
kü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” buyurmuştur. (Kütüb-i Sitte, Hadis 
Nu. 6527; Buhârî ve İbn Mâce, Nikah, 1).
Âyetin meali için bkz. Rûm, 30/21.
Defşun, Astor’a ile tezvic eylediğini kayıt altına aldırmıştır. (Konya 
Şer’iyye Sicilleri, 108/4).
Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2013, s. 456.
Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, DİB yay., nu. 589, Tavaslı Matbaacılık, 
İstanbul, 2009, s. 461.
Bakara, 2/221, 235; Nisâ, 4/3, 24, 25, 127; Mâide, 5/5; Nahl, 16/72; 
Nûr, 24/32, 33; Ahzâb, 33/37, 50.
Bakara, 2/83, 177, 180, 215; Nisâ, 4/36, 135; Enfâl, 8/41, 75; Nahl, 
16/90; İsrâ, 17/26; Nûr, 24/22; Rûm, 30/38; Ahzâb, 33/6; Tûr, 52/23; 
Haşr, 59/7; Beled, 90/15.
Kendileriyle evlenilmeleri yasak olanlar için bkz., Nisâ, 4/22, 23.
Pakalın, M. Zeki, “İzinnâme”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü-
ğü, İstanbul, 1983, II,109.
Işık, Ayhan, “Şer’iyye Sicillerine Göre Osmanlılarda Nikah Akdi”, Din ve 
Hayat, İstanbul, Şubat 2011, s. 125.
16 Safer 1276/14 Eylül 1859 tarihli Şer‘iyye Mahkemeleri Nizamnâmesi 
ile şer’î mahkemelerin yapacağı işler tanzim edilmiş, nikah akidlerin-
den ve izinnâmelerden alınacak harç miktarları tesbit edilmiştir. Şev-
val l298/2 Eylül 1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi ile de, Müs-

DİPNOTLAR
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Mihir miktarları erkeklerin imkanlarına göre 
değişmekle beraber Hanefî mezhebine göre, en düşük 
mihir miktarı 10 dirhem gümüştür.35 Ancak boşama 
hakkının kötüye kullanılmasına karşı bir tedbir ve 
evli kadına belirli bir ekonomik güvence sağlamak 
amacıyla müeccel mihrin yüksek tutulduğu da 
olmuştur.36 

Mihir kadına ait bir bedel olduğundan, istediği 
takdirde bu bedelden vazgeçerek boşanabilir37 veya 
isterse mihrini kocasına bağışlayabilirdi. Kadınların 
nafaka ve mihrinden vazgeçtiğine, bazı kadınların 
ise mihrini mahkeme yolu ile aldığına, bir kısmının 
da mihir bedelini nakit veya mihr-i muaccel karşılığı 

Nikâh, ciddi bir iştir; şakası olmaz. 
Evlilik akdi bağlayıcıdır; tarafl ardan biri 
tek tarafl ı bu akdi ortadan kaldıramaz. 
Şartlarına uygun olarak yapılan bir nikâh 
akdi, karı-koca arasındaki münasebeti 
helâl kılar. Aynı zamanda mihir, nafaka, 
hısımlık, mahremiyet, neseb ve miras 
gibi dinî ve hukukî sonuçlar doğurur. 

Mustafa b. Osman’ın Emine bt. Halil ile evlenmekten vazgeçtiği 
(Şer’iyye Sicilleri Arşivi İstanbul Kadılığı, 18 numaralı sicil sayfa 29a-1)



eşya olarak aldığına veya eşleri ölen kadınların şer‘î 
mahkemelere başvurup mihir alacaklarını tahsil 
ettiklerine dair vesikalar mevcuttur. 

Nikâh, ciddi bir iştir; şakası olmaz. Evlilik akdi 
bağlayıcıdır; tara�ardan biri tek tara�ı bu akdi ortadan 
kaldıramaz. Şartlarına uygun olarak yapılan bir nikâh 
akdi, karı-koca arasındaki münasebeti helal kılar. Aynı 
zamanda mihir, nafaka, hısımlık, mahremiyet, neseb 
ve miras gibi dinî ve hukukî sonuçlar doğurur. Nikâhla 
beraber Allah ve kul hakkı ortaya çıkar. İslam hukuku 
ve örfünde kul kendi hakkından feragat edebilir ama 
kul istese de Allah hakkından feragat edemez. 

Mihrin nikâh anında mutlaka hemen ödenmesi 
gerekmez. Ancak zifafa girildikten sonra, belirlenen 
mihrin ödenmesi zorunlu hale gelir. Şayet nikâhtan 
sonra zifaf olmadan boşanma olursa kadına mihrin 
yarısı ödenir. 

Ölüm ve boşanma gibi durumlarda mihr-i 
müeccel, mihr-i muaccel hale gelir. Kadın mihr-i 
müeccelini almamış ise boşandığında veya kocası 
öldüğünde elindeki vesika ve/veya şahitlerin onayı ile 
mihr-i müeccel miktarını kocasının malından alabilir. 
Kendisi öldüğü takdirde ise mihir alacağı kadının 

terekesine dahil edilir ve bu mihir alacağı varislerine 
intikal eder. Bu sebeple ölen erkeklerin tereke 
kayıtlarında mihr-i müeccel borçları hesaba katılır, 
mihir miktarı sair borçlarla birlikte terekeden çıkarılıp 
ödendikten sonra miras paylaştırılırdı. Kadın, mihr-i 
müeccelden başka mirasa da ortak olur ve hissesine 
düşen payı alırdı. 

Sonuç
Evlilik, Allah’ın emri, Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

kavli, müctehid imamlarımızın içtihadı üzere kurulan 
bir müessesedir. Bu müesseseyi ayakta tutan, karşılıklı 
sevgi, saygı ve sadakattir; ailenin çökmesine sebep 
olanların başında ise zina, eşini aldatma, hak ve 
hukuka riayetsizlik, nefret ve hürmetsizlik gelmektedir. 
Evlilikte esas olan, evliliği hayat boyu anlayışla, 
huzurlu bir şekilde devam ettirmek; anlaşmazlık, 
uyumsuzluk ve benzeri hususlar ortaya çıktığında ise 
hak ve hukuka riayet ederek dinî ve hukukî çerçevede 
meseleleri çözmek; asla dinî ve hukukî olmayan yollara 
tevessül etmemektir. Ele aldığımız dönem itibariyle 
aile hukukunu yakından ilgilendiren kararnâme ve 
nizamnâmeler çıkarılmış, dinî ve hukukî esasları 
tesbit edilmiş, evlilik muameleleri kayıt ve kontrol 
altına alınmıştır.
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Seyyibe izinnâme metni için bkz., Heyet, Dinlerde Nikâh, Ensar Neşriyat, 
İstanbul, 2012, s. 464 vd.
Işık,Ayhan, a.g.m., s. 126 vd.
Şerife Asiye, Civanoğlu Mehmed’in oğlu Ömer’le nikahlanmak istedi-
ğini beyan etmiş ve bu istek üzerine kadı nikahlarını kıymıştır. (Konya 
Şer’iyye Sicilleri, 24/2).
25 Ekim 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin 33. madde-
si, nikah akdinin icrasından önce keyfiyetin ilanını, 37. maddesiyle de 
akit sırasında evlenecek tarafl ardan birinin ikametgahında görev yapan 
hakimin yetkili kıldığı naibinin huzurunda kıyılmasını, bir belge düzen-
lenmesini ve tescil edilmesini hükme bağlamıştır.
Akgündüz, Ahmet, Osmanlı’da Harem, İstanbul, 1995, s. 322.
İstanbul, Bilâd-ı Selâse ve bunlara bağlı diğer mahkemelerde evlilik ve 
boşanma muamelelerine ait kayıtlar; izinnâme, münâkehât-müfârekāt, 
seyyibe-bakire vs. isimlerle anılan hususî defterlerde toplanmıştır. Şer‘î 
mahkemelerdeki nikah kayıtlarından bazıları ise şöyledir: Üsküdar Mah-
kemesi, Sicil nu: 779, s. 87, s. 217; Davutpaşa Mahkemesi, Sicil nu: 14, 
v. 10a, v. 29a, v. 34b, v. 35a; İstanbul Bâb Mahkemesi, Sicil nu: 345, v. 
31b; 389, v. 53b, 54a, 67a.
Üsküdar Mahkemesi’ne Mahsus Münâkehât ve Müfârekāt Fihrist 
Defteri/“İlâmnâmelere Mahsus Kayıt Defteri”, Özel Nu. 7, s. 3.
Bu defterlerin bulunması, tespit ve tasnifi ile ilgili tafsilat için bkz., Kurt, 
İsmail-Aydın, Bilgin, “Üsküdar ve Çevresi Tarihinin Yeni Kaynakları: Vali-
de Camii’nde Bulunan Siciller”, Türk Dünyası Araştırmaları, Nisan 1196, 
Sayı 101, s. 206 vd.
Kurt, İsmail-Aydın, Bilgin, a.g.m., s. 205 vd; Heyet, Bâb-ı Meşihat 
Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Kataloğu, s. 283 vd.

Layiha metni için bkz., Işık, Ayhan, a.g.m., s. 127 vd.
Bakara 2/236-237; Nisâ, 4/4, 20-21, 24. ayetler.
Bülûğa eren, döl verme çağına gelmiş olan kadın.
Sak, İzzet, 47 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1128-1129/1716- 1717) 
Transkripsiyon ve Dizin, Tablet Kitabevi 2006, 47/3.
Ayetin tamamı için bkz., Bakara, 2/282.
Buharî, Şehâdât, 8.
Aydın, M. Âkif, İslam-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul, 1985, s. 20.
İsmail Kurt-Bilgin Aydın, a.g.m., s. 209.
Mihir olarak verilenlere dair bir misal: “Mezbûre Fatıma 100 guruş mihr-i 
müeccel ve 30 guruş bir sîm kuşak ve 30 guruşa dahî bir telli ve bir 
alaca kaftan ve entari ve 40 guruşa dahî bir şalvar ve bir kat hamam es-
vabı ve bir yorgan ve bir döşek ve iki yastık ki cem’an 100 guruş mihr-i 
muaccel ile merkûm el-Hac Mustafa’ya nefsini tezvic” etmiştir. (Konya 
Şer’iyye Sicilleri, 7/3, 47/3, 54/3).
Ortaylı, İlber, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul, 2000, s. 65.
Cin, Halil, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Nu: 341, Ankara, 1974, s. 210, 221.
İpçioğlu, Mehmet, Konya Şer’iyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, Nobel 
Akademik Yay., s. 30; Konya Şer’iyye Sicilleri, 18, 43, 48, 51, 62. siciller.
Cin, Halil, a.g.e., s. 216.
Aydın, M. Akif, “Mehir”, İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2003, XXVIII, 389 
vd.
Hatice Hatun sekiz guruşluk mihrinden feragat ederek boşanmayı kabul 
etmiştir. Havva isimli kadın ise mihir ve diğer haklarından vazgeçerek 
boşanmak istemiştir.
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Osmanlı iktisadî ve içtimaî tarihini ortaya 
koyabilecek en önemli kaynaklardan biri, 
vefat eden insanların mal varlıklarını ve 

bunların mirasçılar arasında taksimini gösteren 
“tereke de�erleri”dir. Kassam, metrukât, muhallefât 
da denilen tereke de�erleri; ölen kişilerin geride 
bıraktıkları menkul ve gayrimenkul malların, alacak, 
borç, vasiyet, hîbe gibi hak ve tasarru�arının ayrıntılı 
bir şekilde kaydedildiği1 belgeler serisi ve aynı zamanda 
kalan malların şer‘î hükümlere göre taksiminin 
yapıldığı kadı de�erleridir.2 Tereke dökümlerinden 
bir şahsın veya tasnif yoluyla belli bir grubun 

toplumdaki konumunu tespit etmek mümkündür. Bu 
bağlamda her kesimden insanın muhallefât kaydına 
rastlanabilen de�erler, merak edilen, merak edildiği 
kadar da mevcut/bilinen tarihî malzemede yeterince 
görülmeyen kadınların da toplumdaki yaşam izlerini 
sürebileceğimiz önemli kaynaklardandır.3

İlgâ Edilmiş Bir Kassamlık
İstanbul Şer‘iyye Sicilleri’nde miras davalarıyla 

ilgili fazlasıyla kayıt olmakla birlikte miras ve 
mirastan doğan davaların halledilmesi için özellikle 
“Kısmet-i Askeriye Mahkemesi”, “Mülgâ Beledî 
Kassamlığı” ve “Beytülmâl Kassamlığı” adı altında 

Dr. Zeynep ALTUNTAŞ
Bilim Sanat Vakfı

NE UMDUK NE BULDUK: 
MÜLGÂ BELEDÎ KASSAMLIĞI

VE KADIN TEREKELERİ

Şer’iyye Sicilleri A
rşivi M

ülga Beledi K
assam

lığı M
ahkem

esi nr. 130, s. 53

Şer’iyye Sicilleri A
rşivi M

ülga Beledi K
assam

lığı M
ahkem

esi nr. 137, s. 41

Şer’iyye Sicilleri A
rşivi M

ülga Beledi K
assam

lığı M
ahkem

esi nr. 130, s. 55
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mahkemeler kurulur.4 Bunlar arasındaki Mülgâ 
Beledî Kassamlığı’nda askerî sınıfın dışında, herhangi 
bir devlet görevinde bulunmayan, şehirli veya köylü 
diyebileceğimiz sivil halkın miraslarının taksim 
edildiği,5 ilki hicri 1066 (1655), sonuncusu 1303 
(1886) tarihli 155 adet de�er bulunur.6

Tanzimat’ın ilanından sonra kadıaskere bağlı askerî 
kassamlık ve kadılara bağlı olan ve halkın terekesini 
tahrir eden kassamlıklar kaldırılarak İstanbul’da bir 
kassamlık bırakılmış, eyalet ve sancaklardaki miras 
davaları mahallî kadılara kalmıştır. Bu nedenle 
Tanzimat sonrası tutulan de�erlerde askerî-halk 
ayrımı aranmaması gerektiği söylenir.7 Hicrî 1277 
(1860) tarihli bir hükümde Kısmet-i Belediye 
Mahkemesi’nin Bâb Mahkemesi’ne ilhak edildiği 
belirtilir.8 Mülgâ Beledî Kassamlığı olarak anılması 
ve bilinmesinin nedeni de daha sonra ilgâ edilmiş 
olmasından kaynaklanıyor olsa gerektir.

Kadın terekelerinden yola çıkılarak yapılan bu 
çalışmanın kaynağı olan Mülgâ Beledî Kassamlığı, çok 
da bilinçli bir seçimle tercih edilmemişti. Mülgâ Beledî 
Kassamlığı’nda, sarayda ve saray çevresinde yaşayan 
vakıf sahibi, cami, medrese gibi önemli mimarî 
yapılarda ismine rastladığımız kadınların (askerî sınıf) 
değil, toplumun çoğunu oluşturan sıradan halkın 
yani elit tabakadan olmayan kadınların dökümleri 
yer almaktaydı. Terekelerin çoğunun gayrimüslim 
kadınlara ait çıkması da bu tercihin beklenmedik 
sonuçlarından biriydi.9 Bu iki sebep, daha çok saray 
çevresinde yaşayan kadınların veya mevkî sahibi 
insanların eşlerinin ve kızlarının ilgi odağı olduğu 
çalışmaların aksine10 sıradan halk terekeleri üzerinden 
yapılan bu çalışmanın ister istemez gayrimüslim 
kadınlara yoğunlaşmasına ve bu kadınlar üzerinden 
değerlendirmeler yapılmasına sebep oldu.

Mülgâ Beledî Kassamlığı’na ait 1824-1850 yıllarını 
içeren altı adet de�erde,11 96 kadın terekesinden sadece 
7’si Müslüman, diğerleri gayrimüslim kadınlara ait 
olması, tereke kayıtlarının sadece Müslüman kadınlar 
için değil, aynı zamanda gayrimüslim kadınların 
Osmanlı toplumundaki varlıklarını ortaya çıkarmak 
için önemli kaynaklar olduğunu gösterir.

Özel hukuka giren miras meselelerinde, 
gayrimüslimlerin kendi hukuklarına tâbî olduğu görüşü 
yaygın olsa da miras ihtila�arının kendi hukuklarına 
ait bir mesele olarak değerlendirilmediğini12 Mülgâ 
Beledî Kassamlığı’nda bulunan tereke sahiplerinin 
çoğunun miras taksiminde şer‘î mahkemeleri tercih 
etmiş gayrimüslimlerden oluşması açıkça gösterir. 
Şer‘î mahkemelerde, gayrimüslimlerin isteklerine 
bağlı olarak her cemaatin kendi mensuplarına özgü 
kişisel statü hukukunun uygulandığı13 fikrinin aksine 
seçtiğimiz tereke örneklerinde, hisse paylaşımının 
şer‘î miras hukuku çerçevesinde çözüldüğü görülür.14

Mazi-yi Kadın
Osmanlı’da tarihi kültürel yapı, toplumda 

yaşayan her dinden teb’anın yaşamlarını birbirine 
benzeştirmekle birlikte ayrı yaşama ve etnik 
özgürlüğü barındırabilme özelliğini de beraberinde 
getirir.15 Tereke kayıtları da ölen kişilerin oturdukları 
mahallelerden, giydikleri kıyafete ve evde kullandıkları 
her türlü eşyaya kadar birçok konu hakkında fikir 
verdiği için Müslümanlar ile gayrimüslimlerin sosyal 
hayattaki benzerliklerinin veya farklılıklarının rahatça 
karşılaştırılabileceği kaynaklardır.

Servet yapılarına bakarak ekonomik yapılarının/
refah düzeylerinin çok parlak olmadığı kanaatine 
vardığımız kadınların terekelerinde; daha çok 
ev eşyası, çeşitli kumaş ve giysiler, zaman zaman 
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Kassam, metrukât, muhallefât da denilen tereke defterleri; ölen kişilerin
geride bıraktıkları menkul ve gayrimenkul malların, alacak, borç, vasiyet, hîbe gibi 

hak ve tasarrufl arının ayrıntılı bir şekilde kaydedildiği belgeler serisi ve aynı zamanda 
kalan malların şer‘î hükümlere göre taksiminin yapıldığı kadı defterleridir.
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elmas, zümrüt, altın gibi değerli takılar, gümüş 
vb. madenlerden yapılma mutfak ve süs eşyaları, 
fazla miktarda olmasa da nakit para mevcuttur. 
Gayrimenkulleri ise pek yoktur. Sadece mecnûne olan 
Mustafa kızı Hadice Hatun’un bir evi vardır. 14 Eylül 
1848’de vasisi olarak tayin edilen müderris Seyyid 
İbrahim Edhem Efendi’nin talebiyle tahrir ve satışa 
çıkarılan terekesinde ayrıca onun Ayasofya-i Kebir 
Vakfı Müsakkafâtı’ndaki 5 kuyumcu dükkânında, 
1 yağlıkçı dükkânında, 2 ha�âf dükkânında, 1 
dolabdan hissesi yine üç kanad ve bir dolabdan, 
zenneci dükkânında, kürkçü dükkânında, bir bâb 
odadan hissesi, Köprülü Paşa Müsakkafâtı’ndaki 
boyahânede, Haseki Sultan Vakfı Müsakkafâtı’ndaki 
odadan, revgân-ı zeyt mahzeninden hissesi, Valide 
Sultan Vakfı Müsakkafâtı’ndaki dükkândan hissesi, 
Ayişe Hatun Vakfı Müsakkafâtı’nda bir bâb dükkân ve 
kalaycı dükkânında hisseleri vardı.16 Bununla birlikte 
gayrimenkulü olmasa da kadınlardan bazılarının 
Hadice Hatun gibi vakıf ev ve farklı dükkânlarda 
hisseleri bulunduğu, çeşitli vakıf dükkânlardaki âlât 
ve edevâtını işlettiği vakidir. Mesela 9 kadının toplam 
10 dükkânda âlât ve edevâtı bulunmaktadır. Geliri 
toplam tereke yekûnuna dâhil edilerek mirasçılara 
kalan âlât ve edevâtın bulunduğu dükkânlar bakkal, 
tütüncü, ha�af, kuyumcu, saatçi, berber ile terzi 
odasıydı. Âlât ve edevâta sahip kişilerin biri -2 bakkal 
dükkânında âlet ve edevâtı olan- Sepetay kızı Refeka 
adlı Yahudi kadın olmak üzre tümü gayrimüslimdi.17 

Ayrıca kadınlardan bazılarının Müslüman veya 
gayrimüslim kadın ve erkeklerle alacak, borçlanma 
gibi ilişkilerde bulunduğu görülür. Kendilerine 
mahsus para sahibi olan, kendi eş ve babaları da dâhil 
borç verebilen vefat etmiş kadınların alacakları alınıp, 
borçları verildikten sonra mirasları paylaşılır. Biri 
kiradan, biri de karzdan alacaklı olan gayrimüslim 
kadınlardan hiçbirinin Müslümanlardan alacağı 
yoktur. Hem Müslüman, hem de gayrimüslim 
erkeklerden alacaklı 2 Müslüman kadından Abdullah 
kızı Hadice Hanım’ın mirasçıları arasında yer 
alan zevci Halil Ağa’dan “mehr-i müeccel” alacağı 
mevcuttur. En fazla alacaklı sayısına (beş kişiden) 
sahip kadınlar ise Dimitri kızı Fedenko ile Evanes kızı 
Nazlı idi.18 
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Mal varlıklarında ayırt edici eşyalar 
görülmeyen Müslüman ve gayrimüs-
lim kadınların terekelerindeki en önemli 
fark her iki grup için kullanılan tabirler-
de görülmektedir. Meselâ Müslümanlar 
için vefat eden, sakine gibi kelimeler 
kullanılırken gayrimüslimler için hâlike 
olan, mütemekkine gibi kelimeler kulla-
nılmaktadır. 

Şer’iyye Sicilleri Arşivi Mülga Beledi Kassamlığı Mahkemesi nr. 142, s. 5



XIX. yüzyılda gayrimüslim kadınların giysilerinin 
Müslüman kadınların giysilerinden belirgin ayırıcı 
özelliklere sahip olmadığı, 1850’lere kadar ayrıntılarda 
yeniliklere açık olsa da gelenekselliğini yüzyıllardır 
sürdürdüğü, Avrupaî harçlarla süslenen geleneksel 
kıyafetlerin 1875’ten sonra tamamıyla Batı tarzını 
kazandığı ve geleneksel çizgisini kaybettiği söylenir.19 

Bu bilgiye uygun olarak 1824-25 arasındaki tereke 
kayıtlarında da gayrimüslim kadın kıyafetlerinin 
Müslüman kadın kıyafetlerinden pek farklı olmadığı, 
kadınların geleneksel kıyafetlerinde göze çarpan 
değişikliklere rastlanmadığı ve sim harç, tel işleme, 
kılâbdan gibi çeşitli süslemeler kullandıkları görülür.

Müslüman ve gayrimüslim kadınların ev eşyalarına 
baktığımızda da minderlerden, hamamda kullanılan 
taslara varıncaya kadar benzerlikler olduğu görülür. 
Hatta ilk başta Müslüman birisine ait olduğunu 
düşünebileceğimiz abdest leğeni, seccade gibi eşyalar 
da gayrimüslim terekeleri arasından çıkabilmektedir. 
Mesela iki abdest leğeninden biri Ohannes kızı 
Deruhi’ye diğeri de Kirkor kızı Nunya isimli 

kadınlara aittir.20 Gayrimüslimlerin, Müslümanların 
kullanma amacından farklı amaçlarla kullandıklarını 
düşündüğümüz bu eşyaları, terekeleri kayda geçiren 
kâtip tarafından kullanılma amacına göre değil de 
herkes tarafından kullanılan ismiyle kaydetmesinden 
ileri gelmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Mal 
varlıklarında ayırt edici eşyalar görülmeyen 
Müslüman ve gayrimüslim kadınların terekelerindeki 
en önemli fark her iki grup için kullanılan tabirlerde 
görülmektedir. Meselâ Müslümanlar için vefat eden, 
sakine gibi kelimeler kullanılırken gayrimüslimler 
için hâlike olan, mütemekkine gibi kelimeler 
kullanılmaktadır. 

Sonuç itibariyle tereke kayıtları kadınların 
medenî durumlarının, vârislerinin, çocuk sayılarının, 
borçlarının, alacaklarının, kitaplarının, ev ve 
dükkânlarının, nerelerde oturduklarının ya da sokak/
ev/iç kıyafetlerinin, ayaklarına ne giydiklerinin, 
ne tür kumaşlar kullandıklarının, ziynet, mobilya 
ve mefruşat türü ile hamam ve mutfak eşyalarının 
öğrenilebileceği ideal kaynaklardır.
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F. Hilâl FERŞATOĞLU
Vaiz/ Kadıköy Müftülüğü

SEKİZİNCİ OSMANLI 
MÜFTÜLENÂMI

ZENBİLLİ ALİ CEMÂLÎ 
EFENDİ

Zenbilli Ali Efendi ismiyle mâruf Ali Cemâlî 
Efendi, Osmanlı Devleti’ne çeyrek asır 
şeyhülislâmlık yapmış meşhur bir âlimdir. 

Molla Fenari’ye de hocalık etmiş olan, Murad 
Hüdavendigâr devri ulemâsından Cemaleddin 
Aksarayî’nin torunu Ahmed Çelebi’nin oğludur. 
Akrabasından diğer ilim erbabı ve devlet erkânı gibi 
Cemâlî nisbesini alması büyük dedesi sebebiyledir.1 

Doğum yerinin Karaman, Aksaray veya Amasya 
olduğuna dair farklı rivayetler mevcuttur. Kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, öldüğü tarih, tahsili ve hizmet 
süresi dikkate alındığında Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın tahta çıktığı ilk yıllarda (1444-1446) doğduğu 
tahmin edilmektedir.2 

Tahsil Hayatı ve Fatih Sultan Mehmed 
Tarafından Verilen İlk Vazifesi
Ali Cemâlî Çelebi, ilk eğitimini Lârendeli Mevlânâ 

Hamza’dan almıştır. Daha o dönemde fıkha merakı 
sebebiyle Muhtasar-ı Kudûrî ile Manzûme-i Nesefî’yi 
ezberler. Sultan Fatih’in İstanbul’u bilimin merkezi 
yapmak düşüncesiyle, İslâm âleminin meşhur 
âlimlerini payitahta davet ettiği dönemde, Ali 
Cemâlî Efendi de İstanbul’a talebe olarak gelir. Molla 
Hüsrev’den ders almaya başlar. Bu zâtın mü�ü olarak 
tayininden sonra onun tavsiyesiyle Bursa’da Sultaniye 
müderrisi Mevlânâ Hüsamzâde Mustafa Efendi’ye 
talebe olur. “Ulûmu şer’iyye ve fünûn-i akliyye” 
tahsilini tamamladıktan sonra hocası Ali Cemâlî 
Efendi’yi hem muîd -müderrise yardımcı öğretim 
elemanı- hem damat olarak yanına alır. Talebe 
yetiştirecek seviyeye gelince Fatih Sultan Mehmed 
tarafından 30 akçe yevmiye ile ilk görev yeri olan 
Edirne Taşlık -yahut Ali Bey- Medresesi’ne tayin edilir. 
Akabinde Padişah’ın genç müderrise hediye olarak 
5000 akçe ve elbiseler göndermesi, onun kabiliyetini 
farketmesi ve daha iyi şartlarda ilim tedris etmesini 
sağlamak için olmalıdır.3

Siyasetin İlmiyeye Müdahalesi ve İstifa Süreci
Karamanî Mehmet Paşa sadrâzam olunca 

(1447), siyasî muârızı Sinan Paşa ile yakın irtibatı 

Tercüme-i Şakâiku’n-nu’mâniyye’de Zenbilli Ali Efendi’yi tasvir 
eden minyatürlü sayfa (TSMK, Hazine, nr. 1263, vr. 1596)
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bulunan Ali Cemâlî Efendi’nin 
aleyhine tavır alır. Yevmiyesini 
azaltmak suretiyle onu Edirne 
Beylerbeyi Medresesi’ne sürer. 
Ali Cemâlî Efendi, Veziriâzam’ın 
bu müdahalesine rağmen onurlu 
bir duruş göstererek Sinan Paşa 
ile irtibatını devam ettirir. Ancak 
yine yevmiyesinden kesinti ile 
Edirne Siraciye Medresesi’ne 
sürülünce bir ilim erbabına 
yapılan bu muameleden mütessir 
olur ve vazifesinden istifa eder. 
Bir müddet Edirne’de kalarak 
Halvetiye dergâhı şeyhi Mesûd-i 
Edirnevî’nin hizmetinde bulunan 
Ali Cemâlî Efendi, daha sonra 
İstanbul’a taşınır.4 Sinan Paşa 
da dahil dönemin münevver 
insanlarının gidip geldiği Zeyniyye tarikatının 
halifelerinden Konyalı Şeyh Muslihiddin Vefâ’nın 
tekkesine devam eder. Kozmografya ve musikîye dair 
eserleri, İstanbul’un enlem ve boylamına göre yaptığı 
bir rûznamesi de bulunan bu kâmil zata intisabının, 
Ali Cemâlî Efendi’nin ilim ve irfana olduğu kadar 
bilim ve tekniğe de alaka duymasından kaynaklandığı 
ifade edilir.5 

“Selâtîn ile Mülâkât Ebgâz-ı Mübâhâttır”
Sultan Fatih’in vefatında çıkan isyan sırasında 

Sadrâzam Karamanî Mehmed Paşa yeniçeriler 
tarafından katledilir. Tahta çıkan II. Bâyezid (1481) 
bir zaman sonra rüyasında Ali Cemâlî Efendi’yi 
görür. Onunla görüşmek isteyerek saraya davet eder. 
Ali Efendi bu davete “Selâtin ile mülâkât ebgâz-ı 
mübâhâttır” (sultanlarla görüşmek mübahların en 
sevilmeyenidir) diyerek icâbet etmez. Karamanî 
Mehmet Paşa tarafından mağdur edilip sıkıntılı 
günler geçirirken, yeni padişahın Cemalîleri 
yakından tanıdığı halde Ali Efendi’yi geç hatırlaması 
-devlet işlerini yoluna koymasının zaman alması 
sebebiyle de olsa- onu gücendirmiş olmalıdır. Yoksa 

bir sonraki padişah Yavuz Selim 
ile olan irtibatı, onun sultanlarla 
münasebeti sınırlı tutma siyaseti 
gütmediğine delildir.6 Sultan II. 
Bâyezid, Ali Efendi’nin bu tavrına 
rağmen onu bir rivayete göre 
Bursa Hüdavendigâr Medresesi’ne, 
bir diğerine göre Amasya 
mü�ülüğüne görevlendirir. Sultan 
bu tayin ile kendisinin Amasya 
valiliği sırasında tahta geçmesi için 
en büyük desteği veren Halvetî 
Şeyh Mehmed Cemalî’ye -Ali 
Efendi’nin amcazadesi- minnet 
borcunu da ödemiş olmaktadır. 

Ali Cemalî Efendi Amasya 
Beyazıt Medresesi tamamlanıp 
(1486) oranın ilk müderrisi ve 
mü�üsü olarak vazife alana kadar, 

Bursa Hüdavendigâr ve Bursa Sultaniye (Yeşilcami) 
medreselerinde müderris ve mü�ü olarak görev 
yapmıştır. Amasya’daki vazifesi Amasya valisi Şehzade 
Ahmed’in oğullarının sünnet merasiminde yaşanan 
bir hadise sebebiyle görevinden ayrılıp İstanbul’a 
gelene kadar devam eder (1491). Ali Cemalî Efendi’nin 
bu tavrında Acem kültürüne hayran olduğu bilinen 
Şehzade Ahmed’in, çevresini kuşatan Şiî âlimlerin 
tesirinde kalarak Sünnî ulemâ ve mutasavvı�arı 
gücendirmesinin etkisi olduğu söylenir.7 Zira 
Şehzade’nin bu tutumunu protesto eden birçok âlim, 
şair ve devlet adamı Şiî karşıtı siyaseti ile tanınan 
Şehzade Selim’in yanına Trabzon’a gitmişlerdir.8 

Müderrislikten Müftülenâmlığa 
Zenbilli Ali Cemâlî Efendi İstanbul’a gelişinden 

bir müddet sonra II. Bâyezid tarafından önce Sultan 
Beyazıt Medresesi’ne sonra Semâniye Medreseleri’ne 
tayin edilir. Burada hacca gidene dek uzun süre 
müderrislik yapar. Hac yolculuğu esnasında Mısır’da 
bulunduğu sırada İstanbul mü�üsü Efdalzâde 
Hamîdüddin Efendi’nin vefat etmesi üzerine  (1503), 
Ali Cemâlî Efendi bu makama tayin edilir. Padişah, 

Meşîhat Arşivi Kütüphanesi, nr. 203
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devrin en liyakatli âlimine -o sırada payitahtta 
olmamasına rağmen- görevi tevdî etmiş, o dönünceye 
kadar fetva yetkisini Sahn-ı Seman müderrislerinin 
uhdesine vermiştir. Ali Cemalî Efendi 1504 yılının 
ortalarında İstanbul’a vasıl olur ve mü�ülenâmlık 
(şeyhülislâmlık) makamına oturur.9 

II. Bâyezid, Zenbilli Ali Efendi’yi mü�ülüğüne ilave 
olarak, ha�ada bir gün talebe okutmak üzere Beyazıt 
Camii karşısına yaptırdığı medresenin müderrisliğine 
atamış ve memleketin farklı yerlerindeki hayrâtına ait 
vakı�arın nezâretini de ona vermiştir (1506-1507). 
Vakıf şartları gereğince bu tarihten sonra İstanbul 
Beyazıt Medresesi müderrisliği ile II. Bâyezid’e ait 
vakı�arın nezâretinin şeyhülislâmlara verilmesi 
teâmül haline gelmiştir.10 

Şeyhülislâmlık Makamında Çeyrek Asır
Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi, II. Bâyezid, Yavuz 

Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman gibi büyük 
padişahlar döneminde ciddiyetle deruhte edeceği bu 
makamda ölümüne dek, yirmi dört sene kalacaktır. 
II. Bâyezid ilmine ve şahsiyetine itimadı sebebiyle, 
Hicaz’da olmasına rağmen mü�ülenâmlığı ona vermiş, 
Yavuz Selim saltanat süresi boyunca Ali Cemalî 
Efendi’ye çok kıymet verip sözünden çıkmamıştır. 
Kanunî’nin ricasıyla, ilerleyen yaşına rağmen Rodos 
seferine iştirak eden Zenbilli Ali Efendi, fetihten sonra 
camiye çevrilen Saint Jean Katedrali’nde ilk cuma 
namazını kıldırmış, padişahın emriyle Rodos’ta dinî 
müesseseler tesis etmiştir.

Kanunî, Şeyhülislâm vefatından önce vazifesini 
yapamayacak derecede hasta düşünce, fetva işlerinin 
aksamaması için yerine nâib tayin etmesini istemiş, 
ilmine, şahsiyetine ve makamına hürmetinden onu 
vazifesinden almamıştır.

1526 tarihinde vefat eden sekizinci Osmanlı 
şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi’nin mezarı Zeyrek 
yokuşunda yaptırdığı mektebin hazîresindedir.

“Zenbilli Müftü”
Ömrünü ilim tedrisine ve fetvaya hasreden Ali 

Cemalî Efendi, insanlar “mü�î kapısında intizar 
çekmesin” diye kendisine yazıyla sorulan soruları, 
her sabah penceresinden sarkıttığı zenbille alıp, 
cevâbî fetvalarını da zenbile koyarak aynı gün içinde 
sahiplerine vermeyi adet edinmiştir. “Zenbilli Mü�ü”, 
“Zenbilli Ali Efendi” diye nam salması bu yüzdendir.11 

Zenbilli Ali Efendi, fıkıh, usul, edebiyat, lugat, 
nahiv, tefsir ve hadis sahalarında otorite sahibi vakur 
bir âlim olmakla birlikte her kesimden insanla irtibat 
kuran mütevazı bir kişiliğe sahiptir. Onun bazı 
kaynaklara Sûfî nisbesiyle kaydedilecek, “erbâb-ı hâl, 
sahib-i kerâmet” diye tavsif edilecek kadar tasavvufî 
yönü de bulunmaktadır. 

Şeyhülislâm’ın, Hanefî fıkhına dair Muhtârât 
mine’l-Fetâvâ (Fetâvâ-yı Ali Efendi) ve Muhtasaru’l- 
Hidâye, zikir maksatlı sûfî raksının haram olmadığına 
dair Risâle fî Hakkı’d-Devrân gibi eserleri vardır.12 
İstanbul’un çeşitli mevkilerinde inşa ettirdiği cami, 
mescid, mektep ve geliri bunlara vakıf olmak üzere 
yaptırdığı hamam, vefatından sonra da hizmetlerinin 
devamını temin eden sadakayı cariyesindendir.13 

Yavuz Selim’in Yavuz Şeyhülislâmı
Zenbilli Ali Efendi, Yavuz gibi celâlli bir 

hükümdarın hukuka aykırı uygulamalarına mani 
olmak üzere huzurunda “İnnallâhe lâ yuhıbbu’z-
zâlimîn” ayetini okuyacak kadar cesur ve dirayetli 
bir âlimdir.14 Sultan’ın atının dizginlerini tutarak, 
ahkâm-ı şer’iyyeye muğâyir bir karar alır ve uygularsa 
halline fetva vereceğini yüzüne karşı söylediği de 
rivayet edilir.  Üslup sahibi ve halim bir insan olarak 
tanınan Şeyhülislâm’ın padişaha karşı sert tutumları 
makamının ona verdiği sorumluluk sebebiyle 
olmalıdır.

Yavuz Selim bir defasında hiddetlenerek, 
görevlerini ihmal eden 40 hazine memurunun 
katline ferman vermiş, bunu duyan Zenbilli, şerîate 
göre memurların katlini gerektirecek bir durum 
olmadığını, padişahın memurunu azledebileceğini 
fakat idamın ancak mahkeme kararıyla olabileceğini 



söyleyerek, ona engel olmuştur. Şeyhülislâmın fetvası 
olmadan böyle bir karar veremeyeceğini bildirirken, 
Sultan’ın yetkisine de sınır çizmiştir. 

Yavuz Sultan Selim, ülkesinde din birliği sağlamak 
adına Hıristiyan azınlığı ihtidâya zorlama kararı 
aldığında da Ali Cemâlî Efendi, “hürriyet-i vicdan 
aleyhinde zâhir olan” bu karara karşı çıkarak padişahı 
ikna etmiş ve tarihte telafisi mümkün olmayan büyük 
bir hatadan dönülmüştür. 

Kaynaklarda geçen bir başka vak’a da Yavuz’un 
İran ile ticarî ilişkileri kestiği bir döneme rastlar. 
Sultan, İran’dan ipek ithalatını yasakladığı halde bu 
yasağa uymayan 400 ipek tüccarının katledilmelerini 
emreder. Hakikati söylemekten çekinmeyen Zenbilli, 
bu cezayı “nisbetsiz” bulduğunu, ayrıca bu kişilerin 
ticaret yasağına muhalif davranmış sayılmayacaklarını 
zira padişahın “ümerâ-yı harîr tayini”nin izne delâlet 
ettiğini söyleyerek karara karşı çıkar. Sultan’ın bu 
itiraza sert karşılık vermesi üzerine Zenbilli onun 

yanından izin istemeden hiddetle ayrılmış, bu 
harekete önce ö�elenen Padişah bir müddet sonra 
hatasını anlayıp kararını geri almıştır. Kudretli 
Yavuz’un, gücüne adaletiyle güç katan mü�ülenâmına 
iltifatlarda bulunduğu, hatta görevine ilave olarak 
Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerini teklif ettiği 
bilinir, fakat Zenbilli kabul etmemiştir.15 

Osmanlı tarihinin üç büyük padişahı zamanında 
şeyhülislâmlık makamında bulunan Zenbilli Ali 
Efendi’nin, şahsî uygulamaların önüne geçerek, adalet 
ve hakkaniyetten taviz vermeyen fetvaları, toplumun 
huzuruna ve devlet yönetimine büyük katkıda 
bulunmuştur. Daha önce mü�ülenâmlar sadece 
ihtiyaç duyulduğunda divana çağırılırken, bu liyakatli 
şeyhülislâm istediği zaman divana katılıp alınan 
kararlara müdahale etmiştir. Onun düzenlemeleri 
sayesindedir ki kazasker tayinleri de ilmiye sınıfının 
başı olan şeyhülislâmlar tarafından yapılmaya 
başlanmış ve şeyhülislâmlık veziriâzamdan sonra en 
yetkili makam olmuştur.16

Zenbilli Ali Efendi’nin Zeyrek’teki Türbesi 
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II. Mahmud ve Tanzimat dönemleri, idarî, siyasî, 
sosyal, kültürel, ekonomik yönlerden büyük 
değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir 

süreçtir. Osmanlı Devleti genelinde, mülkî, askerî tüm 
alanlarda merkeziyetçi düzenlemelerin hâkim olduğu 
XIX. yüzyıl; nezaretlerin ve nezaret meclislerinin teşekkül 
ettiği, uzmanlaşmanın başladığı ve gelişerek değiştiği bir 
dönemdir. Dönemin en dikkat çeken özelliklerinden 
birisi, sivil bürokrasinin idarede söz sahibi olmaya 
başlamasıdır. Büyük bir dönüşümün ifadesi olan bu 
süreçte, Osmanlı Devleti’nin idarî yapısında, hacminde 
ve üyelerinin görevlerinde meydana gelen değişiklikler 
sivil bürokrasinin (kalemiye) genel dokusunu da 
değiştirmiştir. Konsolosluk ve diplomatik hizmetlerin 
genişlemesiyle, deniz aşırı ülkelere de yayılan sivil 
bürokrasi, yine aynı dönemde oluşturulmaya çalışılan 
yeni taşra idaresinin temel yükümlülüğünü de üstlenerek, 
eyaletlerdeki durumunu kurumsallaştırmıştır.

Mülkiyedeki büyüme ve değişimin yansıması olarak 
devletin personel politikası da değişmiştir. Padişah 
hâkimiyeti ve merkezîleşmeyi en üst düzeye taşıma 
gayesiyle II. Mahmud tarafından 1830’lu yıllarda 
yapılan reformlar, sivil bürokrasiyi şekillendirerek, 
azamî kontrol sağlayabilecek bir şekilde yeniden 
örgütlemiştir. Nezaretlerin kurulmasıyla, Avrupaî 
tarzda bir yönetim modeli benimsenerek, idarî 
alanlarda yapılan reformlar da yeni personel 
politikasının temellerini atmıştır. Batılı devletlerinkine 
benzer bir bürokrasi oluşturabilmek için, nezaretlerle 
birlikte, Dâr-ı Şûrâ-yı Bâbıâli ve Meclis-i Ahkâm-ı 
Adliye gibi organlar da kurulmuştur. Tüm bu çabaların 
boşa gitmemesi için, mülkiyede ortak bir derece ve terfi 
sistemi oluşturmak gerekmekteydi. Bu yönde yapılan 
reformlarla, mülkî derecelerde bir hiyerarşi oluşturma 
ve buna göre sıralanan resmî hitap şekilleri gibi yeni 
oluşumlar, mülkiyeye yeni bir görünüm ve daha net 
olarak tanımlanabilen bir kimlik kazandırmıştır.

Osmanlı bürokrasisinin düzene sokulması için 
yeni nizamnameler çıkarılsa ve okullar açılsa da en son 
ve mükemmel kanunlar II. Abdülhamid döneminde 
çıkarılmıştır. 

Saltanatının başından itibaren, idarenin niteliğini 
iyileştirmek için çabalayan II. Abdülhamid, 
parlamentonun ilk oturumunda yaptığı açılış 
konuşmasında, memurların genelinin görevleri 
ve tekâüt haklarıyla ilgili bir yasa tasarısı üzerinde 
önemle durduğunu ifade ederek, konuya atfettiği 
önemi belirtmiştir. Memurların seçimi ve eğitimi 
konusuna bilhassa eğilerek, 1859’da açılan Mülkiye 
Mektebi’ni mülkî kadrolara personel yetiştirmek 
amacıyla, Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne adıyla 
genişletmiştir. Kanûn-ı Esâsî ile de memurlar ile 
ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Memurların 
yükümlülükleri, hak ettikleri memuriyetlere 
atanmaları, terfileri, yargılanmaları, azillerini 
gerektiren durumlar, istifa etmedikçe veya devletçe, 
“sebeb-i zarûri” (zorunlu bir sebep) görülmedikçe 
azil edilmeyecekleri, görevden alınanların tekâüt ve 
mazûliyet maaşlarına hak kazanmaları, rütbe tahsisleri 
gibi özlük haklarına dair hususlara yer verilmiştir. 
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II. Abdülhamid’in tahta çıkışında yapmış olduğu 
konuşma ile onu izleyen girişimleri, yönetimin yeniden 
düzenlenmesiyle ilgili yeni bir devrin başladığının 
en büyük kanıtıydı. Bu merkeziyetçi anlayışla, sivil 
bürokrasiyi etkin bir şekilde siyasî kontrol altına 
alma çabasında olacağı âşikardı. Ancak, personelin 
takibi babındaki en önemli iş, 13 Safer 1296/ 5 Şubat 
1879’da “Sicill-i Ahvâl Komisyonu”nun kurulmasıdır. 
Bu komisyon için başlangıçta “Sicill-i Ahlâk 
Komisyonu” tabiri kullanılırken, daha sonra “Sicill-i 
Ahvâl Komisyonu” tabiri kullanılmaya başlanmıştır. 
Onun emriyle, saltanatı döneminde ilk kez tutulmaya 
başlanan Sicill-i Ahvâl kayıtları ile devletin neresinde 
görev yaparsa yapsın, Osmanlı uyruğu olan şer‘iye, 
askeriye ve zaptiye hariç; dâhiliye, mülkiye, adliye, 
maliye, evkâf vb. gibi dairelerdeki bütün personelin, en 
büyüğünden en küçüğüne kadar hepsinin biyografisi ve 
meslekî gelişim çizgisinin kaydı tutulmaya başlanmıştır. 
Osmanlı devlet personel rejiminde bir reform niteliği 
taşıyan bu komisyonun teşkili, o zaman kurulan, 
oldukça modern kontrol yöntemlerinden birisiydi. 

Devletin istihdam ettiği personel hakkında 
bilinmesi gereken bilgilere sahip olabilmek ihtiyacı 
neticesinde kurulan Sicill-i Ahvâl Komisyonu, 
kurulmasından itibaren mülkî ve adlî memurlardan 
1909’a kadar süren zaman dilimi içerisinde yaklaşık 
92.200 devlet memurunun sicil kayıtları 201 adet 
büyük boy sicil de�erinde toplanmıştır. Bu kaynak, 
personelin tayin, terfi, azil, vb. konularda devlet 
hizmetlerine büyük yarar sağlamıştır. 

1877 civarında temelleri atılan Sicill-i Ahvâl 
sistemi, 1879’da memurları iki sınıf olarak kabul eden 
bir işleyiş tarzı kazanmıştır. Bunlar, atanmaları irade-i 
seniyye gerektiren üst düzey memurlardan oluşan 
birinci sınıf ve atanmaları bazı hallerde nâzır ya da vali 
gibi amirlerin yetkisiyle olan memurların oluşturduğu 
ikinci sını�ır. İki sınıfı ilk kez tanımlayan 1879 tarihli 
Sicill-i Ahvâl Talimatnamesi, hangi memurların 
birinci sınıfa dâhil olduğunu açık bir şekilde 
belirlememekteydi. Daha sonraları II. Abdülhamid 
devrinde yapılan atamalar göstermektedir ki, asıl 

ayrımın yalnızca padişah iradesinin yeterli olmayıp 
padişahın doğrudan doğruya ilgilendiği ve genellikle 
kendi başına karar verdiği birinci sınıf memurların 
atamalarıyla, aday gösterme işini atama kurallarına 
ya da en önemsiz hallerde, sorumlu amirlerine 
bıraktığı ikinci sınıf makamlara getirilecek adayların 
atamalarında olduğu görülmektedir.

Memurların bu şekilde kategorize edilmesi, Sicill-i 
Ahvâllerin aldığı biçimi belirlemiştir. Birinci sınıf 
memurların kayıtlarının Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun 
tuttuğu “sicill-i umumî”ye işlenmesi gerekiyordu. İkinci 
sınıf memurların kayıtları ise önce ilgili nezaretin 
tuttuğu “sicill-i hususî”ye işlendikten sonra, sicill-i 
umumîye işleniyordu. Kısacası sicill-i umumî, tercüme-i 
hâl varakaları Sicill-i Ahvâl Komisyonu tarafından 
incelenen ve tescil edilen birinci sınıf memurlarla, 
tercüme-i hâl varakaları sicil şubeleri ve hususi 
komisyonlarca incelenen ve tescili yine aynı komisyon 
tarafından yapılan ikinci sınıf dâhil olmak üzere bütün 
Osmanlı memurlarının sicillerini kapsamaktadır. II. 
Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle umumî sicil 
tutma usulüne son verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin son dönemleri için çok önemli 
bilgiler içeren bu de�erler, Ahmed Cevdet Paşa’nın 
öncülüğünde tutulmaya başlanmıştır. Bu sebeple, 
örnek teşkil etmek için olsa gerek ki ilk sicil dosyası da 
onun adına düzenlenmiştir. 

Sicill-i Ahvâl De�erleri koleksiyonu, muhteva 
bakımından son dönem Osmanlı memurlarının 
biyografileri ve dönemin personel politikası 
bakımından en önemli kaynakların başında gelir. 
Ancak oldukça ayrıntılı gibi görünen bu biyografilerin 
eksiksiz ve kusursuz olmadığı da bir gerçektir. Özellikle 
1879’dan 1885’e kadar olan dönemde memurların 
Sicill-i Ahvâl komisyonuna verdikleri biyografileri, 
hiçbir incelemeye tabi tutulmadan ve resmî belgelerle 
doğrulukları kanıtlanmadan sicile geçirilmiştir. Bunun 
sonucunda da sicil kayıtlarında memurlarla ilgili 
bilinmesi gereken pek çok durum, karanlıkta kalmıştır. 
1885’ten itibaren ise, daha derinlemesine incelemeler 
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yapılmaya başlanmış; 1888’den itibaren de memurların 
verdiği biyografilerdeki malumatın doğruluğu ve 
tam olup olmadığı, resmî belgelerle karşılaştırılarak, 
doğrulandıktan sonra tescil edilmiştir1.

1879’da Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun kurul-
masıyla başlayan personel politikasındaki değişim 
rüzgârı, II. Abdülhamid devri boyunca tüm hızıyla 
devam etmiştir. 1881’de “Memurin-i Mülkiye 
Terakki ve Tekaüt Nizamnâmesi” yayınlanmıştır. 
Bununla, kesintilerle finanse edilen emekli aylığı 
uygulamasından başka, yolsuzlukla suçlanan 
memurlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmaya 
yönelik önlemler getirilmiştir. Çeşitli hükümet 
organlarında memur alım ve tayinleriyle ilgilenecek 
“İntihâb-ı Memurin Komisyonları” kurulmuştur2. 

Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun kurulmasından 
sonra sadâretçe şer‘iyye memurları için de ayrı bir 
komisyon kurulup, memur tayinleri, terfileri ve 
seçilmelerinin bu komisyon tarafından yapılması 
uygun görülmüş ve bu görüş doğrultusunda; Ayan 
Tahir Efendi’nin başkanlığında, Anadolu Sadâreti 
Müsteşarı Hacı Tevfik Efendi, Meclis-i Tetkîkât-ı 
Şer‘iyye ve İntihâb-ı Hukkâm Reisi Halid Efendi, 
Meşîhat Müsteşarı Necib Efendi, Şeyhülislâm Ahmed 
Esad Efendi’nin oğlu Halid Efendi’den oluşan bir 
“Memûrîn-i Şer‘iyye Sicill-i Ahvâl Komisyonu” 
kurulmuştur. Ayrıca sekreterya işlerini yürütmek için 
bu komisyona üç kâtip tayin edilmiştir. 

BÂB-I MEŞÎHAT SİCİLL-İ AHVÂL MÜDÜRİYETİ
Esas konumuz; ulemâ ve görevliler hakkında 

tutulmuş bu 8 adet de�er ve 6382 ulemâ sicil 
dosyalarıdır. 

Ulemâya Ait Defterler
Meşîhat’e bağlı olarak görev yapmış ulemâya ait bu 

de�erlerde, kadı, müderris, mü�ü, nâib ve mahkeme 
görevlilerinin tercüme-i hal varakalarından derlenmiş 
bilgilerden oluşturulmuştur. Bu de�erler, “sicil 
de�eri”, “sicil hulasa de�eri” şeklinde isimlendirilmiş 
olup üzerinde ya da içerisinde hazırlandıkları tarihe 
ait bilgi bulunmaktadır. 30x44 cm. ebadında olan bu 
de�erler iki ayrı numara ile numaralandırılmışlardır. 
İlk numara de�erin sıra numarası olup, ikinci numara 
ise müteselsil değildir. De�erlerin girişinde farklı 
kâğıtlara yazılıp sonradan ilave edilmiş isim fihristleri 
mevcuttur. Ancak bu de�erde hakkında bilgi verilen 
kişiler, alfabetik sıraya göre ya da görev yaptıkları, 
doğdukları şehirlere göre düzenlenmediğinden, 
aranılan bilgilerin bulunması oldukça zordur. 

Bu de�erlerin birincisinde, nüvvâb, ikincisinde 
mü�ü ve müderrisler, üçüncüsünde kadı ve mü�üler, 
dördüncüsünde dersiâmlar, beş, altı ve yedincisinde 
mahkemede görevli kâtipler ile birlikte diğer 
memurlar, sekizincisinde ise mü�üler kayıtlıdır. 

Fetvâhane memurlarının listelerini hâvî üç adet 
de�er de bu serinin sonuna ilave edilmiştir3. 

Ulemâya Ait Sicil Dosyaları
Meşîhate bağlı olarak görev yapan memurlara 

ait sicil dosyalarının sayısı 6382’dir. Bu dosyalar 
arasında şeyhülislâm, kazasker, mü�ü, kadı, nâib ve 
az da olsa çeşitli kademelerde görev yapmış şer‘iyye 
memurlarının dosyaları da yer alır. Bu dosyaların 
1880’li yıllardan itibaren oluşmaya başladıklarını 
görüyoruz. Ancak bazı dosyaların günümüze kadar 
ulaşmadıkları anlaşılmaktadır. 

Ulemâ sicil dosyaları 1’den başlanılarak müteselsil 
olarak sıralanmış, daha sonraki yıllarda tekrar dosyalar 
içerisine konulmuştur. Bazı numaraların eksik, bazı 
numaraların da mükerrer olarak birden fazla dosyaya 

Sicill-i Ahvâl Defterleri koleksiyonu, muhteva bakımından son dönem
Osmanlı memurlarının biyografileri ve dönemin personel politikası bakımından 
en önemli kaynakların başında gelir. Ancak oldukça ayrıntılı gibi görünen bu

biyografilerin eksiksiz ve kusursuz olmadığı da bir gerçektir.
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verildiği görülmektedir. Dolayısıyla son 
dosyanın numarası 5692’dir. 

Arşivimizde bulunan dosyaların 144’ü 
tamamen boştur. 1000 adedinin de içinde 
yer alması gereken tercüme-i hâl varakası 
yer almamaktadır. Ancak dosya içinde 
yer alan diğer belgelerden ait olduğu şahıs 
hakkında bilgi edinebilmek mümkündür. Bu 
dosyaların boş olması, ya da daha fazla olması 
gerekirken bu kadar az olması, Osmanlı 
döneminde Meşîhat’e bağlı olarak görev yapan 
bazı memurların Cumhuriyet kurulduktan 
sonra diğer bazı kurumlara tayin olması 
ve dolayısıyla dosyalarının da o kurumlara 
gönderilmiş olmasından dolayıdır şeklinde izah 
edilebilir. Elimizdeki kayıtlara göre; Cumhuriyet 
döneminde Meşîhat’den Maarif, Evkaf, Ticaret ve 
Nafia Nezaretlerine epeyce memur gitmiş ve haliyle 
onlara ait dosyalar da ilgili birimlere gönderilmiştir. 

Bu dosyalar içerisinde ait olduğu kişinin özgeçmişi 
niteliğinde bazı bilgi ve belgeler yer almaktadır ki asıl 
belge, bizzat ilgili kişi tarafından doldurulmuş tercüme-i 
hal varakasıdır. Bu varakada şu bilgiler yer alır. 

1. Memurun ismi, varsa şöhreti, babasının adı ve 
mesleği,

2. Doğum yeri ve tarihi,
3. Okuduğu okullar, aldığı dersler, diploması 

olup olmadığı, konuştuğu veya kâtiplik görevlerini 
(tekellüm ya da kitâbet) yerine getirebileceği yabancı 
diller; varsa basılı eserleri (telîfât) ve bunların konuları,

4. Devlet hizmetine girdiği yaş ve tarihi, maaşlı 
olarak mı yoksa mülâzemeten mi başladığı, bulunduğu 
makamlar, aldığı rütbe ve nişanlar, her bir görevinde 
ne kadar maaş aldığı, ne süreyle görev harici kaldığı, 
bu süre içinde mazûliyet aylığı alıp almadığı, eğer 
aldıysa miktarı, tekâüt maaşı bağlandıysa miktarı,

5. Çalıştığı kalemden ayrılma (infisal) nedeni, 
varsa hakkındaki şikâyetleri, yargılandıysa, suçlu olup 
olmadığı, cezalandırılıp cezalandırılmadığı, beraatine 

dair belgenin olup olmadığı gibi oldukça geniş 
kapsamlı malumatı içerir4.

Nihayetinde memurların özgeçmişi niteliğinde 
tutulmuş olan de�er ve belgelerden oluşan bu 
koleksiyon;

Ait olduğu kişinin hayatı, almış olduğu görevler, 
bu görevi esnasında aldığı ceza ve mükâfatlar vs. 
hakkında oldukça kapsamlı bilgiler içermektedir.

Aynı zamanda dönemin eğitim ve öğretim seviyesi, 
ders müfredatı, bilinen yabancı diller hakkında bir 
istatistik yapma imkânı verir. 

Hukukun nasıl uygulandığı hakkında bilgi 
edinmemiz hususunda en temel kaynaklardan 
birisidir. 

Memur tayinlerini takip ederek, o dönemdeki 
memleketin idarî taksimatı hakkında bilgi 
bulabilmemizde bize yardımcı olur. 

O dönemde alınan maaşlara bakarak memurların 
refah seviyeleri hakkında bir kanaat oluşmasında 
yardımcı olur. 

Hâsılı bu koleksiyon, Osmanlı idârî, iktisâdî, malî, 
adlî ve maarif tarihi için en başta gelen kaynaklarımız 
arasında yer alır.

Kudüs Mahkeme-i Şer’iyye Başkatibi Musa Şe� k Efendi’nin 
Tercüme-i Hâl Varakasının Giriş Kısmı (MŞH. SAİD. 225/14)
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Hidmet-i Devlete kangı târîhde ve kaç yaşında ve 
nerede ve muvazzafen mi veyâhud mülâzemetle mi dâhil 
olmuşdur ve ondan sonra sırasıyla maâşlı ve maâşsız gerek 
dâimî ve muvakkat ve gerek asâlet ve vekâlet veyâ ilâve-i 
memuriyet suretleriyle kangı memuriyetlere geçmişdir ve 
her birinden ne kadar maâş veyâ maâşa mukâbil veyâhud 
fevkalâde harc-ı râh ve yevmiye ve ücret-i maktû‘a ve 
gayr-ı maktû‘a ve âidât-ı sâire almışdır ve muayyenâtınca 
dâimî ve muvakkat ne kadar zamâyim ve tenzîlât vukû‘ 
bulmuşdur ve herbir hidmet ve memûriyetde kangı 
târîhde işine mübâşeret etmiş ve maâşını istîfâya başlamış 
ve kangı târîhde iş başından ayrılıp kangı târîhe kadar ve 
ne mikdâr maâş almışdır ve kezâlik sırasıyla kangı rütbe 
ve nişanlara ve ne sebeplerle nâil olmuşdur ve hidmet-i 
devlete dühûlünden terceme-i hâlini tanzîm eylediği 
târîhe kadar ba‘zan açıkda kalmış mıdır ve müddet-i 

Memûrîn ve Ketebe ve Müstahdemînin Tescîl edilecek Tercüme-i Hâllerinin Tahrîrine Mahsûs Varakadır
Kıymeti On Kuruşdur

Suâl Cevâb

Sicill-i Ahvâl: Sunûf-ı Me’mûrîn ve Müstahdemîn-i Devlet-i Aliyye’nin Asıl Tercüme-i Ahvâl-i Zâtiyeleriyle Sâir 
Vukûât-ı Mütenevvi‘a-i Resmiyelerinin Müteselsilen Kayd ve Tahrîr ve Zabt ve Tescîline Mahsûs Olmak ve Me’mûrîn ve 
Ketebe ve Müstahdemîn-i Sâire Haklarında İntihâbât ve Terakkiyât ile Mükafât ve Mücâzât ve Sâir Her Nev‘ Muâmelât 
ve İcrâ’âtda Ma‘mûlün-bih Tutulmak Üzere Vaz‘ ve Te’sîs Buyrulmuşdur

Sâhib-i tercümenin kendisiyle pederinin ismi ve 
mahlas ve şöhreti ve lakabı ve gerek kendisi ve gerek 
pederi ismiyle mi, mahlasıyla mı veya hem ismi ve hem 
de mahlasıyla mı veyâhud şöhretiyle mi yâd olunduğu 
ve kendisi ve babası bey midir, efendi midir, ağa mıdır, 
paşa mıdır ve babası me’mûrînden ise son me’muriyet ve 
rütbesi ve değil ise kangı (hangi) sınıfdandır ve nerelidir 
ve ber-hayât mıdır, değil midir ve millet ve tâbi‘iyeti 
nedir ve ebeveyni cihetinden ma‘rûf bir sülâleye mensûb 
mudur?

Mahall-i Târîh ve Vilâdeti: Sene-i hicriye ve ona 
müsâdif sene-i mâliyenin mümkin mertebe şühûr ve 
eyyâmı tasrîh olunarak gösterilmelidir.

Kangı (hangi) memleket ve mekteplerde kangı ilm 
ü fenn ve san‘at ve lisânları ne dereceye kadar tahsil 
eylediği ve şehâdetnâme ve tasdîknâme ve icâzetnâme 
alıp almadığı ve kangı lisanlarla kitâbet veyâhud yalnız 
tekellüm etdiği beyân olunmalıdır. Ancak tekellüm ve 
kitabetiyle me’lûf ve ma‘rûf olmadığı lisânların usûl 
ve lügātini âdî bilmekle o lisanlarla tekellüm ve kitâbet 
ederim denilmelidir ve kütüb ve resâilden bâ-ruhsat-ı 
resmiyye tab‘ ve neşr olunmuş bir eser ve te’lîfi var ise 
neye dâir olduğu ve kangı târîhde ve nerede tab‘ ve neşr 
olunduğu ve ihtirâ‘ât-ı fenniye ve sınâ‘iyye ve sâireye dâir 
bâ-berât-ı âlî bir imtiyâzı hâiz olduğu hâlde kangı fenn ve 
san‘ata dâir kangı şeyi ve nerede ve kangı târîhde ihtira‘ 
etmişdir ve bir memûriyete dâir intihâbnâmesi var ise 
kangı mahallden verilmişdir ve kangı memûriyete dâir ve 
o memûriyetin kaçıncı sınıfındandır ve târîh ve numarası 
nedir gösterilmelidir. 

İsmim Hüseyin, lakabım Hilmi. Pederim Ahmed 
Efendi, memleketim dahi Süleymâniye’dir. Pederim vefât 
etmişdir o dahi Süleymâniyelidir. Ma‘rûf bir sülâleye 
mensûb değilim, pederim ve kendim efendiyiz. 

Mahall-i vilâdetim Süleymâniye, târîh-i vilâdetim bin 
iki yüz yetmiş ikidir. 

Evvlâ memleketim olan Süleymâniye’de medreselerde, 
ba‘dehû Dersaâdet’de yine medresede müte‘ârif olan 
ulûm-ı ‘âliye ve Mekteb-i Nüvvâb’dan da mümkin 
derecede ulûm-ı fıkhiyyeyi tahsîl eyledim ve icâzetnâme 
Dersaâdet’de Ders Vekîli semâhatlü Ahmed Asım Efendi 
hazretlerinden ahz eyledim ve mekteb-i mezkûrdan usulü 
dâiresinde şehâdetnâme ahz eyledim. Arabî ve Türkî 
lisanlarıyla tekellüm eylediğim gibi kitâbet de edebilirim, 
Kürdî lisanıyla da yalnız tekellüm ederim. Eser ve te’lîfim 
ve ihtirâ‘ât-ı fenniye ve sınâ‘iyye ve sâirem yokdur. Bir 
imtiyaza hâiz değilim ve rü’ûs imtihanınca müntehab 
isem de intihâbnâmem elde yokdur. 

Fî 15 Rebîu’l-âhir sene 1311 ve fî 8 Teşrîn-i Evvel 
sene 1309 târîhlerinde muvazzaf olarak hidmet-i devlete 
dâhil oldum. Birinci memûriyetim Van vilâyetinde otuz 
mâh müddetle bin beş yüz kuruş maâşla Şatak kazâsına 
niyâbetle memûr oldum, ba‘dehû Haleb vilâyetinde bin 
iki yüz elli kuruş ile üç mâh mikdârı sonra bin yüz yirmi 
beş kuruşla Birecik kazâsına memûr oldum. Ondan 
sonra yine Halep vilâyetinde bin üç yüz elli kuruş maâşla 
Elbistân kazâsına tayîn olundum. Kazâ-i selâsede ikmâl-i 
müddet eyledim ve müddetleri otuz mâh idi. Ba‘dehû 
Edirne vilâyetinde bin iki yüz kuruş mâaşla yirmi dört 
mâh olduğu hâlde ikmâl eyledim. Yine Edirne vilâyetinde 
bin iki yüz kuruş maâşla yirmi dört mâh müddetini ikmâl 
eyledim. Şimdi altı mâhdan berü Urfa livasına iki bin 
iki yüz elli kuruş maâşla tayîn olundum. Harc-ı râh ve 
yevmiye ve ücret-i maktû‘a ve gayr-ı maktû‘a ve âdiât-ı 
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Hidmet-i Devlete dühûlünden varakası târîhine 
kadar arada infisâli vukû‘ bulmuş ise esbâb-ı hakîkiyesi ve 
bir zann ve şüphe ve şikâyet üzerine işden el çekdirilmiş 
ise ne sebebe mebni ve ne târîhde el çekdirilmişdir ve 
neticesi ne olmuşdur ve tekrâr işine mübâşeret edenler ne 
müddet sonra ne târîhde memûriyetine ircâ‘ edilmişdir 
ve aradaki eyyam maâşı nasıl tesviye olunmuşdur ve 
taht-ı muhakemeye alınmış ise töhmet veyâ berâ’etden 
ne hükme netice vermişdir ve cezâ görmüş müdür ve 
yedinde berâ’et-i zimmet var mıdır

(İhtâr)
Tecüme-i hâl varakaları bâlâdaki suâllere nazaran 

ve cevâb hânelerine terkīm olunduktan sonra zîrine beş 
kuruşluk bir pul yapıştırılıp tanzîm olunduğu sene ve 
ay ve günün hicrî ve mâlî târîhleri ve kangı mahallde 
yazıldığının ve müstahdem bulunduğu esnâda ise 
memûriyet-i hâzırası ve ma‘zûl ise son memuriyeti 
tasrîhiyle imzâsı vaz‘ olundukdan sonra mühr-i zâtî ile 
temhîr olunur vukû‘ât-ı mezkûrenin mu’ahharan tashîhi 
istid‘âsına ve isti‘lâmlarla izâ‘a-i vakte ve sâhiblerinin 
dahi intizârlarına hâcet kalmamak için kemâl-i dikkat ve 
ihtimâm ile mümkin ise kendi hatt-ı destiyle yazılması ve 
zahr-ı varakada envâ‘ı ta‘dâd olunan evrâk-ı müsbitenin 
musaddak sûretlerinin veyâhud yine iâde olunmak üzre 
asıllarının işbu varakaya rabt olunması lâzım gelir.

Mülâhazât 

Hidmet-i Devlete dühûlümden bu memûriyete kadar 
mecmû‘unda müddetin tekmîliyle infikâk eyledim. 
Lillâhi’l-hamd ma‘zûl olmadım ve hakkımda şikâyet 
vukû‘ bulmadı ve işden elim çekdirilmemiş ve teferru‘ât 
dahi adem-i vukû‘u tabî‘îdir. 

Fî 28 Cumâdi’l-ûlâ sene 1328 
Pul 
Nâib-i Urfa 
Mühür (Hüseyin Hilmi)

İşbu tercüme-i hâl varakası mündericâtı evrâk-ı 
müsbitesine muvafık olup Nâib Efendi dahi el-hâletü 
hâzihî müstahdem olduğu tasdik kılındı. Fî 24 Mayıs sene 
1326

Urfa Mutasarrıfı
Mühür

ma‘zûliyyeti ne mikdâr imtidâd etmiş ve bu müddetde 
ma‘zûliyyet maâşı almış mıdır, almış ise mikdârı nedir 
ve ecnebî nişânını hâmil olanlar nerede ve ne sebeble 
kangı devletin kangı nişânını almışdır ve bunun kabûl ve 
ta‘lîkı hakkında kangı târîhde irâde-i seniyye-i hazret-i 
pâdişâhî şeref-müte‘allik buyrulmuşdur ve hidmet-i 
devletde bulunmadığı esnâda hidemât-ı husûsiyyede 
bulunmuş ise nerede ve kimin hidmetinde ve ne kadar 
müddet bulunmuşdur ve ondan ne sebeble ayrılmışdır ve 
hidemât-ı husûsiyyede bulunmamış ise o müddeti kangı 
mahallde imrâr eylemişdir buraları sene-i hicriye ve ona 
musâdif sene-i mâliye tarîhlerinin mümkin mertebe 
şühûr ve eyyâm ve sene-i mâliye tarîhlerinin mümkin 
mertebe şühûr ve eyyâmı tasrîhiyle tahrîr olunmalıdır, 
şâyed sâhib-i tercümenin işbu târîhlerde tamâmıyla 
mazbûtu değil ise takriben falan senenin falan ayının 
evâil veya evâsıt veya evâhirinde ibâresiyle iktifâ kılınır. 
Bunlara dâir yedinde evrâk-ı müsbite-i resmiye olup 
olmadığı ve var ise neden ibâret idüği tasrîh olunmalıdır.

sâire almadım ve muayyenâtınca dâimî ve muvakkat 
zamâim ve tenzîlât vukû‘ bulmadı. Yalnız Bursa rü’ûsum 
vardır, nişânım yokdur. Şimdiye kadar lehü’l-hamd 
ma‘zûl olmadım, icâzetnâme ve şehâdetnâme ve rü’ûs 
ve nüfûs tezkiresi sûretleri işbu tercüme-i hâl varakasına 
rabt olundu. Meclis-i İntihâb-ı Hukkâm karârıyla sınıf-ı 
râbi‘den sınıf-ı sâlise usûlü dâiresinde terfî‘ olundum. 
Herbir memûriyete sûret-i matlaba bi’d-devâm 
matlabdan aldım ve bu memûriyetlerin aralarında 
açıkda kaldım. İmrâr-ı evkâtı da Dersaâdet’de eyledim. 
Ve masâlih-i zâtiye ve beytiyyeden başka bir hidmete 
meşgûl olmadım. Altı aded mürâsele ve beş aded 
berâ’et mazbataları vardır. Fakat sûretleri işbu varakaya 
rabt olunmadı. Zîrâ mürâseleleriyle mazbata Meclis-i 
İntihâb-ı Hukkâm Kaleminde mukayyeddir. Yazılmış ki 
mürâseleleriyle mazbatalar işbu varakaya rabt olunmadı. 
Ba‘dehû sûretleri ihrâc rabt olundu. 
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Mehmed Nûri Efendi, Terzizâde Hacı Mehmed Ali 
Efendi’nin mahdumudur.

Bin iki yüz kırk sekiz sene-i hicriyesinde Aydın vilâyeti 
dâhilinde Saray kazâsının Kadı nâhiyesinde tevellüd 
eylediği tezkire-i Osmâniye’sinde muharrerdir. Mahallî 
sıbyân mektebinde Kur’ân-ı azîmü’ş-şânı ve ba‘zı resâil-i 
Türkiyye’yi okuduktan sonra Dersaâdet’de Edincikli 
Mustafa ve Kıbrıslı Hacı Mehmed Efendiler ile Saray 
nâhiyesi müderrisi Hacı Osmân Efendilerden ulûm-ı 
’âliye ve ‘âliyeyi tahsîl edip mûmâ-ileyh Osmân Efendi’den 
icâzet almışdır. Türkçe okuyup yazdığı ve el-yevm tedrîs ile 
meşgûl bulunduğu tercüme-i hâlinde mastûrdur. 

Bin iki yüz doksan târîhinde mezkûr Saray kazâsı 
Denizli’ye mülhak nâhiye iken doksan dokuz senesi 
nihâyetine değin hâsılât-ı şer‘iyyeden hums ve sülüs hisse ile 
niyâbet vekâletinde bulunmuş ve ahîren bâ-irâde-i seniyye 
nâhiye-i mezkûrenin kazâya tahvîline mebnî vekâletden 
infisâl edip bin üç yüz bir senesinde bâ-menşûr-ı âlî sûret-i 
fahriyede kazâ-i mezkûr müfettişliğine nasb olunmuş ve 

uhdesine fî 7 Rebîu’l-âhir sene [1]307 târîhinde bâ-mûsıla-i 
sahn Bursa rü’ûs-ı hümâyûnu tevcîh ve bin üç yüz sekiz 
senesi Muharremü’l-harâmının yirmi sekizinde 1 Eylül 
sene [1]306 müceddeden yüz doksan sekiz kuruş rü’ûs 
maâşı tahsîs buyrulmuşdur. 

Mûmâ-ileyhin tercüme-i hâl varakasında bi’l-imtihân 
Rumeli tarîk kadılığına dâhil olduğu muharrer ise de 
keyfiyyet Rumeli Sadâret-i Aliyyesinden lede’l-istifsâr buna 
dâir bir kayda zafer-yâb olunamadığı ifâde kılınmışdır. 
Mûmâ-ileyhin târîh-i vilâdetini mü’eyyid nüfûs tezkiresi 
görülüp kendisine iâde kılınmış olmağla ulûm-ı ‘âliye ve 
‘âliye ve ferâiz icâzetnâmeleri ve rü’ûs-ı hümâyûn sûret-i 
musaddakalarıyla niyâbet vekâletinde müddet-i istihdâmına 
dâir Sarayköy kazâsı niyabetinin arîza-i cevâbiyesi ve 
almakda olduğu rü’ûs maâşının târîh-i tahsîsiyle mikdârını 
müş‘ir muhâsebe-i ilmiyeden derkenârlı şu‘be müzekkiresi 
tercüme-i hâliyle berâber hıfz edilmişdir. 

Mûmâ-ileyhin yüz elli kuruşdan ibâret bulunan tarîk 
maâşına bin üç yüz on bir senesi Ramazânının altısında 1 

Emval-i Eytam İdaresi Müdürü Mehmed Nuri Efendi’nin sicil özeti (Meşîhat Arşivi, Sicill-i Ahval De� eri nr. 58, s. 97)
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KAYNAKÇA

Mart [1]310 elli kuruş zammla iki yüz kuruşa iblâğ buyrulup 
üç yüz on iki senesi Rebîu’l-evvelinin on üçünde 1 Eylül 
[1]310 yüzde iki buçuk hesâbıyla beş kuruş kat‘ olunarak yüz 
doksan beş kuruşa tenezzül ve sene-i merkûme Ramazânının 
on yedisinde 1 Mart [1]311 yüz dokuz kuruş zammla üç yüz 
dört kuruşa ve bin üç yüz on üç senesi Şevvâlinin yirmi 
dokuzunda 1 Nisan [1]312 yedi yüz kuruş zammla bin 
dört kuruşa bâliğ olup bin üç yüz on dört senesi Şevvâlinin 
dokuzunda 1 Mart sene [1]313 yüzde on hesâbıyla yüz kuruş 
yirmi parası kat‘ olunup dokuz yüz üç buçuk kuruşa tedennî 
ve bin üç yüz on dokuz senesi Cumâdi’l-ûlâsının yirmi 
dokuzunda 1 Eylül sene [1]317 yüz seksen kuruş bin seksen 
üç buçuk kuruşa ve Zi’l-hiccesinin üçünde 1 Mart sene 
[1]318 iki yüz kuruş zammla bin iki yüz seksen üç kuruşa 
ve bin üç yüz yirmi senesi Saferinin dördünde 1 Mayıs sene 
[1]318 yüz kırk buçuk kuruş zammla bin dört yüz yirmi 
beş kuruşa ve bin üç yüz yirmi bir senesi Şevvâlinin yirmi 
dördünde 1 Kânûn-ı Sanî sene [1]319 yüz doksan kuruş 
zammla bin altı yüz on beş kuruşa ve bin üç yüz yirmi beş 
senesi Rebîu’l-evvelinin gurresinde 1 Nisan sene [1]323 yüz 
elli kuruş zammla bin dokuz yüz kuruşa iblâğ buyrulmuşdur. 

Bin üç yüz on iki senesi Rebîu’l-evvelinin on üçünde 
ve 1 Eylül sene [1]310 Kassam muavinliğinden dolayı 
muhassasât-ı ilmiyeden almakda bulunduğu dört yüz kuruş 
maâşından yüzde iki buçuk kat‘ edilerek üç yüz doksan 

kuruşa tenzîl kılınmış ve bin üç yüz on beş senesi Zi’l-
hiccesinin on yedisinde 27 Nisan sene [1]314 şehrî bin sekiz 
yüz kuruş nısf maâşla Evkâf-ı Hümâyûn müsteşârlığına 
tayînine mebnî mezkûr muâvinlikden infisâl ve maâşı kat‘ 
edilmişdir. Bin üç yüz on dokuz senesi Saferinin otuzunda 
5 Haziran sene [1]317 müsteşârlık maâşı beş bin üç yüz 
kuruşa iblâğ edilmekle târîh-i mezkûrdan i‘tibâren iki bin 
altı yüz elli kuruş almış ve bin üç yüz yirmi senesi Recebinin 
otuzunda 21 Teşrîn-i Evvel sene [1]318 asîlin avdetine mebnî 
munfasıl olmuşdur. Bin üç yüz yirmi bir senesi Saferinin 
gurresinde 16 Nisan sene [1]319 şehrî dört bin beş yüz kuruş 
mâaşla Edirne merkez niyâbet-i şer‘iyyesine tayîn ve bin üç 
yüz yirmi üç senesi Rebîu’l-evvelinin on üçünde 7 Mayıs 
sene [1]321 hitâm-ı müddetine mebnî infikâk eylemiş ve 
on dördünde 8 Mayıs sene [1]321 dört bin kuruş maâşla 
Evkâf-ı Hümâyûn Müsteşârlığına ve bin üç yüz yirmi dört 
senesi Receb-i Şerîfinin yirmi dokuzunda 7 Eylül sene [1]322 
târîhinde Emvâl-i Eytâm Müdîriyetine nakl ve tayîn olunup 
bin üç yüz yirmi beş senesi Cumâdi’l-ûlâsının on dokuzuna 
kadar 17 Haziran sene [1]323 hâsılâtından ma‘a tevkîfât on 
üç bin yüz on sekiz kuruş üç para almış ve Cumâdi’l-ûlâsının 
yirmisinde 18 Haziran sene [1]323 tahsîsât-ı ilmiyeden dört 
bin yedi yüz elli kuruş maâş tahsis kılınmışdır. 

Müşârun-ileyhin uhdesine bin üç yüz üç senesi 
Muharreminin yirmi üçünde Haremeyn ve bin ….. 
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Ser’î Siciller Arşivi’ne 1980’de tayinimden bir 
müddet sonra arşiv binasının bodrumuna indi-
ğimde binlerce arşivlik de� erin üst üste yığılmış 

olduğunu görmüştüm. Bunların ne olduğunu sordu-
ğumda, Şeyhülislâmlık lağvedilince kuruma ait def-
terlerin buraya darmadağınık atıldığını söylemişlerdi. 
Doğrusu çok üzülmüştüm. 

Bir müddet sonra bu de� erleri kurtarmak için bir 
şey yapmam gerektiğine iyice kanaat getirdim. Önce 
arşiv şefi Abdülaziz Bayındır ile birlikte yer tespiti 
yaptık. Arşiv binasının simetriğinde Meşîhat Kütüp-
hanesi vardı. Medine Kadılığı sırasında Arif Hikmet 
Kütüphanesi’ni kuran ilim aşığı Şeyhülislâm Arif Hik-
met Bey, şeyhülislâmlık vazifesini icra ederken Meşîhat 
Kütüphanesi’ni kurmuş. Kütüphanenin içinde benim 
zamanımda hiçbir çalışma yapılmıyordu. Bazen kapısını 
açar, dolaplar etrafında dolaşır, rastgele bir kitap çeker, 
şöyle bir bakar, yerine koyardık. Kütüphanenin alt katı 
da metruk vaziyetteydi. Kontrol ettiğimizde rutubetsiz 
olduğunu tespit ettik. Temizlettik, badana yaptırdık. 
Çelik ra� ar kurdurduk ve ben işe koyuldum. Sonradan 
arşiv birimine bir hizmetli verdiler. Bir memur arkadaş 
da zaman zaman kendi isteği ile yardım ediyordu. Bazı 
de� erler kurtlanmıştı. Elim, yüzüm, üstüm, başım toz 
içinde, parmak kadar kurtları elimde bezler ile temizle-
yerek, on-on iki bin de� eri böylece kurtardım. 

Bu arada kütüphane ile doğrudan ilgilenmeye ni-
yetlendim. Durumu mü� ü beye arz etmek istedim. 
Makamına bu niyetle çıktım. Mü� ülük şefi de yanın-
da idi. Ben niyetimi söyledim. İkisi birden şaşırdılar. 
Meğer aynı anda kütüphaneye sorumlu meselesini 
görüşüyorlarmış. Tamam, dediler. Ben mü� ü beyin 
odasında çay içerken, görevlendirme yazısı hazırlandı. 
Mü� ü bey onayladı, elime tutuşturdular.

Kütüphaneye girdim. Kitap dolapları etrafında şöyle 
bir dolandım. Öğle yakındı. Yemekten sonra ne yapa-

cağıma karar verecektim. Öğleden sonra kütüphaneye 
girdim. Masama oturdum. Ellerinde jamesbond marka 
çantalarla, güzel giyimli iki genç kütüphaneye geldiler. 
Kendilerinin Diyanet müfettişi olduklarını, kütüphane-
ye te� işe geldiklerini söylediler. Ben de elimdeki görev-
lendirme yazısının tarihini gösterdim. Meğer alelacele 
görevlendirilme sebebim te� iş meselesi imiş. Onlar da 
zaten şeyhülislâmlığın kitaplarını sormadılar. Onlar ka-
yıtlarında yokmuş. Çeşitli tarihlerde Diyanet İşleri Baş-
kanlığı tarafından gönderilen yüz kadar kitabı kontrol 
ettiler. Eksikler varmış, zabıt tutup ayrıldılar.  

Benim kütüphane çalışmalarım böylece başladı. 
Dönemin İstanbul Mü� üsü Selahattin Kaya aracı-
lığıyla Süleymaniye Kütüphanesi ile irtibata geçtik. 
Oradan Bulgaristan göçmeni kitap uzmanı yaşlı iki 
kişi gelerek kütüphaneyi incelediler. Benim onların 
yanında kurs görmemi teklif ettiler. Arapça bilip bil-
mediğimi sordular. Mü� ü bey iyi seviyede bildiğimi 
ifade etti. O tarihlerde Ezher mezunu eski Fatih Müf-
tüsü Ömer Biçer Hoca ile birlikte “Yetişkinler İçin İle-
ri Arapça” diye iki ciltlik eğitim kitabı hazırlıyorduk. 
Kısa bir süre kurs gördükten sonra her gün elime bir 
iki kitap alarak Süleymaniye Kütüphanesi’ne gittim. 

İrfan KÜÇÜKKÖY
İstanbul Müftülüğü Eski Arşiv Memuru (1980-1985)

MEŞÎHAT ARŞİVİ VE KÜTÜPHANESİ’NDE BEŞ YIL
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Kitapların (bir kısmı el yazması) eski eser değerlen-
dirme formatına uygun kimliklerini çıkardım. 

Bunun için hazırlanmış formlar vardı. Bu formlar-
da geniş aralıklarla kitaplarla ilgili pek çok başlık bu-
lunuyordu. Kitabın ismi, müellifinin ismi, konusu, hat 
çeşidi, hattatının ismi, tarihler, cildin özellikleri, kitap 
içindeki tezyinatlar, kâğıt çeşidi varsa filigranları vs. 
her şey tespit ediliyordu. Kapaktaki el yazması notlar, 
alım satım, hediye, vakıf kayıtları, kitapların eskilik 
derecelerine, yıpranan yerlerine kadar her türlü bilgi 
kaydediliyordu. Böylece bine yakın kitabın tasnifini 
yaptım. Beni başka bir alana görevlendirdiler. Çok az 
bir eksikle çalışmalarım yarım kaldı. Çalışmalarımı 
iki klasöre yerleştirmiştim. 

Meşîhat Kütüphanesi’nin altında kısmen depo ola-
rak kullanılan metruk binada, bazıları yerlerde sürü-
nen, toz toprak içinde, her tara� arı yazılı, bazılarının iç-
leri dökülmüş üç bin kadar sarı zarf vardı. Bunların ne 
olduğunu araştırdığım zaman Meşîhat’a bağlı Osmanlı 
uleması sicil dosyaları olduğunu anladım. Bu de� erle-
rin kaybolmasını önlemek için arşiv şefi Abdülaziz Ba-
yındır ile istişare ettim. Aynı ebatta veya biraz büyük üç 
bin sarı zarf satın aldık. Kendi isteğimle işe koyuldum.

Dosyaların tozlarını elimle silerek, rutubetlileri ku-
rutarak bunları zar� arı ile birlikte yeni zar� ara elimle 
yerleştirdim. Eski numaralarını aynen muhafaza edip 
zar� arın üzerlerine kaydettim. Benden sonra bu zarf-
lar klasörlere yerleştirilmiş, Arşiv binasına aktarılmış, 
çok memnun oldum. 

İstanbul’da Osmanlı devrinde 27 adet “Şer’îyye 
Mahkemesi” varmış. Şer’î Siciller Arşivi (Sicillât-ı 
Şer’iyye Dairesi) bu mahkemelerden kadı de� erleri 
toplatılarak oluşturulmuş. Benim görev yaptığım dö-
nemde bazı davalarda mahkemelerden Arşiv’e yazılar 
gelirdi. Araştırır, inceler, sonucu mahkemeye bildirir-
dik. Miras davalarında özellikle tarihî şahsiyetlerin 
mirasları konularında (Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa 
mirasları gibi), köyler arasında sınır ihtilafında, kadı 
mühürlerinin bulunduğu evrakların sahte olup olma-
dığı konularında talepler gelirdi. Talepler azalsa da ka-
yıtlar halen resmen geçerliliğini korumaktadır.

Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu “Osmanlılarda 
Narh” isimli değerli eserini hazırlarken Arşiv’de ça-
lışmıştı. Bir terkibi çıkarmakta zorlanmış, günlerce 
tekrar tekrar aynı kelimeye bakmış, ben yarısını oku-
yunca tamamını hemen çözmüştü. Prof. Dr. Nejat 
Göyünç de arşivin müdavimlerindendi. Amerikalı bir 
genç ve bir İngiliz kız, doktora çalışmaları için üni-
versiteleri tarafından gönderilmişlerdi. İngiliz kız bir 
sene, Amerikalı genç yedi yıl arşivde çalıştılar. Chica-
go Üniversitesi’nde doktora öğrencilerinden Anthony 
isimli bu genç, uzun süre bizim arşivde çalışma yaptı. 
Arşivlere en az yedi senesini ayıran bu gencin şim-
dilerde önemli bir Osmanlı tarihi ve İstanbul uzma-
nı olması gerekir. Doktora tezi “On Sekizinci Asırda 
İstanbul’da İâşe Meseleleri” idi. 

Doç. Dr. Hüseyin Özdeğer arşivden yüksek li-
sans yaptırırdı. Ben de onun öğrencisi olarak Sultan 
II. Mahmud’un fermanlarının kayıtlı olduğu de� eri 
transkripsiyon alfabesine aktararak, konularını ince-
leyerek yüksek lisans yapmıştım. 

Ben Prof. Dr. Halil İnalcık’ı 1985’te, o tarihte gö-
revli olduğum İstanbul Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde 
kadı de� erleri üzerinde çalışma yaparken tanıdım.  
Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca Türkiye’ye geldikçe uğrar, 
bazı de� erlerle ilgilenirdi. Onunla çok hoş sohbetle-
rimiz olurdu. Hocamız, o tarihte (1985) ABD’de Chi-
cago Üniversitesi’nde hoca idi. Kendisine Türkiye’ye 
dönmek isteyip istemediğini sordum. Şöyle cevap 
verdi: “Benim görev yaptığım üniversitenin kütüp-
hanesinde dört milyon kitap var. Ayrıca dünyanın 
neresinde olursa olsun, bir kitabın istediğim sayfala-
rının fotokopileri, bir ha� a içinde önüme gelir. Ben 
notları yazar masama koyar, giderim. Hepsi o kadar. 
Ayrıca mesela bu arşivin mikro filmleri aynı kütüp-
hanede mevcuttur.” 

1955 tarihinde ABD Chicago üniversitesi tarafın-
dan, arşivdeki bütün de� erlerin mikrofilmleri çıkarıl-
mış, bir sureti İstanbul Üniversitesi’ne bırakılmış, bir 
sureti de Amerika’ya götürülmüş. Belki de çoğaltıla-
rak ABD’de başka kütüphanelere de servis yapılmıştır. 
Ben bunu işittiğim zaman çok şaşırmıştım.
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Tarik kelimesi sözlükte yol, usûl, vasıta ma-
nalarına gelmekle birlikte1 geçim için ihtiyar 
edilen meslek anlamında da kullanılmıştır. 

Osmanlı’da devlet hizmetinde görev alanlar; tarik-i 
ilmiye, tarik-i seyfiye, tarik-i kalemiye olmak üzere 
üç kısma ayrılmış, her üçü için de kanun ile başka 
başka silsileler belirlenmiştir.2 Tarik-i ilmiye tabirin-
den mülhem olmak üzere müderrislerin, mevleviyet 
kadılarının, kadıaskerlerin ve şeyhülislâmların tayin 
ve azillerinin kayıtlı olduğu de� erlere “tarik de� eri” 
ismi verilmiştir. Aslında başlangıçta kadıaskerlerin 
kaza kadılarının tayin ve azilleri, şeyhülislâmların 
da mevleviyet kadılarının tayin ve infisalleri için 
tuttukları de� erlere akdiye de� eri denilmiş, son-
rasında içeriğinin değişmesine mukabil de� erlerin 
ismi de değişmiştir.3 De� erler arşiv ve kütüphanele-
re, tarik-i de� er-i ulemâ-i kirâm, memûrîn-i ilmiye, 
kuzâtın esâmi de� eri, meşîhat sicil de� eri, de� erü’l-
kuzât, esâmi’l-kuzât gibi farklı isimler altında kay-
dedilmiştir.4

Tarik de� erleri, kadıaskerlerin tuttuğu rûznâmçeler 
esas alınarak tutulmuştur. Aralarındaki farklardan 
biri rûznâmçelerin kadıaskerlikte tarik de� erleri-
nin ise şeyhülislâmlıkta tutulmasıdır. Bir diğer fark 
rûznâmçelerde görülen Anadolu ve Rumeli ayrımının 
tarik de� erlerinde bulunmamasıdır.5 Meşîhat Mektubî 
kaleminde bulunan6 tarik de� erlerinin ilk olarak 1245 
(1829-1830)’da kadı ve müderris tayinlerini daha mun-
tazam bir hale getirmek için tutulmaya başlandığı söy-
lense de daha eski tarihli de� erlere de rastlanmıştır.7 

Dr. Arzu GÜLDÖŞÜREN
Bilim ve Sanat Vakfı

OSMANLI ULEMÂSI VE 
İLMİYE TEŞKİLATI İÇİN 
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Bilinen en eski tarihli tarik de� eri Yenişehirli Abdul-
lah Efendi’nin şeyhülislâmlığı döneminde 1132 (1719-
1720)’deki kayıtlarla başlayan de� erdir.8

Tarik de� erleri, İstanbul’un farklı kütüphane ve ar-
şivlerine dağılmış bir haldedir. De� erlere ait en büyük 
koleksiyon İstanbul Mü� ülüğü Meşîhat Arşivi’ndedir. 

Buradaki de� erler iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup-
ta on altı de� er, ikinci grupta altı de� er olmak üzere 
toplamda yirmi iki de� er bulunmaktadır.9 Tarik def-
terlerinin ikinci büyük koleksiyonu Millet Kütüpha-
nesi içindeki Ali Emiri tasnifinde kayıtlıdır. Burada 
on sekiz adet de� er yer almaktadır. İstanbul Üniver-
sitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki Türkçe Yazma-
lar bölümünde dokuz tarik de� eri vardır.10 Süleyma-
niye Kütüphanesi’nde Esad Efendi bölümüne kayıtlı 
iki de� er, Taksim Atatürk Kitaplığı Kütüphanesi’nde 
Muallim Cevdet koleksiyonunda iki,11 Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi ve Kütüphanesi’nde üç de� er bulun-
maktadır.12

Tarik de� erlerini tutuluş tarzlarına göre birkaç 
gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta yer alan-
lar şeyhülislâm, kadıasker, kadı ve müderrislerin ta-
yin ve terfîleriyle azillerini içeren de� erlerdir. İkinci 
gruba girenler Anadolu ve Rumeli’deki kaza kadıları-
nın kayıtlı olduğu isim cetvelleri şeklinde düzenlenen 
de� erlerdir. Aslında bunlar tarik de� erlerinin klasik 
tutuluş tarzından farklıdır.13 Bursa ve Edirne medre-
selerine yapılan tayinlere ayrılan de� erleri üçüncü 
grupta zikredebiliriz.14 İstanbul dışındaki medreseler 
de aynı İstanbul’daki tertibe göre düzenlenmiş olup, 
dâhil, hâric, sahn ve diğer dereceler sıralanmıştır.15 
Şeyhülislâmların meşîhatleri sırasında İbtidâ-i Hâric 
ruûsuyla tarike giren müderrislerin yıl yıl kaydedildi-
ği de� erler dördüncü gruba dâhildir. Bu de� erlerde 
şahısların isimlerinin üzerinde zaman zaman sonraki 
görevleri ya da vefatlarıyla ilgili bilgiler de verilmiş-
tir.16 Son gruba giren de� erler alfabetik olarak arpa-
lıklara ayrılmış, kimlere, hangi kazaların, ne kadar 
gelirle verildiği bilgisi de kaydedilmiştir.17

Tarik de� eri tanımına en uygun düşen birin-
ci gruptaki de� erlerin tertip ediliş tarzına bakacak 

Tarik defterleri, kadıaskerlerin tuttuğu rûznâmçeler esas alınarak tu-
tulmuştur. Aralarındaki farklardan biri rûznâmçelerin kadıaskerlikte tarik 

defterlerinin ise şeyhülislâmlıkta tutulmasıdır. Bir diğer fark rûznâmçelerde 
görülen Anadolu ve Rumeli ayrımının tarik defterlerinde bulunmamasıdır.

İlmiye sınıfına mensub kazasker, 
kadı ve müderrislerin tayin ve ter-
� lerinin kaydedildiği Tarik De� eri 

(MŞH., I. Bölüm nr. 16, s. 1)



olursak, ilmiye tarikinin en üst makamında bulunan 
şeyhülislâm ile başlayıp, Anadolu ve Rumeli kadıas-
kerleri ile devam etmekte nakîbüleşra� an sonra ka-
dılıklara geçilmekte; İstanbul kadılığından sonra Ha-
remeyn unvanına sahip Mekke ve Medine kadılıkları, 
Bilâd-ı Erbaa/Bilâd-ı Hamse’den Edirne, Bursa, Şam, 
Mısır kimi zaman Filibe kadılıklarıyla, Mahrec’den 
Kudüs, Halep, Havâss-ı Refia, Selanik, Yenişehir-i 
Fenar, Galata, İzmir, Üsküdar ile devam etmekte 
Devriye’den Filibe, Bağdad, Ayıntab, Belgrad, Sofya, 
Bosna, Erzurum, Maraş ve Trablusgarb kadılıkları ile 
son bulmaktadır.18 Bilâd-ı Erbaa/Bilâd-ı Hamse, Mah-
rec ve Devriye kadılıklarına dâhil olan mevleviyetle-
rin zaman içinde değişmesiyle birlikte de� erlerde yer 
alan kadılıklar da değişikliğe uğramaktadır. Bunun bir 
göstergesi olarak Trabzon, Girit, Kürdistan, Beyrut 
nadir de olsa Van, Sivas, Adana, Çankırı kadılıkları za-

man zaman de� erlerde yer almıştır.19 Sadece bilfiil gö-
rev alan ilmiye mensuplarına değil, şeyhülislâmlıktan, 
Rumeli ve Anadolu kadıaskerliğinden ve kadılıkların-
dan mazul olanlara da de� erlerde yer verilmiş, ayrı bi-
rer başlık açılarak mazuller sırasıyla kaydedilmiştir.20

Tarik De� erleri, kazâ teşkilatı yanında medrese 
teşkilatına da tahsis edilmiş, İstanbul medreselerinde 
görev alan on iki derecedeki müderrislerin tayinleri ile 
ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Dârülhadis’den başla-
yarak Süleymaniye, Hamise-i Süleymaniye, Musıla-i 
Süleymaniye, Hareket-i Altmışlı, İbtidâ-i Altmışlı, 
Sahn-ı Seman, Musıla-i Sahn, Hareket-i Dâhil, İbtidâ-i 
Dâhil, Hareket-i Hâric, İbtidâ-i Hâric medreselerinin 
müderrisleri de� erlerde kaydedilmiştir.

Bazı tarik de� erlerinin sonunda selâtîn camilerine 
yapılan tayinlere dair bilgiler bulunmaktadır. Ayasof-
ya, Sultanahmed, Süleymaniye, Bayezid, Fatih, Nur-ı 
Osmani, Sultan Selim, Eyüp, Laleli, Valide Sultan, 
Şehzade, Üsküdar’daki Valide, Ayazma, Beylerbeyi, 
Mihrimah Valide Sultan, Selimiye, Nusretiye, Bah-
çekapısı, Şemsipaşa ve diğer büyük camilerin vaizle-
ri de kendilerine yer bulmuştur.21 De� erlerde zaman 
zaman Edirne ve İzmir pâye-i mücerrede sahipleri, 
Evkaf-ı hümâyun müfettişleri, Rumeli ve Anadolu 
kadıaskerlerinin maiyyetinde çalışan görevliler, fetva 
eminleri ve padişahların imamları için de ayrı başlık-
lar açılmıştır.22 

Tarik de� erleri ekseriyetle talik hattıyla yazılmış, 
şahıs isimleri siyah, müessese ve yer isimleri kır-

Tarik defterleri ekseriyetle talik hat-
tıyla yazılmış, şahıs isimleri siyah, mü-
essese ve yer isimleri kırmızı mürekkep-
le yaldızlı satırlar üzerine kaydedilmiştir. 
Defterlerde müderris, kadı, kadısaker ya 
da şeyhülislâmın isminin sağında tarike gi-
riş tarihi, sol tarafta ise bir üst dereceye 
yükseliş yılı verilmiştir.
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mızı mürekkeple yaldızlı satırlar üzerine kaydedil-
miştir. De� erlerde müderris, kadı, kadısaker ya da 
şeyhülislâmın isminin sağında tarike giriş tarihi, sol 
tara� a ise bir üst dereceye yükseliş yılı verilmiştir. 23

De� erlerde ilmiye mensuplarının tayinleri, azille-
ri, gelirleri, ölümleri vs. konularda pek çok bilgi bu-
lunmaktadır. Bu bilgilere işaret etmek için bazı kalıp 
ifadeler kullanılmıştır. Bunlara ait örnekler verecek 

olursak, ulemânın, kadılık ve kadıaskerlik görevinde 
bilfiil bulunması halinde “bilfiil şud”, medrese dere-
celerini sırasıyla geçmeleri halinde “hareket”, med-
rese derecelerini atlayarak yukarıdaki medreselerde 
görev alanlar için “tafra kerd”, bulunduğu medrese-
nin derecesinin yükseltilmesiyle itibari olarak vazife 
alan müderrisler için “bil’itibar”, bir üst derecedeki 
kadılığın ya da kadıaskerliğin pâyesini aldıkları-

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de İlmiye sınıfına mensub kazasker, kadı ve 
müderrislerin tayin ve ter� lerinin kaydedildiği Tarik De� eri (MŞH., I. Bölüm nr. 23, s. 1)



nı göstermek üzere “pâye şud”, Anadolu ve Rumeli 
kadıaskerlikleri ile İstanbul ve Haremeyn kadılıkla-
rından mazul olanların sahip oldukları pâyeler için 
“bâ-pâye”, kadıların görev sürelerinin uzatılması için 
“medd-i mah”, rütbe aldıkları tarihle maaş aldıkla-
rı tarihin aynı zamana geldiğine işaret etmek için 
“rütbe-i yevmi tevcihinden muteber”, sürgün edilen-
ler “icla”, herhangi bir görevle taşraya gidilmesi du-
rumunda “taşrada cihet tevcih şud”, kadı vekilliğine 
işaret etmek için “niyâbetdedir”, ilmiyeye girişlerinin 
imtihan neticesinde olduğunu göstermek amacıyla 
“bâ-imtihan” ve ölümleri için “rahimehullah” ifade-
leri tarik de� erlerinde ilmiye mensupları için kulla-
nılan kalıplardan bazılarıdır.24

Tarik de� erleri, XVIII. yüzyılın ilk yarısı ve XX. 
yüzyıl başındaki ulemâ biyografileri için en önemli 
kaynaklardan biridir. Fındıklı İsmet Efendi’nin 1143 
(1730-1731)-1314 (1896-1897) yılları arasındaki 
ulemâ biyografilerini içeren Tekmiletü’ş Şakâik adlı 
eserinin yanması de� erlerin önemini bir kat daha 
artırmıştır. Zira Tarik de� erleri, Şakâik ve zeylleri-
nin bıraktığı yerden ulemâ biyografilerine devam et-
mektedir. Müderris olarak ilmiyeye giren bir kişinin 
şeyhülislâmlığa yükselişine kadar olan bütün görevle-
rini de� erlerden takip etme imkânına sahibiz. Müder-
ris ve kadıların tayini sırasında herhangi bir iltimas 
yapılıp yapılmadığı, medrese ve kazâ teşkilatındaki 
ilerleyişleri sırasında tevcih edilen gelirlerinin neler 
olduğu, ilmiye teşkilatı içerisindeki vazifeleri sırasın-

da veya sonrasında başka görevlerde bulunup bulun-
madıkları, vefat tarihleri gibi o kişinin biyografisi için 
son derece önemli olan yapı taşlarını da tarik de� erle-
ri bize vermektedir.

De� erler ulemâ biyografileri kadar aile tarihleri-
nin yazımı konusunda da başka kaynaklarla mukaye-
se edilemeyecek derecede önemli bilgiler sunmakta-
dır. Bu bilgilerden hareketle bir ailenin ilmiye teşkilatı 
içerisindeki serencamını adım adım izleme fırsatı elde 
edilmektedir. Tarik de� erleri, ilmiye mensuplarının 
memleketleri ve babalarının meslekleriyle ilgili olarak 
barındırdığı bilgiler sebebiyle aynı zamanda proso-
pografi çalışmaları için de önemli bilgilere kaynaklık 
etmektedir. 

İstanbul’un çeşitli arşiv ve kütüphanelerine dağıl-
mış halde bulunan tarik de� erleri sadece biyografi, 
aile tarihi ve prosopografi çalışmaları için değil, il-
miye teşkilatı ile ilgili yapılacak araştırmalar için de 
son derece önemli bilgiler barındırmaktadır. Mü-
derrislerin ve kadıların görev aldığı medreselerin ve 
kazâların isimlerinden, derecelerine, gelirlerinden 
tevcih ediliş şekillerine, görev sürelerinin uzatılma-
sından, aynı göreve birden fazla tayin edilenlere, 
farklı görevler yerine getirenlerden ilmiye tarikinden 
ayrılanlara, tarikte görev alanların hastalıklarından 
ölümlerine kadar ilmiye teşkilatı ile ilgili pek çok ko-
nuda değerlendirmelerde bulunmayı mümkün kıla-
cak bilgiler bulunmaktadır.
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Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren 
tekke ve tarikatların faaliyetleri prensip 
olarak devletin kontrolü altında olmakla 

birlikte, tekkelerin işleyişine doğrudan bir müdahale 
söz konusu değildi. Şeyhlik yapacak kişilere padişahın 
onayıyla devlet tarafından berat verilmekte, böylece 
şeyhler devletin bilgisi ve izni ile tekkelerde belirli 
bir tarikatin usulüne göre görev yapabilmekteydi. 
Toplumsal hayatın merkezinde yer alan tekkelerde 
zaman zaman dâhilî ya da haricî sebeplerle çıkan 
problemler ise toplum düzenine etki edecek bir boyuta 
ulaşması halinde devlet tarafından takip edilerek, 
gerektiğinde ilgililere muhtelif cezalar verilmek 
suretiyle çözümlenmiştir.

XVIII. yüzyılın sonlarında, tekke ve tarikatlara 
yönelik düzenlemelerin belirginleştiği ve tekke 
çevrelerinde yüzyıllardır süregelen bazı uygulamalarda 
köklü değişikliklere gidildiği görülmektedir. Mesela 
1793 yılında itikadı bozuk şeyhlerin ve kendi 
başına tekke açanların engellenmesi amacıyla bir 
“şeyhler meclisi” kurulmuştur. Yine 1812’de “merkez 
tekke” uygulaması başlamış ve her tekkenin bağlı 
bulunduğu tarikata göre merkez tekkesi belirlenerek, 
bu tarikata mensup tekkeler, merkez tekkedeki 
şeyhin denetimine verilmişti. Aynı zamanda şeyh 
olarak görev yapacak kişiler için Şeyhülislâmlık 
makamından onay alma zorunluluğu getirilmişti. 
Tekkelerin işleyişi bakımından önemli kırılmalara 

Dr. Osman Sacid ARI
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

MECLİS-İ MEŞÂYİH’İN ERKEN DÖNEM
KARARLARINDA DEVLET-TEKKE 

MÜNASEBETLERİ

M
ŞH

., 
II

. B
öl

üm
 n

r. 
17

60
: M

ec
lis

-i 
M

eş
ây

ih
  D

e�
 e

ri 
K

ap
ağ

ı



İLKBAHAR 2018/1439 131

işaret eden bu değişikliklerin ardından, 1826 yılında 
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin kurulması ile tekke 
vakı�arı da bu nezarete bağlanmıştır.1 Bu düzenleme 
ile tekkeler malî idare bakımından tamamen devlet 
kontrolüne girmiş, şeyhler de gelirlerini devlet eliyle 
alan bir nevi memurlara dönüşmüştür.

Merkez tekke uygulaması ve şeyh atamaları 
için belirlenen kurallar, devletin tekkelerin 
yönetiminde problemli alanlar gördüğü ve bunları 
çeşitli düzenlemelerle çözmeye çalıştığı kanaatini 
oluşturmaktadır. Bu çabalar 1866 yılında Meclis-i 
Meşâyih’in kurulması ile yeni bir boyut kazanmış, 
tekkelerde görev yapacak şeyhlerin belirlenmesi ve 
tekkelerdeki ihtila�arın çözümlenmesi Şeyhülislâmlık 
makamına bağlı olan bu kuruma tevdî edilmişti. Bu 
noktada Meclis-i Meşâyih’in kuruluşunun, sadece 
tekkelerle ilgili bir sürecin sonucu olmadığını, aynı 
zamanda devletin XIX. yüzyıldaki kurumsallaşma 
ve merkezileşme faaliyetlerinin tekkelere yönelik bir 
yansıması olduğu hatırlanmalıdır.2

Meclis-i Meşâyih’in kuruluşu ile ilgili belgede iki 
temel amaç zikredilmiştir. Bunlardan birisi şeyhi 
olmayan tekkelere şeyh ataması yapmak, diğeri de 
tekkelerde ortaya çıkan ihtila�arı çözümlemek ve ilgili 
yerlere yönlendirmektir:

Dersaâdet ve bilâd-ı selâsede kâin tekâyâ ve 
zevâyâ meşîhatlerinden birinin inhilâli vukûunda 
yahud dervîşân beyninde bazı münâzaât zuhûrunda 
hakîkat-i keyfiyyetin bi’t-tahkîk iktizâsına göre 
Makâm-ı Muallâ-yı Fetvâpenâhî ve yâhud Nezâret-i 
Celîle-i Evkâf-ı Hümâyûn’a bildirilmek üzere…3

Meclis-i Meşâyih’in faaliyetleri İstanbul Mü�ülüğü 
Meşîhat Arşivi’ndeki Meclis-i Meşâyih De�erleri’nden 
ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kayıtlardan 

takip edilebilmektedir. Bu yazıda, sadece İstanbul 
Mü�ülüğü Meclis-i Meşâyih De�erleri arasında yer 
alan karar de�erlerinin en erken tarihlileri olan 1762 
ve 1769 numaralı de�erler (H. 1296-1307/M. 1879-
1890) üzerinden meclisin kararları ve faaliyetleri 
değerlendirilecektir.4

Meclis-i Meşâyih’in erken dönem kararlarına 
bakıldığında, yukarıda zikredilen meclisin kuruluş 
amacına uygun olarak iki temel konu ile ilgilendiği 
görülür. Bunlardan ilki, meşîhatı boşalan tekkelere 
şeyh ataması yapmaktır. Nitekim söz konusu iki 
de�erdeki toplam 1167 kararın yaklaşık olarak yarısı 
şeyh atamaları ile ilgilidir. Kararların diğer yarısı ise 
tekkelerin malî durumları, zikir ve âyinlerle ilgili 
ihtila�ar ve bazı problemli durumların çözümü ile 
ilgilidir.

Şeyhlerin atama yoluyla göreve gelmesi 
öncelikle kendisinde bir problem barındırmaktadır. 
Tarikatların kurumsallaşması ve ağırlıklı olarak 
vakı�arla yönetilmeleri ile birlikte yüzyıllardır 
süregelen uygulamada bir tekkede görev yapan 
şeyhi, vakıf kurallarına uygun olmak şartıyla manevî 
işaretlerle tekkenin bir önceki şeyhi belirlemektedir. 
Devlet göreve gelen şeyhe bir berat vererek, 
ilgili tekkede görev yaptığını tasdik etmektedir. 
Tekkelerde şeyhlerin göreve gelmesi ile ilgili Meclis-i 
Meşâyih öncesi düzenlemelerle, mevcut uygulamaya 
sınırlamalar getirilmiş, Meclis-i Meşâyih’in 
kurulmasıyla da vakfiye kurallarına uygunluk şartı 
devam etmekle birlikte, şeyhlik Şeyhülislâmlık 
tarafından ataması yapılan bir memuriyet haline 
gelmiştir. Arşiv kayıtlarına bakıldığında şeyhlerin 
göreve gelmesi ile ilgili yeni durumun, mevcut 
problemleri ne kadar düzelttiği bir yana, yeni 
problemler ortaya çıkardığı söylenebilir.

Meclis-i Meşâyih’in kuruluşu ile ilgili belgede iki temel amaç
zikredilmiştir. Bunlardan birisi şeyhi olmayan tekkelere şeyh ataması

yapmak, diğeri de tekkelerde ortaya çıkan ihtilafl arı çözümlemek
ve ilgili yerlere yönlendirmektir.
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Kürsü Meşâyihi De� eri (MŞH., II. Bölüm nr. 1748)
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Meclis-i Meşâyih’in şeyh atamalarındaki öncelikli 
görevi, atanacak şeyhlerin ehliyet ve liyâkatini tespit 
etmektir. Erken dönem kararlarında ehliyet ve liyâkat 
tespiti daha çok tahkik ve araştırma yoluyla şifahî 
olarak yapılmaktaydı. Mesela, Meclis-i Meşâyih başkan 
ve azalarının şeyh olacak kişiyi tanıması, şeyh olacak 
kişiyle ilgili meclisin araştırma yapması, meşâyihin ya da 
mahallelilerin hüsn-i şehadetleri gibi yollarla atanacak 
olan şeyhin ehliyet ve liyâkati belirlenmekteydi. 
Bir müddet sonra mezkûr iki de�erdeki kararlarda 
atanacak kişilerin ehliyet ve liyâkatinin imtihan yolu ile 
tespit edilmeye başlandığı görülmektedir.

Ehliyet ve liyâkatin imtihanla belirlenmesi usulüyle, 
imtihanda hangi konuların sorulacağı problemi 
ortaya çıkmıştır. İlgili kararlarda imtihanda sorulacak 
konuların ilkinin dinî ilimler diğerinin ise tarikat 
usul ve adabı olduğu kaydedilmiştir. Bununla birlikte 
yazılı imtihanda ne sorulacağının bilinmediğini ifade 
eden bir taşra evrakı, şeyhlerin imtihan edilmesinin 
yol açtığı karışıklığa işaret etmektedir. Bu evraka göre, 
Tokat’taki bir tekkenin şeyh ataması için gönderilen 
evrakta imtihan evrakı görülememiş, Meclis-i 
Meşâyih’in durumu Tokat’a sorması üzerine de, 
imtihanın yazılı değil şifahî yapıldığı, yazılı imtihanda 
ise ne sorulacağının bilinemediği ifade edilmiştir. 
Meclis’in cevâbî yazısı ise, yeni sorunların ortaya 
çıkmasına sebep olacak şekildedir:

… bu misillü evlâdın ale’l-usûl mesâil-i dîniyye 
ve mensûb olduğu tarîkin âdâb ve erkânından ve 
şeyhi bilâ-veled vefât edip meşîhati hâricden ehil ve 
erbâbına tevcih olunacak kesânın dahi Halebî’den ders 
gösterilerek kırâat ve tasvîr-i mesâilden sonra kezâlik 
mensûb olduğu tarîkin usûl ve furûundan imtihânları 
meclis-i dâiyânemizce usûl ittihâz kılınarak…5

Yazılı imtihanın ölçeceği bilgi alanı ve bunun 
şeyhlik vazifesi ile ilişkisi bir tarafa, şeyh olacak 

kişilere medreselerde ders kitabı olarak kullanılan, 
aynı zamanda kadı ve mü�ülerin el kitabı kabul 
edilebilen Mülteka’l-Ebhur’dan6 metin okutulması ve 
muhtevaya dair açıklama istenmesi, gelinen ilginç 
noktayı göstermektedir.

Meclis ehliyet ve liyâkatini tespit ettiği şeyhlerin 
atanma kararını onay için Şeyhülislâmlık makamına 
göndermektedir. Onaydan sonra ilgili evrakın 
Evkâf-ı Hümâyûn Nezareti’nde kaydının yapılması 
ve ilgili şeyhe berat verilmesi ile atama tamamlanmış 
olmaktadır.

Atamalarla alakalı Meclis-i Meşâyih’in gündemine 
gelen konulardan bir diğeri vekâletle atamalardır. 
Tekkelerin birçoğu evlada meşrut vakı�ara sahip 
olduğu için bir şeyhin, çocuğu yeterli yaşa gelmeden ve 
gerekli eğitimi almadan vefat etmesi durumunda gerekli 
şartlar sağlanana kadar tekke meşîhatlerinin vekâletle 
yürütülmesi yoluna gidilmektedir. Bu uygulama ile bir 
yandan tekke düzeninin bozulmaması sağlanmakta diğer 
yandan da şeyhin çocuğunun hakkını kaybetmesine 
ve ailesinin de mağdur olmasına mani olunmaktadır. 
Vekâletle atanan şeyhin en önemli görevi belirlenmiş 
gününde tekkede zikrin yapılmasını sağlamaktı. İlgili 
kararlarda, vekil şeyhin tekkenin işlerine karışması ve 
vefat eden şeyhin ailesine kötü muamelesi, vefat eden 
şeyhin çocuğunun yeterli eğitim almadan ehliyet ve 
liyâkate sahip olduğunu iddia etmesi gibi hususların 
tekkelerde problemlere yol açtığı görülmektedir.

Meclisin kuruluş amaçları arasında ikinci olarak 
zikredilen, tekkelerde ortaya çıkan ihtila�arın 
çözümlenmesi amacı doğrultusunda, tekkelerin malî 
durumları ile ilgili hususların Meclis’te gündeme 
geldiği görülmektedir. Malî kararlar tekkelerin Evkâf 
Nezareti ve diğer devlet kurumlarından tahkikatlarını 
almaları, bu tahkikatların alımında özellikle de 
aracı olan müteahhitlerden kaynaklanan sıkıntılar, 

Meclis-i Meşâyih’in faaliyetleri İstanbul Müftülüğü Meşîhat Arşivi’ndeki 
Meclis-i Meşâyih Defterleri’nden ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki

kayıtlardan takip edilebilmektedir.



İstanbul’a muvakkat olarak gelen şeyhlerin kalacak 
yer talepleri, vefat eden şeyhlerin muhtelif sebeplerle 
zarurete düşen ailelerinin talepleri ve tekkelerin tamiri 
gibi hususlarla ilgilidir. Meclis malî konularla alakalı 
daha çok durum tespiti yapmakta ve başvuruları ilgili 
yerlere havale etmektedir.

Söz konusu de�erlerde fazla örneği olmasa da, 
tekkelerdeki ihtila�ar kapsamında zikir ve âyinlerle 
ilgili kararların, önemine binaen burada zikredilmesi 
gerekmektedir. Bu kararlarda meclis iki hususu ön 
plana çıkarır. Bunlar da zikir ve âyinler esnasında 
şeriata muğayir hal ve hareketlere müsaade edilmemesi 
ve tekke dışında zikir ve âyin yaptırılmamasıdır. 
Meclis-i Meşâyih zikir ve âyinlerle ilgili sakıncalı 
gördüğü hususların, devamı durumunda Zaptiye 
Nezareti marifetiyle engellenmesi gerektiğini belirtir.

Tekkelerde ortaya çıkan ihtila�arla alakalı 
kararlardan en dikkat çekenleri, şeyhlerin görevleri 
ve konumlarına uymayan hareketlerine, vazifelerini 
ihmallerine ve dervişlere kötü muamelede 
bulunmalarına dair şikâyetlerdir. Nitekim şeyhlerle 
ilgili şikâyetler bir anlamda meclisin kurulmasına niçin 
ihtiyaç duyulduğu sorusunun cevabını teşkil eder. 
Ancak bu türlü şikâyetlerin sayısı, Meclis-i Meşâyih’in 
muhatap olduğu tekkelerin sayısına nisbetle oldukça 
azdır. Diğer yandan sayısı belirli birkaç tekke ve şeyhleri 
ile ilgili gelişen problemlerin meclisin uzun süre 
gündemini teşkil ettiği söylenebilir. Mesela İstanbul 
Aksaray ve Bursa’daki Hindî Dergâhları, Kırşehir’deki 
Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı ve Edirne’deki Saçlı İbrahim 
Efendi Tekkesi’ndeki belirli problemlerle alakalı uzun 
süren yazışmalar yapılmış ve birçok karar alınmıştır. Bu 

tekkelerde ortaya çıkan problemlerin Meclis-i Meşâyih 
tarafından ne kadar çözüme kavuşturulabildiği ise 
büyük bir soru işaretidir. Meclisin elinde doğrudan bir 
yaptırım imkânı bulunmaması ve problemlerin diğer 
resmî kurumlar aracılığı ile çözülmeye çalışılması, 
özellikle taşrada bulunan tekkeler için bürokratik 
işlemlerin uzayarak mevcut duruma nüfuzun 
zorlaşmasına ve nihaî bir çözüme ulaşılamamasına 
sebep olmaktadır. Bu tür problemlerin ekserisinde 
Meclis-i Meşâyih diğer devlet kurumlarına yalnızca 
görüş ve tavsiye bildirebilmektedir.

Sonuç olarak 1866 yılında tekkelere şeyh ataması 
yapmak ve ortaya çıkan ihtila�arı çözüme kavuşturmak 
maksadıyla kurulan Meclis-i Meşâyih’in, H. 1296-
1307 (M. 1879-1890) yılları arasındaki erken dönem 
kararlarına bakıldığında, kuruluş amacı doğrultusunda 
faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 
Meclis’in tekke ve tarikatlarla alakalı mevcut durumu 
ne kadar ileriye götürdüğü, var olduğu düşünülen 
problemleri ne kadar çözebildiği, yönetim ve denetimlere 
yönelik yeni sisteme tekkelerin ne kadar ayak 
uydurabildiği cevaplanması gereken sorular arasındadır.

Meclis-i Meşâyih’in Şeyhülislâmlık kurumunun 
bir alt dairesi olarak kurulmuş olması, yüzyıllardır 
zaman zaman kuvvetlenerek devam edegelen şeriat-
hakikat tartışmalarına yeni bir boyut getirmiştir. 
Yine Meclis’in kuruluşu Osmanlı’nın XIX. yüzyıldaki 
yoğun merkezileşme ve modernleşme çabaları ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu hususlar, Meclis-i Meşâyih’in 
devlet ve toplum içindeki konumunu anlayabilmek 
için, perspektifi tekkelerden daha geniş bir alana 
çekmemiz gerektiğine işaret etmektedir.
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Meclis-i Meşâyıh öncesi tekkelerle ilgili düzenlemeler için bkz. Hür Mah-
mut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İnsan Yayınları, 
İstanbul: 2003, s. 651-665.
Kara, İsmail, “Meclis-i Meşâyih ve İstanbul’da Şeyhlik Yapmış Beş Zatın Ken-
di Kaleminden Tercüme-i Halleri”, Kutadgu Bilig, Ocak 2002, S. 1, s. 185.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Meclis-i Vâlâ, numara 25320’da bu-
lunan Şeyhülislâm Mehmed Refik Efendi’ye ait arz tezkiresi. Tezkire ve 
ilgili irade Cahit Baltacı tarafından neşredilmiştir. Bkz. Baltacı, Cahit, 
İslam Paleografyası-Diplomatik Arşivcilik, MÜİFV Yay., İstanbul, 1989, 
s. 299-300, 474.
İstanbul Müftülüğü Meşîhat Arşivi 1762 ve 1769 numaralı bu iki def-
ter tarafımızdan yüksek Lisans tezi olarak çalışılmıştır. Bkz. Arı, Osman 

DİPNOTLAR

Sacid, “Meclis-i Meşâyih Arşivi’ne Göre Hicrî 1296-1307 (Miladî 1879-
1890) Yılları Arasında Osmanlı Tekkelerinde Ortaya Çıkan Problemler”, 
Yüksek Lisans Tezi, İÜSBE, 2005. Son yıllarda Meclis-i Meşâyih ile ilgili 
akademik ilgi artmış ve konuya dair yeni çalışmalar kaleme alınmıştır. 
Bunlar arasında önceki çalışmaları da değerlendirerek literatüre katkı-
da bulunan Mine Durmuş’un yüksek lisans tezi özellikle zikredilmelidir: 
Durmuş, Mine, “Meclis-i Meşâyih’in Kuruluşu ve Sultan II. Abdülhamid 
Dönemi Faaliyetleri”, Yüksek Lisans Tezi, MÜ Türkiyat Araştırmaları Ens-
titüsü, İstanbul, 2016.
İstanbul Müftülüğü Meclis-i Meşâyih Defterleri, nr. 1769, vr. 285.
Şükrü Selim Has, “Halebî”, DİA, XV, 232.

5
6



Cumhuriyet’ten önce yayımlanan tasavvuf ağırlıklı dergilerin en uzun ömürlüsü 
olan Cerîde-i Sûfiyye 6 Mart 1325’te (19 Mart 1909) ha�alık olarak yayın hayatına 
başlamış, 49. sayıdan (3 Haziran 1329/16 Haziran 1913) itibaren iki ha�ada bir 

yayımlanmış, 133. sayıdan sonra (22 Kasım 1334/22 Kasım 1918) tekrar ha�alık olmuştur. 
Dergi 1 Eylül 1335 (1 Eylül 1919) tarihine kadar 161 sayı çıkabilmiştir. Derginin başlığında 
önceleri “Rehber-i şerîat-ı Muhammediyye, kefîl-i hukuk-i Osmâniyye, hâdim-i millet-i 
İslâmiyye” yer almaktayken sonraki sayılarda bunun yerine “Tasavvufî, dinî, siyasî, ahlâkî, 
edebî Türk cerîde-i İslâmiyyesi’dir” ibaresi konulmuş, 108-119. sayılarda “Organe Turc 
Panislamique” ifadesi ilâve edilmiştir. 29-31 Temmuz 1330 (11-13 Ağustos 1914) tarihlerinde 
“Cerîde-i Sûfiyye’nin yevmî ve siyasî nüshasıdır” başlığıyla günlük gazete şeklinde 
yayımlanan dergi tasavvuf başta olmak üzere dinî, ahlâkî, edebî konulara yer vermiştir. 
Cerîde-i Sûfiyye’nin Sebîlürreşâd, Beyânülhak gibi dinî dergilerden en belirgin farkı tarikat 
meselelerine daha geniş yer vermiş olmasıdır. Tarikat ve tasavvuf dünyasının seviyesini 
olumsuz yönde etkileyen “beşik şeyhliği”nin mahzurları üzerinde duran derginin başlatıp 
da sonuçlandıramadığı en önemli faaliyet tekke şeyhlerine yönelttiği sorulardı. Bu tasarıya 
göre her şeyh poştnişini olduğu tekkenin tarihini yazıp gönderecek, Cerîde-i Sûfiyye de 
bu bilgileri değerlendirip yayımlayacaktı. Dergide eski Nâfia nâzırı Hulûsi’nin “İslâmiyet’te 
Sosyalizm Var mı?”, Abdülbâki Efendi’nin “Âlem-i İslâm’da Kadınlar” gibi değişik konularda 
ilginç makalelerine de yer verilmiştir. 57. sayıdan itibaren “Şuûnat” ve “Siyasî” başlığını 
taşıyan sütunlarda iç ve dış siyasî olaylarla ilgili değerlendirme yazıları yayımlanmıştır. 

Sorumlu müdürlüğünü Hasan Kâzım’ın, başyazarlığını Ali Fuad’ın yaptığı Cerîde-i Sûfiyye’de 
yazısı yayımlanan bazı yazar ve sûfîler şunlardır: Sâdık Vicdânî, İbnülemin Mahmud Kemal, 
Veled Çelebi, Ferid (Kam), Hocazâde Ahmed Hilmi, İsmail Hakkı (İzmirli), Ahmed Remzi 
(Akyürek), Mustafa Fevzi (Gümüşhaneli’nin halifesi), Mehmed Gülşen, Bursalı Mehmed 
Tâhir, Tâhirülmevlevî, Abdülbâki, Muallim Vahyî, Hamâmîzâde İhsan, Rızâ Tevfik, Hüseyin 
Vassâf, Mehmed Ziyâ. Cerîde-i Sûfiyye ile aynı yıllarda yayımlanan tasavvuf ağırlıklı diğer 
dergiler ise şunlardır: Tasavvuf, Muhibbân, Hikmet ve Mihrab. 

İLKBAHAR 2018/1439 135

* TDV İslam Ansiklopedisi, c. 7,  s. 410’den alınmıştır.

Mustafa KARA

CERÎDE-i SÛFİYYE*
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Sultan II. Abdülhamid dönemi hem Tanzîmat 
reformlarının devam ettirildiği hem de yeni 
siyaset ve uygulamaların görüldüğü bir devirdir. 

Sultan, kendisine intikal eden kurumlar arasında 
maarif teşkilatına istisnaî bir önem vermiş ve maarif 
sistemini devletin bütün katmanlarında yapılacak 
modernleşme faaliyetlerinin ana mihveri haline 
getirmiştir. Bu dönemde modern maarif/mektep 
sisteminin yeniden düzenlenmesi ve ülke sathına 
yayılmasında Şeyhülislâmlık müessesesinden/ilmiye 
teşkilatından istifade edilmeye de çalışılmıştır. 

Maarif Nezareti ile Meşîhat Dairesi arasındaki 
yakın ilişkilere dair (dinî yayıncılık, maarif sisteminde 
istihdam edilen ilmiye mensuplarının biyografileri 
vs.) hem Başbakanlık Osmanlı Arşivi hem de Meşîhat 
Arşivi büyük bir evrak hazinesine sahiptir1. Meşîhat 
Arşivi’nde muhafaza edilen, henüz yayınlanmamış, 
kullanılmamış yüzlerce belgenin, de�erin incelenip 
yayınlanması maarif-meşîhat ilişkisine dair daha 
ayrıntılı değerlendirmelere imkân tanıyacaktır. 
Bu yazıda modern maarif sisteminin Osmanlı’daki 
serencâmı kısaca ele alındıktan sonra II. Abdülhamid 
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dönemindeki maarif-meşîhat ilişkisi değerlendirilmeye 
çalışılacaktır.

1. Mektepleşme Süreci
Osmanlı Devleti 18. asrın sonlarından itibaren 

Avrupa karşısında daha fazla yenilgi almaya, daha 
fazla toprak kaybetmeye başlamıştı. Osmanlı devlet 
erkânının bu süreçte karşılaşılan yenilgilerin sebepleri 
üzerinde düşünmeye başlaması, “kendi kendine 
yeterlilik fikri”nin zayı�amasıyla neticelenmiş ve 
Müslümanlar arasında iki tür Avrupa algısının 
oluşmasına sebep olmuştur. Avrupa bir yandan 
mücadele edilmesi gereken bir düşmandı, öte yandan 
bu düşmanla baş edilebilmesi için taklit edilmesi 
gereken bir medeniyet sembolü idi. Ayrıca mevcut 
kurum ve zihniyet dünyası içerisinde Avrupa ile 
mücadele edilemeyeceği kanaatine varılmış ve Avrupa 
kaynaklı yeni kurumlar ve fikirler ihdas edilmeye 
çalışılmıştır. 

Bu psikoloji ve şartlar dâhilinde, geleneksel eğitimin 
yanında Avrupa tarzında (usûl-i cedîde), modern/
yeni eğitim-öğretim anlayışları ve kurumlarının 
ortaya çıkıp yaygınlaşmasına “mektepleşme süreci” 
diyoruz. 18. asrın son çeyreğinde açılan askerî 
mühendishanelerle başlayan mektepleşme süreci, 
Tanzîmat döneminde sivil eğitime de sirayet 
etmiş, iptidâiye, rüşdiye, idâdiye gibi orta öğretim, 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 1904 (Haydarpaşa)
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Dârulmuallimîn, Dârulmuallimât, Mekteb-i Mülkiye, 
Mekteb-i Hukuk gibi yükseköğretim kurumlarını 
ortaya çıkarmıştır. Bu süreç giderek sadece medrese-
mektep ikiliği ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı 
zamanda dinî alan başta olmak üzere, ilim anlayışı, 
bilginin kaynakları ve değeri konularında da zihniyet 
değişikliklerine sebep olacaktır2.

2. Maarif Teşkilatı
Tanzîmat sürecinde Meşîhat Dairesi’ne bağlı 

olarak teknik manada din eğitimi veren medreselerin 
karşısında açılmaya başlayan Avrupa tarzı sivil 
mektepleri yönetmek üzere 1857 yılında Maarif 
Nezareti kurulmuştur. Ancak ilk yeni sivil mekteplerin 
açılması Maarif Nezareti’nin kuruluşundan önce ve 
Meşîhat Dairesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Şöyle 
ki, ilk sivil mektepler olarak 1839’da kurulan Mekteb-i 
Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye’nin 
idaresi ilmiye mensubu İmamzâde Esad Efendi’ye 
verilmişti. Yeni açılan mektepleri idare etmek üzere 
1847’de kurulan Mekâtib-i Umûmiye Nezareti’nin 
başına ise yine ilmiye mensubu Saha�ar Şeyhizâde 
Esad Efendi getirilmişti. Aslında din dışı (maarif) 
alanda eğitim vermek üzere kurulmuş olan yeni 
mekteplerde ilmiye mensubu istihdam edilmesinin 
başlıca iki sebebi vardı. Birincisi, Avrupa tarzında 
oluşturulan bu kurumların dinî meşrûiyetini sağlama 
endişesi, ikincisi ise bu kurumlarda görev alacak 
ulemâ dışında yetişmiş bir maarif sınıfının oluşmamış 
olmasıydı. Ancak Maarif Nezareti’nin kurulmasıyla 
birlikte insan unsuru ve faaliyet alanı itibariyle maarif-
meşîhat arasında bir ayrışma oluşmaya başlamış, 
maarif nâzırlarının tamamı ilmiye sınıfı dışındaki 
askerî ve idarî bürokrasiden atanmıştı3. 

II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde ise maarif-
meşîhat, mektep-medrese ilişkileri değişmeye yüz 
tutmuş, Meşîhat Dairesi’nin/ilmiye sınıfının maarif 
sistemi üzerindeki etkisi artmıştı4. Bu değişimin 
sebeplerinden biri bu dönemde mekteplerin 
imparatorluğun en ücra köşesine kadar yayılma 
çabalarıyla ortaya çıkan yetişmiş insan unsuruna 
duyulan ihtiyaçtı. Siyasî merkez bu yetişmiş insan 

unsurunu ancak ilmiye mensupları arasından tedarik 
edebilirdi. Diğer bir sebep Sultan’ın, mekteplerin 
bütün kademelerinde dinle alakalı derslerin 
okutulmasını istemesi ve bu derslerde ilmiye 
mensuplarından istifade edilme mecburiyeti idi. 

3. Maarif Bürokrasisi
II. Abdülhamid dönemine damgasını vurmuş 

maarif nazırlarının hemen hepsinin ya medrese ile ya 
da Meşîhat Dairesi ile doğrudan ilişkisi vardı. Dönemin 
etkili maarif nâzırlarından Münif Paşa (1885-1891) 
ve Zühdü Paşa (1891-1902) modern kurumlarda 
çalışmış olsalar da medrese mezunuydular; Haşim 
Paşa (1903-1908) ise medrese tahsili yanında Meşîhat 
Dairesi’ne bağlı olarak Fetvahâne müsevvidliği, 
kadılık ve kazaskerlik yaptıktan sonra ilmiyeden 
mülkiyeye geçen bir bürokrattı. 

Maarif Nezareti’nin en üst karar ve yönetim mercii 
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olan Meclis-i Kebir-i Maarif’in uzun yıllar başkanlığını 
yapan hem Ali Haydar Efendi (1884-1904) hem de 
Süleyman Hulûsi Efendi (1904-1908) ilmiye payelerini 
kullanan birer meşîhat mensubu idiler. Meclis-i 
Maarif’in üyeleri arasında da hatırı sayılır miktarda 
ilmiye mensubuna tesadüf etmekteyiz (mesela 1895 
yılında 12 üyeden 5’i; 1904 yılında 42 üyeden 22’si; 
1908 yılında 47 üyeden 20’si ilmiye mensubuydu)5. 

İlmiye sınıfının en az görüldüğü tabakayı Maarif 
Nezareti’nin merkez teşkilatında yer alan yöneticiler 
ile taşra maarif müdürleri oluşturmaktadır. Örnek 
olarak 1900 yılı üzerinde durabiliriz. Bu dönemde 
Maarif Nezareti’nin nâzırla birlikte merkez yönetici 
sınıfı 11 kişiden oluşmaktadır ve bunlardan sadece 
Meclis-i Maarif’in başkanı Ali Haydar Efendi ilmiye 
mensubudur, diğerleri mülkiye-kalemiye erbabıdır6. 
Aynı senenin verilerine göre 33 kişiden oluşan 
Osmanlı vilayet maarif müdürlerinden sadece 3’ü 
ilmiye mensubudur.7  

4. Müfredat Düzenlemeleri
II. Abdülhamid, mektepler aracılığı ile asrın 

ihtiyaç ve gerekleriyle şekillenmiş, modern bilim 
anlayışına sahip, çalışkan (aktivist) ve üretken, 
dindar ve ahlâklı, padişaha itaatkâr ve sâdık bir 
nesil yetiştirmek istiyordu8. Din ile modernleşmenin 
uzlaştırılma çabası demek olan bu projede din/İslâm 
hem meşrûiyet zemini hem de padişaha gösterilmesi 
gereken sadakat ve itaatin sağlayıcısı olmakla 
beraber mesele sadece bundan ibaret değildi. İslâm 
dünyasındaki bütün modernleşme faaliyetlerinde 
olduğu gibi Devr-i Hamidî’deki ıslahat hareketlerinde 
de İslâm’ın sadece bir araç mesabesine indirgenerek 
yorumlanması doğru olmasa gerektir. Çünkü o 
dönemde devletin gerilemesi ve çöküşü ile İslâm’ın 
gerilemesi ve çöküşü aynı şeydi, devleti kurtaracağı 
varsayılan modernleşme hareketlerinin İslâm’ı da 
kurtaracağına dair kuvvetli bir inanç hâkimdi9. 

Hem modern hem de dindar bir nesil yetiştirme 
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arayışları Sultan’ı Tanzîmat döneminde seküler bir 
hal alan mektep müfredatının İslâmîleştirilmesinin 
ve mekteplere din ve ahlâk konulu daha fazla dersin 
konulmasının gerekliliği inancına götürmüştü. 
II. Abdülhamid, saltanatı boyunca özellikle ya 
şeyhülislâmın ya da maarif nâzırının başkanlığında 
toplanan, hatırı sayılır Meşîhat Dairesi mensubunun 
da aralarında bulunduğu müfredat düzenleme 
komisyonları oluşturmuştur. Bu komisyonlardaki 
üyelerin en az yarısını ilmiye mensupları 
oluşturmaktaydı10.

5. Ders Kitapları
II. Abdülhamid döneminde mekteplerin bütün 

kademelerinde okutulmak üzere neşredilmiş birçok 
ders kitabına tesadüf etmekteyiz. Özellikle fenle alakalı 
ders kitaplarının çoğu tercüme ve uyarlama (kısaltma, 
seçme) yolu ile Batı literatüründen aktarılırken, 
din, ahlâk ve edebiyata dair ders kitaplarının Türk 
müelli�ere yazdırılmasına özel itinâ gösterilmiştir. 
Ders kitaplarının kabulünde iki yol izlenmekteydi, 
ya bizzat siyasî merkez ve Maarif Nezareti ders kitabı 
yazması için çeşitli müelli�ere sipariş veriyordu, ya 
da Nezaret’in, muhtevasını ve şartlarını belirlediği 
çerçeveye göre bizzat müelli�er yazdıkları kitabın 
kabulü için Nezaret’e başvuruyordu. Maarif Nezareti, 
mekteplerin idaresi ve işleyişinden sorumlu olduğu 
kadar bütün neşriyat faaliyetlerinin de idarecisi ve onay 
mercii idi. Nezaret’in Encümen-i Te�iş ve Muayene 
birimi kendisine dilekçe ile arz edilen dinî muhtevalı 
kitapları ön değerlendirmeden sonra yayınlanmasının 
uygun olup olmadığını sormak üzere Meşîhat 
Dairesi’ne gönderiyordu. Meşîhat’ın alt birimi olan 
Tedkîk-i Müellefât Heyeti ise eseri inceledikten sonra 
neşrinin uygun olup olmadığını şeyhülislâm imzasıyla 

Maarif Nezareti’ne bildiriyordu11. Nezaret’in doğa 
ilimlerine dair neşredilmek istenen ders kitaplarının 
onayı için ise Mekteb-i Tıbbiye bünyesinde kurulan 
Tedkîk-i Müellefât Komisyonu’na başvurduğu 
anlaşılmaktadır12. 

II. Abdülhamid’in saltanat yıllarında çeşitli 
dönemlerde mekteplerde okutulmuş din dersi kitabı 
yazarlarının çoğunluğunu ilmiye dışındaki mülkiye-
askeriye-kalemiye mensupları oluşturmaktaydı. 
Ahlâk dersi kitaplarının müelli�eri arasında ise ilmiye 
mensubu hiç yoktu13.     

6. Muallimler
Tanzîmat sonrası açılmış yeni mekteplerde 

istihdam edilmek üzere muallim yetiştirilmesi için 
1848’de Dârulmuallimîn kurulmuş, başına da o 
zamanlar ilmiye tarikinde ilerleyen Ahmed Cevdet 
Paşa getirilmişti. II. Abdülhamid döneminde 
İstanbul dışında da birçok öğretmen okulu açılmış, 
idareleri de ilmiye mensuplarına emanet edilmiştir. 
Meşîhat Dairesi mensuplarından mekteplerin birçok 
kademesinde de muallim olarak istifade edilmiştir. 
Din derslerinin neredeyse tamamına yakını ilmiye 
mensupları tarafından verilmekteydi. İlmiye sınıfının 
mekteplerdeki etkisi sadece din dersleri ile sınırlı 
değildi; ahlâk, Arapça, Farsça, hüsn-i hat, kısmen 
Türkçe, edebiyat, tarih, coğrafya, mâlumât-ı nâfia, 
ilm-i servet, hendese, hesap gibi yeni oluşturulmuş 
alanlarda da muallimlik yapan ilmiye mensuplarına 
tesadüf edilmekteydi. Siyasî merkezin ve maarif 
bürokrasisinin ilmiye mensuplarından muallim 
olarak istifade etmesi bir zorunluluk gereği idi, 
çünkü yarım asırlık bir öğretmen yetiştirme okulu 
tecrübesi olmakla beraber Devr-i Hamidî’de “usûl-i 

II. Abdülhamid, saltanatı boyunca özellikle ya şeyhülislâmın ya da maarif 
nâzırının başkanlığında toplanan, hatırı sayılır Meşîhat Dairesi mensubunun da 

aralarında bulunduğu müfredat düzenleme komisyonları oluşturmuştur. Bu ko-
misyonlardaki üyelerin en az yarısını ilmiye mensupları oluşturmaktaydı.
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cedide” üzere yetişmiş muallim ihtiyacı bir türlü 
karşılanamamıştı. Ayrıca siyasî merkez, çok sayıda 
ilmiye mensubunu muallim olarak istihdam ederek 
halk arasında “gavur mektep” denilerek meşrûiyeti 
sürekli sorgulanmış olan yeni mektepleri cazibe 
merkezi haline getirmeye çalışmıştı. Hemen bütün 
rüşdiye mektebi muallimliklerini ilmiye mensupları 
üstleniyordu, birçok resmî ve özel okulun müdürleri 
de ulemâdandı14.

7. Hâtime
II. Abdülhamid döneminde Maarif Nezareti 

ile Meşîhat Dairesi’nin insan unsuru ve faaliyetler 
itibariyle yakınlaşması, modern mekteplerde yüksek 
dereceli müderrislerden cami imamlarına kadar çok 
sayıda ilmiye mensubunun istihdam edilmesi aslında 
bir paradokstu. Sultan II. Abdülhamid’in kurumsal 
olarak medreselere ve ilmiye mensuplarına soğuk 
bakan, onları kendi hallerine terk eden bir siyaset 
takip ettiği bilinen bir husustur. İlmiye mensuplarının 
değeri ve öneminin “medrese”de (yani kendi yerinde) 
değil de “mektep”te (yani yabancı bir yerde) görev 
almalarıyla ortaya çıkması bu paradoksun bir vechesi 
olsa gerektir15. Ayrıca bu dönemde maarif teşkilatında 
ve mekteplerde görevlendirilen üst düzey ilmiye 
mensuplarının biyografilerine yakından bakıldığında, 

hemen hepsinin medrese tahsili yanında mekteplerde 
de hoca ya da talebe olarak bulundukları, yeni sistemi 
yakından tanıdıkları, ilmiye rütbelerini kullansalar bile, 
Meşîhat Dairesi bünyesindeki vazifelerine ilave olarak 
modern kurumlarda da görev aldıkları görülmektedir.

II. Abdülhamid döneminde mekteplerde okutulan 
din dersi kitaplarının yazarlarının büyük bir 
çoğunluğunun, ahlâk dersi kitaplarının yazarlarının 
ise tamamının ilmiye dışındaki mülkiye-askeriye-
kalemiye mensuplarından oluşması da ulemânın dinî-
ahlâkî alandaki otoritesinin ciddi şekilde sarsıldığını 
göstermektedir. Dinle alakalı neşredilmek istenen 
bütün kitapların Maarif Nezareti aracılığıyla Meşîhat 
Dairesi’nin onayından geçme mecburiyeti olsa da 
klasik dönemde ulemâ sınıfının elinde ve kontrolünde 
bulunan dinî-ahlâkî metin üretme ayrıcalığının 
ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Öte yandan Maarif 
teşkilatı, mektepler ve dinî neşriyat aracılığı ile dinî 
bilginin ve bu alandaki birikimin ilmiye sınıfı dışındaki 
yazarlar eliyle geniş kitlelere sunulması, ulemânın 
bu alandaki hayatî fonksiyonunu zayı�atmıştı. Bu 
durum ayrıca, dinî otoritenin sarsılması, dinî alanda 
bireyselleşme, yeni din yorumları ve dinin kişi ile 
Allah arasında vicdanî bir alana hapsedilmesi gibi 
etkileri hâlâ süren yeni süreçler ortaya çıkarmıştır.
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1826’da Bâb-ı Meşîhat’ın kurulmasıyla 
Şeyhülislâmlık yeniden düzenlenmiş, Osmanlı 
Devleti’nde 1295/1878 tarihinde kurulan Meclis-i 

Talebe-i Ulûm’la o zamana kadar medreselerin 
merkezî yönetimini sağlayan, müderris ve talebelerin 
işlerini takip eden bir müessesenin olmayışına son 
verilmiştir. Daha sonra tüm medrese ve müderrislerin 
işlerinden mesul Ders Vekâleti ve Meclis-i Mesalih-i 
Talebe teşekkül etmiştir. Meşîhat Arşivi bünyesinde 
bu teşkilâtın de�erleri yer almaktadır. Yazımıza konu 
ettiğimiz İstanbul İmam ve Hatip Mektebi’ne ait 
yoklama de�erleri de katalogda bu başlık altındaki 
Taşra Medreseleri De�erleri arasında -bu başlık ilk 
bakışta taşradaki medreselere ait kayıtların varlığını 
ifade etse de (!)- değerlendirilmiştir.1 Çalışmamızda 
bu de�erlerde yer alan listeleri vererek İmam Hatip’in 
açılmasıyla ilk kez buraya kaydolan ya da medreseden 
naklolan talebelerin isimlerini zikredeceğiz. Böylece 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden neslin en 

azından bir kısmının biyografilerine ve en mühimi 
İmam Hatip dolayısıyla Türkiye’de din eğitimi tarihine 
küçük bir katkıda bulunmayı ümit ediyoruz.2

Bilindiği üzere 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı 
Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu’nun 2. maddesine göre 
kanunun neşrinden on üç gün sonra Maarif Vekâleti’nin 
yayımladığı bir genelge ile bütün medreseler 
kapatılmıştır. Aynı kanunun 4. maddesi gereğince 
yirmi dokuz farklı ilde dört yıllık İmam-Hatip mektebi 
açılmış, 1923-1924 öğretim yılında bu mekteplerin 
bazısı öğretime başladığı yıl mezun vermiştir. Zira 
Dâru’l-Hilâfe Medresesi’nin hazırlık sınıfı talebeleri 
imtihanla birinci sınıfa alınmış, birinci sını�akiler, 
ikinci sınıfa, ikinci sını�akiler üçüncü sınıfa üçüncü 
sını�akiler de dördüncü sınıfa imtihansız kayıt 
yaptırmışlardır.3 Aşağıda yer vereceğimiz listelerdeki 
numaraların birbirini takip etmeyişinin arkasındaki 
sebeplerden biri bu olsa gerektir.

Fulya İBANOĞLU
Kartal Müftülüğü/Kur’an Kursu Öğreticisi

MEŞÎHAT ARŞİVİ’NDEKİ İSTANBUL İMAM ve 
HATİP MEKTEBİ’NİN YOKLAMA DEFTERLERİ 

(1340/1924-1341/1925)
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Bu noktada, Meşîhat Arşivi’ndeki üç yoklama 
de�erinin, burada bulunmaları da câlib-i dikkattir. 
Bürokrasinin işleyişi açısından tabii olmayan bu 
durum Maarif arşivinde olması gereken de�erlerin 
Meşîhat’e nasıl intikal ettiği sorusunu karşımıza 
çıkarmaktadır. Nitekim Mustafa Öcal, İmam Hatiplere 
dair yaptığı çalışmalarda kullandığı üç künye 
de�erinin bu okullar kapatılınca bir şekilde İstanbul 
Erkek Muallim Mektebi’ne oradan da 1951’de tekrar 
açıldığında İstanbul İmam Hatip’e nakledildiğini 
tespit ettiğini kaydetmektedir.4 Bizim Meşîhat 
Arşivi’nde gördüğümüz yoklama de�erlerinin de 
esas itibarıyla bu de�erlerle birlikte bulunması icap 
etmektedir. Fakat şimdilik tespit edemediğimiz bir 
takım sebeplerden bu de�erler Meşîhat Arşivi’ne 
intikal etmiştir, demekle yetineceğiz. 

Mustafa Öcal’in künye de�erlerine dayanarak 
belirttiğine göre İstanbul’da 1924-25’te 156, 1925-
26’da 98/184 talebe bu okula kayıt yaptırmıştır. İbtidâ-ı 
dahil ve ibtidâ-i hariçten İstanbul’da toplam kayıt 403.5 
Meşîhat Arşivi’ndeki yoklama de�erlerindeki sayılar 
ise az sonra görüleceği üzere, Öcal’ın künye de�erlerine 
dayanarak tespit ettiği sayılardan oldukça fazladır.6

Konu edindiğimiz yoklama de�erlerindeki listeler 
alfabetik ve numara sırasıyla tutulmamıştır. Yani birden 
başlayarak her öğrenciye bir numara verilmemiştir. 
Bazı isimlerin önünde numara bulunmadığı gibi, bazı 
numaralar da iki talebeye birden verilmiş ki bunları 
listede peşpeşe gösterdik. İsimleri de numara sırasına 
göre verip, numarasızları en sona kaydetmeyi tercih 
ettik.  Listenin takibini kolaylaştırmak için de�erdeki 
talebe numaralarının yanına “1” ile başlayan bold 
numaralar koyduk.

İstanbul İmam Hatip Mektebi

1340 Tarihli Birinci Sınıf Talebe Defteri7

39 varak olan bu de�er kataloğa 1342-1342 
tarihleriyle kaydedilmiştir. Yoklamalar 20 Eylül 1340 
Cumartesi/20 Safer 1343/20 Eylül 1924 gününden 
itibaren başlamaktadır. Bilindiği gibi bu tarih 
medreselerin kapatılıp İmam Hatip Mekteplerinin 

açılmasını müteakiptir. De�erin dış kapağındaki etikette 
“İmam Hatip Mektebi birinci sınıf ”, iç ilk sayfasının 
üstünde ise “Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi ders 
yoklama de�eri, birinci sınıf ” yazmaktadır. 

107 isim bulunan de�erde bazı talebelerin doğum 
yerleri de yazılmıştır. Buna göre Dersaadet’in yanı 
sıra Yanya’dan Hayfa’ya kadar Osmanlı coğrafyasının 
farklı yerlerinden talebenin olduğu görülmektedir. 
Şimdi sınıf listesini bakalım:

1. 209. Mehmed Hayri Efendi
2. 213. Osman Nuri Efendi
3. 227. Eşref Efendi
4. 228. Cevdet Efendi, Dersaadet
5. 230. Hasan Bedri Efendi, Dersaadet
6. 232. Mehmed Eyüp
7. 236. Mehmed Şevket Efendi, Sinop
8. 245. Halid Efendi
9. 246. Yahya Efendi, Refahiye
10. 247. Ömer Faruk Efendi, Refahiye
11. 260. Mehmed Naci Efendi
12. 260. Hüseyin Efendi, Dersaadet
13. 261. Hasan Fehmi Efendi, Akhisar
14. 267. Salahaddin Efendi
15. 269. Ahmed Nadî Efendi, Dersadet
16. 273. Ahmed Cevdet Efendi, Dersaadet
17. 280.  Ömer Lütfi Efendi, Refahiye
18. 281. Hüseyin Efendi, Dersaadet
19. 282. Mehmed Emin Efendi, Kadıköy
20. 285. Kadri Efendi, İştib
21. 291. Ahmed Hilmi Efendi 
22. 297. Osman Nuri Efendi
23. 298. Salih Zeki Efendi
24. 305. Ali Rıza Efendi
25. 306. Mahmud Âlî Efendi, Hayfa
26. 307. Mehmed Fâzıl Efendi
27. 320. Hüseyin Efendi
28. 339. Hasan Fehmi Efendi
29. 356. Mahmud Âli Efendi
30. 360. Hüseyin Efendi
31. 362. Hüseyin Celaleddin Efendi, Feke
32. 367. Mehmed Ferid Efendi, Dersaadet 
33. 369. Hüseyin Efendi
34. 372. Abdurrahim Efendi, Debre
35. 373. Hafız Ömer Efendi, Dersaadet
36. 375. Osman Zeki Efendi
37. 379. İsa Saim Efendi
38. 384. Mehmed Salim Efendi
39. 386. Mehmed Şeref Efendi
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40. 388. Osman Nuri Efendi
41. 396. Mehmed İzzet Efendi Dersaadet
42. 397. Osman Nuri Efendi, Zihne
43. 398. Ahmed Kemal Efendi, İzmir
44. 404. Hafız Arifi Efendi, Dersaadet
45. 406. Abdullah Feridun Efendi
46. 407. Mehmed Tahir Efendi, Dersaadet
47. 408. Mustafa Adnan Efendi
48. 409. Mustafa Sabri Efendi, Dersaadet
49. 410. Mehmed Zeki Efendi, Dersaadet
50. 453. Hüseyin Avni Efendi
51. 492. Mehmed Nuri Efendi
52. 508. Mehmed Ali Efendi, Yanya
53. 527. Fahruddin Efendi, Bilecik
54. 551. Abdullah Efendi, Muş
55. 559. Kadri Efendi
56. 589. Mehmed Ali Efendi, Dersaadet
57. 686. Hafız Hüseyin Efendi, Bayburt
58. 712. Mehmed Efendi, Çatalca
59. 717. Ramiz Efendi, Biga
60. 717 Kâzım Efendi
61. 718. Kâzım Efendi
62. 723. Hafız Hüsnü Efendi, Vakfıkebir
63. 726. Abdülkadir Efendi, Varna

64. 728. Emin Efendi
65. 783. İbrahim Edhem Efendi
66. 784. Mehmed Rauf Efendi
67. 788. Hüseyin Efendi, Zihne 
68. 799. Mehmed Cevdet Efendi
69. 802. Hilmi Efendi, Kazan
70. 806. Süleyman Nazif Efendi, Belenbaşı
71. 810. Süleyman Sadi Efendi, Dersaadet
72. 814. Mehmed Akif Efendi, Dersaadet
73. 832. İbrahim Niyazi Efendi
74. 837. Mehmed Efendi 
75. 841. Şevket Efendi, Orhangazi
76. 857. Şehabeddin Efendi, Reşadiye
77. 858. Hasan Efendi, Karabiga
78. 876. Hafız Yusuf Efendi, Trabzon
79. 903. Mehmed Şemseddin Efendi, Dersaadet
80. 905. İsmail Efendi
81. 907. Remzi Efendi, Kavala
82. 909. Mehmed Şevket Efendi, Dersadet
83. 911. Ahmed Efendi
84. 912. Ahmed Mazhar Efendi
85. 913. Hafız Mehmed Efendi
86. 915. Mehmed Orhan Efendi

İstanbul İmam Hatip’in ikinci sınıf yoklama de� erinin ilk sayfası.
bkz Meşihat Arşivi, dermirbaş nr. 2340/1
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87. 917. Sabahaddin Efendi, Dersaadet
88. 919. Mustafa Yaşar Efendi, Dersaadet
89. 921. Ahmed Mazhar Efendi
90. 923. Mehmed Rı�ı Efendi
91. 925. Ali Zühdü Efendi
92. 927. Hafız Mehmed Efendi
93. 929. Rasim Efendi
94. 931. Sadüddin Efendi
95. 931. Ahmed Şükrü Efendi [İsmin yanındaki 931’in
üstü çizilmiş]
96. 933. Hayati Efendi
97. 935. Cemil Efendi
98. 937. Ahmed Asaf Efendi
99. 939. Receb Efendi
100. 941. Hafız Nail Efendi
101. 943. Osman Efendi, Trabzon
102. 945. Ahmed Karani Efendi
103. Hafız Mehmed Efendi
104. Osman Nuri Efendi, Trabzon
105. Ahmed [okunmuyor] Efendi, Batum
106. [Baş tarafı okunmuyor] Yusuf İzzet Efendi, Rize
107. Mehmed Şemseddin Efendi

İstanbul İmam ve Hatip Mektebi

1340 Tarihli İkinci Sınıf Yoklama Defteri8 
38 varaktan itibaren bu de�erin iç kapağında rik’a 

hatla “20 Eylül 1340 İstanbul İmam Hatip Mektebi 
ikinci sınıfa mahsus yoklama de�eridir”; ilk sayfanın 
üst kısmında “İkinci sınıf Dâru’l-Hilâfeti’l-İslâmiyye 
Medresesi Ders Yoklama De�eri” yazmaktadır. Bir kaç 
sayfa sonra ise “Ders Yoklama De�eri” ibaresinin üzeri 
çizilmiş yanına “İmam ve Hatib Mektebi İkinci Sınıf 
Talebesi” yazılmıştır. Buradan itibaren beş varak künye 
de�eri olarak tutulmuş, talebelerden bir kısmının 
doğum yerleri ve baba adı kaydedilmiştir. Listede 
mükerrer numaralarla 209 isim bulunmaktadır. Şimdi 
sınıf listesini görelim: 

1. 9. Mehmed Faik Efendi
2. 10. Hafız Mehmed Efendi, Gönen
3. 11. Hafız İbrahim, Gerede, Babası Ahmed Efendi
4. 13. Mehmed Zahid Efendi, Dersaadet, Babası Kâzım Efendi
5. 14. Nazif Efendi, Babası Mehmed Efendi 
6. 14. Mehmed Emin Efendi
7. 15. Mehmed Emin Efendi, Dersaadet, Babası
Şerafettin Efendi, 1323
8. 17. Mehmed Raşid Efendi, Dersaadet
9. 18. İsmail Efendi, Babası Hasan Efendi

10. 20. Mustafa Hakkı Efendi, Keşan, Babası Hüseyin
Hilmi Efendi, 1322
11. 21. Hafız Ali Efendi, Dersaadet, Babası Veli Efendi
12. 22. Hafız Nasuh Efendi, Hezargrad, Babası Mustafa Efendi
13. 23. Hafız Aziz Efendi
14. 25. Mehmed Burhaneddin Efendi, Dersaadet
15. 26. Hüseyin Avni Efendi
16. 27. İbrahim Nüzhet Efendi, Babaeski, Babası İsmail Efendi
17. 28. Hamdi Efendi, Bosna, Babası Halid Efendi
18. 29. Şaban Efendi
19. 30. Ali, Bulgaristan, Babası Emin Efendi
20. 31. Şaban Efendi, Bosna
21. 32. Halil Efendi, Bulgaristan, Babası Şaban Efendi
22. 34. Mehmed Şükrü Efendi
23. 35. Mehmed Ali Efendi, Afyonkarahisar
24. 38. Mustafa Efendi, Kütahya, 1319, Babası Abdullah Efendi
25. 39. İbrahim Efendi, Kütahya, 1324, Babası İbrahim Efendi
26. 40. Mehmed Eşref Efendi, Bayramiç, 1322, Babası
Hüseyin Efendi
27. 42. Ahmed Efendi, Romanya, Babası Mehmed Efendi
28. 43. Abdullah Efendi, Kilis, Babası Yusuf Efendi
29. 44. Hafız Hüseyin Efendi, Erzurum
30. 45. Cevad Efendi, Asitane, 1320, Babası Mustafa Efendi
31. 49. Hüseyin Efendi, Tokad, Babası Ali Efendi
32. 52. Ahmed Baki Efendi, Kırkkilise
33. 52. Süleyman Şükrü Efendi, BabasıYusuf Efendi

Medreseden imam hatibe nakledilen
bir talebenin kaydına dâir belge.
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34. 53. İbrahim Edhem Efendi, Dersaadet, 1319, Babası
Şakir Efendi
35. 54. İsmail Hakkı Efendi, Dersaadet
36. 55 [?] İbrahim Efendi, Dersaadet, 1315, Babası
Mahmud Efendi
37. 56. Hafız Zühdü Efendi, Gönen
38. 57. Hafız Fahri Efendi
39. 59. Sami Efendi
40. 61. Bahaüddin Efendi
41. 62. Mümin Efendi 
42. 63. Hüseyin Cemil Efendi, 1322, Babası Mehmed
Asım Efendi
43. 63. Mümin Efendi
44. 64. Süleyman Efendi, Tokat
45. 66. Ahmed Tevfik Efendi, Dersaadet
46. 73. Mehmed Faruk Efendi
47. 75. Hasan Fehmi Efendi, Dersaadet
48. 77. Eyüp Selahaddin Efendi
49. 78. Şükrü Efendi
50. 93. Hüsnü Efendi, Babası Hasan Efendi
51. 97. Osman Efendi, Babası Mustafa Efendi
52. 98. Hasan Efendi
53. 99. Nusret Efendi, Romanya, Babası Abdullah Efendi
54. 103. Yusuf Yakub Efendi

55. 105. İlhami Hulusi [?] Efendi
56. 112. Bekir Efendi
57. 118. Hasan Hikmet Efendi
58. 133. Şerefaddin Efendi, Babası Bekir Efendi
59. 139. Hasan Fehmi, Babası Halil Efendi
60. 146. Hurşid Efendi, Babası Ahmed Cemal Efendi
61. 159. Hüseyin Tarık Efendi, Dersaadet, Babası 
Mustafa Mazhar Efendi
62. 162. Mehmed Agâh Efendi, Babası Abdullah Efendi
63. 163. Agâh Efendi
64. 163 [Okunamadı] Kütahya  [üzeri çizili]
65. 167. İbrahim Hakkı Efendi, Babası Zülki� Efendi
66. 177. Ömer Lütfi Efendi
67. 179. Ahmed Cemal Efendi, Babası Ali Nazmi Efendi
68. 199. Kenan Efendi, Isparta, Babası Ahmed Efendi
69. 206. Burhan Efendi
70. 206. Ahmed Nuri Efendi, Babası Ahmed Faik Efendi
71. 230. Sadeddin Efendi
72. 263. Ömer Lütfi Efendi, Babası Mehmed Rüşdi Efendi
73. 270. İsmail Efendi, Cide, Babası Ahmed Efendi 
74. 283. Yusuf Efendi, Babası Ahmed Efendi
75. 286. Halid Efendi, Babası Yusuf Efendi
76. 289. Talat Efendi, Dersaadet, Babası Mehmed Cemil Efendi
77. 289. İsmet Efendi, Dersaadet

Müezzin Mehmed Asım Efendi’nin İstanbul doğumlu oğlu Hüseyin Cemil’in ibtida-i hariç 
kapatılıp İstanbul İmam Hatip’e dördüncü sınıfa nakledildiğini gösterir künye de� eri sayfası. 
Meşihat Arşivindeki yoklama de� erinde bu talebe ikinci sını� a görülmekte.
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78. 309. Ahmed Bedri Efendi, Babası İsmail Efendi
79. 311. Ahmed Eyüb Efendi, Babası Bayram Efendi
80. 312. Ahmed Midhat Efendi, 1325, Babası Ömer Efendi
81. 320. Ahmed Hulusi Efendi, Babası Kâmil Efendi
82. 322. Ahmed Resmi Efendi
83. 322. (Mükerrer) Mehmed Şerif Efendi, Babası Ali 
Haydar Efendi
84. 322. Ahmed Veli Efendi, Babası Hüseyin Hüsnü Efendi
85. 323. Ömer Adil Efendi, Babası Mehmed Kâmil Efendi
86. 324. İbrahim Zihni Efendi, Babası Mehmed Efendi
87. 326. İsmail Şevki Efendi, Babası Mehmed Efendi
88. 327. Hasan Tahsin Efendi, Babası Mehmed Tevfik Efendi
89. 328. Hasan Fehmi Efendi, Dersaadet, Babası 
Mehmed Cevdet Efendi
90. 333. Mehmed Tevfik Efendi, Şile, Babası Hasan Efendi
91. 334. Ahmed Hurşid Efendi
92. 335 Hazım Süreyya Efendi
93. 336. Nimetullah Efendi, Babası Celal Efendi
94. 336. Hasan Celaleddin Efendi, Babası Hafız Ali Efendi 
95. 337. Mehmed Asaf Efendi, Dersaadet, Babası 
Süleyman Efendi
96. 338. Sadri Efendi
97. 340. Mehmed Eşref Efendi
98. 341. Mehmed Eşref Efendi, Erzurum, 1328, Babası 
Eşref Efendi
99. 342. Selim Ziver Efendi, Babası Hüseyin hüsnü Efendi
100. 350. Ahmed Hulusi Efendi
101. 354. Ahmed Arif Efendi, Dersaadet
102. 362. Hüseyin Efendi, Dersaadet, Hacı Hasan
103. 363. Agâh Efendi
104. 383. Mehmed Şerif Efendi, Babası Ahmed Efendi
105. 407. Mehmed Tahir Efendi
106. 420. Mehmed Burhaneddin Efendi
107. 422. Mustafa Kemal Efendi
108. 429. Hafız Nuri Efendi
109. 431. Refet Efendi
110. 432. Ali Cemil Efendi
111. 436. Abdülkadir Efendi
112. 439. Nihad Efendi, 1320, Dersaadet
113. 473. Mustafa Nuri Efendi, Babası Ahmed Nuri Efendi
114. 477. Mehmed Sıdkı Efendi, 1322, Dersaadet, Babası 
Azmi Efendi
115. 495. Abdurrahman Vehbi Efendi
116. 511. Yusuf Ziya Efendi, Babası İbrahim Efendi
117. 518. Mehmed Esad Efendi, Babası Osman Fevzi Efendi
118. 590. Ali Muhyiddin Efendi, Babası Mehmed Efendi
119. 591. Hüseyin Şadi Efendi, Dersaadet, Babası 
Osman Şevki Efendi
120. 593. Mustafa Suad Efendi, Erzincan
121. 677. Ahmed Lütfi Efendi
122. 686. İbrahim Efendi
123. 687. Ahmed Efendi

124. 693. Ziya Efendi, Bursa, Babası Şeyh Mehmed Ali
125. 703. Mehmed Sırrı Efendi, 1324, Babası Bekir Efendi
126. 708. Ahmed Mazhar Efendi, Silistre
127. 737. Ahmed Kazım Efendi, Babası Mehmed Efendi
128. 738. Sadri Efendi Yakova Efendi, Babası Ahmed 
Fazıl Efendi
129. 739. Ahmed Hulusi Efendi, Babası Hüseyin Efendi
130. 741. Aziz Fehmi Efendi
131. 744. Mehmed Şükrü Efendi, Hezergrad
132. 745. Rasim Efendi
133. 748. Osman Nuri Efendi, Orhangazi, Babası 
İbrahim Efendi
134. 751. Ahmed Hamdi Efendi
135. 752. Ahmed Hamdi Efendi, Babası Hamdi Efendi
136. 753. Talib Efendi, 1318, Bulgaristan, Babası 
Ahmed Efendi
137. 755. Osman Nihad Efendi, Dersaadet
138. 762. İsmail İhsan Efendi, Babası Esad Efendi
139. 763. Agâh Efendi
140. 766. Abdurrahman Efendi, Prizren
141. 767. Ahmed Sadüddin Efendi, Babası Mehmed Efendi
142. 778. Rasim Efendi
143. 784. Mehmed Rauf Efendi 
144. 787. Hamdi Efendi
145. 788. Hafız Himmet Efendi 
146. 796. Hafız Ahmed Efendi, Babası Abdullah Efendi
147. 797. Hafız Himmet Efendi, Rize, Babası Şaban Efendi
148. 798. Ömer Lütfi Efendi, Babası Mehmed Hilmi Efendi
149. 802. Hilmi Efendi, 1322, Kazan, Babası Hacı Yahya Efendi
150. 806. Süleyman Nazif Efendi, 1320, Belenbaşı, 
Babası Hüseyin Efendi
151. 809. Ali Mekki Efendi
152. 810. Süleyman Selman Efendi, 1324, Dersaadet, 
Babası Mehmed Mazhar Efendi
153. 811. Salih Zeki Efendi
154. 812. Fahri Efendi
155. 814. Mehmed Akif Efendi, 1322, Dersaadet, 
Babası Hüseyin Fehmi Efendi
156. 834. Ahmed Efendi
157. 840. Osman Efendi
158. 841 Şevket Efendi, 1322, Adana 
159. 845. Asaf Efendi
160. 845. Şevket Efendi
161. 847. Sadık Efendi, Babası Abdullah Efendi
162. 848. Osman Nuri Efendi
163. 849. Süleyman Zeki Efendi, Orhangazi, Babası 
Şaban Efendi
164. 853 Hüseyin Hüsnü Efendi 
165. 853. Midhat Efendi, Dersadet
166. 860. Sabri Efendi, Şumnu, Babası Hafız [?]
167. 861. Ömer Fuad Efendi, Babası Ali Niyazi Efendi
168. 865. Mehmed Sıdkı Efendi, Mapavri, Babası Halil Efendi
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169. 856 Kazım Efendi
170. 857 Şehabeddin Efendi
171. 858. Hasan Efendi
172. 860. Sabri Efendi
173. 869. İbrahim Fazıl Efendi
174. 871. Ali Dursun Efendi, Babası Niyazi Efendi
175. 872. Abdürreşid Efendi, Babası Niyazi Efendi
176. 873. Ahmed Ziya Efendi, Babası Tevfik Efendi
177. 876 Hafız Yusuf Efendi, 1322, Trabzon
178. 877. Kâzım Efendi
179. 902 Hüseyin Hüsnü Efendi
180. 903. Şemseddin Efendi
181. 904. Mehmed Şakir Efendi
182. 906. Ali Rıza Efendi
183. 908. Hafız Necati Efendi
184. 910. Salim Ziya Efendi
185. 912. Fahri Efendi
186. 914. Osman Nuri Efendi, Kosova
187. 916. İhsan Efendi
188. Hüseyin Hüsnü Efendi, Avanos
189. Selim Ziya Efendi, Romanya
190. Mehmed Şakir Efendi, Dersaadet
191. Ali Rıza Efendi, Ürgüb

192. Hafız Necati Efendi, Dersaadet
193. İsmail Arif Efendi
194. Fevzi Efendi
195. Hüseyin Naci Efendi
196. Hafız Mustafa Efendi
197. Hafız İbrahim Efendi
198. Ahmed Necati Efendi
199. Ahmed Efendi
200. Mehmed Şemseddin, Dersaadet
201. Hafız Hüseyin Efendi
202. Hafız İbrahim Efendi
203. Osman Efendi
204. İsmail Efendi
205. Remzi Efendi 
206. Mehmed Şevket Efendi
207. Hafız Nail Efendi
208. Ahmed Mazhar Efendi
209. Hafız Mehmed Efendi

Bu listeden sonra, aynı de�erde yeni sayfanın 
üstünde “İmam ve Hatip Mektebi Birinci Sınıf Talebesi” 
yazan 69 ismin yer aldığı yeni bir liste bulunmaktadır. 
Yani ikinci sınıfın listesi bittikten sonra 20 Eylül 1340 
Cumartesi/20 Eylül 1324 tarihiyle tekrar birinci sınıf 
listesi başlıyor. Şimdi listeye bakalım:

 
1. 24. Salih Sami Efendi
2. 76. Abdullah Sabri Efendi, Babası Şevki Efendi
3. 65. Mecdi Efendi, Babası Vecdi Efendi
4. 97. Osman Efendi, Babası Mustafa Efendi
5. 103. Ahmed Hamdi Efendi, Babası Hüseyin Hüsnü Efendi
6. 119. Sabri Efendi, Babası Hüseyin Hüsnü Efendi
7. 138. Mehmed Latif Efendi, Babası Hamdi Efendi
8. 140. Mehmed Niyazi Efendi, Babası Halil Efendi
9. 153. Hafız Sadık Efendi, Babası Hafız Mahir Efendi
10. 173. Osman Reşad Efendi, 1324, Dersaadet, Babası 
Musa Raci Efendi 
11. 188. Mehmed Şefik Efendi, Babası Mehmed Hilmi Efendi
12. 190. Mehmed Sabri Efendi, Babası Halim Efendi
13. 194. Sami Efendi, Babası Mustafa Efendi
14. 210. Sami Efendi, Babası Ömer Efendi
15. 315. Ahmed Hamdi Efendi, Babası Arif Efendi
16. 363. Hafız Mehmed Efendi, Babası Mahmud Efendi
17. 396. Mehmed İzzet Efendi, 1323, Dersaadet, 
Babası Mehmed Fuad 
18. 397. Osman Nuri Efendi, 1324, Zihne, Babası Hafız 
Bekir Efendi
19. 398. Ahmed Kemal Efendi, 1324, İzmir, Babası 
Mehmed [?] Efendi 
20. 404. Hafız Arifi Efendi, 1326, Dersadet
21. 406. Hafız Feridun Efendi
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22. 408. Mustafa Adnan Efendi
23. 409. Mustafa Sabri Efendi, 1326, Dersaadet, Babası 
Baha Efendi 
24. 410. Mehmed Zeki Efendi, 1324, Dersaadet, Babası 
Ali Osman Efendi
25. 425. Ulvi Efendi, 1328, Dersaadet, Babası Mehmed 
Ali Efendi 
26. 427. Fahri Efendi, Babası Atâ Efendi
27. 452. Hüseyin Ali Efendi
28. 458. Mehmed Şemseddin Efendi
29. 482. Hasan Hulusi Efendi, Babası Hafız Ahmed Efendi
30. 483. Abdüllatif Efendi, Babası Mustafa Fehmi Efendi
31. 484. İbrahim Fethi Efendi
32. 496. Abdülkadir Efendi, Babası Mustafa Reşad Efendi
33. 500. Rıza Efendi
34. 502. Osman Nazım Efendi
35. 508. Mehmed Ali Efendi
36. 526. Muhyiddin Efendi
37. 527. Fahruddin Efendi
38. 531. Mustafa İsmail Efendi, Babası, Abdülvahid Efendi
39. 532. Kâmil Efendi, Babası Hasan Efendi
40. 533. Hafız Mustafa Efendi, Babası Şakir Efendi
41. 534. Tevfik Efendi, Babası Hüseyin Efendi
42. 551. Abdullah Efendi
43. 559. Kadri Efendi
44. 574. İsmail Efendi
45. 577. İlyas Efendi
46. 589. Mehmed Ali Efendi
47. 677. Eyüb Sabri Efendi
48. 678. Reşid Efendi, 1320, Babası Mesut Efendi 
49. 686. Hafız Hüseyin Efendi
50. 696. Ahmed Hilmi Efendi, Babası Mahmud Efendi
51. 700. Şakir Efendi
52. 708. Mustafa Efendi
53. 712. Mehmed Efendi
54. 717. Ramiz Efendi
55. 717. Mehmed Kâzım Efendi
56. 723. Hafız Hüsnü Efendi
57. 726. Abdülkadir Efendi
58. 728. Mehmed Emin Efendi
59. 729. Ömer Efendi
60. 745. Hafız Mustafa Efendi, Babası Ali Efendi
61. 749. İsmail Efendi, Babası Mehmed Efendi
62. 759. Hafız Eyüb Efendi

63. 777. Receb Hikmet Efendi
64. 783. İbrahim Edhem Efendi
65. 790. Hafız Ali Efendi, Babası Ahmed Efendi
66. 875. Alaiddin Efendi, Babası Dursun Efendi
67.  Nazım Efendi, Babası Mustafa Efendi
68. Hüseyin Hilmi Efendi, Mersin, Babası Ali Efendi 
69. Mustafa Efendi, Babası Abdurrahman Efendi

İstanbul İmam Hatip Mektebi
1341 Tarihli Birinci Sınıf Talebe Defteri9 
1342-1343 tarihleriyle katalogda yer almasına 

rağmen 90 sayfalık bu de�erin ilk sayfasının üstünde 
“Dâru’l-Hilâfeti’l-İlmiyye Medresesi Ders Yoklama 
De�eri, 24 KS 1341/24 Kasım 1925” yazmaktadır. 
Yukarıda ele aldığımız iki de�erden farklı olarak 
bu de�er sadece yoklama olarak kullanılmış içinde 
talebelere dair künye bilgilerine yer verilmemiştir. 24 
isimden oluşan liste şöyledir: 

1. 100. Eşref Efendi
2. 101. Halid Efendi
3. 102. Yahya Efendi
4. 103. Ömer Faruk Efendi
5. 104. Ahmed Nadi
6. 105. Ahmed Cevdet Efendi
7. 106. Kadri Efendi
8. 107. Osman Nuri Efendi
9. 108. Ahmed Kemal Efendi
10. 109. Arif Efendi
11. 110. Abdullah Feridun Efendi
12. 111. Mustafa Adnan Efendi
13. 112. Mehmed Nuri Efendi
14. 113. Ramiz Efendi Efendi
15. 114. İbrahim Edhem Efendi
16. 115. Mehmed Rauf Efendi
17. 116. Hüseyin Efendi
18. 117. Mehmed Cevdet Efendi
19. 118. İsmail Efendi
20. 119. Mehmed Şevket Efendi
21. 120. Mustafa Yaşar Efendi
22. 121. Mehmed Rı�ı Efendi
23. 122. Hafız Mehmed Efendi
24. 155. Hüseyin Avni Efendi

s. 177-178.
Öcal, a.g.m., s. 204-205.
Bir dergi yazısının sınırlarını zorlayacağı için şimdilik bu künye defterle-
riyle elimizdeki yoklama defterlerinin mukayesesini bir başka çalışmaya 
erteledik.
Meşîhat Arşivi, demirbaş no. 2341.
Meşîhat Arşivi, demirbaş no. 2340.
Meşîhat Arşivi, demirbaş no. 2342.

1

2

3

4

bkz. Aydın, Bilgin vdğr, Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Katalo-
ğu, İSAM Yay., İstanbul, 2006, s. 166, 181.
Bu vesileyle, taşra medreselerine ait defterleri tanıtmaya yönelik bir çalış-
mayı da yayına hazırlamaktayız.
Öcal, Mustafa, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi, Dergâh Yay., 
İstanbul, 2011, s. 127-128.
Öcal, Mustafa, “Künye Defterlerine Göre İstanbul İmam ve Hatip Mektebi 
(1924-1930), Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fak. Dergisi, c. 17, S. 2, 2008, 

DİPNOTLAR

5
6

7
8
9
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Tedkîk-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye 
Meclisi, XX. yüzyılda Şeyhülislâmlık’ta teşek-
kül eden meclislerden birisidir. Bu meclisi 

oluşturan iki ana heyetin kuruluşu, II. Abdülhamid 
dönemine; hatta Musha� arı denetleyen birimin tarihi 
biraz daha öncesine kadar götürülebilir. Sultan Ab-
dülhamid, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin 
üçüne de şahitlik eden bu komisyonlar, söz konusu za-
man aralığında bazen müstakil bazen de müşterek fa-
aliyetlerine devam etmiştir. Söz konusu devamlılığın 
seyrettiği ana hat Mushaf Meclisi’dir. Mushaf hassasi-
yeti, Mushaf denetimini gerektirmiş ve böylece Mus-
haf Meclisi varlığını üç dönemde de devam ettirmiştir. 

1908 sonrasında Mushaf denetimini de bünyesin-
de barındıran Tedkîk-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı 
Şer‘iyye Meclisi’nin de� er serisi, tarih, husûsen de 
matbuat tarihi için oldukça zengin bir kaynaktır1. Bu 
bağlamda de� erlerin içeriğinden kısaca bahsetmek 
faydalı olacaktır. Her şeyden önce de� er serisi Mec-
lis gündemini takip etmemizi sağlar. Bunun yanı sıra 

II. Meşrutiyet öncesinde hangi tür dinî metinlerin 
baskı onayı için müracaat ettiğini gösterir. Kitap de-
netimi kapsamında yapılan kovuşturmalarda devlet 
kurumlarının tespit ettiği ya da görüş istediği kitap 
başta olmak üzere her türlü basılı dinî materyali tespit 
etmemizi sağlar2. Mushaf heyetine yapılan müracaat-
lar sayesinde piyasada satılmak üzere “tasdiklenmiş” 
Kur’an satmak isteyen yayıncılar/matbaacıların kim-
liklerinin kayda geçtiği görülür. Meşrutiyet’in getirdi-
ği özgürlükler kapsamında baskı öncesi onay kalktıysa 
da basılmış dinî eserlerden iki nüshasının heyete gön-
derilmesi kararı3 Osmanlı coğrafyasında yayınlanmış 
dinî kitapları takip imkânı verir. Aynı şekilde çeşitli 
şikâyetler neticesinde incelenmek üzere Meclis’e ha-
vale edilen kitaplar başta olmak üzere her türlü ya-
yınlanmış materyalin şikâyet nedeni görülebilir. II. 
Meşrutiyet’le birlikte sayı ve türleri bariz bir şekilde 
artan süreli yayınlarda yayınlanacak dinî muhtevalı 
makalelerin/yazıların Meclis gündemini ne şekilde 
işgal ettiği görülebilir. Te� iş-i Mesâhif birimi esasen 

TEDKÎK-İ MESÂHİF-İ ŞERÎFE VE
MÜELLEFÂT-I ŞER‘İYYE MECLİSİ

KÜTÜPHANESİ’NDEKİ MUSHAFLAR
Dr. Öğretim Üyesi Filiz DIĞIROĞLU

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
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1908 sonrasında Mushaf denetimini de bünyesinde barındıran Tedkîk-i 
Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi’nin defter serisi, tarih, 

husûsen de matbuat tarihi için oldukça zengin bir kaynaktır.

matbu Mushaf ve cüz kontro-
lü yapmasına rağmen kıraat 
ve tecvid kitapları başta olmak 
üzere sahası ile ilgili dinî eserle-
rin kontrollerini de yapmaktay-
dı. Bu kontrollerin yanı sıra def-
ter kayıtlarındaki bazı hususlar, 
Mushaf Meclisi’nin vazifesinin 
boyutları ve kurumsal işleyişi-
ne dair ayrıntıları keşfetmemizi 
sağlamaktadır. Bu ayrıntılar-
dan biri Hâriciye Nezareti’ne 
bağlı sefaretlerde görev yapan 
imamların atanması ile ilgili 
prosedürde Meşîhat’ın Te� iş-i 
Mesâhif biriminin aktif olarak 
görev almasıdır.4 Söz konusu 
de� erlerdeki ayrıntılardan bir 
diğeri ise kütüphane, kitaplık 
talebi ve biriken kitapların nasıl 
muhafaza edileceğine dair yazışmalarda görülmekte-
dir. Bu yazışmalar biriken Mushaf-ı Şeri� erin ne yapı-
lacağı ya da yapıldığı ile ilgili vakaları da içermektedir. 
I. Cihan Harbi döneminde yoğunlaşacak bu vaka ör-
neklerine geçmeden önce meclisin tarihçesine değini-
lecektir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uzanan
Bir Bâb-ı Fetva “Meclis”i
II. Abdülhamid döneminde her türlü kitabın, 

risâlenin, gazete ve derginin basımı ve yayınlanması 
sürecini başından sonuna kadar takip eden devletin, 
başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere dinî neşriyatı kont-
rol etmek için de çeşitli birimler oluşturduğu görülür. 
Tedkîk-i Müellefât Encümeni, dinî muhtevalı eserle-
rin kontrolü için 1889 (1306) yılında Bâb-ı Meşîhat’ta 
bir reis ve üç azadan müteşekkil olarak kurulmuştur. 

Tedkîk-i Müellefât Encümeni, 
Maarif Nezareti bünyesinde 
Encümen-i Te� iş ve Muayene 
isimli diğer bir teşekkülle iş-
birliği içinde çalışıyor ve Maa-
rif Nezareti kontrol ettiği dinle 
alakalı kitapları Bâb-ı Meşîhat’a 
gönderiyordu. Bâb-ı Meşîhat’ta 
Tedkîk-i Müellefât Encümeni 
bu eserleri inceleyerek bası-
lıp basılamayacağı hakkında 
görüş bildiriyordu5. Tedkîk-i 
Müellefât Encümeni’nin ku-
rulmasından bir müddet son-
ra Osmanlı Devleti tarafından 
Kur’an-ı Kerim basımının ser-
best bırakılması6, matbu Kur’an 
nüshalarının kontrol edilmesini 
gerektirmiş ve 1309/1892 tari-
hinde bir reis, sekiz aza ve bir 

kâtipten teşekkül eden Te� iş-i Mesâhif-i Şerîfe Mec-
lisi, bu görevi îfâ etmeye başlamıştır7.

II. Meşrutiyet döneminde devlet genelindeki ten-
sikat çerçevesinde icra ettikleri görevlerin birbirine 
yakınlığı dolayısıyla Tedkîk-i Müellefât ile Te� iş-i 
Mesâhif-i Şerîfe encümenleri birleştirilerek Tedkîk-i 
Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi is-
miyle yeniden kurulmuştur8. Meclis’in bir kitap ya-
yınlama başvurusuna verdiği cevapla 1339 tarihinde 
“Müellefât kısmının” lağv edilmiş olduğu anlaşılmak-
tadır9. Cumhuriyet kurulup Ankara’da Diyanet İşle-
ri Reisliği teşekkül ettiğinde de “Makâm-ı Meşîhat 
mülgâdır ancak Tedkîk-i Mesâhif-i Şerîfe kemâ fi’s-
sâbık vazifelerinde kemâl-i ehemmiyet ve ciddiyetle 
devam edecektir”10 kaydı ile Mushaf denetiminin de-
vam ettiği görülmektedir.

Tedkik-i M
esâhif-i Şerife ve M

üellefat-ı Şer’iyye D
airesi 
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arar H

ülasa D
e� eri (M

ŞH
., V. Bölüm

 nr. 5295, s.42)
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Meclis Bünyesindeki Mushafl ar
II. Meşrutiyet sonrasında Meclis bünyesinde oluş-

muş bir kitaplık vardır. Ağırlıklı olarak dönemin dinî 
neşriyatını kapsayan bu kitaplıkta Meclis’e özel ihtisas 
kitapları da bulunmaktaydı11. Söz konusu kitaplık-
ta bir envanter sayımı yapılmış ve mevcut Kur’an-ı 
Kerimler ayrıca sayılmıştır. 1922 tarihli bu sayımda 
büyük, küçük ve muhtelif ebatlarda olmak üzere 557 
adet Mushaf-ı Şerîf kaydedilmiştir. Meclis’in iş yükü 
ve hilafet merkezi İstanbul’un Mushaf basımındaki 
merkezî rolü düşünüldüğünde söz konusu rakamın 
azlığı dikkat çekmektedir12. Aynı şekilde İstanbul 
Musha� arının olmayışı da enteresandır. Musha� ar 
basıldıkları yerlere göre tasnif edildiğinde 350 adet 
Kur’an-ı Kerim ile öne çıkan bölge Mısır’dır. Ardından 
122 Kur’an-ı Kerim ile Avrupa, 40 adet Kur’an ile Hind 
bölgesi kaydedilmiştir. Kütüphane envanterinde 28’i 
muhtelif bölgelerden gelen Musha� arı, 16 adet ile İran 
Musha� arı takip etmektedir. Kütüphane kayıtların-
da 1 adet de yazma Mushaf olduğu görülmektedir13. 
Muhtelif basım yerleri ve nüsha adetlerinin çokluğu, 
müsâdere edilen Musha� arın kütüphanede mevcudu 
olduğunu düşündürmektedir.

Tedkîk-i Mesâhif-i Şerîfe ve Mü’ellefât-ı 
Şer‘iyye Meclisinde el-Yevm Mevcud
Mesâhif-i Şerîfe ber-vech-i âtîdir
Aşağıdaki tabloda gösterilen sayımda Meclis de-

posunda İstanbul nüshaları bulunmaması bir tesadüf 
olmalıdır. İstanbullu yayıncıların resmî ya da kaçak 
suretle her dönem Mushaf basmaya devam ettikle-

ri bilinen bir gerçektir. Bu yayıncıların başında da 
İstanbul’da ilk matbu Mushaf basımını gerçekleştiren 
Acem basmacı/matbaacılar gelmektedir. Meşrutiyet 
döneminde de İstanbul’daki matbaacıların ruhsatsız 
Kur’an basma âdetini sürdürdüklerine dair birçok bel-
geye rastlamak mümkündür. İşte bu matbaacılardan 
biri olan İranlı kitapçı Hacı Hüseyin Efendi, Tedkîk-i 
Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi müh-
rünü taklit ederek, bastığı Musha� arın üzerine vurup, 
piyasaya sürmüştü14. Hacı Hüseyin kadar cesurane 
olmasa da benzeri birçok matbaacının kaçak suretle 
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Mushaf bastığı ve bunlara el konulduğu bilinen bir 
gerçek olmasına rağmen Meclis’in 1922 tarihli sayı-
mında İstanbul menşeli Kur’anların olmaması hakika-
ten dikkat çekicidir. 

Meclis Kütüphanesinde Biriken
Mushafl ar Ne Yapılıyor?
Gümrüklerde ya da matbaalarda müsâdere edi-

len Kur’anlar, Meşîhat kompleksi içindeki Meclis 
kütüphanesinde muhafaza edilmekteydi15. Mus-
ha� arın müsâdere sebeplerinin başında “ruhsatsız 
baskı” meselesi gelse de baskı hatası nedeniyle el 
konulan Musha� ar da az değildi. Dolayısıyla Meclis 
bünyesindeki Musha� ar ikiye ayrılmaktadır: Oku-
ma açısından sıkıntılı nüshalar ve okuma sıhhatine 
dair sıkıntısı olmayıp da kanunî prosedürleri ta-
mamlamamaları nedeniyle “kaçak” sayılan nüsha-
lar. Okunması mümkün olmayan yani depolarda bi-
riken sahih olmayan nüshalar, Meclis’in baş etmesi 
gereken önemli bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. 
Hatta XX. yüzyılın ilk çeyreğinde bu meseleye bir 
çözüm olarak, bu tür Musha� arın imha edilmesi ile 
ilgili bir fetva çıkmıştır. Sıhhat açısından problem 
teşkil etmeyen Musha� ar için ise Bâb-ı Fetva’dan 
onaylanmak suretiyle yeniden tedavüle sokulması 
yöntemi uygulanmıştır. Bu tedavüle sokma şekilleri-
nin başında da Maarif, Seraskerlik ve Hilâl-i Ahmer 
gibi devlet kurumlarından gelen talepler doğrultu-
sunda okullardaki öğrencilere, kışlalardaki askerlere 
ve savaşlarda esir düşmüş Müslüman askerlere dağı-
tılması gelmektedir16.

Baskı hatası olmayan müsâdere edilmiş Mushaf-
ların yeniden tedavüle girmesinde beis görmeyen 
Meclis, basım hatalarının türüne göre de Musha� ara 
ayrı muamele yapmıştır. Örneğin mektep talebeleri-
ne dağıtılmasına engel teşkil etmeyen basım hatala-
rına sahip Musha� ar özellikle saklanırdı. Çünkü ders 
esnasında hocalar, bu baskı hatalarını tashih ederek 
öğretime devam edebilirlerdi. Nitekim Meclis, bu tür 
Musha� arın öğrencilere dağıtılmasında bir mahzur 
görmemiştir17. Benzer şekilde Medine’deki 43 talebeye 
Mushaf-ı Şerîf verilmesi talebine Meclis, olumlu yanıt 

vermiş ve gümrüklerde ele geçirilip, saklanan Mus-
ha� ardan 43 tanesinin talebelere dağıtılmak üzere 
Medine’ye gönderilmesini onaylamıştır18. Aynı şekilde 
Karahisar-ı Sahib Medresesi’nin fakir talebelere dağı-
tılmak için Meclis’ten talep ettiği 100 adet Mushaf ’ın 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır19. 

Hilâl-i Ahmer’in isteği üzerine Rusya’daki Osmanlı 
esirlerine gönderilmek için aynı kıta ve tarzda ciltlen-
miş 300 Mushaf hazırlanmıştır20. Yine böyle bir talep 
üzerine esirlere gönderilmek için 15 adet Hind bas-
ması Kur’an hazırlanması onaylanmıştır21. Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti talebi üzerine, Avusturya’da-
ki Marhtrank [Marchtrenk]’da esir karargâhında bu-
lunan Rusyalı Müslümanlara dağıtılmak için, Mec-
lis kütüphanesinde mahfuz Musha� ardan 50 tanesi 
gönderilmiştir22. Esaret altındaki Müslüman askerle-
rin bir ihtiyacı olarak dinî kitap kategorisinde başlı-
ca tedarik edilen kitabın Kur’an olması ve bunun da 
Meşîhat bünyesinden karşılanması gayet makul bir 
durumdur. Meşîhat sadece savaş esirlerine değil sı-
nırlarımız dâhilindeki askerlere de benzer bir hizmeti 
sunmuştur. Bu nedenle İstihkâm Kıtaatı ve Mevâki-i 
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Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) Arşivi Defter Kataloğu, haz. Bilgin Aydın-
İlhami Yurdakul-İsmail Kurt, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstan-
bul, 2006, s. 150.
Türkiye’de Kur’an basımının serüveni için bkz. Ali Birinci, “Osman Bey ve 
Matbaası”, Müteferrika, İstanbul 2011/1, s. 23-43; Matbu Mushafl arın or-
taya çıkışı ve Osmanlı’daki serüveni hakkında bkz. Necmettin Gökkır, Tan-
zimattan Günümüze Din-Devlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Mushaf 
Basımı, İstanbul, 2015, s. 19-68.
Mushaf Meclisi’nin kuruluş iradesi için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
(Bundan sonra BOA), MVM 76/65, 10 Rabiülevvel 1311/20 Eylül 1893’ten 
aktaran Esra Yakut, Şeyhülislâmlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din, 
Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005, 3. bölüm, dn. 62. Şeyhülislâm Ömer Lütfi 
Efendi tarafından Meclis-i Teftiş-i Mesâhif namıyla Meşihat’a bağlı bir birim 
oluşturulmuş, kısa süre sonra da 1892 (1309) yılında bu meclis müsta-
kil hale getirilmiştir. 1890’da resmen kurulan Mushaf Meclisi’nin 1892’de 
müstakil hale getirildiği anlaşılmaktadır. Bkz. Muhammet Abay, Osmanlı 
Döneminde Mushaf İmlası Tartışmaları, İstanbul, 2016 (2. baskı) s.78; Ay-
han Işık’ın “Tedkik-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şeriyye Defterleri ve 
Taş Baskı Kuran-ı Kerimler” Din ve Hayat, Haziran 2007, s. 135; Necmettin 
Gökkır, a.g.e., s. 31. Mushaf Meclisi’nin müstakil hale getirilmesinin ardında 
İngiltere’nin hilâfet karşıtı eylemleri içerisinde sergilediği İstanbul Mushaf-
larına karşı kara propaganda faaliyetlerinin etkili olduğuna dair bulgular 
için bkz. Gökkır, a.g.e., s. 62-68.
Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) Arşivi Defter Kataloğu, s. 150. II. Meşrutiyet 
ile birlikte devlet bütçesinde kısıtlamalara gidilmiş ve kapsamlı bir tensi-
kat yapılmıştır. Meşihat’taki Teftiş-i Mesâhif-i Şerîfe Meclisi ile Tedkîk-i 
Müellefât Heyeti de bu tensikattan payını almış, iki komisyon birleştirilerek 
tek bir meclis oluşturulmuştur. Bu yeni meclisin mührü hakkındaki bir ya-
zışma için bkz. BOA, MF MKT 1140/42, 22 Za 1327/28 Ocak 1909. Osman-
lı Devleti idarî yapısının rahatlıkla takip edilebildiği Salnâme-i Devlet-i Âl-i 
Osman serisine bakıldığında Bâb-ı Fetva’daki “tetkîk ve teftiş” biriminin 
isim değişikliklerine uğradığı görülmektedir. 1911’de Tedkîk-i Mesâhif ve 
Müellefât Meclisi, 1912’de Teftiş-i Mesâhif-i Matbua ve Tedkîk-i Müellefât-ı 
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4

Meclis’in defterlerini bu bağlamda ele alan son dönemde yapılmış bir ça-
lışma için bkz. Filiz Dığıroğlu, “Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak 
Meşihat Arşivi”, 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi (20-24 
Kasım 2017), (yayın aşamasında).
Kitap dışında matbu dinî materyallere meclis gündemine gelen bir takvim 
ve levha değerlendirmesi örnek verilebilir: Saatli Takvim’in zahrındaki ha-
disler dolayısıyla Meclis’in gündemine gelmesine dair bkz. Meşihat Arşivi, 
5293, s.156-157. Divan-ı Hümâyun beylikçi kalemi ketebesinden Mustafa 
Şükrü Efendi’nin dest-i hattı olan levhaya basım izin verilmesine dair bkz. 
Meşihat Arşivi, 1785, s. 114.
Matbaalar kanunun ikinci faslının dördüncü maddesi “Tâbi‘ler ulûm ve 
fünûna ve edebiyata ve sanayie dair tab‘ ettikleri kitap ve risale için ruh-
sat almaya hacet olmayıp ikişer nüshasını akeb-i tab‘da ilmühaber ahzile 
Dersaadet’te Dâhiliye ve Maarif Nezareti’ne ve vilayâtta hükümât-ı mahal-
liyeye ve maarif idarelerine ve kütüb-i diniyyeden ayrıca iki nüsha Bâb-ı 
Fetvâ’ya vermeğe mecburdur. Aksi halde haklarında iki Osmanlı altınından 
beş Osmanlı altınına kadar ceza-yı nakdî hükmolunur.”Altıncı maddesi 
“Mesâhif-i şerife ve eczâ-yı Kur’aniyye ve ehâdis-i nebeviyyenin temsili 
için Dersaadet’te daire-i Meşihatpenahiden ve taşrada mahallî nâib ve 
müftülerinin iştirakiyle Maarif meclislerinden ruhsat istihsal olunması ve 
bade’t-temsil devâir-i mezkûreye tasdik ettirilmesi meşruttur. Aks-i halde 
mesâhif ve eczâ-yı şerife matbaacı yedinden alınır ve yirmi beşten elli Os-
manlı altınına kadar ceza-yı nakdî hükm olunur.”, Düstur, II. Tertip, II. cild, 
Dersaadet 1329, s. 405. (vurgular bizim)
“Ba-irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi sefaret-i seniyyeye tayin olunan 
imamlardan mahall-i memuriyetlerine muvasalat edenlerin tarih-i vusulle-
rini ve Roma sefaret-i seniyyesi imamının vefatına mebni yerine diğeri ya-
kında tayin olunmuş olduğu cihetle anın ve keyifsizliğini mebni Petersburg 
sefaret-i seniyyesi imametinin henüz azimet etmemiş olduklarını mübey-
yen canib-i muhasebeden verilen pusula leff en takdim kılınmağla emr u 
ferman 3 Ca 1309”, bu kaydın devamında imamların Paris, Londra, Viyana, 
Berlin, Roma ve Petersburg sefaretlerinde göreve başlama tarihleri liste 
halinde verilmiştir. (Meşihat Arşivi, 1788, s. 6.)

DİPNOTLAR
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Müstahkeme Ambar Müdüriyeti, 
ambardaki Müslüman askerlerin 
okuması için Meclis kütüphane-
sinde bulunan Musha� ardan ta-
lep etmiştir. Gümrükte müsâdere 
edilip Meclis kütüphanesine ko-
nan Musha� ardan 30 adedinin 
askerlere gönderilmesi uygun 
bulunmuştur23. Görüldüğü üzere 
Meclis, okuma sıhhati açısından 
sorunsuz olan ve belli düzeyde 
sorunları aşılabilecek olan Mus-
ha� arı talepler doğrultusunda 
sevk ederek yeniden tedavüle 
sokmuştur.

Bâb-ı Fetva’daki Meclis’de 
biriken Musha� arın bir kısmı 
yukarıda zikredilen şekilde bir 
kısmı da başka suretlerle tedavüle girmesi mümkün 
olmayan Kur’an-ı Kerimlerdi. Bunlar barındırdıkları 
hatalar sebebiyle okunması/okutulması uygun olma-

yan Mushaf ve cüzlerdir. Dolayı-
sıyla tedavüle girmesi mümkün 
olmayan ve devlet tarafından 
müsâdere edilen binlerce Mushaf 
ve cüz, âdâba aykırı bir biçimde 
meclis masalarının ve minderle-
rinin üzerinde yığılı halde bek-
lemekteydi. Bu nedenle Meclis’te 
bekleyen bu tür Kur’an ve cüzle-
rin imhası için fetva çıkmıştır24. 
Meşîhat, Kur’an ve cüzlerin temiz 
torbalara konularak basılmaya-
cak temiz yerlere gömülmesi fet-
vasını çıkarmıştır25. Kur’anların 
imhası için fetva çıkmasına 
rağmen, fetvanın uygulanması 
noktasında herhangi bir şekilde 
harekete geçilmemiştir. Meclis 
üyeleri Musha� arın maruz kal-

dıkları koşullardan o kadar rahatsız olmuşlardır ki 
kendi maaşlarını bu işin hallolması için feda etmeye 
hazır olduklarını; uygulamaya geçilememe nedeninin 
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temiz torba satın almak için ge-
rekli bütçenin ayarlanamama-
sı ise, bu miktarın maaşlarına 
mahsûben ayarlanmasını rica et-
mek suretiyle göstermişlerdir26.

Sonuç
Tedkîk-i Mesâhif-i Şerîfe ve 

Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi’nin 
faaliyetleri, Meşîhat Arşivi’nde-
ki de� er serisi üzerinden rahat-
lıkla takip edilebilir. De� erlerin 
içerikleri Meclis’in kapsamı, 
vazifeleri ve fonksiyonu ile ilgili 
oldukça doyurucu bilgiler içer-
mektedir. Bu de� erlerin ince-
lenmesiyle son dönem Osmanlı 
çalışmalarına önemli katkılar 
sağlanacağı muhakkaktır. Oku-
duğunuz mütevazı yazı da Meclis’in pek bilinmeyen 
bir özelliğine dikkat çekerek küçük bir katkı sunmak 
gayesi ile kaleme alınmıştır. Görüldüğü üzere Mec-

lis, dinî neşriyatı ve Musha� arı 
kontrol vazifesinin bir uzantısı 
olarak müsâdere ettiği Mushaf-
ların yeniden tedavüle girmesini 
sağlamaktadır. Bu fonksiyonu 
sayesinde Meclis’in sadece Mus-
haf denetimini gerçekleştiren 
bir devlet kurumu değil Mushaf 
ile ilgili her konuda bir başvuru 
merkezi olduğu görülmüştür. 
Mektep/medrese talebelerine, 
askerlere ya da savaş esirlerine 
gönderilen Musha� ar, Bâb-ı Fet-
va’daki Meclis’in talepleri karşı-
lamaya yetkili bir mercii olduğu-
nun apaçık göstergesidir. De� er 
serisi bütün yönleri ile incelen-
diğinde Osmanlı Devleti’nin 

dinî ve siyasî sebeplerle ortaya çıkan matbu Mushaf 
hassasiyeti çerçevesinde oluşturulan bu Meclis’in, 
âlem-i İslam’da Mushaf konusunda otorite olmayı ba-
şarmış bir kurum olduğu da görülecektir. 
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Diniyye Meclisi, 1918’de Tedkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi 
olarak kayıtlarda yer almaktadır. Bkz. Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniy-
ye, 1327 s. 124, 1328 s. 119, 1333-34 s. 139-140.
“Fatih dersiâmlarından Atıf imzalı işbu arzuhâli kırâat ve merbûtî Sîretü’n-
Nebî Risâlesi’nin altı forması tasdiken iade edilmiş ise de meclisimizin 
müellefât kısmı lağv edilmesine mebni mütebâkisini getirmediği cihetle 
işbu arzuhâlin hıfzı tezekkür edildi” Meşihat Arşivi, 5295, s. 74, 30 Haziran 
1339/ 30 Haziran 1923.
Meşihat Arşivi, 5295, s. 95, 27 Eylül 1340/ 27 Eylül 1924.
Bu kitaplık hakkında yapılmış kapsamlı bir çalışma için bkz. Filiz Dığıroğ-
lu, “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Kurum Kitaplığı: Tetkîk-i 
Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi ‘Kütüphanesi’”, Müteferrika, 
2017 Kış, S. 52, s. 81-118.
ABD’nin Türkiye’deki büyükelçisi Sherrill’in 10 Şubat 1933 tarihinde ABD 
Dışişleri bakanına yazdığı resmî bir mektubunda sadece Kur’an baskılarıyla 
alakalı olarak dile getirdiği husus burada zikredilebilir: “İstanbul’un kitap 
merkezi, Stamboul yolu üzerindeki Ankara caddesindedir. Araştırmalar 
göstermiştir ki halifeliğin kaldırılışına kadar ‘halifeler şehri’nde basılan 
Kur’anlar özellikle İslâm dünyasında rağbet görmüşlerdir. Bundan dola-
yı da İstanbul satışları senede 80.000 ile 100.000 arasında değişmiştir. 
1924’ten beri bu duygusal avantaj kaybedildi. Diğer ülkelerde basılan 
mahallî basımlar normal olarak İstanbul’un ihraç pazarını öldürdü”. A. Güler, 
“Bir Amerikan gizli belgesinde Akif’in Kur’an tercümesi”, Milli Eğitim, S. 83, 
Mart 1989, s. 31-33. Büyükelçinin verdiği rakamlar Meşîhat’taki heyetin 
verdiği rakamlarla uyumludur. Meclis defterlerindeki kayıtlarda heyet ta-
rafından tashih edilen 105.000, mühürlenen 90.000 Mushaf’ın yanı sıra 
tashih edilen Tebareke, Amme gibi cüzlerin adedi için 220.000 rakamları 
görülmektedir. Bkz. Meşîhat Arşivi, 5295, s. 43, 23 Teşrin-i sani 1338/23 
Kasım 1922.
Tedkîk-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi’nin hulasa kayıt-
larındaki ibareden yazma mushafın esbak Şeyhülislâm Bodrumî Ömer 
Lütfi Efendi tarafından meclise vakfedildiği anlaşılmaktadır. Bu kıymetli 

Mushaf’ın çıkan bir yangın nedeniyle korunmasının zorluklarını fark eden 
Meclis, 20 Teşrin-i evvel 1926’ta Mushaf’ı Evkaf Müzesi’ne vermeyi ka-
rarlaştırmıştır. Bkz. Meşîhat Arşivi, 5295, s. 116, 20 Teşrin-i evvel 1926.
Hakkâklar Çarşısı’nda kitapçı Hacı Hüseyin Efendi’nin matbaasında ruhsat-
sız Mushafl ar bastığına, bunları Tedkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şer‘iyye 
Meclisi’nin mührünü taklid ederek satışa sunmasına ve bu vakanın ayrın-
tılarına dair bkz. Filiz Dığıroğlu, Dersaadet’te Bir Acem Kitapçı: Kitap-füruş 
Hacı Hüseyin Ağa, İstanbul, 2014, s. 31.
Mushafl ar kitaplardan farklı mekânda muhafaza edilmemektedir. “... kü-
tüphanemizde gümrüklerden bi’l-müsâdere mahfuz Mesâhif-i şerîfeden 
itası...” Meşîhat Arşivi, 5293, s. 33, 16 Mayıs 1332/ 29 Mayıs 1916 ; “... 
kesretine binâen Meclis odasında minderler üzerinde yığılı bir halde olup 
âdâb-ı vâcibeye nazaran bir an evvel kaldırılması ehem ve elzem bulunmuş 
olmağla...” (vurgular bizim) Meşîhat Arşivi, 5293, s. 95, 2 Şubat 1336/ 2 
Şubat 1920.
Kur’an-ı Kerim talep eden kurumlardan Hilâl-i Ahmer’in arşivinde de ben-
zer yazışmaların izine rastlanmaktadır. Bu yazışmalardan bir kısmı için 
bkz. Türk Kızılayı Arşivi, 12/316, 559/277. Savaş esirlerine kitap tedarik 
edilmesi hususunda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetleri için ayrıca bkz. 
Hakan Anameriç, “Türk Kızılayı’nın (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti) Savaş 
Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri (1912-1922), Erdem c.10, S.58, 
(2014), s.19-44.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 29, 9 Kanun-ı evvel 1331/ 22 Aralık 1915.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 33, 16 Mayıs 1332/ 29 Mayıs 1916.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 42, 7 Ağustos 1332/ 20 Ağustos 1916.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 31, 18 Nisan 1332/ 1 Mayıs 1916.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 45, 2 Teşrin-i evvel 1332/ 15 Ekim 1916.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 30, 5 Rabiü’l-ahir 1334/ 10 Şubat 1916.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 33, 1 Mayıs 1332/ 14 Mayıs 1916.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 93, 95.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 95, 4 Şubat 1336/ 4 Şubat 1920.
Meşîhat Arşivi, 5293, s. 96, 9 Şubat 1336/ 9 Şubat 1920.
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Cerîde-i İlmiyye, Osmanlı Devleti’nde Bâb-ı 
Meşîhat (Şeyhülislâmlık Makamı) tarafından 
1914-1922 yılları arasında “Meşîhat-ı Celîle-i 

İslâmiyye’nin Cerîde-i İlmiyye-i Resmiyyesi” ibaresi 
ile neşredilmiştir. Dergi, Bâb-ı Meşîhat ile buna bağlı 
kuruluşlardan Fetvahâne ve şer‘î mahkemelerin dinî 
meselelerle ilgili fetva, hüküm ve kararlarının ve ayrı-
ca medreseler, tekkeler ve Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye 
gibi dinî kuruluşlara ait talimat, nizamname ve haber-
lerin duyurulması maksadıyla yayınlanmıştır. Meşîhat 
Makamı’nın resmî yayın organı olan dergi birinci el 
bir kaynak olup devlet, cemiyet ve özelde Meşîhat Ma-
kamı hakkında çok önemli resmî bilgiler içermekte-
dir. Dergide bazı devlet kurumlarının işleyiş tarzına 
ve hiyerarşisine, makamlar ve kişiler arasındaki mü-
nasebetlere, eğitim ile ilgili önemli kararlara ve ders 
programlarına, fetvalara yansıyan toplum problem-
lerine ve kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan 

fikrî, fıkhî, kelâmî ve diğer ilmî içerikli yazılara yer 
verilmesi Cerîde-i İlmiyye’yi modernleşme dönemi 
Türk-Osmanlı tarihi araştırmacıları için önemli ve 
zengin bir kaynak haline getiren unsurlardır.

I. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi’nin yaşandığı, top-
lumun bilgilendirilme, dayanışma ve manevî desteğe 
daha çok ihtiyaç duyduğu zor zamanlarda yayınlanan 
Cerîde-i İlmiyye bu ihtiyaçları karşılamayı hede� e-
miş ve farklı yönleriyle söz konusu dönemde önemli 
bir konuma sahip olmuştur. Bu itibarla, sosyal, siyasî, 
kültürel vb. değişimlerin son derece yoğun olduğu bir 
dönemde yayınlanmış olması, derginin muhtevasını 
belirleyici ve zenginleştirici unsurlardan olmuştur. Bu 
anlamda dönemin ilmî seviyesini ve halk için yapılan 
irşad faaliyetlerini değerlendirme açısından çok yönlü 
bir kaynak olan dergi; din, hukuk, tarih, sosyal tarih, 
kurumlar tarihi gibi alanlar için ihmal edilemez bilgi-
ler içermektedir.

MEŞÎHAT MAKAMININ RESMÎ
YAYIN ORGANI: CERÎDE-İ İLMİYYE1

Doç. Dr. İsmail CEBECİ
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A. Cerîde-i İlmiyye’nin Özellikleri
Osmanlı Devleti’nde Bâb-ı Meşîhat tarafın-

dan 1914-1922 yılları arasında “Meşîhat-ı Celîle-i 
İslâmiyye’nin Cerîde-i İlmiyye-i Resmiyyesi” ibaresi 
ile neşredilen Cerîde-i İlmiyye, Bâb-ı Meşîhat ile buna 
bağlı kuruluşlardan Fetvahâne ve şer‘î mahkemelerin 
dinî meselelerle ilgili fetva, hüküm ve kararlarının, 
medrese ve tekkelerle Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye gibi 
dinî kuruluşlara ait talimat, nizamname ve haberlerin 
duyurulması maksadıyla yayınlanmıştır.2 Cerîde-i İl-
miyye, 3 Receb 1332 [28 Mayıs 1914] tarihinde yayın 
hayatına başlamış ve 1 Safer 1341 [23 Eylül 1922] tari-
hine kadar yayınını sürdürmüştür.

İlgili yer ve kurumlara dağıtılan derginin satışa su-
nulmuş olduğuna dair bilgiler de bulunmakla3 birlikte 
derginin üzerinde fiyatına dair herhangi bir bilgi yer 

almamaktadır. Tirajı hakkında elimizde kesin bir bilgi 
bulunmamasına rağmen derginin Meşîhat Makamı’na 
bağlı bütün taşra birimlerine gönderildiği dikkate alı-
nırsa, derginin tirajının azımsanmayacak bir sayıya 
ulaştığı tahmin edilebilir.4 Cerîde-i İlmiyye, Meşîhat 
kurumunun resmî dergisi olması hasebiyle bu kuru-
mun idarî ve ilmî faaliyetlerini içeren meslekî bir der-
gi olarak yayın hayatını sürdürmüştür.

Farklı dönemlerde aylık ve on beş günlük peri-
yotlarla çıkarılan derginin 74-75, 76-77 ve 78-79 nu-
maralı sayıları bir arada yayınlanmış, ayrıca 5. ve 6. 
sayılar arasında “Islâh-ı Medârise Dair Nüsha-i Fev-
kalade” adını taşıyan özel bir sayı çıkarılmış [20 Zil-
kade 1332/10 Ekim 1914], ancak bu özel sayıya sıra 
numarası verilmemiştir. Saltanatın 1 Kasım 1922’de 
ilgâsı üzerine istifa eden Tevfik Paşa hükümetiyle 
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I. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi’nin yaşandığı, toplumun bilgilendirilme, 
dayanışma ve manevî desteğe daha çok ihtiyaç duyduğu zor zamanlarda 
yayınlanan Cerîde-i İlmiyye bu ihtiyaçları karşılamayı hedefl emiş ve farklı 

yönleriyle söz konusu dönemde önemli bir konuma sahip olmuştur.
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birlikte o dönemde Şeyhülislâm Mehmed Nuri Efen-
di idaresindeki Bâb-ı Meşîhat da ortadan kalkmış ve 
Cerîde-i İlmiyye, 79. sayısıyla birlikte yayın hayatına 
veda etmiştir.5

Derginin boyutları 16x24 cm. olup,6 sayfa adedi 
genellikle 30 ile 50 arasında değişmektedir. Yazılar ge-
nellikle tek sütun halinde olup ders programı, nasb ve 
tayin listesi, maaş çizelgesi ve istatistik bilgilerinin ve-
rildiği bazı bölümlerde tablo ve listeler kullanılmıştır. 
Derginin basım yeri olarak Matbaa-i Âmire ve Şehza-
debaşı Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası zikredilmektedir.7

Derginin dili Osmanlıca olmakla birlikte ihtiyaç 
hissedildiği zaman Arapça, Farsça, Tatarca ve Urduca 
yazılar da yayınlanmıştır.8 Bu durum özellikle cihad 
ile ilgili beyanname ve fetvalarda görülmektedir. 

1918’e kadar “Meşîhat-ı Ulyâ Mektupçuluğu” ta-
rafından çıkarılan derginin yayını, Dâru’l-Hikmeti’l-
İslâmiyye’nin9 kurulmasından itibaren bu kurumun 
başkitâbeti tarafından yürütülmüştür. Bu aşamada 
Mehmet Akif derginin başkâtipliğine tayin edilmiş, 
yayın sorumluluğunu üstlenmiş, bu sıfatla Dâru’l-
Hikme karar ve beyannamelerini de kaleme almış ve 
1920 Mayıs’ına kadar bu görevi sürdürmüştür.10

Cerîde-i İlmiyye’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye’ye 
intikali, derginin yayın politikası ve muhtevası üzerin-
de de büyük değişiklikler meydana getirmiştir. 41. sa-
yıya kadar ağırlıklı olarak Meşîhat’a bağlı kurumlarla 
ilgili resmî ve idarî konulardaki yazı ve fetvaları ihtiva 
eden dergide, bu sayıdan sonra Dâru’l-Hikme’yi ilgi-
lendiren yazılar, ilmî encümenlerin görüşlerini ihtiva 
eden yazı ve raporlara ve tanınmış ilim adamlarınca 
kaleme alınmış ilmî ve fikrî makalelere daha fazla yer 
verilmiştir.11 Bir anlamda, derginin bu noktadan itiba-

ren dinî irşad ve tebliğe yönelik yayınlara ağırlık ver-
diği söylenebilir.

b- Cerîde-i İlmiyye’nin Önemi ve Çıkış Amacı
Cerîde-i İlmiyye, Osmanlı devlet teşkilatı içinde 

önemli bir yere sahip olan Meşîhat Makamı’nın resmî 
yayın organı olması hasebiyle birinci dereceden bir 
kaynak olup devlet, cemiyet ve özelde Meşîhat Maka-
mı hakkında çok önemli resmî bilgiler içermektedir. 
Cerîde-i İlmiyye modernleşme dönemi Türk hukuk 
tarihi araştırmacıları için zengin bir kaynaktır. Zira 
dergide bazı devlet kurumlarının işleyiş tarzı ve hi-
yerarşisine, makamlar ve kişiler arasındaki münase-
betlere, eğitim ile ilgili zamanın önemli kararlarına ve 
ders programlarına, özellikle fetvalara yansıyan top-
lum problemlerine, kamuoyunu bilgilendirmek için 
yayınlanan fikrî, fıkhî, kelâmî ve diğer ilmî içerikli 
yazılara yer verilmektedir.

Ayrıca 1914-1922 yılları gibi, I. Dünya Savaşı ve 
İstiklâl Harbi’nin yaşandığı, toplumun bilgilendiril-
me, dayanışma ve manevî desteğe daha çok ihtiyaç 
duyduğu zor zamanlarda yayınlanan Cerîde-i İlmiyye 
bu ihtiyaçları karşılamayı hede� emiş ve farklı yönle-
riyle sözkonusu dönemde önemli bir konuma sahip 
olmuştur.12 Diğer yandan sosyal, siyasî, kültürel vb. 
değişimlerin son derece yoğun olduğu bir dönemde 
yayınlanmış olması, derginin muhtevasını belirleyici 
ve zenginleştirici unsurlardan olmuştur.

Cerîde-i İlmiyye’nin birinci sayısının başındaki 
“ifâde-i mahsûsa”, derginin neşredilme amacını or-
taya koymaktadır. Burada; İslâm şeriatının yüce hü-
kümlerinin uygulanması hususunda önemli görevleri 
bulunan Dâire-i Celîle-i İlmiyye’ye dair resmî ve ilmî 
hususları dile getirecek bir derginin, bütün devlet 
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memurları ile ilim ve marifet erbâbı için çok fayda-
lı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca Cerîde-i İlmiyye’de 
Meşîhat dairesi, şer‘î mahkemeler, medreseler ve di-
ğer dinî kurumları ilgilendiren hususların yanı sıra 
Fetvahâne’nin günlük meselelere dair verdiği fetvala-
rın yayınlanması da düşünülmüş, böylece insanların 
ibâdât ve muamelât alanında bilgilenme ihtiyacı his-
settikleri mü� â-bih (tercih ve kabul edilmiş) görüşleri 
yaygın bir biçimde öğrenmesi ve ayrıca Müslüman-
ların dinî ve dünyevî maslahatlarını kolaylaştırmaya 
hizmet edecek olan Cerîde-i İlmiyye’de ehil kimsele-
rin kaleme alacağı makalelerin, Müslümanların bilgi 
seviyesini yükseltmesi hede� enmiştir.13

c- Cerîde-i İlmiyye’nin Genel Muhtevası
Toplumun bütününü hede� emekle birlikte esas ola-

rak resmî ve toplumsal görevlerdeki kişilerden oluşan 

çok geniş bir kitleye hitap eden Cerîde-i İlmiyye’nin 
muhtevası, farklı tür ve alanlardaki yazı, makale, resmî 
karar, fetva vb. bölümlerden oluşmuştur. Dergide yer 
alan temel başlıklar şu şekildedir: Giriş Yazıları, İfâde-i 
Mahsûsa, Hatt-ı Hümâyun, İrâde-i Seniyye, Kavânîn 
ve Nizâmât, Usûl-i Muhâkemât-ı Şer‘iyyeye Dair 
Nizamnâmeler, Fetâvâ-yı Şerîfe, Fetvahâne-i Âlî Ka-
rarları, Fetvahâne-i Âlî’nin Mukarrerât-ı Nakziyyesi, 
Ecvibe-i Şer‘iyye, Teblîğât-ı Umûmiyye, Nasb ve Tayin, 
Encümenler, Meclis-i Tedkîkât-ı Şer‘iyye Mukarrerâtı, 
Talimatnâme, Tezâkir-i Aliyye, Tevcîhât-ı İlmiyye, 
Dâru’l-Hikmeti’l-İslamiyye Yazıları. 14

Sonuç
Sonuç olarak, Şeyhülislâmlık müessesesi tarafın-

dan 1914-1922 yılları arasında yayımlanan Cerîde-i 
İlmiyye, Osmanlı Devleti’nin, resmî kurumlar ara-
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sındaki işleyişi, dönemin ilmî seviyesini ve halk 
için yapılan irşad faaliyetlerini göstermesi itibarıyla 
çok yönlü ve önemli bir kaynaktır. Zira bir yandan 
Osmanlı merkezinin resmî yayın organı olması ha-
sebiyle, diğer tara� an da Osmanlı ilmî çevrelerinin 
görüş, yaklaşım ve ilmî seviyelerini yansıtması açı-
sından hem siyasî ve kurumsal araştırmalarına hem 
de sosyal ve kültürel tarih perspektifinden Osmanlı 
incelemelerine kaynak oluşturabilecek nitelikte bir 
yayındır. Bu anlamda dergi; din, hukuk, tarih, sosyal 
tarih, kurumlar tarihi vb. alanlarda araştırma yapan-
lar için ihmal edilemez veriler içermektedir. Ayrıca 

siyasî, kültürel ve sosyal açıdan yoğun değişim ve 
dönüşümlerin yaşandığı ve savaşların toplum haya-
tında etkili olduğu bir tarihsel uğrakta neşredilmiş 
olması, derginin önemini artırmaktadır. Bu açıdan 
söz konusu yayın üzerine yapılacak daha ayrıntılı 
incelemeler, fıkıh ve Osmanlı hukuku araştırmaları 
sahasında yapılan çalışmalar kadar Osmanlı-Türk 
modernleşmesi literatüründeki tartışmalara da katkı 
sağlayacaktır. Türkiye’deki İslâmcılık düşüncesinin 
fıkhî boyutuna ve hukukî kaynaklarına dair mev-
cut (ancak oldukça yetersiz durumdaki) literatür de 
bu dergi üzerine yapılacak ilmî çalışmalarla önemli 
oranda zenginleşebilecektir. Böylesine önemli özel-
likler taşımasına rağmen, Cerîde-i İlmiyye’nin bugü-
ne kadar yeterli ilgiye mazhar olduğunu ifade etmek 
maalesef mümkün değildir. Özellikle Cerîde-i İlmiy-
ye üzerindeki akademik çalışmaların artması ve ilgili 
dönem üzerine çalışan araştırmacıların Türkiye’deki 
modern dönem dinî-İslamî yayınların erken bir ör-
neği olan bu dergiyi daha etkili bir tarzda kullanma-
ları bu eksikliği bir nebze olsun giderecektir.
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DİPNOTLAR

İfâde-i Mahsûsa Şerî‘at-ı garrâ-yı İslâmiyyenin ahkâm-ı âliyesini tatbîk 
emrinde vezâif-i mühimme ile mükellef olan Dâire-Celîle-i İlmiyye’ye 
müte‘allık husûsât-ı resmiyye vü ilmiyyenin ma‘kesi olarak vücûda 
getirilecek bir mecmû‘a-i mevkûtenin bi’l-umûm me’mûrîn-i devlet ve 
müntesibîn-i ilm ü ma‘rifet için te’mîn eyleyeceği menâfi‘-i adîde piş-i 
im‘âna alınıp tevfîkât-ı celîle-i Samedâniyyeye istinâd ve rûhâniyyet-i 
mukaddese-i Nebeviyyeden istimdâd ile işbu Cerîde-i İlmiyye’nin te’sîs ü 
neşrine ibtidâr olunmuştur. Binâenaleyh Cerîde-i İlmiyye’nin sahâifinde 
dâire-i Meşîhat ile mehâkim-i şer‘iyye ve medâris-i İslâmiyyeye ve sâir 
müessesât-ı dîniyyeye ait şüûn-ı resmiyye vü ilmiyye görülebileceği 
gibi fetvâhâne-i âlîden hâdisât-ı mütevâliye üzerine tahrîr edilen ve 
umûmun ıttılâ‘ı îcâb eden fetâvâ-yı şerîfe dahî mütâla‘a olunabilecekdir. 
Şu sûretle fetâvâ-yı şerîfenin fevâidini müsteftîlere mahsûr kalmaktan 
kurtararak nâsın ibâdât ve mu‘âmelâtta öğrenmeye muhtâc oldukları 
mesâil-i müftâ-bihâyı ta‘mîmen tefh îme ve âmme-i müslimînin mesâlih-i 
dîniyye ve dünyeviyyelerini teshîle hizmet edecek olan Cerîde-i İlmiy-
ye erbâb-ı fazl u kemâlin makâlât-ı müfîde-i dîniyyeleri ile de tezeyyün 
ederek seviye-i irfan-ı ümmetin i‘lâsına gayretden dahî hâlî kalmayacak-
dır. Sâha-i mesâîsi ber-vech-i bâlâ bast u beyân olunan Cerîde-i İlmiyye 
Halîfe-i ma‘delet-güster Sultan Muhammed Hân-ı Hâmis Hazretlerinin 
ahd-i güzîn-i hilâfet ve devre-i mübeccele-i saltanatlarında teessüs 
etmiş olmakla mübâhî bulunduğu gibi ilk nüshasını Mefh ar-i mevcûdât 
aleyhi ekmelü’t-tahiyyât Efendimiz hazretlerinin âlem-i vücûda nişâne-
bahş-ı mes‘adet oldukları leyle-i Regâib’le pîrâye-dâr-ı kemâl olan yevm-i 
mes‘ûdda meydân-ı intişâra vaz‘ eylemekle şu tesâdüf-i müteyemmeni 
tevfîkât-i Sübhâniyyeye mazhariyyet zımnında bir vesîle-i tazarru‘ 
ittihâz eder. Bk. Cİ, S. 1, s. 1. 14 Burada Cerîde-i İlmiyye’nin farklı sayı-
larında tekerrür eden ve derginin ana bölümlerini teşkil eden başlıklar 
hakkında bilgi verdiğimizi ifade etmeliyiz. Konu başlıkları hakkında daha 
ayrıntılı bilgi edinmek isteyen araştırmacılar, dergi içinde yayınlanmış 
olan yıllık fihristlerden faydalanabilirler. 12. sayının sonunda 1. yıl, 21. 
sayı sonunda 2. yıl, 33. sayı sonunda 3. yıl, 48. sayı sonunda 4. yıl ve 62. 
sayı sonunda da 5. yıl fihristi bulunmaktadır. Sonraki seneler için fihrist 
yayınlanmamıştır.

Şeyhülislâmlık müessesesi tarafın-
dan 1914-1922 yılları arasında yayımlanan 
Cerîde-i İlmiyye, Osmanlı Devleti’nin, resmî 
kurumlar arasındaki işleyişi, dönemin ilmî 
seviyesini ve halk için yapılan irşad faali-
yetlerini göstermesi itibarıyla çok yönlü ve 
önemli bir kaynaktır.
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Şer’î Siciller Arşivi Sicil Defterleri
Bugün İstanbul Mü� ülüğü uhdesinde bulunan Şer’i 

Siciller Arşivi’ni Sultan II. Abdülhamid’in Şer’i Sicille-
rin muhafazası için yaptırdığını kitabesinden biliyoruz. 
Binanın inşâsı ile birlikte İstanbul ve çevresindeki mah-
kemelerin sicilleri bu binada toplanmıştır. Arşivde bu 
mahkemelere ait 9872 de� er muhafaza edilmektedir. 

Şer’î Siciller Arşivi’nde yer alan de� erlerde Osmanlı 
Devleti’nin hukuk düzeni ortaya çıkarıldığı gibi, eko-
nomik ve sosyal açıdan İstanbul’un yaşama biçimi ve 
seviyesi de gözler önüne serilmektedir. Sicillerde yer 
alan bilgiler dışında de� erlerin îmâli de süsleme ve kul-
lanılan malzemeler açısından dönemleri hakkında bize 
bilgiler ulaştırır. 

Sicil adı verilen şer’î mahkeme kayıtları en iyi cins 
kâğıda en iyi cins mürekkep ile yazılırdı. De� erler ge-
nel olarak 14x45 veya 16x50 cm. ölçeklerinde olup ha-
cimleri 10-20 sayfadan, 200-300 sayfaya kadar çıkabilir, 
içlerinde kadıların tuttuğu 400-500 civarında kayıt ve 
hüküm yer alabilirdi. Dar ve uzun olarak tasarlanan bu 
de� erlere kümmî adı verilirdi. Bu de� erler kadıların 
cübbe ceplerine girecek boyutta tasarlanmıştır. 

Sicillerin çoğu -arasında deri ciltliler olsa da çahâr-
kûşe adı verilen kapak kenarları ve sırtı deri, kalan kı-
sımları ebru kaplı de� erlerden oluşur. Kimilerinde ise 
sırtı deri, kapakları içe katlanır biçimde sıvama ebrulu 
olarak tasarlanmıştır. İçlerinde azımsanamayacak mik-
tarda sonradan bez ile ciltlenmiş-tamir edilmiş def-
terler de bulunmaktadır. Genellikle 1700-1800 tarih-
leri arasında ebrulu de� erlerle karşılaşmamız olasıdır. 

ŞER’Î SİCİLLER VE 
MEŞÎHAT ARŞİVİ’NDE

YER ALAN YAZMALARDA 
KULLANILAN SANATLAR

Yavuz TİRYAKİ
Sanat Tarihçisi

Rumeli Kazaskerliği Ruznamçeleri: Özelliği altın bezemeli şemseli, 
salbekli, köşe bentli, mülevven cilt kapağı, de� erin cilt kapağı üzerinde 

kâtı‘ etiket yapıştırılmıştır. (MŞH., I. Bölüm nr. 296)
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Zaman içerisinde kullanımlarına yönelik tahribat ve 
aşınmalarla ebru görselleri renk ve desenlerinin canlı-
lığını dış kapaklarda kaybetseler de, iç kapaklarda dö-
neminin renk coşkusunu gözler önüne serer. 

Sicil de� erlerinin en önemli özelliği, muhtelif de-
sen ve renkte ebrulu ciltleri ve ebrulu yan kâğıtlarıdır.  
Arşivde elimizdeki en erken ebru kaplı orjinal eser H. 
1079 tarihini taşır. H. 1083 tarihli bir başka de� erde ise 
“yürek hatip” adı verilen desenin görülmesi Hatip Meh-
med Efendi’den önce de bu desenin kullanıldığını bize 
göstermektedir. Aynı desen ile aynı tarihlerde kaydedi-

len bir başka de� erle Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi muhasebe evrakları 
arasında karşılaşmıştık. 

De� erlerin üzerinde hangi dö-
nem ve hangi mahkemeye ait oldu-
ğuna dair kayıtlar, katı’ etiketlere 
yazılmış ve cilt üzerlerine yapıştı-
rılmıştır. Bu etiketlerin tamamına 
yakını tek örnek olup, tasarımları 
açısından birbirlerine benzemez-
ler. Bu etiket katalogları da ayrıca 
çalışılması gereken bir konudur. 
Zaman içerisinde oluşturulan arşiv 
ve kütüphane kayıtları ile igili eti-
ketler de sonradan ciltler üzerine 
ilave edilmiştir. 

Sicillerde dönemleri itibarıyla 
en kaliteli kâğıtların kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu kâğıtlar âharsız 
olmasına karşılık çok iyi mühre-
lenmiştir. İncelediğimiz de� erler-
de kullanılan kâğıtlar Batı’dan ithal 
filigranlı, suyolları olan kâğıtlardır. 
Filigranlar şimdilik tesbit edil-
memiştir, ancak zaman içerisinde 
mutlak kayda alınmalıdır. Bu kayıt-
lar bize kâğıtların üretim yerleri ve 
tarihlerini ayrıca belgeleyecektir. 

Siyah ve kırmızı renkteki mü-
rekkepler de herhangi bir bozulma olmadan günümü-
ze kadar gelmiştir. Dönemlerinde yapılan ciltlerin bir 
bölümü zaman içerisinde yıprandığından Osmanlı’nın 
son dönemlerinde kimileri tamir edilmiş, kimileri de 
yeniden ciltlenmiştir. 

Meşîhat Arşivi Kütüphanesi
Bu arşivin kütüphanesinde de 456 yazma eser bu-

lunmaktadır. Bu eserler fıkıh ve fetva kitaplarıdır. Bu 
eserlerde dönemleri itibarıyla içleri tezhiplenmiş, pek 
çoğunun ciltleri de günümüze kadar ulaşmıştır. 
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Şeyhülislâm fetvaları ciltli def-
terler şeklinde muhafaza edilmiştir. 
Boyutları kümmî cilt şeklinde Şer’î 
Sicil de� erlerinde olduğu gibidir. 
Diğer de� erler ise muhtelif ebat ve 
boylardadır. Bu de� erlerde kullanı-
lan kaliteli kâğıtlar âharlı ve müh-
relidir. Ciltler daha iyi muhafaza 
edilmiş, dönemlerinden günümüze 
tamirler ile gelebilmiştir. De� erler 
tarih sırasıyla yan yana dizildiğinde 
cilt sanatımızın dönem özelliklerini 
gözler önüne serer. Tamamına yakı-
nı deri cilt olarak yapılmıştır. Birkaç 
örnek ebrulu çahar-kûşe cilt olduğu 
gibi, geç dönem örnekleri içerisinde 
baskılı desen Avrupa kâğıtları kul-
lanılmış eserler de vardır. Birkaç cilt 
de kumaş kaplama olarak imâl edil-
miştir. Birçoğunun kapak içleri eb-
ruludur. Cilt, ebru ve de� er tarihleri 
örtüşmektedir. Birkaç cilt içerisinde 
yan kâğıtlar da ebruludur. Çok sayıda 
olmayan örnekte cilt kapak içlerinde 
zer-efşan (altın serpme) ve sim-efşan 
(gümüş serpme) süsleme ile karşıla-
şılmıştır. Bazı kapak içlerinde ve cilt 
yan kâğıtlarında sarı, yeşil, siyah bo-
yama kâğıtlar kullanılmıştır.  

Meşîhat Arşivi’ndeki
Defterlerin Sanat Özellikleri
Ebru Türklerin bir kâğıt boyama sanatıdır ve en 

yoğun biçimde İstanbul’da icra edilmiştir. 1500’lü 
yıllarda yabancı seyyahlar vasıtasıyla Avrupa’ya tanı-

tılmış, Turkish Marbling Art adıyla 
hâlen de Avrupa’da yapılmaktadır. 

Erken tarihli örneklerinde ha-
fif soluk renklerin kullanıldığı ve 
bir yazı altyapısı olarak renkli kâğıt 
hâlinde karşılaştığımız ebru, 1600’lü 
yıllardan sonra yazmaların yan say-
falarında, ciltlerin kapak içlerinde ve 
nihayet çahar-kûşe adını verdiğimiz 
kenarları deri, yüzeyi ebru kaplı cilt-
lerde kullanım alanını genişleterek 
hayatımıza girer. 

Gerek mahkeme sicilleri, gerek-
se Meşîhat Arşivi’ndeki Ruznamçe 
De� erleri Türk ebru tarihi açısından 
son derece önemli bir arşivdir. Zira 
kullanılan cilt ve ebruların birçoğu 
üzerinde tarih ve kayıtlar mevcut 
olup, bu tarihler Başbakanlık Os-
manlı Arşivi’nde bulunan de� er ve 
evraklarda yer alan tarihler ile ör-
tüşmekte, kütüphanelerimizde yer 
alan belki de sonradan ciltlenmiştir 
diye düşündüğümüz muhtelif ebrulu 
ciltlerimizin tarihlendirilmesinde de 
bize rehber olmaktadır. 

Ayrıca bu arşivde yer alan bazı 
ebrular bizim için önem arzetmekte-
dir. Bunların arasında 1600-1700’lü 

yıllarda yapıldığını bildiğimiz kır çiçekli desenlere sa-
hip ebrular da bulunmaktadır. Bu ebrulardan bugüne 
kadar tesbit edilmeyen laleli ebru örneği bu arşivde 
yer almaktadır. Ayrıca daha önceden varlığını bile-

Sicil defterlerinin en önemli özelliği, muhtelif desen ve renkte ebrulu 
ciltleri ve ebrulu yan kâğıtlarıdır.  Arşivde elimizdeki en erken ebru kaplı

orjinal eser H. 1079 tarihini taşır. H. 1083 tarihli bir başka defterde ise 
“yürek hatip” adı verilen desenin görülmesi Hatip Mehmed Efendi’den

önce de bu desenin kullanıldığını bize göstermektedir.

Şer’iyye Sicilleri Arşivi, İstanbul Bab 
Mahkemesi nr. 42: çârkûşe cilt, Hatip 

Ebru Örneği, de� erin cilt kapağı
üzerinde kâtı‘ etiket yapıştırılmıştır.
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mediğimiz pek çok ebru deseni bu de� erlerin arasında 
araştırmacıların himmetini beklemektedir. 

Kullanılan ebru çeşitliliği ise hatip, battal ve kumlu 
battal, şal, taraklı, gel-git, bülbülyuvası, kır çiçekli gibi 
ebru desenlerinden oluşur. Geç dönem de� erlerde ise 
adına Yahudi ebrusu da denilen Avrupa kaynaklı mat-
baa baskısı ebrularla da karşılaşmak mümkündür. 

Son dönem ciltleri arasında Şeyh Sadık Efendi ve 
Şeyh Ethem Efendi’ye atfedilen ebru örnekleri ile bire-
bir örtüşen eserlerle karşılaşmak olasıdır. 

İstanbul Mü� ülüğü uhdesindeki arşivlerde kulla-
nılan deri cilt örnekleri içerisinde kapak ortalarında 
mülemmâ veya mülevven şemse, bazan alttan ayırma 
şemse bazan da üstten ayırma şemse olarak karşımıza 
çıkar. Kimi şemselerde salbek bulunsa da çoğunluğun-
da yoktur. Cilt kenarları altın ile zencerek, kimi zaman 
da cetvel, az miktarda örnekte ise kartuş ile bezenmiştir. 
Kimi ciltlerde kalıp şemse uygulanmış, başka bir süsle-
me tercih edilmemiştir. 

Geç dönem örnekleri arasında süslemesiz düz deri 
cilt örneklerle de karşılaşmamız olasıdır. Gene geç dö-
nem ciltler arasında deri kapakların tamamına yakını 
altın ile bezeli örnekler olduğu gibi pek çok örnek ola-
rak zer-bahar ciltlerle de karşılaşmamız olasıdır. 

Meşîhat Arşivi Kütüphanesi’ndeki fetva de� erleri ise 
tamamına yakını deri kaplı, şemseli ve mülemmâ süsle-
meli örneklerdir. Bir çoğunda dört köşede köşebent yer 
alır. Bu ciltlerde yer alan etiketlerin etra� arı da altın ile be-
zenmiştir. Yan kağıtları ve kimi zaman da kapak içlerinde 
dönemlerinin ebruları ile karşılaşılır. Son dönemlerde ha-
zırlanan fetva ve hükümlerin yer aldığı ciltlerin pek çoğu-
nun içi baskılı tezhip desenli ve cetvelli sayfalara yazılmış, 
desenler sonradan altın ve gümüş ile bezenmiştir. 

İstanbul Mü� ülüğü Şer’i Siciller Arşivi ve Meşîhat 
Arşivi’nde yer alan eserler birer belge ve tarihe ışık tu-
tan kayıtlar olsa da sanat açısından da çok önemli bir 
yeri bulunmaktadır. Burada bulunan eserler kısa zaman 
içerisinde daha detaylı olarak incelenmeli ve araştırma-
ların kazanımları paylaşılmalıdır.

Yürek H
atip Ebru, sıvam

a cilt örneği, de� erin cilt kapağı üzerinde kâtı‘ etiket yapıştırılm
ıştır. (Şer’iyye Sicilleri A

rşivi, İstanbul Bab M
ahkem

esi nr. 16)
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Osmanlı İlim ve Devlet Geleneğinin
En Belirleyici Kurumu: Şeyhülislâmlık
Tarihi 5 asır öncesine dayanan ve 1924 yılında 

hilâfetin ilgası ile ortadan kaldırılan bir makamdır, 
Şeyhülislâmlık. Osmanlı’nın devlet geleneğinde yer 
yer değişiklik arzetse de Şeyhülislâmlık en belirleyici 
kurum olagelmiştir. Literatürümüzde bu alanda yapı-
lan çalışma sayısı henüz istenen düzeyde değildir. Bu-
gün bir başvuru kaynağı olabilecek eserler şunlardır:

- Tarihte Meşîhat Makamı İlmiye Sınıfı ve Meşhur 
Şeyhülislâmlar, Veli Ertan, İstanbul: Bahar Yayınevi, 
1969. 139 s.

- Şeyhülislâmlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve 
Din, Esra Yakut, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2005. 268 s.

- XIX. Asır Başlarına Kadar Osmanlı Devletin-
de  Şeyhülislâmlık, Murat Akgündüz, İstanbul: Beyan 
Yayınları, 2002. 368 s.

- İlmiye  Salnâmesi: Birinci Defa: Osmanlı  İlmi-
ye Teşkilatı ve Şeyhülislâmlar, yay. haz. Seyit Ali Kah-
raman, Ahmet Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş, İstan-
bul: İşaret Yayınları, 1998, 823 s.

- Şeyhülislâm  Arzları  ve Padişah İradeleri (1845-
1878): Tanzimat Devri Şeyhülislâmlarının  Arzları  ve 
Padişah İradeleri, İlhami Yurdakul, Ankara: Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA), 2017. 941 s.

Meşîhat-ı İslamiyye’nin yayın organlarına dair iki 
önemli çalışmayı da zikretmek gerekiyor: 

- Meşîhat-i İslamiyye ve Ceride-i İlmiyye Osmanlı-
larda Fetva Makamı ve Yayın Organı, Sadık Eraslan, 
Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2009. 224 s. 

- Cerîde-i İlmiyye Fetvaları, İsmail  Cebeci, İstan-
bul: Klasik, 2009. XXX, 325 s.

Örnek Şeyhülislâmlar ve Hayatlarına Dair
Başlangıcından hilafetin ilgasına kadar geçen sü-

rede 131 şeyhülislâm görev yapmıştır. Bunların bir 
kısmı geride şahsî eserlerinin yanında hatıratlarını 
bırakmıştır. Bir kısmı hizmetleri, verdikleri fetvalar 
ile dikkat çekmiş ve müstakil eserlere konu olmuştur. 
Şeyhülislâmları hayatları ve hatıratları ile tanımaya 
dönük eserlerden bazıları şunlardır: 

- Eserleri Fotoğra� arı ve Aileleriyle Osmanlı 
Şeyhülislâmları, Serhat  Başar, İstanbul: İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Yay., 2017. 444 s.

- Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi, Hayrullah Nedim 
Efendi, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2006. 28, [10] s.

- Fetvaları ile Şeyhülislâm Ebussu’ud Efendi, H. Ne-
cati Demirtaş, İstanbul: Akıl Fikir Yay., 2016. 632 s. 

- Şeyhülislâm  Cemaleddin  Efendi  Siyasî Hatırala-
rım, Halidefendizade Mehmed  Cemaleddin  Efendi; 
haz. Selim Kutsan, İstanbul: Nehir Yayınları, 1990. 
131 s.

- Osmanlı Şeyhülislâmları, Abdülkadir  Altunsu, 
Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1972. XLVIII, 280 s.

Şeyhülislâmlık Bakiyesi:
Meşîhat Arşivi ve Şer’iyye Sicilleri
Şeyhülislâmlık makamının en önemli bakiyesi 

olan Meşîhat Arşivi ve Şer’iyye Sicilleri bugün tasnif 
edilmiş, dijitale aktarılmış ve kataloglamıştır. Önce-
likle bu belge ve de� er serilerinin arşiv değerini ihtiva 
eden çalışmayı zikretmekte fayda var: 

- Osmanlı Ulemâ Biyografilerinin Arşiv Kaynakları, 
Hümeyra Zerdeci, TDV Yay., 2008. 602 s.

Araştırmacıların işlerini kolaylaştıracak ikinci 
önemli aşama olan katalog çalışması da yapılmıştır. 
Bunlardan bir kaçını zikredelim:
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- Şer’iye Sicilleri Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme 
Hükümler, haz. Ahmet Akgündüz, İstanbul: Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı, 1988. 1. c. 360 s.; 2. c. 1989, 
287 s.

- Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşîhat) Arşivi De� er Kata-
loğu, Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt, İstan-
bul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2006. 
294 s.

- İstanbul Şer’iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu, haz. 
Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail 
Kurt, Esra Yıldız, İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 708 s.

Arşivde yer alan önemli bir tarih hazinesi de ulemâ 
biyografileridir ki buna dikkat çeken eseri yukarıda 
zikrettik. Ulemâ biyografilerinin sınırlı sayıda neşri 5 
cilt halinde yayımlanmıştı: 

- Son Devir Osmanlı Ulemâsı: (İlmiye Ricâlinin 
Terâcim-i Ahvali), Sadık Albayrak, İstanbul: İBB. Kül-
tür İşleri Daire Başkanlığı, 1996. 5. c.

Osmanlı memurlarının sicil muamelatını yürü-
ten ve yakın dönem Osmanlı memurlarının biyog-
rafi yazımı için en önemli kaynak malzemesi olan 
Sicill-i Ahval de� erlerini vücuda getiren Sicill-i Ahval 

Komisyonu’nun teşkili, teşkilatı, faaliyetleri de hususi 
bir çalışmaya konu olmuş: 

- Sicill-i Ahval Komisyonu’nun Kuruluşu ve İşlevi 
(1879-1909), Gülden  Sarıyıldız, İstanbul: Der Yayın-
ları, 2004, 215 s.

Büyük Bir Arşiv Kaynağı:
İstanbul Kadı Sicilleri
Osmanlı döneminde İstanbul (sur içi İstanbul) ve 

bilâd-i selâse (Üsküdar, Galata, Eyüp) şeklinde dört 
bölgeye ayrılan başşehirdeki mahkemelere ait toplam 
de� er sayısı 10.000 civarındadır. 

İSAM tarafından gerçekleştirilen  İstanbul Kadı 
Sicilleri Projesi kapsamında bu de� erlerin ilk dönem 
örneklerine yer verilmesi esası benimsenmiş ve dört 
bölgeden XVI. ve XVII. yüzyıllara ait (1500 ve 1600’lü 
yıllar) de� erler tespit edilmiş ve yaklaşık her on yıldan 
birer de� er seçilerek bu bölgelerin bir yüzyılına ışık 
tutulması hede� enmiş. Seçilen kırk de� er günümüz 
Türkçe’sine aktarılmış ve aslî nüshaları da her cilde 
eklenmiş.

Osmanlı Devleti’nin kültürel hayatının en ince ay-



rıntılarına nüfuz etme imkânı veren Kadı 
Sicillerinde sadece mahkemeye intikal et-
miş hukukî ihtilâ� arın kayıtları değil, bun-
ların yanı sıra günümüzdeki noter kayıtları-
na benzeyen işlemler, vakıf senetleri, satım, 
bağış, ödünç işlemleri; belediyecilikle ilgili 
belgeler ve düzenlemeler, pazarlarda satılan 
ürünlerin fiyatları; esnaf, zanaatkâr ve tica-
ret erbabına yönelik belgeler; miras taksim-
leri, vasiyetler, evlenme ve boşanmalar gibi 
medenî hukuka dair kayıtlar; vakı� ara ve/
veya kamuya ait binaların imar ve tamiri-
ne ilişkin merkezden gelen hüküm ve fer-
manların suretleri de yer almaktadır. Sade-
ce İstanbul’a ait 40.000’den fazla mahkeme 
kaydının bulunduğu eserin tamamını hem 
basılı olarak hem de http://www.kadisicille-
ri.org/ adresinden incelemek mümkündür. 
Eserin künyesi: 

- İstanbul Kadı Sicilleri (40 cilt) / Bilgin 
Aydın, Ekrem Tak; proje yönetmeni M. 
Akif Aydın; ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM), 2008-2012, 24.000 s.

Bu külliyat içinden muhtasar bir eser de 
yayımlanmıştır:  

- Kadı Sicillerinde İstanbul: XVI. ve XVII. 
Yüzyıl, M. Akif Aydın, İstanbul: TDV İslâm 
Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010. 200 s.

İstanbul Mahkemesinden hususi bir 
Şer’iyye Sicili üzerinde yapılan çalışma ise 
şudur:

- İstanbul  Mahkemesi  121  Numaralı 
Şer’iyye Sicili: Tarih 1231-1232/1816-1817 
/ Proje bilim kurulu Halil İnalcık, Nurhan 
Atasoy, Ahmet Evin, Cemal Kafadar, Gül-
ru Necipoğlu; ed. Nejdet Ertuğ; İstanbul: 
Sabancı Üniversitesi Yay., 2006, 281 s. 

Arşiv kaynakları içinde yer alan önem-
li bir de� er serisi ve sistemi ile ilgili dikkat 
çekici bir çalışmayı Bilgin Aydın kaleme 
almış. Aydın, XVI. Yüzyılda Divan-ı Hü-
mayun ve  De� er  Sistemi, (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 2017, 243 s.) adlı çalışma-
nın önemini şu cümlelerle özetliyor: 

“Osmanlı Devleti’nin idarî ve siyasî ka-
rar mercii olan Divan-ı Hümâyun, bünye-
sinde teşekkül etmiş olan kalemiye teşki-
latı vasıtasıyla dahilî ve haricî yazışmaları 
yürütüyor ve bunlar de� erlere kaydedi-
liyordu. Klasik dönem Osmanlı kayıt ve 
arşiv sisteminin esas unsurlarını de� erler 
oluşturmaktadır. Divan-ı Hümâyun’a ait 
de� erler Divan’ın teşkilat yapısını ve faa-
liyetlerini anlamamıza yarayan en önemli 
belgelerdir. Bu çalışmada Osmanlı bürok-
rasi tarihinin ve Divan-ı Hümâyun kalem-
lerinin kısa bir özeti verilerek XVI. yüzyıl-
da Divan-ı Hümâyun’da tutulan ahkâm, 
mühimme ve ruus de� erleri incelendi. Bu 
araştırma, Divan-ı Hümâyun’da tutulan 
mühimme, tahvil ahkâm ve ruus de� er-
lerinin mahiyetini ortaya çıkarmakta ve 
de� er serilerinin birbiriyle ilgisini incele-
mektedir.” 
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