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1289, 1299, 1300, 1308, 1310, 1312, 1313, 
1319, 1329, 1967, 1978) en güzel baskısı 

11. Abdülhamid devrinde yapılmıştır o
Il, 1317). 

Şerh ve Haşiyeleri. Dürerü '1-J.ıükkam 
üzerinde tam ve kısmi olmak üzere yir
miye 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 (Süley
maniye Ktp., Kasidecizade Süleyman Sır
rı, nr. 243; Şehid Ali Paşa, nr. 749; Yeni
cami, nr. 397). 2. Kadı Mehmed Vani Efen
di (ö 1000/ I 592), Na]{dü'd-Dürer (İstan
bul 1314, Neta'icü'n·na?ar'ın kenarında). 
Eserin en önemli haşiyesi dir. 3. Azmiza
de Mustafa Haleti (ö. 1040/ 1631), Ha
şiye 'ale'd-Dürer ve'l-Gurer (Süley
maniye Ktp ., Ayasofya, nr. I 109 ; Girul
lah 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 Hane
fi mezhebinin önemli meselelerini der
lemiştir (Keşfü'?·zunan, ll, 1199). S. Ha
san b. Arnmar eş-Şürünbülali (ö. 1069/ 
1658). Gunyetü ~evi'l- al_ıkiim if bwj
yeti Düreri'l-J.ıükkiim (İstanbul 1297, 
1299, 1300, 1301, ı308, 1310, 1317, 1318, 
ı319 , 1329). Basit bir üslubu olmakla bir
likte çok tutulan bir eserdir. 6. Nuh b. 
Mustafa er-Rumi (ö 1070/ 1659). N eta' i
cü 'n- na~ar if J.ıavaşi' d- Dürer (İstan

bul J3ı4). 7. Abdülhalim b. Pir Kadem 
(ö J088/ ı677), el-Keşi bi -rumuzi'l-Gu
reri'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), lfa
şiye 'ale'd-Dürer (İstanbul ı269, ı270 , 
J3ıoı 

Asırlarca Mülte]{a '1- eb h ur ile birlik
te Osmanlı Devleti 'nin yarı resmi hukuk 
külliyatı olarak kabul edilen Dürer ve Gu
rer, III. Mehmed zamanında (1595-1603) 
Süleyman b. Veli ei -Ankaravi (1-11 , İstan

bul 1258, ı 292) ve ayrıca Şam Kadısı Ge
libolulu Osman (ö . ı 136/ ı 723) tarafın 

dan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Trab
Ius müftüsü Şeyh Ali el-Hamevi (ö 1090/ 
1679) eseri 2000 beyit halinde nazma 
çekmiş, Ahizade Abdülhalim Efendi de 
(ö . 1013/ ı604) ihtisar etmiştir (Süleyma
niye Ktp ., Hamidiye, nr. 454). Vefa naibi 
Boyabatlı Kara Bekir'in (ö. 1898) yeniden 
Türkçe'ye çevirdiği eser (Dersaadet 1285) 
Arif Erkan tarafından sadeleştirilerek ya
yımlanmıştır (1-N, istanbull979). 
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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 Me
celleti'l- ahkdm olan eser, Mecelle 'nin 
mevcut şerhleri arasında en meşhuru 
ve en hacimli alanıdır. Mecelle'nin dü
zenlediği hukuk dalları hakkında ayrın
tılı bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle yerli 
ve yabancı hukukçular tarafından takdir
le karşıianmış ve daha sonra yazılan bü
tün şerhlere kaynak teşkil etmiştir. 

Ali Haydar Efendi, başta Mekteb-i Hu
kuk ve Medresetü'l-kudat olmak üzere 
çeşitli yüksek okullarda Mecelle 'yi okut
tuğu için eserin bir şerhinin yapılması

nın zaruri olduğunu anlamıştı. Önce Me
celle'yi Dürerü'l-hükkam şerhu Me
celleti '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. Hu
kuk öğrencilerinin sonradan müstakil bir 
kitap haline getirdikleri bu kısmı Ali Hay
dar Efendi, İslam ve Osmanlı borçlar hu
kukunun en önemli bölümünü teşkil eden 
ve satım akdini konu alan "Kitabü'l -Bü
yu"' gözden geçirilmeden telif edildiğin
den. bazı eksiklerini tamamlayarak yeni 
baştan yazmaya karar verdi. "Kitabü'l
Büyu"' ile beraber eserin ilk cildi yine ön
ce Medrese-i Hukuk mecmuasında tef
rika edildi. 

1298 ( 1881) yılında kitap halinde ba
sılan Dürerü'l-hükkdm'ın bu ilk şekli
nin şu özellikleri taşıdığı görülmekte
dir: 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 

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 sonra
ki baskılarında Çıkarılan karz akdi, mua
mele-i şer'iyye, riba, kısmet-i gurema, 
muvazaalı akidler, küçüğün malında ta
sarruf ve benzeri konular bulunmakta
dır (Dürerü'l-hükkam, s. 517-536). Ancak 
bir ders takriri şeklinde olan bu ilk ki
tabın 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 Me
celle'nin fıkhi nakillerini bu kitapta top
lamıştır (a.g.e., s. 2) . 

Ali Haydar Efendi daha sonra Fetva
hane-i Ali ile Mekteb-i Hukuk'ta edin
diği tecrübeler ve yapılan tavsiyeler ışı
ğında eseri yeniden gözden geçirmiş, sa
dece maddelerin izahından ibaret olan 
ilk şekille nakilleri ihtiva eden Fevaid-i 
Emfniyye'yi birleştirerek Dürerü'l-hük
kiim şerhu Mecelleti'l-ahkdm adını ver
diği eserini meydana getirmiştir. Bu muh
teva ile ilk defa 1310-1316 (1892-1898) 
yılları arasında her kitap için bir cüz ol
mak üzere on altı cüz halinde neşredi
len eser daha sonra dört cilt olarak ya
yımlanmıştır (İ stanbul ı 330). Dürerü'l
hükkam bu neşri esas alınarak Fehmi 
ei-Hüseyni tarafından Arapça'ya tercü
me edilmiş ve 1925-1936 yılları arasın
da Hayfa. Gazze ve Kahire'de ayrı ayrı 

basılmıştır (MahmesanT, s. 66) . 

Son şekliyle bir İslam ve Osmanlı hu
kuku külliyatı haline gelen eserin temel 
özellikleri şöylece özetlenebilir: a) Eser 
Mecelle'nin tam bir şerhidir; bütün mad
deler klasik hukuk şerhleri sisteminde 
açıklanmış ve ihtiva ettikleri şer'i hüküm
lerin alındığı fıkıh kitapları. fetva mec
muaları ve risaleler belirtilmiştir. Böy
lece şerh, Mecelle'nin düzenlediği külli 
kaideler, şahıs hukuku, eşya- borçlar hu
kuku, ticaret hukuku ve usul hukuku ile 
ilgili hükümleri ihtiva eden bir fıkıh ki
tabı mahiyetini kazanmıştır. Müellif ay
rıca fıkıh kitaplarında zikredilen, Mecel
le 'nin ihmal ettiği konuları da kitabına 
almıştır. b) Şerhin bu şekli Osmanlı hu
kukundaki uygulama ile paralellik gös
termektedir. Müellif yer yer Osmanlı uy
gulama örneklerine ve hukuki düzenle
melere atıflar yapmakta, bazan da ten
kitlerini belirtmektedir. Yargılama hu
kukunda bunu daha belirgin şekilde gör-



rnek mümkündür (mesela vekil -i musah
har ve davetiye usulü için bk. Dürerü'l-hük
kam, IV, 789 vd.). c) Müellif, hukuki me
seleler hakkında muteber fıkıh kitapla
rındaki şer'f hükümleri nakletmiş, ihti
laf söz konusu ise meseleleri tartışmış, 
Mecelle'nin hangi görüşü tercih ettiği
ni veya hangisinin tercih edilmesi gerek
tiğini belirtmiştir. Nadir olarak da Şafii, 
Maliki ve Hanbeli fıkıhçılarının görüşle
rini zikretmiştir. Fıkıh kitaplarında bu
lunmayan hükümlerle ilgili mevcut fet
vaları nakletmiş, hakkında hukuki bir 
hükme rastlanmayan meseleleri ise biz
zat kendisi çözmeye çalışmıştır (mesela 
bk. mürürüzamanla ilgili mesele, a.e., IV, 

338). d) Müellif, kaleme aldığı maddenin 
diğer ilgili maddelerle mukayesesini yap
mayı da ihmal etmemiştir. 

Dürerü'l-hükkam, Mecelle'nin tan
zim ettiği konularda araştırmacıları baş
ka kaynaklara muhtaç etmeyecek dere
cede hacimli ve kapsamlı bir hukuk an
siklopedisi olup sadece İslam hukukçu
ları için değil bütün hukukçular için baş
vurulması gereken temel bir kaynaktır. 
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İbn Hacer ei-Askahini'nin 
(ö. 852/1449) 

VIII. (XN.) yüzyılın 
meşhur adamlarına dair 

biyografik eseri. 
_j 

Tam adı ed-Dürerü'l-kdmine ii acya
ni'l-mteti'ş-şamine veya el- Vefeya
tü'l-kdmine li- a c yani'I-mi, eti'ş -şa 
mine'dir. Müellif mukaddimesinde kita
bını yazarken Safedi'nin A cyanü '1 - caşr, 
Ebü Hayyan el-Endelüsi'nin Mecani'l
hesrve tefsire dair eseri el-Bal].rü'l-mu
J:ıft, Şehabeddin İbn Fazlullah'ın ?,ehebiy
yetü'l-l).aşr, Kutbüddin el-Halebi'nin Ta
rfl].u Mısr, Zehebi'nin ?,eylü Siyeri a cla
mi'n-nübela', Birzali'nin ?,eylü ?,eyli'l 
Mir'at, Takıyyüddin İbn Rafi ' in el - Ve
feyat, Şehabeddin İbn Hacernin bu ese
re yazdığı zeyil, Makrizi'nin Al].barü'd
devleti 'l-Mısriyye ve el-ljıtat, İbn Ay-

bek ed- Dimyati' nin el- Vefeyat, Ebü' ı
Fazı el-lraki'nin bu esere zeyli, Lisanüd
din İbnü ' l-Hatib'in Tarfl].u Gırnata (el· 
İf:ıata), İbn Haldün'un el- cİber adlı eser
lerinden ve üstatlarının mu'cem*lerin
den faydalandığını yazmaktadır. Mukad
dirnede belirtmediği, fakat biyografiler
de kaydettiği kaynak sayısı ise otuz ka
dardır. Ancak Askalani bu yazılı kaynak
larla yetinmeyerek şifahi rivayetlere ve 
nakillere de çokça yer vermiştir. 

İbn Hacer bu eserinde, 701-800 ( 1301-
1398) yılları arasında vefat eden pek çok 
İslam ülkesindeki meşhur şahsiyetlerin 
hal tercümelerini alfabetik olarak yaz
mıştır. Çoğu Mısır ve Suriyeli meşhurlar
dan olmakla beraber Tunus, Endülüs, 
Hicaz, İran, Irak, daha az sayıda Azer
baycanlı meşhurlara, Anadolu beylerine, 
Osmanlı ve Hint Türk sultaniarına yer 
vermiştir. Sadece hocalarını içine alan 
el-Mu ccemü'l -mü, esses bi'l-mu cce
mi'l-müfehres adlı bir eser telif ettiği 
halde bu kitabına onları da almış, bu 
arada hadisçi kadın alimierin hayatları
nı da yazmıştır. 

İbn Hacer eserinde yer verdiği kişile
rin isimlerini, nisbelerini, künye ve la
kaplarını. doğum yerleri ve tarihlerini, 
hocalarını ve talebelerini belirtmiş, ayrı- . 
ca ahlaki durumlarına. ilmi seviyelerine, 
ihtisas alanlarına, halk ve devlet adam
ları nezdindeki yerlerine ve diğer özel
liklerine kaynakların elverdiği ölçüde ge
niş yer ayırmıştır. Bazı müelliflerin sa
dece eser sahibi olduklarını söylemekle 
yetinmiş, bazan da eserlerinden birkaç 
kitabın adını vermiştir. Bu arada müel
liflerin varsa şiirlerini, haklarında yazı

lan ve söylenenleri zikrederek bu bilgi
leri kimlerden ve hangi kaynaklardan 
aldığını belirtmektedir. Bir kısım tasav
vuf erbabının kerametierini nakletmek
te ve az sayıda Şii'den (RafizT) bahset
mektedir. Fazla önemi olmayan meslek
lere de (mesela reTsü'l-mugassilin, müsten
sihu'l-kütüb vb.) yer vermekte, bazan çok 
özel konulara temas etmektedir. İlimle 
meşgul olan idarecilerin üzerinde ise ay
rıca durmaktadır. Ulema ve ümera bi
yografilerinde Memlük Devleti teşkilatı, 
askeri ve sivil müesseseler. medreseler. 
ribatlar, hankahlar, kütüphaneler ve bun
lara ait memuriyetlerle siyasi tarih için 
önemli bilgiler vermektedir. Yer yer ule
ma arasındaki tartışmalara, ulema ile 
mutasawıflar arasındaki ihtilaflara ve 
bunların sebeplerine temas etmekte, az 
sayıda gayri müslimden de bahsetmek
tedir. Eserde 700 kadar şahsın sadece 
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adı yazılmış, birçoğunun yalnız doğum 

veya ölüm tarihleri verilmiş, yahut bu 
tarihler daha sonra tamamlanmak üzere 
yerleri boş bırakılmıştır. İbn Hacer 830'da 
( 1426) tamamladığı eserinde 5204 kişi
den söz etmiş, ancak bunlardan 4500'ü
nün biyografisine yer vermiştir. 

ed-Dürerü'l-kamine'nin İstanbul, Vi
yana, Paris. Londra, Kahire, Şam ve Hin
distan'da yazma nüshaları bulunmakta
dır (Brockelmann, GAL, II , 83; Suppl., Il , 
74). Eserin ilk neşrini, sonradan müslü
man olup Muhammed Salim el-Krenkovi 
adını alan Alman şark.iyatçısı Freitz Kren
kow yapmıştır (I-IV, Haydarabad 1348-
1350) . Bu neşir daha sonra Beyrut'ta Da
rü' ı - cil tarafından ofset olarak yeniden 
basılmış, aynı yıllarda dört ciltlik başka 
bir baskısı da Kahire'de yapılmıştır. Mu
hammed Seyyid Cadelhak tarafından 

neşre hazırlanan metin ise yine Kahire' 
de beş cilt olarak yayımlanmıştır (ı 966-

1967) Süyüti bu eseri el-Mülta~iit mi
ne 'd-Düreri'l-kdmine adıyla ihtisar et
miştir. Müberred'in de bir muhtasarı ol
duğu rivayet edilmektedir. İbn Hacer 
kendi eserine ?,eylü 'd-Düreri'l- ka mine 
(Teracimü a cyani 'l·mi' eti't-tas(a) adıy
la bir zeyil yazmış ve burada 801-832 
( 1399-1428) yılları arasında vefat eden 
604 kişinin biyografisine yer vermiştir. 
Yıllara göre tertip edilen zeyilde kişiler 

harf sırasına göre ele alınmakla birlikte 
buna her zaman riayet edilmemiştir. Bu 
eserde de çok defa ed-Dürer'in kaynak
ları kullanılmış ve biyografiler daha kısa 
yazılmıştır. Zeyil Darü'l- kütübi'l - Mısriy
ye'dek.i müellif hattı nüshası (Tarih -Tey
müriyye, nr. 649), esas alınarak Adnan 
Derviş tarafından neşredilmiştir (Kahire 
14 ı 2/ 1992). 
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(bk. GALATAT-ı HAFİD EFENDi). 
_j 
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