DÜRERÜ ' I-HÜKKAM
Faysal ödülü için aday göstermektir.
Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı ' nın
islam Konferansı Teşkilatı ve Dünya islam Birliği (Rab ıta t ü'J -a lemi'l-isı a ml) ile de
yakın temasları vardır. islam Konferansı
Teşkilatı'nın ve Arap Birliği· nin toplantılarına gözlemci üye olarak katılmak
tadır. Ayrıca teşkilat gençliğe yönelik faaliyet gösteren kuruluşların projelerine
mali destek sağlamakta veya onlar hakkında referans vererek yapılan yardım
ların yerine ulaşmasını temin etmektedir. Teşkilatın bir diğer faaliyeti de Kuran-ı Kerim'in kasetiere okutulması ve
çoğaltılarak bütün dünya ülkelerine gönderilmesidir.
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Molla Hüsrev gençliğinden beri islam
hukuku ile meşgul olduğunu, kadılık görevi sırasında bütün fıkıh kitaplarını içine alan böyle bir metni hazırlamaya niyet ettiğini , karşılaştığı hadiseler sebebiyle hukuk melekesinin geliştiğini ve bütün bu tecrübeler sonunda bir kadının
ihtiyacına cevap verebilecek şekilde Gurerü '1- aJ:ıkam 'ı yazd ı ğı nı ifade etmektedir ( Düre rü ' I.J:ıükkam, 1, 3). Daha sonra müellif bu kitabını bizzat şerhederek
Dürerü '1-hükkôm if şerhi Gureri'l-aJ:ı
kam adlı eserini meydana getirmiştir .
Dürerü '1- J:ıükkôm 'ın telifine 12 Zilkade 877 ( 1O Nisan 1473) tarihinde başlan 
mış ve eser 2 Cemaziyelewel 883 'te (1
Ağustos 1478) tamamlanmıştır (a.g.e., ll.
453). Eserin Fatih Sultan Mehmed'e hediye edilen nüshası günümüze kadar gelmiştir (Köprülü Ktp., nr. 563).
Hanefi mezhebindeki muteber görüş
ler esas alınarak telif edilen Dürerü '1J:ıükkôm 'ın tertibi diğer fıkıh kitapları
na benzer. "Kitabü't-Tahare" ile başlayıp
" Kitabü'I-Vasıyye " ile sona eren ve böylece islam fıkhının ibadet ve muamelata dair bütün meselelerini toplayan eserde SS kitap, 120 bab. 3S fasıl, 3 muhtelif mes'ele. ayrıca bazı tekmileve tenbihler bulunmaktadır.

Hükümlerin delillerinin zikredilmedisadece "kitap " ların başında konu ile
ilgili bazı ayet ve hadislerle yetinilen
eserde özellikle Hanefi hukukçuları arasındaki ihtilaflara ve hukuki münakaşa 
lara yer verilmiştir. Hanefi kadılarınca
bilinmesi gerekli olan önemli hususlarda Şafii. Maliki ve Hanbeli mezhebine
ait görüşler de zikredilmiş ve meselelerin hukuki tahlili yapılmıştır (mesela bk.
ı . 359; IL ı 30. ı 32) Müellifin belirttiği
ne göre eserde muteber fıkıh kitapları
özetlendiği gibi bunlarda bulunmayan
yeni meselelere de çözüm getirilmiştir.
Müellif ayrıca doksan kadar meselede
"diyorum ki" ifadesiyle kendi tercih ve
görüşlerini belirttiğini ve eski hukukçuları tenkit ettiğini kaydetmektedir (ll,
453)
ği,

Dürerü'1-J:ıükkôm, Muhammed b. Abdullah et- Timurtaşi'nin (ö 1004 / 1596)
Tenvfrü'1- ebşar ve bunun Haskefl (ö .
1088 / 1677) tarafından yapılan şerhi ed Dürrü '1- mul]tar başta olmak üzere daha sonra telif edilen birçok fıkıh kitabı
na kaynaklık etmiş, uzun asırlar gerek
müderrislerin gerekse kadıların başvur
duğu bir müracaat kitabı olmuştur.

Dürer v e Gurer defalarca basılmış
olup (istanbul ı 257, ı 258, ı 260, ı 268, ı 277,

(bk. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI) .
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Şemseddin

Molla Hüsrev' in Dürerü ·l·hülclciim (i şerh i Cureri"l·ahkiim ad l ı eserinin zahrivesiyle ilk sayfas ı ( Köp<üıü Kıp .. m. 563)

Konevi'nin

(ö. 788 / 1386)

Hanefi

fıkhına

dair eseri

(bk. KONEVİ, Şemseddin).
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Molla Hüsrev'in
(ö. 885 / 1480)
fıkha dair Gurerü'l-af.ıkam adlı eserine

L

kendisinin

yazdığı şerh.
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Uzun yıllar kadılık ve kazaskerlik yapolan )01. yüzyıl Osmanlı hukukçusu
Molla Hüsrev, önce Hanefi fıkıh kitaplarını esas alarak kısaca Gurer diye meş
hur olan hukuk metni Gurerü '1 -ahkdm'ı
hazırlamıştır . Bu eser, kısa ve özlü hükümleriyle adeta maddeler haline getirilmemiş bir kanun hüviyetindedir ve kadılar tarafından uzun yıllar resmi olmayan bir kanun metni gibi kullanılmıştır.
mış
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1289, 1299, 1300, 1308, 1310, 1312, 1313,
1319, 1329, 1967, 1978) en güzel baskısı
11. Abdülhamid devrinde yapılmıştır
Il, 1317).

o-

Şerh ve Haşiyeleri. Dürerü '1- J.ıükkam
üzerinde tam ve kısmi olmak üzere yirmiye yakın şerh ve haşiye kaleme alın 
mış olup (Keş{ü'?·?unan, ır, ı ı 99-1200 ;
Brockelmann. GAL, ır , 292-293; Suppl., Il,
316-3 ı 7) bunların belli başlıları şunlar
dır: 1. Kınalızade Ali Efendi (ö. 979 / 1572),
ljaşiye 'alii Düreri'l- hükkam (Süleymaniye Ktp., Kasidecizade Süleyman Sır
rı, nr. 243; Şehid Ali Paşa, nr. 749; Yenicami, nr. 397). 2. Kadı Mehmed Vani Efendi (ö 1000/ I 592), Na]{dü'd-Dürer (İstan
bul 1314, Neta'icü'n·na?ar'ın kenarında).
Eserin en önemli haşiyes i dir. 3. Azmiza de Mustafa Haleti (ö. 1040/ 1631), Haşiye 'ale'd-Dürer ve'l-Gurer (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. I 109 ; Girullah Efendi, nr. 611 ; Çariulu Ali Paşa, nr.
ı 77) 4. İsmail b. Abdülgani en-Nablusi
(ö. 1062/ 1652). el - İJ.ıkiim. Tamamı on
iki cilt olduğu kaydedilen bu şerh Hanefi mezhebinin önemli meselelerini derlemiştir (Keşfü'?·zunan, ll, 1199). S. Hasan b. Arnmar eş-Şürünbülali (ö. 1069/
1658). Gunyetü ~evi'l- al_ıkiim if bwjyeti Düreri'l-J.ıükkiim (İstanbul 1297,
1299, 1300, 1301, ı308, 1310, 1317, 1318,
ı319 , 1329). Basit bir üslubu olmakla birlikte çok tutulan bir eserdir. 6. Nuh b.
Mustafa er-Rumi (ö 1070/ 1659). N eta' icü 'n- na~ar if J.ıavaşi' d- Dürer (İstan
bul J3ı4). 7. Abdülhalim b. Pir Kadem
(ö J088/ ı677), el-Keşi bi -rumuzi'l-Gureri'l-aJ.ıkam ve tenvfri Düreri'l-J.ıük
kam (1-11, istanbul ı270 , 1311, 1331) s.
Ebu Saidei-Hadimi (ö . ı ı 76 / ı 762), lfaşiye 'ale'd-Dürer (İstanbul ı269, ı270,
J3ıoı

Mülte]{a '1- eb h ur ile birlikDevleti'nin yarı resmi hukuk
külliyatı olarak kabul edilen Dürer ve Gurer, III. Mehmed zamanında (1595-1603)
Süleyman b. Veli ei -Ankaravi (1-11 , İstan
bul 1258, ı 292) ve ayrıca Şam Kadısı Gelibolulu Osman (ö . ı 136/ ı 723) tarafın 
dan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. TrabIus müftüsü Şeyh Ali el- Hamevi (ö 1090/
1679) eseri 2000 beyit halinde nazma
çekmiş, Ahizade Abdülhalim Efendi de
(ö . 1013/ ı604) ihtisar etmiştir (Süleymaniye Ktp ., Hamidiye, nr. 454) . Vefa naibi
Boyabatlı Kara Bekir'in (ö. 1898) yeniden
Türkçe'ye çevirdiği eser (Dersaadet 1285)
Arif Erkan tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır (1-N, istanbull979).
Asırlarca

te
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Son devir Osmanlı hukukçusu
Ali Haydar Efendi
(ö. 1935)
tarafından kaleme alınan
Mecelle şerhi.

_j

Tam adı Dürerü '1- hükkiim şerh u Mecelleti'l- ahkdm olan eser, Mecelle 'nin
mevcut şerhleri arasında en meşhuru
ve en hacimli alanıdır. Mecelle'nin düzenlediği hukuk dalları hakkında ayrın
tılı bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle yerli
ve yabancı hukukçular tarafından takdirle karşıianmış ve daha sonra yazılan bütün şerhlere kaynak teşkil etmiştir.
Ali Haydar Efendi, başta Mekteb-i Hukuk ve Medresetü'l-kudat olmak üzere
çeşitli yüksek okullarda Mecelle 'yi okuttuğu için eserin bir şerhinin yapılması 
nın zaruri olduğunu anlamıştı. Önce Mecelle'yi Dürerü'l-hükkam şerhu Mecelleti '1- a 'lam adıyla şerhetmeye baş
ladı. İlk olarak eserin, hukukun genel
prensipleriyle (kavaid-i külliyye) ilgili 100
maddesini şerh etti, bu şerh Medrese-i
Hukuk mecmuasında tefrika edildi. Hukuk öğrencilerinin sonradan müstakil bir
kitap haline getirdikleri bu kısmı Ali Haydar Efendi, İslam ve Osmanlı borçlar hukukunun en önemli bölümünü teşkil eden
ve satım akdini konu alan "Kitabü'l -Büyu"' gözden geçirilmeden telif edildiğin
den. bazı eksiklerini tamamlayarak yeni
baştan yazmaya karar verdi. "Kitabü'lBüyu"' ile beraber eserin ilk cildi yine önce Medrese-i Hukuk mecmuasında tefrika edildi.
1298 ( 1881)

yılında

kitap halinde babu ilk şekli
nin şu özellikleri taşıdığı görülmektedir: a) Mecelle'nin ilk 100 maddesinin
şerhi yeniden gözden geçirilmiş ve bazı
kayıtlamalarla birlikte külli kaidelere ait
alt hukuk kuralları da zikredilmiştir. b)
Alt hukuk kurallarının dışında son kısma
sılan Dürerü'l-hükkdm'ın

on dokuz külli kaide daha ilave edilmiş
tir. c) Özellikle "Kitabü'l-Büyü"' kısmına,
Mecelle'ye alınmayan önemli hukuki
meseleler maddeler halinde eklenmiş
tir. Bunlar arasında, şerhin daha sonraki baskılarında Çıkarılan karz akdi, muamele -i şer'iyye, riba, kısmet-i gurema,
muvazaalı akidler, küçüğün malında tasarruf ve benzeri konular bulunmaktadır (Dürerü'l-hükkam, s. 517-5 36). Ancak
bir ders takriri şeklinde olan bu ilk kitabın Mecelle 'ye layık bir şerh olmadı
ğı kanaatine varan müellife göre tam bir
Mecelle şerhi, dayanılan fıkhi görüşler
ve kaynaklar gösterilerek yapılmalıdır.
Nitekim bu eksiği Fevaid-i Emfniyye
adlı bir eserle gidermeye çalışmış ve Mecelle'nin fıkhi nakillerini bu kitapta toplamıştır (a.g. e., s. 2) .
Ali Haydar Efendi daha sonra Fetvahane -i Ali ile Mekteb-i Hukuk'ta edindiği tecrübeler ve yapılan tavsiyeler ışı
ğında eseri yeniden gözden geçirmiş , sadece maddelerin izahından ibaret olan
ilk şekille nakilleri ihtiva eden Fevaid-i
Emfniyye'yi birleştirerek Dürerü'l-hükkiim şerhu Mecelleti'l-ahkdm adını verdiği eserini meydana getirmiştir. Bu muhteva ile ilk defa 1310 - 1316 (1892-1898)
yılları arasında her kitap için bir cüz olmak üzere on altı cüz halinde neşredi
len eser daha sonra dört cilt olarak yayımlanmıştır (İ stanbul ı 330). Dürerü'lhükkam bu neşri esas alınarak Fehmi
ei-Hüseyni tarafından Arapça'ya tercüme edilmiş ve 1925-1936 yılları arasın
da Hayfa. Gazze ve Kahire'de ayrı ayrı
basılmıştır (MahmesanT, s. 66) .
Son şekliyle bir İslam ve Osmanlı hukuku külliyatı haline gelen eserin temel
özellikleri şöylece özetlenebilir: a) Eser
Mecelle'nin tam bir şerhidir; bütün maddeler klasik hukuk şerhleri sisteminde
açıklanmış ve ihtiva ettikleri şer'i hükümlerin alındığı fıkıh kitapları. fetva mecmuaları ve risaleler belirtilmiştir. Böylece şerh, Mecelle'nin düzenlediği külli
kaideler, şahıs hukuku, eşya- borçlar hukuku, ticaret hukuku ve usul hukuku ile
ilgili hükümleri ihtiva eden bir fıkıh kitabı mahiyetini kazanmıştır. Müellif ayrıca fıkıh kitaplarında zikredilen, Mecelle 'nin ihmal ettiği konuları da kitabına
almıştır. b) Şerhin bu şekli Osmanlı hukukundaki uygulama ile paralellik göstermektedir. Müellif yer yer Osmanlı uygulama örneklerine ve hukuki düzenlemelere atıflar yapmakta, bazan da tenkitlerini belirtmektedir. Yargılama hukukunda bunu daha belirgin şekilde gör-

