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kıbasımı yapılan eser (f:fakfm 'Ömer Jjay

yam be-'Unvan-ı 'A lim-i Cebr, Tahran 1339 
hş. ) Rusça'ya (S. A. Krasnovoy - B. A. Ro
zenfeld, "Pervyy Algebraicheskiy Traktat" , 
lstoriko-Matematicheskiye issledovaniya, 
XV ]Moscow 1963 1. s. 445-472), İngilizce'
ye (Ali Rıza Amir Moez, "A Paper of Ornar 
Khayyarn" , Scripta Mathematica, XXXVIII 
1 ı 9681. s. 205-208) ve Fransızca'ya (R. Ras
hed- A Djebbar, L 'oeuvre algebrique d 'a l
Khayyam, Aleppo ı 98 ı) çevrilmiştir. 3. Ri

sôle fi'l-berôlıin 'a]{j mesô.'ili'l-cebr v e 'l

mu~iibele . Denklemlerin sınıflandırılma

sına ve her grubun çözüm yöntemlerine 
ilişkindir (Woepcke, L'algebre d 'Omar Al

kayyamf publiee, traduitee et accompag
nee d'extraits de manuscrits inedits, Paris 
ı 8 5ı ; Daoud S. Kas ir, TheAlgebra o{Omar 

Khayyam, NewYork ı 93ı ; H . ). ). Winter
W. Ara fat, "The Algebra of 'U mar Khayyarn", 
JRASB, XVI i 1 950J, s. 23-44). 4. Risô.le ii 
şer]J.i mô. eşkele min muşô.derô.ti Kita

bi Ö~lides. Öklid'in Elementler 'i üzerine 
bir yorumdur (Ta ki i rani, Risale der Şerf).-i 
Müşkilat-ı Muşaderat-ı Kitab-ı Öklfdis, Tah
ran 1314 h ş.; Abdülhamld Sa b ra 1 nşr.], RF 
sale f[ şerf).i ma eşkele min muşaderati Ki

tab Ö/s:lfdis, İ skenderiye 1381 ; Celaleddin 
H üm al , Jjayyamfname !, Tahran ı 346 h ş.; 
A. R. Amir Moez, '" Omar al-Khayyami. Dis
cussion of Difficulties of Euclid", Scripta 

Mathemaüca, XXIV/4 ]New York 19591. s. 
275-303; Khalil )aouiche, La theorie des 

paral/es en pay s d 'Jslam. Contribution ala 
prehistorie des geometries non-euclidien

nes, Pari s 1986). S. Nevruznô.me. İsfa
han'da Celall takvimi dahil kendi yönte
minde hazırlanan takvimler üzerinedir (M. 
Mlnovl ]haz. J, NevrOzname, Tahran 131 2 
hş . ; Muhammed Abbasl, Külliyyat-ı Aşar-ı 
Parsf-yi f:fakfm 'Ömer Jjayyam, Tahran 
1338 hş.) 6. Zic-i Melikşô.hi. Hayyam'ın 

kendi kurduğu gözlemevinde yapılan göz
lem sonuçlarını içerir (V. S. Segalya- A. P. 
Yushevicha, "Traktaty", Pervod Borisa A. 
Rosen{eld, Moskva 1962). 7. Mizô.nü'l-l}.i

kem ii İhtiyô.li ma'rifeti mi~dô.rey e~
~eheb v e 'l-ficJ_Q.a ii cismin mürekkebin 

minhümô.. Metal alaşımlarındaki altın ve 
gümüş miktarının cebirsel yöntemlerle be
lirlenmesi hakkındadır. Abdurrahman el
Hazin! tarafından tamamlanmıştır ve onun 
aynı adı taşıyan eserinin dördüncü kitabı
nın beşinci bölümü içerisindedir. 8. Fi'l

~ustô.si'l-müst~im . Hayyam'ın icat etti
ği hidrostatik teraziyle ilgili olup Hazini'
nin Mizô.nü'l-J:ıikem'inin yedinci kitabı
nın sekizinci bölümünde geçer. 9. Silsile-i 
Tertib (Risale fi Külliyyati 'l-vücüd). Dört 
bölüm halindeki eserde birinci ve ikinci bö-
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tümler Farablci ve İbn Sinacı kozmoloj inin 
temel öğeleri olan akıllar, nefisler ve un
surlarla madenler, bitkiler, hayvanlar ve 
insanlara, bunların aralarındaki ilişkilere 
dairdir. Üçüncü bölüm tümeller (külliyyat) 
ve kategoriler (makolat) , dördüncü bölüm 
hakikat konularını içerir (Abdülbaki Göl
pınarlı , Hayyam, RuMiler ve Silsi/at al
Tartfb ve İbn Sina'nın Tamcfd'i ve Tercü
mesi, istanbul 1953 ). 10. el-K.avl 'ale 'l
ecnô.s elieti bi'l-erba'. Eserde müzikte 
diatonik, kromatik ve harmonik olmayan 
tonlar ele alınır ve bu üç ton dışında 4/3 
oranıyla gösterilen dördüncü bir ton daha 
verilir (Rahlm Rızazade Melik, s. 49-64) . 
11. el-Kevn ve't-teklif (a.g. e., s. 321-342) . 
12. Cev.ô.b 'an şelô.şi mesô.'il: t.arure
tü't-tezô.d fi'l-'ô.lem ve'l-cebr ve'l-be~ii' 

(a.g.e., s. 411-422). 13. ez-Ziyô.' el-'a~li 
fi mevz (ı'i'J- ' iJmi'J-külJi (a.g.e., S. 369-
375). 14. Risô.le fi 'l-vücud (a.g .e., s. 395-
409) 15. Şerl}.u'l-müşkil min Kitô.bi'l

MCısi~a. 16. Levô.zımü'l-emkine . Fel
sefi bir eserdir (eserlerinin bir listesiy
le yazma nüsha la rı ve baskıla rı için bk. 
Youschkevitch- B. A Rosenfeld, Vlll , 33 1-
333; Rosenfeld- ih sanoğlu , s. ı 68-170) . 
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feld, "'Umar Khayyam", Ef2 (ing.). X, 827-834. 

li! Y AVUZ U NAT 

Fars Edebiyatında. Ömer Hayyam yaşa
dığı dönemde matematik, astronomi ve 
felsefe alanında büyük bir üne sahipken 
şair yönüyle tanınmarnıştır. Bunun sebebi 
onun şiirle ilgisinin zaman zaman rubal
ler kaleme almaktan ibaret oluş udur. Ru
bal, şairterin genellikle başkalarına açma
yı düşünmedikleri duygu ve düşünceleri
ni yansıttıkları, bir rahatlama vesilesi ola
rak gördükleri bir şiir kalıbı olup hemen 
her dönemde geri planda kalmıştır. Hay
yam da muhtemelen bu duygularını en kı
sa şiir kalıbı olan ruballere dökmüştür. Şa

irliği çok sonradan keşfedilse de Hayyam, 
İran şiirinde ruMiyi kendi adıyla özdeş
leştiren tek şair olmuştur. 

Hayyam'ın felsefi yönü ağır basan pek 
çok ruMisinde insanın yokluktan gelip yok
luğa gittiği ve bu sebeple içinde bulunu
lan anın iyi değerlendirilmesi gerektiği dü
şüncesi hakimdir. Hayyam varlığı bir mu
amma olarak görmekte ve bu muammayı 
çözmeye çalışmanın boşuna olduğunu söy
lemektedir. RuMl lerin ilgi görmesinde bu 
düşünceler yanında rubailerinin edebi açı

dan kendine has özellikleri de etkili olmuş
tur. Derin felsefi konuların yalın bir dille 
ifade edilmesi, az sözle çok anlamın dile 
getirilmesi (lcaz) ve her mısraın birbirini ta
mamlayacak şeki lde sıralanması bu özel
liklerin başlıcalarıdır. Her rubaide birbirini 
izleyen mısralar işlenen temayı olgunlaş
tırmada birer basamak görevi yapmakta, 
böylece dördüncü mısra ilk üç mısraın ça
tısını oluşturmaktadır. Rubrulerinde ortaya 
koyduğu düşüncelere bakılarak Hayyam'ın 

Arap şairi Ebü'l-Ala el-Maarri'den etkilen
diği söylenebilirse de Maarri'nin şiirlerinde 
felsefi yeis hakimken Hayyam'ın ruballe
rinde felsefi hüzün baskındır. 

Şiirlerinden har eketle Hayyam'ın şara

ba düşkün, sarhoş bir kişi olduğu yolun
da bir düşünce geliştirmek istenmişse de 



şairlerin, özellikle de süfi eğilimli olanların 
kullandıkları içkiyle ilgili kelimelerin tama
men sembolik anlam taşıdığı bilinen bir 
husustur. Nitekim klasik Türk edebiyatın
da şaraba karşı tavrı ve aynı zamanda din
darlığı ile bilinen birçok şair Hayyam'ı süfi 
bağlamında ele alıp onu bir aşk şairi ola
rak görür, şiirlerinde çokça kullandığı şa
rap ve şarapla ilgili kavrarnlara tasawufi 
anlamlar yükler. Bu sebeple Hayyam'ı me
lamlmeşrep bir şair diye kabul edip şiirle
rini buna göre yorumlamak gerekir. Şiir
de rubai kalıbına olan ilginin artmasında 
önemli rol oynayan Hayyam'ın İran şiirin
deki etkisi sadece bu kalıpla sınırlı kalma
mıştır. Birçok şairin gazel ve kıtalarında da 
Hayyam'ın izlerini görmek mümkündür. Bu 
bağlamda ünlü gazel şairi Hafız- ı Şlrazl' 

nin gazellerinin Hayyam'ı akla getiren özel
likler taşıdığı söylenebilir. 

Hayyam'a ait ruballeri ilk nakleden kay
nak Zahiri-i Semerkandl'nin 556 ( 1161) 
yılından sonra kaleme aldığı SindMdnô.
me'dir. Bu eserde şairi belirtilmeden ak
tarılan beş rubal daha sonraki kaynaklar
da Hayyam'ın ruballeri arasında zikredilir. 
Zahiri-i Semerkanôı diğer kitabı Agrô.zü's
siyô.se ii a'rô.zi'r-riyô.se'sinde de bu şiir
lerden birini nakleder. Hayyam'ı şair ola
rak zikreden ilk kaynak ise İmadüddin el
İsfahanl'nin Ijaridetü '1-kaşr adlı eseridir. 
Hayyam'ın ölümünden yaklaşık elli yıl son
ra yazılan bu eserde Hayyam, Horasan şa
irleri arasında sayılır. Fahreddin er-Razi, 
et-Tenbih 'ala ba 'zı süveri'l-Kur'ô.ni'l
'a;ç;im adlı risalesinde ilk defa Hayyam'ın 
adını anarak bir rubalsini nakleder. Ardın

dan Necmedôın-i Daye, Mirşô.dü '1-'ibô.d'ın
da Hayyam'ın iki rubalsini kaydedip bu ru
ba.llerin içeriğine ve Hayyam'a eleştiriler 
yöneltir. Veravinl'nin Merzübannô.me'sin
de (608-622/121 1-1225) Hayyam'ın üç ru
balsine şairin adı anılmaksızın yer verilir. 
Abdülkadir-i Aherl'nin Aktô.bü '1-kutbiy
ye'sinde Hayyam'a ait birkaç rubai zikre
dilmiş, Ata Melik el-Cüveynl'nin Tô.riJJ-i Ci
hô.ngüşô.'sı ile ( 658/1260) Hamdullah el
Müstevfi'nin Tô.riJJ-i Güzide'sinde de (730/ 

ı 330) birer rubalsi yer almıştır. Hayyam'ın 
on üç rubalsinin aktanldığı Bedreddin Ca
cerml'nin Munisü'l-aJ:ırô.r'ı (741/1340-41) 

bu konuda en önemli kaynaklardan sayıl
maktadır. VIII. (XIV.) yüzyılın sonuna kadar 
Hayyam'a nisbet edilerek zikredilen ruba
llerin toplam sayısı altmış altıya ulaşmış
tır. Daha sonraki kaynaklarda Hayyam'a 
ait olduğu ileri sürülen ruMllerin sayısı hız
la artmıştır. Hayyam'ın ruballeri ilk defa 
IX. (XV.) yüzyılda müstakil bir eserde top
lanmıştır. Yar Ahmed b. Hüseyin Reşldi-i 

Tebrizitarafından 868 (1464) yılında tas
nif edilen TarabJJ.ô.ne adlı kitapta Hayyam'a 
ait olduğu belirtilen 559 ruMiye konula
rına göre on başlık altında yer verilmiştir. 
Bundan sonra da Hayyam'a nisbet edilen 
ruMllerin sayısı artmaya devam etmiştir. 
Sald-i Nefisl, Nizarnl-i ArüZı'nin Çehô.r Ma
kaJe'sine yazdığı notlarda Hayyam'a ait 
olduğu ileri sürülen 1 224 rubal tesbit et
tiğini belirtmektedir. 

ömer Hayyam'ın XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında üne kavuşmasında ruMllerinin Ba
tı dillerine yapılan tercümelerinin rolü bü
yüktür. Daha önce bazı çeviriler yapılmışsa 
da özellikle Edward Fitzgerald'ın rubruler
den yaptığı serbest çeviri (London 1859. 

1868, 1872, 1879, 1889; rub.§.llerin çok sa
yıda Batı diline çevirisi için bk. Storey, 
V/2, s. 369-377) Hayyam'ın şiirleriyle dü
şüncelerinin Batı'da şöhret kazanmasın

da etkili olmuştur. Hayyam'a nisbet edi
len rubailerin sayısı derleyenlere ve neşre
denlere göre değişmektedir. Sencer Mir
za'nın neşrinde 464 (Tahran ı 86 ı), Mu
hammed Sadik Ali el-Leknevi'nin ilk neş
rinde 762, sonrakilerde 770 (Leknev 1878, 

ı 894, ı 909), Said-i Nefisl'nin neşrinde 443 
(Tahran ı 933) rubaı yer almaktadır. 

XX. yüzyılda Hayyam'a ait ruballerin tes
biti konusunda çalışmalar artmış, pek çok 
araştırmacı. ilk kaynaklardaki ruballeri esas 
alarak yüzlerce rubai arasından gerçekten 
Hayyam'a ait olanları belirlemeye çalışmış

tır. Bu konuyla ilk defa ilgilenen Rus şar

kiyatçısı Jukovski, J. B. Nicolas tarafından 
yayımlanan Hayyam ruballeri (ı 86 7) üze
rine yaptığı inceleme sonunda bunlardan 
seksen ikisinin yaklaşık kırk şaire birden 
nisbet edildiğini belirlemiştir. Jukovski'nin 
ardından Arthur Christensen, Friedrich von 
Rosen ve Christian H. Rempis gibi araş
tırmacıların gerçekleştirdiği çalışmalarla 

şairi belli olmayan ruballerin sayısı artmış, 
Hayyam'a ait olduğu kesinlik kazanan ru
ballerin sayısı iyice azalmıştır. Şarkiyatçıla

rın ardından İranlı araştırmacılar da Hay
yam'ın ruballerini tesbit için çalışmalar 
yapmaya başlamıştır. Bunlar arasında Sa
dık Hidayet, Muhammed All-i Fürügi, Ka
sım-ı Ganl ve All-i Deştl'nin çalışmaları dik
kate değer. Sadık Hidayet hazırladığı 

eserde ( Teraneha-yi ljayyam, Tahran ı 3 ı 3, 
1334, I 342 hş.; Türkçe tre. Mehmet Kanar, 
istanbul ı 999) Hayyam'a ait 143 ruMI tes
bit etmiş , Muhammed All-i Fürügi. Ka
sım-ı Ganl ile birlikte yaptığı çalışmada 
mevcut ruballer içinde 178'inin Hayyam'a 
ait olduğunu belirterek bu ruMileri bir 
kitapta toplamıştır (Ruba'iyyat-ıljayyam, 
Tahran 1321, 1340 hş.) Daha sonra All-i 
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Deştl, farklı bir araştırma ile ancak altmış 
beş rubalnin Hayyam'a ait olabileceği so
nucuna varmıştır (Demi ba ljayyam, Tah
ran ı 344, ı 348 hş.). Buna rağmen Hay
yam'ın gerçek ruMllerinin tesbiti konusu 
henüz çözüme kavuşturulmuş değildir. 

Hayyam'ın şair kişiliğiyle Doğu'da daha 
erken dönemlerde (IX./XV yüzyıl) şöhrete 
kavuştuğu, Sa'dl-i Şlrazl, Mevlana Celaled
din-i Rüml ve Hafız-ı ŞlraZı'nin şiirlerinin 
yanı sıra Hayyam'ın ruballerinin de özel
likle Hint yarımadasında edebi içerikli top
lantılarda okunduğu bilinmektedir. XX. 
yüzyılda Hindistan ve Pakistan'da Hayyam 
ruMllerinin defalarca Hintçe ve Urduca'
ya çevrildiği görülmektedir. Bunların bir 
kısmının ruballerin İngilizce tercümele
rinden yapılması dikkat çekicidir (Hint alt 
kıtasında Hayyam'ın ruballeriyle ilgili ça
lışmalar için bk. M. İsmailpQr, IV, 1098-

1 105) 

ömer Hayyam'ın Türkiye'de şair yönüy
le Hatız-ı Şlrazi, Sa'di-i Şlrazi, Feridüddin 
Attar ve Abdurrahman-ı Cami gibi şairler 
kadar tanındığı ve şairler üzerinde etkili 
olduğu söylenemezse de Türkiye kütüp
hanelerinde Hayyam'a nisbet edilen ruba
llerin el yazmaları Hayyam'ın eski dönem
lerden beri tanınıp okunduğunu göster
mektedir. XIX. yüzyıldan itibaren Türkiye'
de Hayyam'ın rubrulerine olan ilginin art
masıyla birlikte Hayyam'ın şiirleri üzerine 
birçok yazı yazılmış ve ruballerin birçok 
tercümesi yapılmıştır. Ruballerin bilinen 
en eski Türkçe çevirisi Muallim Fevzi'ye 
aittir. Onun bazı ruMllerin düz yazı ter
cümelerinin yanı sıra Hayyam hakkındaki 
makalelerini de kapsayan Hayyô.m adlı 
çalışması önce Tercüman-ı Hakikat'in 
1885-1886 yıllarındaki sayılarında yayım
lanmış, ardından kitap haline getirilmiş
tir (İstanbul ı 303). Daha sonra günümü
ze kadar başta Abdullah Cevdet'in tercü
mesi (İstanbul 1914) olmak üzere onlarca 
tercüme yayımlanmıştır. Bunlar arasında 
Hüseyin Daniş ile Rıza Tevfik'in hazırladı

ğı RubQiyyô.t-ı Ömer Hayyô.m (İstanbul 
1340), Hüseyin Rifat'ın Rubô.iyyô.t-ı Hay
yum ve Manzum Tercümeleri (İstanbul 
ı 926), Feyzullah Sacit'in Hayyum'ın Ru
bô.ileri ve Manzum Tercümeleri (İstan
bul ı 929), Ahmed Hayyat'ın Rubô.iyyô.t-ı 
Ömer Hayyô.m (İstanbul ı 93 ı), Asar Ha
Jet Çelebi'nin Ömer Hayyô.m (İstanbul 
ı 954), Rüştü Şardağ'ın Ömer Hayyum'ın 
RuMileri (İzmir 1959, 1 960), Yahya Kemal 
Beyatlı'nın Hayyam Rubuilerini Türkçe 
Söyleyiş (İstanbul 1 963), Mehmet Nuri 
Gençosman'ın Hayyum'dan Rubô.iler 
(Ankara ı 963), Hamamizade Mehmed İh-
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san'ın Ömer Hayyô.m Rubô.ileri (İstanbul 
1966), Yakup Kenan'ın (Necefzade) Ömer 
Hayyô.m ve Rubô.ileri, İran Edebiyatı
na Toplu Bir Bakış (İstanbul 1968), Sa
bahattin Eyüboğlu'nun Ömer Hayyô.m
Dörtlükler (İstanbul 1971 ), Abdülbaki Göl
pınarlı 'nın Hayyam ve Rubaileri (İstan
bul 1973), Ahsen Gürtin'in Ömer Hay
yô.m-Rubô.iler (İstanbul 1975) başta ge
lir (Türkiye'de 2000 yılına kadar yayımian
mış Hayyam tercümeleri konusunda bk. 
Andı , sy. 7 [ 1999]. s. 9-29; rubailerin çeşit
li dünya dillerine tercümeleri için bk. Fa
tıma EngOranl- Zehra EngOranl, b k. bi bl.). 
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L 

il HiCABİ KIRLANGIÇ 

ÖMER HiLMi EFENDi 
(1842-1889) 

Osmanlı hukukçusu. 
_j 

22 Receb 1258'de (29 Ağustos 1842) 

dünyaya geldi. Müderris ve dersiam Kari
nabadl Hoca Abdurrahman Efendi'nin oğ

ludur. Kaynaklarda doğum yerinin İstan
bul olduğu kaydedilirse de Meşihat Arşİ
vi'ndeki dosyasında bulunan kendi el ya
zısıyla hal tercümesinde Karinabad'da doğ
duğu belirtilir. Küçük yaşta hfıfızlık yap
tıktan sonra pek çok hocadan faydalandı . 

Muhaddis Şeyh Ebü'l-Kasım Efendi'den 
ŞaJ:ıJJ:ı-i BuJ.].ô.rJve SaJ:ıJJ:ı-i Müslim'i oku
du, Kazasker Tikveşli Yusuf Efendi'den ica
zet aldı. Aralık 1862'de Fatih Camii'nde ders 
akutmaya başladı, ardından Fetvahane-i 
Ali Pusula Odası'na girdi. 8 Ocak 1870'te 
Fetvahane-i Ali Fetva Odası müvezziliğine 
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tayin edildi, daha sonra Fetvahane-i All 
başmüsewidi oldu. Bu görevde iken Me
celle Cemiyeti'ne girdi. 5 Ağustos 1876'
da Evkaf-ı Hümayun Müfettişliği müste
şarlığına, ertesi yıl Fetvahane-i All fetva 
eminliğine getirildi. Kasım 1876'da Kudüs 
mevleviyeti, Eylül 187Tde Haremeyn mev
leviyeti payesini elde etti. 21 Şubat 1879'
da ikinci defa Evkaf müsteşarlığına tayin 
edildi. 28 Aralık 1882'de DefterEmaneti 
şer' memuru oldu. 11 Temmuz 1885'te İs- . 
tanbul mevleviyeti payesini aldı. 1 Haziran 
1888'de Mahkeme-i Temylz Hukuk Daire
si üyeliğine getirildi, bir ay sopra Mahke
me-i Temylz'in birinci reisi oldu. Bu sıra

da Hukuk Mektebi'nde İslam hukuku ve 
Mecelle üzerine dersler verdi. ll. Abdül
hamid'e jurnal edilmesi sebebiyle saraya 
çağrılarak sorguya çekildi. Jurnalin konu
su bilinmemekle birlikte Ahmed Cevdet 
Paşa'nın notlarından hareketle Şeyhülislam 
İmam-ı Sultani Hasan Hayrullah Efendi ta
rafından verilen Sultan Abdülaziz'in hal'i 
fetvasıyla ilgili olduğu tahmin edilmekte
dir. Mabeyin başkatipliğinde bulunan dos
tu Süreyya Paşa'nın yardımıyla hakkında 
muamele yapılmayan Ömer Hilmi Efendi 
bu olayın hemen ardından 2 Reblülewel 
1307 (27 Ekim 1889) tarihinde vefat etti. 
Mezarı Fatih Camii hazlresindedir. Mecel
le heyeti içinde yer alan Ömer Hilmi Efen
di'nin bilhassa son dört kitabın hazırlan
masında önemli hizmetleri görülmüştür. 

Mecelle'nin 13 ve 14. kitaplarında re'isü'l
müsewidln, 15 ve 16. kitaplarda Evkaf 
müfettişi müsteşarı unvanıyla mührü var
dır. Ahmed Cevdet Paşa'nın fıkıhla ilgili 
meselelerde kendisine yapılan müracaatla
rı ömer Hilmi Efendi'ye yönlendirdiği nak
ledilir. Eserlerinden derin bir fıkıh bilgisine 
ve sistematik hukuk düşüncesine sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserler i. 1. İthô.fü'l-ahlô.f ii ahkô.mi'l
evkiif. Mecelle'nin ikmal ve tadil çalış
maları sırasında müellife verilen vakıf ko
nusundaki hazırlık görevi çerçevesinde ya-

zılmıştır. Mecelle tarzında maddeler ha
linde kaleme alınan eser, Mecelle gibi res
miyet kazanmamakla birlikte vakıfla ilgili 
hukuki meselelerin çözümünde temel baş
vuru kitabı olmuştur. Müellifin vefatından 
sonra yayımlanan eserde (İstanbul 1307) 

vakfa dair terimlerle hukuki terimierin yer 
aldığı mukaddimeden sonra yirmi bir bö
lüm halinde vakıf hukuku ayrıntılı biçimde 
ele alınmaktadır. İthô.fü'l-ahlô.f'ın sözlük 
ilavesiyle transkripsiyonlu neşri Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır 
(Ankara 1977 [?]) . Ayrıca İsmet Sungur
bey'in yayımladığı eserin birinci bölümün
de transkripsiyonlu metin yer almaktadır 
(Karinabad'izade ömer Hilmi- İsmet Sun
gurbey, Eski Vakıfların Temel Kitabı, istan
bul 1978). Aydın Tuncay'ın Eski Vakıf Hü
kümlerimiz ve Vakıflarla İlgili Bazı İn
celeme ve Sorunlar adlı eserinin (İstan
bul 1984) üçüncü bölümünü de bu kitap 
oluşturmaktadır. Boyabadl Hafız Halil Şük
rü adına neşredilen Ahkô.mü'l-evkiif (İs
tanbul 1329) İthô.fü'l-ahlô.fın aynen neş
rinden ibaret olup ilginç bir intihal örneği 
teşkil etmesi yanında eserin gördüğü il
ginin de bir göstergesidir. İthô.fü'l-ahlô.f 
Fransızca'ya (tre. C. G. Stavrides-Simon, 
Lois regissant les proprietes dediees, Dah
dah, Marseille 1895) ve Kıbrıs'ta İngiliz ha
kimleri tarafından mahkemelerde kulla
nılmak üzere İngilizce'ye (tre. C. R. Tyser -
D. G. Demetriades, A Gi{t to Posterityon 
the Laws of Evqaf, Nicosia 1922) çevril
miştir. Ali Himmet Berki'nin eserin Arapça 
çevirisinin yapıldığı şeklinde verdiği bilgi 
teyit edilememiştir. z. el-Ahkô.mü'l-mer
gübe (İstanbul 1296). Fetva emini oldu
ğu sırada telif ettiği bu eserde m'iri arazi 
ahkamına dair fetvaları toplayan Ömer 
Hilmi girişte, fetva kitaplarında yer alan 
eski kanunlara göre verilmiş fetvaların ce
vaplarının yeni kanunlara göre değiştirildi

ğini belirtmektedir. 3. Ahkô.mü'l-arô.zl. 
el-Ahkô.mü'l-mergübe'nin gördüğü rağ
bet üzerine ilavelerle birlikte yeniden yapı
lan neşridir (İstanbul 1300, 1301). Her iki 
eser Uryan'izade Esad Efendi'nin şeyhü
lislamlığı döneminde neşredilmiş olmakla 
birlikte fetvaların kime ait olduğuna dair 
herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. 4. 
Mi'yô.rü '1-adô.le (İstanbul 130 ı). Ceza hu
kukuna dair fıkhl hükümterin Mecelle tar
zında bir araya getirildiği bu eserle müel
lifin vakıfla ilgili diğer kitabının Mecelle'
nin devamı olarak hazırlandığı kaydedilir 
(Ebül'ula Mardin, Medeni Hukuk Cephe
sinden Ahmed Cevdet Paşa, s. 178). 247 
maddeden oluşan, arada bazı şerhterin ya
pıldığı eserin sonunda Ömer Hilmi Efen-


