aþa Ktp., nr. 531)
adar ulaþan þerhnda Muhammed
nesî, Bostanzâde
fa Uþþâký, Murtan, Hâfýzüddin ensuf b. Ýbrâhim eþfa Efendi b. Mufa Efendi b. Mueliyyüddin et-Tar.
r bölümünü iþlea hac babýný þermmed b. Sâlih’in
nseki Mülteša’lKtp., Bayezid, nr.
gili bir hükmün iki
âde Esad Efendi’e Ktp., Yazma Ba13, Kasîdecizâde
, vr. 110-111; ÝÜ
231) ve ferâiz baAli b. Muhammed
’l-enhur £alâ fer’u (Süleymaniye
labilir. Ýbn Abdürâiz babýný Æalâßintešå ferâßidi’lale getirmiþ, yakeseri Muhammed
a¼îšu’l-maÅtûm
ûm adýyla þerhet-

ecmû£atü Resâßili

nbul 1325, II, 185-

arasýnda Dramalý
Efendi (Ýstanbul
Haydar (Ýstanbul
defa basýlmýþtýr.
Þeyhîzâde, Sivâsî,
sýra el-Hidâye
in Câmi£u’r-ruanefî literatürüni müellif de metralarýna anlamayý
oymuþtur.
tercüme ve þerhi meydana getirin 1073’te (1663)
hire’si (Süleyma5; Beyazýt Devlet
Mültešå’nýn muhmesidir. Mehmed
hîmî (TSMK, Emabrâhim b. Abdulr Ýl Halk Ktp., nr.
dülvehhâb el-HâKtp., Bayezid, nr.
kredilmelidir. Mid Efendi’nin çevi-
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risi Mültešå tercümeleri içinde en meþhur olanýdýr. Aslýnda geniþ bir Türkçe þerh
olan bu eseri kaleme almaya Mevkufâtî’yi
teþvik eden kiþinin, döneminin edip ve
ilim adamlarýnýn Türkçe eserler yazmasýna vesile olan Sadrazam Kemankeþ Mustafa Paþa olduðu anlaþýlmaktadýr (Mevkufâtî, I, 4). el-Hidâye ve Mütûn-i erbaa
þerhlerinin yaný sýra nevâzil literatüründen de istifade edilerek hazýrlanan bu eserin birçok baskýsý yapýlmýþtýr (Bulak 1250,
1254, 1294; Kahire 1256, 1284; Ýstanbul
1266, 1269, 1276, 1290, 1291, 1302, 1306,
1308, 1309, 1312, 1318, 1320). Ahmet Davudoðlu, Zülkarneyn Tatlýlý ve Þevket Gürel tarafýndan Mülteka Tercemesi adýyla
hazýrlanan neþrinde ise (I-II, Ýstanbul 19801983, 1986) metin sadeleþtirilmiþ ve eserdeki bazý bahisler hazfedilmiþtir. Mustafa Uysal’ýn Mültešå tercümesinde (Ýstanbul 1979) metin paragraflara ayrýlmýþ, yeniden harekelendirilmiþ ve Behcetü’l-Fetâvâ, Fetâvâ-yý Feyziyye, Fetâvâ-yý Ali
Efendi, Fetâvâ-yý Netîce gibi fetva mecmualarý, Mecma£u’l-enhur, Ferâßid ve elMevš†fât þerhleriyle geç dönem Hanefî
literatüründen zengin iktibaslarla açýklanmýþtýr.

Suleiman the Magnificent, Cambridge 1913, s.
153, 318; Osmanlý Müellifleri, I, 183-184; Serkîs, Mu£cem, I, 13; II, 1170; B. Miller, “The Curriculum of the Palace School of the Turkish Sultans”, The MacDonald Presentation Volume,
Princeton 1933, s. 314; Brockelmann, GAL, II,
57; Suppl., II, 643; Abdürrezzâk el-Hilâlî, TârîÅu’t-ta£lîm fi’l-£Irâš fi’l-£ahdi’l-£O¦mânî, Baðdad
1959, s. 99; Uzunçarþýlý, Ýlmiye Teþkilâtý, s. 115;
R. Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge 1969, s. 268; Y. Meron, L’obligation alimentaire entre epoux en droit musulman hanefite,
Paris 1971, s. 10, 64, 65; a.mlf., “The Development of Legal Thought in Hanefi Texts”, St.I,
XXX (1970), s. 116; Abdülcebbâr Abdurrahman,
ZeÅâßirü’t-türâ¦i’l-£Arabî el-Ýslâmî, Basra 1401/
1981, I, 25; Þükrü Selim Has, A Study of Ibrahim Al-Halabi with Special Reference to the
Multaqa (doktora tezi, 1981), University of Edinburgh, tür.yer.; a.mlf., “The Use of Multaqa’l-Abhur in the Ottoman Madrasas and Legal Scholarship”, Osm.Ar., VII-VIII (1988), s. 393-418; M.
Akif Ersoy, Safahat (nþr. Ertuðrul Düzdað), Ýstanbul 1991, s. 403; Kåmûsü’l-a‘lâm, I, 568.

M. D’Ohsson’un çalýþmasýndan sonra
XIX. yüzyýlda Henri Sauvaire Mültešå ve
Mecma£u’l-enhur þerhini özet halinde
Fransýzca’ya tercüme etmiþtir (Marseilles
1876, 1882). Joseph Schacht, tanýnmýþ eseri An Introduction to Islamic Law’ýn
(Oxford 1969) Ýslâm hukukunu modern
hukukun sistematik tasnifine göre tanýttýðý kýsmýnda (s. 112-198) Mültešå’yý esas
almýþ ve bu kýsmý yer yer Mültešå’dan
yaptýðý serbest tercümelerle meydana getirmiþtir.
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bir yerde
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biçimde baþ
üzerinde
duvara
uzatarak
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hadislerde
dualarýn
beBazý
örtüsüne
sýkýca Mültezem’in
tutunup dua ve
niyazkabul
edildiði tavsiye
mübarek
bir yer de
olduðu
beda bulunmak
edilmiþse
izdihamdan dolayý günümüzde bunun yapýlmasýna imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.
Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in ar-

lirtilmiþ (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V,
164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315; Kalyûbî, II, 108), Hz. Peygamber ile sahâbe
ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua
ettiði nakledilmiþtir (Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 54; Fâkihî, I, 162). Nevevî bu rivayetlerin zayýf olduðunu, ancak amellerin faziletine dair zayýf hadisler hakkýnda ulemânýn müsamaha gösterdiðini kaydeder
(el-Mecmû£, VIII, 260-261). Resûl-i Ekrem
ve ashabýn bazý uygulamalarýndan hareketle (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 132;
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 164), Hacerülesved istilâm edildikten sonra göðsü ve sað yanaðý Kâbe duvarýna yaslayýp
sað el Kâbe kapýsý, sol el Hacerülesved hizasýna gelecek þekilde elleri dik ve açýk
biçimde baþ üzerinde duvara uzatarak Kâbe örtüsüne sýkýca tutunup dua ve niyazda bulunmak tavsiye edilmiþse de izdihamdan dolayý günümüzde bunun yapýlmasýna imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.
Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in arkasýnda iki rek‘at tavaf namazý kýlýp zemzem içtikten sonra Safâ’ya çýkmadan önce Mültezem’de durup dua etmek müstehaptýr. Þâfiî kaynaklarýndan anlaþýldýðýna
göre kudûm tavafýnýn arkasýndan Mültezem’de dua edip iki rek‘at tavaf namazý
kýlmak, vedâ tavafýndan sonra ise iki rek‘at
tavaf namazýný kýlýp zemzem içtikten sonra Mültezem’de dua etmek menduptur
(Gazzâlî, I, 258, 265; Kalyûbî, II, 108, 125;
krþ. Nevevî, VIII, 259).
Hac görevini ifa eden kimse vedâ tavafýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý veya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zikredilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
senin evin, kul senin kulun ve senin kullarýnýn çocuðudur. Emrime verdiðin vasýtalarla beni ülkelerinde dolaþtýrýp gezdirdin ve nimetine eriþtirdin, hac ibadetini
yerine getirmemde bana yardým ettin.
Eðer benden razý olduysan rýzaný arttýr,
onu eksik etme, esirgeme. Eðer razý olmadýysan nerede ise evim haline gelen ve
ruhumda yer eden evinden uzaklaþmadan
bana ihsanda bulun. Eðer izin verirsen
artýk ayrýlma zamaným geldi. Senden ve
evinden asla vazgeçmiyor, yüz çevirmiyorum. Allahým! Bedenime saðlýk ve âfiyet
ihsan et, dinim konusunda beni kötülüklerden koru. Dönüþümü hayýrlý kýl, ölünceye kadar beni tâat ve ibadetinden ayýrma, dünya ve âhiretin iyiliklerini nasip eyle. Sen her þeye kadirsin” (Ahmed b. 551
Hüseyin el-Beyhaký, V, 164; Ýbn Kudâme, III,
462-463). Bazý Hanefî kaynaklarýnda bundan farklý bir dua metni de kaydedilmektedir (Ebû Mansûr Muhammed b. Mükerrem el-Kirmânî, I, 627-628; Osman b. Ali
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ÿMehmet Þener

–
MÜLTEZEM

Hac görevini ifa eden kimse vedâ tavafýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý veya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zikredilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
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