
rece meşrü bir ilişki içinde annesiyle ya
tağı paylaşan erkeğe ait olduğunu ifade 
etmiş (Buhar!, "Büyü'", 3; "lj.uşümat", 6; 
Müslim, "Rac;la'", 36). evlenmemiş kızın 
sükütunu evliliğe rıza alameti saymış 
(Buhar!. "!:liye!", ll; "Nikal:ı", 41; Müslim, 
"Nikal:ı", 64-67). Bedir Gazvesi'nde saha
beden iki kardeşten her birinin Ebü Ce
hil'i kendisinin öldürdüğü iddiasını da kı
lıç üzerindeki kan lekesinden hareketle 
sonuca bağlamıştır (Müslim. "Cihad", 42). 
Sünnette. buluntu mal üzerinde mülki
yet iddia eden kimseler çıktığında o malı 
tarif ve tavsif edebilmenin iddianın is pa
tı için delil sayılması (Müslim. "Lu[5ata", 
6). Hz. Süleyman'ın bir çocuk üzerindeki 
annelik iddiasında annelik şefkatinden 
hareketle hüküm vermesinin aktarılma
sı (Nesa!, "Adabü 'l-[5uc;lat", 14-15). bazı 
sahabilerin ağız kokusu ve kusma gibi ka
r'inelerden hareketle sarhoşluk suçunu 
sabit görme leri. evli olmayan kadının ha
mileliğinin zinanın delili sayılması da ka
r'inelerin yeri geldiğinde ispat vasıtası iş

levi ne sahip olduğunu gösterir (İbn Kay
yim el-Cevziyye, s. 11-13). Yargılama hu
kukuna dair yazılan eserler, hem bu ör
nekleri hem de dönemlerine kadarki fık
hl birikimi ve uygulamaları esas alıp han
gi durumlarda kar'ine ve emarelere da
yanılarak hüküm verilebileceğini mese
leci bir metotla örneklendirmeye çalışır. 
Mesela ibn Ferhün karlneye mOsteniden 
hüküm verilebilir elli, Alaeddin et-Trab
lusl yirmi dört fer'l mesel e zikreder. An
cak konu örf ve adete. içinde bulunulan 
şartlara ve teknolojik imkanlara göre de
ğişime açık olduğundan zikredilenler sı
nırlandırıcı 1 tüketici değil örnek kabilin
den meselelerdir. 

Diğer alanlarda karlnelerin her türlü
sünden belli ölçüde istidlaller yapmak 
mümkünse de kar'inenin yargılamada is
pata elverişli olabilmesi için hükme dela
letinin açık. kesin veya kesine yakın ol
ması aranır. Çünkü zilyedlik ve evlilik gibi 
fiili durumun. suçsuzluk ve borçsuzluğun 
asıl olması ilkesinin (beraet-i asliyye) esa
sen mevcut durumu koruyan bir kar'ine 
olarak var olduğu düşünülürse bunun ak
sine bir hakkın sübütuna, bir cezanın in
fazına karar verecek olan yargının daha 
kuwetli bir delile dayanması. ispatta kul
lanılan kar'inenin kati olması şartı aranır. 
Literatürde karlnenin. delalet gücü itiba
riyle kati, zann! ve zayıf şeklinde üçlü tak
simi de onun ispat vasıtası olarak kulla
nılabilirlik ölçütünü vermeye yöneliktir 
(Burhaneddin İbn Ferhün. ll, I O 1 ). 

Kati kar'in e. Mecelle'nin ifadesiyle ya
kin derecesine ulaşan emare olup (md. 

ı 7 41 ) müstakil bir delil olarak kabul edilir 
ve hükmün dayanağı olabilir. Klasik kay
naklarda evli olmayan bir kadının hamile 
kalmasının zinaya, ağızdaki kokunun içki 
içildiğine . çalınan malın bir kimsenin ya
nında çıkması hırsızlığa. bir kimsenin , 
içinde yeni öldürülmüş bir ceset bulu
nan evden elinde kanlı bir bıçakla çıkma
sı cinayet suçuna delalet eden kati karl
ne örnekleri olarak verilir. Bu durumların 
kati kar'ine olması aksinin ispat edilerne
yeceği anlamına gelmeyip aksine bir de
lil bulunmadığında bunlara dayanılarak 
hüküm verilebileceği anlamını taşır. Ka
rlnelerin ikinci grubunu oluşturan ve kati 
olmamakla birlikte galip zan bildiren, ibn 
Ferhün'un ifadesiyle kuwetli ve zayıf ara
sında orta grubu teşkil eden (Tebşıratü'l
/:ıükkam, ll, ı o ı). bazan da "zahir, zahi
rü'l-hal" olarak adlandırılan karlneler ise 
hükmün tek başına dayanağı olmayıp 
eşitlik durumunda veya aksine bir delil 
bulunmadığında tercih sebebi ve yardım
cı bir delil olarak devreye girer. Zilyedlik 
kar!nesi. karı-koca arasında ev eşyasının 
mülkiyetinde ihtilaf olduğunda örfün de
laleti. hayat tecrübesinden doğan ve belli 
ölçüde hükme delaleti kabul edilen karl
neler böyledir. Üçüncü grupta zayıf karl
neler yer alır ve bununla da ispat gücü 
taşımayıp hükme delaleti şek derecesin
den de aşağıda kalanlar kastedilir. Bu 
gruptaki karlnelerin yargı kararlarında 
göz önüne alınmayacağı açıktır. 

Kar'inenin delil kuweti örfe. takip edi
len akıl yürütmeye, hatta her bir olayın 
kendine mahsus şartlarına, hukuk ve ce
za davasının türüne göre değişebilir ol
duğundan karlnelerle ilgili olarak yapıla
cak kuwetli. kati, zayıf gibi tasnifler ve 
nitelendirmeler yargılama hukuku açısın
dan sınırlı bir anlam taşır. Hatta fakihleri 
ve fıkıh mezheplerini karlneyle ispatı caiz 
görüp görmeme açısından gruplandıra
rak genel yargılarda bulunmak da kolay 
değildir. Mesela kısas ve hadlerde ispat 
konusunda titiz davranan ve karinenin 
katiyet ifade etmesini sınırlı örneklere 
bağlamaya çalışan fakihlerin ta'zlr suçla
rında ve hukuk davalarında, klasik tabi
riyle muamelatta daha rahat davrandık
ları. bunun için de karlnelerin ispat gü
cünün bu alanlarda daha yüksek olduğu 
görülür (Zühayll, s. 527-541 ). Bu bilindiği 
için de klasik kaynaklarda karinenin ispa
ta elverişliliğini belirleyici tasnif ve tanı
tımlarda ayrıntıya inilmeyip daha çok ör
nekler üzerinde durulduğu ve hakime bu 
konuda yol göstermekle yetinildiği görü
lür. Böyle bir yaklaşım, bu konuda haki
me takdir yetkisi vermenin kaçınılmazlı-
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ğından da kaynaklanıyor olmalıdır. Bu se
beple klasik literatürde karlnelerin hük
me delaletlerinin değerlendirilmesi haki
min firasetinin ve takdir hakkını kullan
masının, hatta kadılık mesleğinde dira
yetin göstergesi olarak sunulur ve meş
hur kadıların mesleki kariyerleri anlatı
lırken karlneleri değerlendirerek gerçeği 
ortaya çıkaran ince zeka ürünü uygula
malarına yer verilir. 
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I. Hüsrev Enilşirvan devrinden 
(531-579) 

840 yılına kadar 
Taberistan'ın dağlık bölgesinde 

hüküm süren mahalli bir hanedan. 
_j 

Karinller'in (Karinverd), Sasanl Hüküm
dan I. Kavaz (Ku bad) döneminin ( 488-53 ı) 
güçlü siması Sühra'nın oğlu Karin'in to
runları oldukları ve iran'ın efsane kahra-
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manı Kave'nin soyundan geldikleri ileri 
sürülmektedir. ı. Hüsrev Enuşirvan, Türk
ler'in saldırılarının püskürtülmesinde 
kendisine yardımcı olan Zermihr ile kar
deşi Karin'i mükafatlandırmış. Karin'e 
daha sonra Kuh-i Karin diye bilinen Ven
da- ümmidkuh, Amül , LafCır ve Firim'in 
de içinde yer aldığı toprakları vermiş ve 
onu Taberistan ispehbedi (hükümdar) ilan 
etmiştir. İbn Havkal, Kariniler'in merkez
lerinin Sasaniler devrinden beri Firim ol
duğunu kaydetmektedir. 

İran'ın müslüman Araplar tarafından 
fethedilmesinden önce Kariniler Taberis
tan'daki bu üstün mevkilerini kaybetti
ler. Taberistan İspehbedi Ferruhan Gitan
şah Rey, Cürcan, Kümis ve Dünbavend'in 
teslim olması sebebiyle İslam ordusu ku
mandanı Süveyd b. Mukarrin ile bir barış 
antiaşması imzalamak mecburiyetinde 
kaldı. Ferruhan'ın iki tarunu Taberistan'
da Dabuyiler ve Baduspaniler adlı iki ha
nedanın kurucusu oldu. Karini Hüküm
dan Vendad Hürmüz'ün (Hürmüzd) 165 
(781) yılındaki isyanına kadar kaynaklar
da Kariniler hakkında bilgi bulunmamak
tadır. 

Taberistan halkının sık sık ayaklanıp 
antlaşma gereği taahhüt ettiği vergiyi 
düzenli olarak ödemekten kaçınması, Mu
aviye' den itibaren Emevller devri boyunca 
bölgeye çok sayıda askeri sefer yapılma
sına sebep olduysa da coğrafi şartların 
olumsuz! uğu yüzünden Thberistan'ın doğ
rudan Emeviler'e bağlanması mümkün 
olmadı . Ancak Abbasi Halifesi Ebu Ca'fer 
el-Mansur, Taberistan'ın idarecileri olan 
Dabuyiler'in ispehbedi Hurşid 'in isyan 
ederek topraklarındaki müslümanları 
katietmesi üzerine 759-760 yıllarında 
sevkettiği ordularta bölgeyi ilhak etmeye 
muvaffak oldu. Dabuyiler'in ortadan kalk
masından sonra bölge Bavendiler'in eline 
geçti. Kariniler de Bavendiler'i metbu ta
nıdılar. 

Halid b. Bermek, Taberistan valiliği sı
rasında (768-772) dağlık bölgelerde İslam 
hakimiyetini yaymaya çalıştı. Karini Hü
kümdarı Hürmüz ile de dostane ilişkiler 
kurdu. Thberistan böylece doğrudan Ab
basi valilerince yönetilmeye başlandı. An
cak dağlık bölgedeki mahalli hanedanlar 
varlıklarını devam ettirdiler. Valinin uygu
lamaya koyduğu ve Ahmed b. Hanbel'in 
de onayladığı, vergilerdeki yüzde onluk 
artış halkın tepkisine yol açtı. ümmidvar
kuh sakinleri Hürmüz'e gelerek valinin 
zulüm ve haksızlıklarından şikayet ettiler 
ve isyan ettiği takdirde kendisini des-
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tekleyeceklerini bildirdiler. Hürmüz, di
ğer mahalli hükümdarların da kendisine 
destek vermesi şartıyla bu teklifi kabul 
etti. Bunun üzerine Abbasi Halifesi Meh
di- Billah isyanı bastırmak için bölgeye 
güçlü ordular sevketti (165/781). Abbasi 
ordularına karşı birçok zafer kazanan 
Hürmüz ve müttefikleri dağlık bölgeyi 
dört yıl ellerinde tuttular. Bu durumdan 
endişe eden Mehdi- Billah, oğlu ve veliah
dı Musael-Hadi'yi iyi teçhiz edilmiş bir or
du ile Taberistan'a gönderdi ( 167/783-84). 
Savaşta yaralanan Hürmüz affedilmek 
şartıyla teslim oldu. Musa el-Hadi 169'da 
(785) halife olunca onu Bağdat'a götür
dü, fakat daha sonra ülkesine dönmesine 
izin verdi. 

Harunürreşid devrinde bölgede yeni
den bazı karışıklıklar ortaya çıktı. Hür
müz, Savendi Meliki Şervin ile iş birliği 
yaparak Tamişa'dan Ruyan'a kadar bütün 
dağlık bölgeyi kontrol altına aldı. Kardeşi 
Vindaspağan, halife tarafından toprakla
rın ölçümü ve vergitahsili için gönderilen 
Ca'fer b. Harun'u öldürdü. Bunun üzeri
ne 189'da (805) Rey'e gelen Harunürre
şid, Taberistan'ın dağlık bölgesindeki bü
tün mahalli hükümdarların huzuruna 
gelmesini emretti. Hürmüz de bu emre 
uydu ve halifenin huzurunda Abbasi ha
kimiyetini tanımayı , haraç ödemeyi, bazı 
topraklarını halifeye terketmeyi ve oğlu 
Karin 'i hilafet sarayına rehin bırakmayı 
kabul etti. Bunlara karşılık halife kendi
sine "ispehbed-i Horasan" lakabını verdi. 
Ka ri n üç dört yıl Bağdat'ta tutulduktan 

. sonra babasına teslim edildi. 

Karin tahta çıkınca Savendi İspehbedi 
Şehriyar b. Şervin'in saldırılarına karşıka
yamayıp bir kısım topraklarını kaybetti. 
Bu sebeple oğlu Mazyar babasından iyice 
küçülmüş bir hanedanlık devraldı. Maz
yar, çok geçmeden giriştiği bir savaşta 
mağlup olarak bütün topraklarını Şehri
yar'a kaptırdı ve amcasının oğlu Vendad 
ümmid'e sığındı. Vendad Ümmid onu Ba
vendiler'e teslim etmek zorunda kaldı. 
İbn İsfendiyar, Mazyar'ın hapisten kaça
rak Bağdat'a Me'mun'un yanına gittiği
ni, Taberi ise Taberistan Valisi Abdullah 
b. Hurdazbih'in Şehriyar b. Şervin karşı
sında bir zafer kazandığını ve Abdullah'ın 
201'de (816-17) Mazyar' ı Me'mun'un ya
nına gönderdiğini kaydetmektedir. Me'
mun'un huzurunda müslüman olan ve 
kendisine Ebü'l-Hasan Muhammed adıy
la "mevla emiri'l-mü'minin" lakabı veri
len Mazyar 207'de (822-23) Taberistan'a 
döndü. 

Mazyar hakimiyetini bütün Taberistan'a 
yaymaya çalıştı. Bir süre sonra Me'mun'a 
şikayet edildi ve Bağdat'a çağrıldı. Bağ

dat'a gitmeyi reddettiyse de Me'mun'un 
ısrarı üzerine hareketleri hakkında bilgi 
vermek için Amül ve Ruyan kadılarını 
göndermek zorunda kaldı. Amül kadısı 
Mazyar'ı irtidad etmekle suçladı , ancak 
Me'mun buna inanmadı ve onu Taberis
tan'a vali tayin etti. Mu'tasım-Billah ha
life olunca (218/833) Mazyar'ı yerinde bı
raktı. Böylece kendisini küçük bir kral gibi 
görmeye başlayan Mazyar'ın bağlı olduğu 
Horasan'daki Tahiri valilerine ödediği ha
racı doğrudan Abbasller'e vermekte ısrar 
etmesi Tahiriter'in düşmanlığına sebep 
oldu. Tahiriler, Mazyar'a karşı bir muha
lefet başlatmaya ve Mu'tasım' ı ona karşı 
harekete geçirmeye çalıştılar. Kaynaklar
da Mazyar'ın, Abbasiler'e isyan eden Ba
bek ile mektuplaştığına ve onu isyana 
teşvik ettiğ ine , Babek, Afşin (Haydar b. 
Kavus) ve Bizans imparatoru ile birlikte 
Abbasi hilafetini ortadan kaldırıp eski İran 
İmparatorluğu'nu canlandırma planı yap
tığına dair rivayetler vardır. 

Mazyar' ı Tahiriler'e karşı muhalefete 
Afşin'in teşvik ettiği söylenmektedir. Th
beri'ye göre gözü Horasan'da olan Afşin , 

Mazyar' ın Tahiriler'e karşı muhalefetini 
işitince bundan yararlanmayı düşündü. 
Mazyar isyan ederse Abdullah b. Tahir'i 
zorlayacak ve Mu'tasım Mazyar'a karşı 
Abdullah'ı yardıma gönderecekti. Bu du
rum. Abdullah'ın Horasan valiliğinden az
ledilmesine ve yerine kendisinin getiril
mesine yol açacaktı. 

Mazyar, Mu'tasım 'ın hilafetinin altıncı 
yılında isyan etti (224/839). Taberistan, 
Mu'tasım ve Abdullah b. Tahir'in gönder
diği beş ordu tarafından kuşatıldı . Maz
yar aldığı tedbirlere güvenerek kendini 
emniyette hissediyordu. Ancak yeğeni 
Karin b. Şehriyar, atalarının sahip olduğu 
dağlık bölgeye m elik tayin edileceği ken
disine vaad edilince Mazyar'a ihanet edip 
Şervin dağlarını Abdullah b. Tahir'in ordu 
kumandanlarından Hayyan b. Cebele'ye 
teslim etti. Mazyar'a en büyük darbeyi 
ise kardeşi Kuhyar vurdu. Kuhyar, baba
sından kalan toprakların kendisine veril
mesine karşılık Mazyar'ı teslim etmeyi 
kabul etti. Böylece ele geçirilen Mazyar 
Şewal 225'te (Ağustos 840) Samerra'ya 
getirildi. Sorgulama sırasında kendisini 
Afşin'in isyana teşvik ettiğini söyledi. 

Bazı kaynaklar Mazyar'ın isyana girişti

ği zaman "kafir olduğunu" belirtir ve bu 
ifadeyle muhtemelen irtidad ettiğini kas-



tederler. Ancak yargılanması sırasında 
ona böyle bir suçlamanın yapılmamış ol
ması bu iddianın muhaliflerince uydurul
duğunu düşündürmektedir. Yargılanma 

sonucunda Mazyar'a ceza olarak400 so
pa vurulmasına hükmedildi ve Mazyar ce
zanın infazı sırasında öldü. Kardeşi Klıh
yar ise ihanetinden dolayı Mazyar'ın Dey
Iemli muhafızları tarafından katiedildL 
Kariniler hanedam Klıhyar'ın ölümüyle ta
rihe karışmış ve Taberistan Tahirller'in 
yönetimine geçmiştir (225/840 ). 
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KARiÜLHiDAYE 
( 4.ıf~f ,S;IS) 

Ebu Hafs Siracüddin Ömer b. Ali 
b. Faris el-Kinani el-Mısri 

(ö. 829/1426) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Kahire'de doğdu . Kendisiyle birlikte Ala 
es-Seyraml'den ders okuduğu Siraceddin 
adlı bir arkadaşından ayırt edilmesi için 
Kariülhidaye diye anılmıştır. Hanefi tıkhı-

Zeynüddin el-lraki belli başlı hocaların
dandır. Zamanında Hanefi ulemasının 
önde gelenlerinden biri olan Kariülhidaye, 
İbn Tolun Camii'nde muldlik, Berkükiyye, 
Nasıriyye, Şeyhlıniyye, el-Eşrefiyye el-Ka
dlme, ez-Zahiriyye el-Kadlme ve Akboğa
viyye medreselerinde müdenislik yaptı. 
827 Saferinde (Ocak 1424) Şeyhlıniyye 
m eşihatine tayin edildL Öğrencileri ara
sında en tanınmışları İbnü'l-Hümam. İbn 
Kutluboğa ve Nasırüddin İbnü'l-Adlm'dir. 
Celaleddin Abdurrahman b. ömer el-Bul
kinl, Kariülhidaye'nin döneminin Ebu Ha
nlfe'si olduğunu. Makrizi de ondan sonra 
Hanefi fıkhını kendisi kadar bilen bir kim
senin gelmediğini söyler. Kariülhidaye, 
seksen yaşını aşmış olarak 22 Reblülahir 
829'da (3 Mart 1426) Kahire'de vefat etti 
ve Berkükıyye'nin sahra tarafında Eşref 
Barsbay'ın avlusuna defnedildi. 

Kariülhidaye'nin günümüze ulaşan tek 
eseri Fetava Kari'i'l-Hidaye'dir (el-Feta
va's-Siraciyye). Çeşitli konularda verdiği 
fetvaları içeren eser öğrencisi İbnü'l-Hü
mam tarafından derlenmiştir. Fetvalar 
fıkıh sistematiğine göre sıralanmakla bir
likte fıkhın bütün konularını değil bazı 
meselelerini kapsamaktadır. Sayfaların 
ebadına göre yirmi ile elli var ak arasında 
bir hacme sahip olan ve İstanbul'daki kü
tüphanelerde çok sayıda nüshası bulunan 
eser (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
1064, Şehid Ali Paşa, nr. 936, 947, 948, 

Ayasofya, nr. 1423, Laleli, nr. 1269, Carul
lah Efendi, nr. 2095 ; Köprülü Ktp., nr. 652) 

Muhammed er-Rahll Garayibe ve Mu
hammed Ali ez-Zagül tarafından yayım
lanmıştır (Am man 1999) . Katib Çelebi'nin 
bu eseri Siraceddin Ömer b. İshak el-Gaz
nevl'ye (ö 773/ 1372) nisbet etmesi (Keş-

KARiYE CAMii 

fü'?·?unün, ll, 1227) doğru değildir. Kari
ülhidaye'nin ayrıca Sindl'nin Lübdbü'l
menasik adlı eserine bir şerh ve el-Hida
ye'ye bir ta'lik yazdığı belirtilmektedir. 
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liJ HüsEYiN KAYAPlNAR 

KARiYE CAMii 

İstanbul' da XV. yüzyıl sonunda 
kiliseden çevrilmiş cami. 

_j 

Edirnekapı'nın Haliç'e bakan yamacında 
bulunan mabed, Bizans döneminin önemli 
manastırlarından Khora'nın Isa'ya adan
mış kilisesidir. Tarihçesi ve ilkyapısı hak
kında birçok bilgi olmakla beraber bun
lardan büyük bir kısmı tarihi gerçeklerle 
uyuşmamaktadır. Khora kelime olarak bir 
yerleşim yerinin dışını, taşrayı ifade et
mektedir. Türkçe'de "köy" anlamındaki 
karyeden gelen kariye de bir bakıma bu
nun tercümesidir. IV. yüzyıl başlarında 
Konstantinos tarafından yaptırılan surla
rın dışında kaldığından manastıra bu adın 
verildiği ileri sürülürse de bu görüş pek 
inandırıcı değildir. Fakat kilisenin içinde 

nın meşhur metinlerinden el-Hidaye'yi Kariye Camii'nin planı ve XIX. yüzyılda Galanakis tarafından çizilen resmi (Paspatis, s. 327) 

Ekmeleddin el-Babertl'den on altı defa 
okuduğu ve bu konuda hacasından daha 
yetenekli bir duruma geldiği için bu la
kapla anıldığı (SehavT, VI, 109). kendisine 
bu lakabı hacası Seyraml'nin verdiği kay
dedilir(ibn iyas, ll , 105). Kariülhidayeilim 
hayatına atılmadan önce terzilik yaptı. 
Ardından Berkükiyye Medresesi'nde öğ
renime başladı . Kur'an-ı Kerlm'i ezberle
dikten sonra Arap dili, fıkıh, usul ve tefsir 
gibi ilimleri tahsil etti. Ala es-Seyrami, 
Ekmeleddin el-Babertl, Bedreddin İbn 
Has Bek. ömer b. Raslan el-Bulkinl ve 
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