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ran bir dostunun Ayzab'daki vekiline, "Na
sır'a dilediği her şeyi benim hesabımdan 
ver" şeklinde bir açık ödeme emri çekti
ğine dair kaydettiği bilgi dostlar arasın
daki güveni yansıtması açısından ilginçtir 
(a.g .e., 1, ı 19-120). İslam'ın doğuşundan 
sonraki birkaç yüzyıl içinde iktisadi ve ti
cari hayatın canlanmasıyla beraber alacak 
veya borcun bir yerden başka yere nakli
ni sağlayan sak ve süftece gibi araçların 
yaygınlık kazandığı ve cehbezlerin bunda 
önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır (bk. 
HAVALE; SÜFTECE). 

Borç Senedi. Cahiliye döneminden beri 
kullanıldığı bilinen borç senetleri de (hüc
cetü'd-deyn, zikrü hak) sak adıyla anıl
maktadır. Bunlara borcun miktarından 
başka şahitlerin adları ve vade yazılmak
tadır. Borç senetleri kefilleri de içeriyorsa 
aynı zamanda kefaletname özelliği taşır. 
Birden fazla alacaklıya olan borçları ikrar 
eden senetierin düzenlenmesi meşru gö
rülmüştür. Mecelle'de, "Mükatebe mu
hatabe gibidir" (md. 69) ve, "Kitabetle ya
ni yazı ile ikrar !isan ile ikrar gibidir" (md. 
1606) maddelerinde belirtildiği üzere il
mühaber, mahkeme sicili, mektup ve ti
cari defterlerle diğer hususi evrak vb. ya
zılı belgeler ikrar vasıtası olarak kabul edil
mektedir (md. 1606-1612) . Kadı yetimin 
parasını borç senedi düzenleyerek ikraz 
edebilir. Alacağın ayn karşılığında devri 
meselesi tartışmalıdır. İmam Züfer'e gö
re mesela 1 000 dirhemlik bir sakkin peşin 
1 00 dinara satışı dirhemlerin akid mecli
si dağılmadan teslim edilmemesi halinde 
caiz değildir. Şa'bi, üçüncü bir şahıs üze
rindeki alacağı belgeleyen sak ile kumaş 
veya buğday gibi bir mal satın alınmasını 
(deyn ile aynın değiştirilmesini) garar, il
gili akdi de fasid saymıştır; kabıettiği sak 
elinde telef olan satıcı onun nakdi karşılı
ğını tahsil hakkına sahiptir. İbrahim en
Nehai sak ile mal mübadelesine cevaz ve
rirken Süfyan es-Sevri, sak sahibinin borç
luya aynın satıcısının huzurunda borcunu 
ikrar ettirmesi şartıyla caiz olduğu kana
atindedir. 

Abbasi Halifesi Me'mün'un arşivinde, 
Abdülmuttalib b. Haşim'in San'alı bir Him
yeri'den istendiğinde ödenecek 1000 yeni 
ölçek dirhemi tutarında alacağı olduğunu 
belgeleyen deri üzerine yazılı bir borç sene
di bulunduğu rivayet edilmektedir. Saha
bilerin kredi işlemlerinde toplamları önem
li yekün tutan borç senetleri kullandıkia
rına dair çeşitli örnekler vardır (Kallek, s. 
82). Kudame b. Ca'fer, ilk dönemlere ait 
saklerde meblağ yazılırken -piyasada fark
lı dirhemler dolaştığı için- sikkenin ağırlı-

586 

ğının da belirtildiğini, ancak buna stan
dartiaşma sebebiyle kendi devrinde gerek 
kalmadığını söylemektedir ( el-Ijarac, s. 61 ). 
Borç senetleri zamanla çok yaygınlaşmış
tır. Abbasiler döneminde Basra, Küfe ve 
Bağdatlı tacirler devamlı olarak Mağrib'e 
mal sevkediyor, orada düzenlenen şahitli 
saklerle muamele yapıyorlardı. İbn Havkal, 
Muhammed b. Ebu Sa'dün adında Sicil
mase asıllı bir tacir tarafından Evdeguşt

lu (Merrakeş) Ebu İshak İbrahim b. Ab
dullah lehine düzenlenmiş ve şahitlerce 
onaylanmış 42.000 dinarlık bir borç sene
di gördüğünü, Doğu islam topraklarında 
bu tutara ulaşan saklerin varlığını duyma
dığını kaydetmektedir (Şaretü 'l-art, s. 61, 
99, 100). 
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~ CENGiz KALLEK 

Osmanlılar'da. Osmanlılar'da sak daha 
ziyade hukuki sahaya ait bir terim olmuş
tur. Bazı tanırnlara göre sak, kadı tara
fından dava konusu olan hadiseye ve bu 
husustaki hükmüne dair düzenlenen bel
gedir. Şer'i mahkemelerde sicil defterle
rine kaydedilip tarafiara verilen hüccet, 
i'lam, temessük vb. belgelerin yazılış usu
lü sakk-i şer'i diye bilinir (Uzunçarşılı, s. 
116). Ebüssuüd Efendi'nin kadının hük
mü bulunan ve bulunmayan sakler ayırı
mı da sak kavramının mahkemelerde dü
zenlenen hüccet ve i'lamlar hakkında kul
lanıldığını gösterir. Mahmud Hamza si
cil , sak, hüccet, vesika, mahzar gibi kav
ramlar hakkında bilgi verirken hücceti "üze
rinde kadının tasdikyazısı bulunan belge", 
sakki ise "tasdik yazısı bulunmayan belge" 
olarak tarif eder (Risale fi tıaleli'l-meJ:ıaçf.ır 
ve's-sicillat, s. 2). Süleyman Şeyhl, müra
faa esnasında davacı ve davaimm ifadele
rini şer'a tatbik ederek yazmaya sak den
diğini belirtir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet 
dönemlerinde yazılan bazı eserlerde sak 
kavramının "tatbikat ve tatbikata dair 
numune" anlamında kullanıldığı görülür 
(Şevki, s. 5) . Netice olarak sak kavramı
nın "mahkemelerde belgelerin yazılma iş
lemi ve belgelerin yazılma usulü" mana
sma geldiği gibi mahkemelerde yazılan 
i'lam, hüccet ve belgeler için de kullanıl
dığı söylenebilir. Ancak teknik anlamda 
sakkin mahkemelerde yazılıp kadının tas
dik yazısını içermeyen belge olduğu anla
şılır. Bu tür belgelerin bir araya getiril
mesi suretiyle oluşturulan sak mecmu
aları mahkemelerde belge düzenieyecek 
olanlar için kılavuz vazifesi görmektedir. 
Hacibzade, bu belgeler ve bunların yazıl
ma usulünü konu edinen ilm-i sakke dair 
ayrıntılı bilgi verdiği eserinin mukaddime
sinde bu ilmin şürüt, kitab, hüccet. ve
sika gibi çeşitli adlarını zikreder. Osman
lı öncesinde genellikle şürüt kullanılırken 
Osmanlı döneminde bunun yerini sakkin 
aldığı söylenebilir. Hacibzade bu ilmin ko
nusunu "mahzar ve siciliere yazılan şey
lerden bahsetme", gayesini de "en güzel 
terkiplerle yazmayı öğretme" olarak be
lirtir (Bidaatü 'l-hükkam, vr. 2"). 



Sak Mecmuaları . Mahkemelerde kayda 
geçirilecek belgelerin önce kiltip tarafın
dan müsveddesinin yazıldığı ve müsved
delerin kadı tarafından onaylanmasından 
sonra temize çekildiği bilinmekte, bu müs
veddelerin katib, naib ya da kadılar tara
fından toplandığı sak mecmuası müellif
Ierinin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Müs
veddeleri toplayanlardan bir kısmı, bun
ların arasından seçtikleri belgeleri temize 
çekerek bir araya getirmek suretiyle sak 
mecmuaları oluşturmuştur. Temize çek
me işleminin basit bir tashihten ibaret ol
madığı, konuyla ilgili fıkıh ve fetva kitap
larında yer alan hükümlerin gözden geçi
rildiği , daha önce yazılan sak mecmuala
rıyla mukayese edildiği ve ibarelerin yeni
den ele alındığı yine müellifler tarafından 
belirtilmektedir. Sak mecmualarının öne
mini arttıran bir diğer husus, bunları mey
dana getirenierin uzun yıllar mahkeme
lerde görev yapmış ilim ehli kimseler ol
ması ve bu mecmuaların genellikle daha 
üst rütbeye sahip ilmiye mensupları tara
fından tashih edilmesidir. Mecmualarda 
yer alan saklerde formüle edilmiş ifadele
rin belli bir sıraya göre dizildiği dikkati çe
ker. Bu durumun herhangi bir şeyin at
lanmasını önlediği ve yazılan müsvedde
leri onaylamak üzere okuyan kadının en 
ufak bir eksikliği farketmesini sağladığı 
düşünülebilir. Ayrıca bunun farklı mahke
melerde kayda geçirilen belgeler arasın
da hukuk dili ve hukuki yaklaşım açısın

dan birlik sağladığı da söylenebilir (İpş ir

li, s. 161-162) Tesbit edilebilen XVI. yüz
yıl ortalarına ait sak mecmualarında yer 
alan saklerin tamamının Arapça olmasına 
karşılık aynı yüzyılın sonlarına doğru bir 
kısmı Arapça, bir kısmı Türkçe saklerden 
oluşan eserlerle karşılaşılmaktadır. XVII. 
yüzyılın başlarında büyük çoğunluğunun, 
sonrasında ise artık tamamının Türkçe ya
zıldığı görülür. 

Osmanlı döneminde yazılan fetva kit ap
larında önemli ölçüde fıkıh eserlerinde yer 
alan tasnifler geçerli olmakla birlikte sak 
mecmularında genellikle bu tasnife uyul
madığı, sak mecmualarının kendi araların
da bile tasnif yönünden her zaman birbiri
ne benzemediği dikkati çeker. Özellikle 
XVI. yüzyıl ve XVI I. yüzyıl başlarına ait 
olanlarda birbirine yakın konuların tek bir 
bölüm altında toplandığı görülür. Daha son-

raki dönemlerde ise tıpkı fıkıh ve fetva ki
taplarında olduğu gibi her bir konu ayrı bir 
bölümde ele alınmıştır. Sak mecmuaları
nın fetva kitaplarıyla paralellik arzeden bir 
yönü de bilhassa son devirlerde yazılan 
bazı mecmualarda nakillere yer verilme
sidir. 

XVI. yüzyılda kaleme alınan mecmualar 
önemli ölçüde hüccetlerden oluşmakta, 
bunun yanı sıra i'lam ve nakiller de bulun
maktadır. XVII. yüzyılın başlarından itiba
ren hüccet, i'lam ve naklllerin yanı sıra 

maruz, mürasele, tevdh-i cihat, mahzar, 
tezkire gibi belgelere rastlanır. Aslında bir 
belge çeşidi olmayıp belgelerin içinde yer 
alan kısımlardan olan dlbace, elkab ve im
zalara da bazı mecmualarda müstakil ola
rak yer verilmiştir. XVI. yüzyılda büyük ço
ğunlukla kısa hüccetlerden oluşan eser
ler XVII. yuzyılda yerlerini uzun i'lamlar
dan oluşan eseriere bırakmıştır. Bu yüz
yıldan sonra sak mecmualarında genel
likle i'lamlar daha fazla yer almaya başla
mıştır. Dikkat çeken bir diğer husus sak 
mecmualarında mevcut belgelerin XVI. 
yüzyıldan itibaren uzatılmasıdır. İlk uzat
manın Arapça'dan Türkçe'ye geçişte orta
ya çıktığı söylenebilir. Arapça'dan Türkçe'
ye geçişte adeta Arapça belgelerin tercü
meleri verilirken zamanla Türkçe hukuk di
linde değişmeler olduğu, yeni kavram ve 
terkipierin ilave edildiği, buna paralel ola
rak belgelerin biraz daha uzadığı görül
mektedir. 

Sak mecmualarının daha önce siciliere 
kaydedilen belgelerden oluşturulması za
man itibariyle şer'iyye sicillerinden sonra 
geldiğini ortaya koyar. FarOkı'nin siciller
de kaydedilen belgelerde üs!Qp, terkip ve 
tertip açısından İstanbul'dan taşraya, bü
yük şehirlerden küçük şehirlere doğru ya
yılan bir modelden söz edilebileceği şek
lindeki tesbiti de (Tarih Boyunca Paleog· 
rafya ve Diplomatik Semineri, s. 208) göz 
önünde bulundurularak İstanbul , Bursa 
ve Edirne gibi şehirlerde kadı ve katipierin 
katkılarıyla Türkçe hukuk dilinin oluşup 
gelişmesine paralel biçimde siciliere kay
dedilen belgelerde meydana gelen deği
şimierin zamanla önce sak mecmuaları
na ve bu mecmualar vasıtasıyla taşra ve 
küçük şehirlere yayıldığı söylenebilir. 

Belli başlı sak mecmuaları şunlardır : XVI. 
yüzyıl: EbüssuQd Efendi, Biçla'atü'l-]ftiçli 
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li-iJ:ıtiyacihi fi'l-müsta]fbel ve'l-ma:i:i; Pir 
Mehmed b. Musa b. Mehmed ei-Bursevl, 
Biçla'atü'l-]façli li-iJ:ıtiyacihi ileyh fi'l
müsta]fbel ve'l-mazi; Hamza Karahisa
r!, Mühimmatü '1-]fuçlat li-iJ:ıtiyacihim 
ileyh ii külli 'l-mühimmat; Derviş Meh
med b. Mevlana Eflatun, Şakk-i Derviş 
MeJ:ımed. XVII. yüzyıl : Baldırzade Meh
med Efendi, Sakk-i Baldırzade (Kitabü's· 
Sak, Sukük); Mehmed b. Derviş Mehmed 
es-Sani ei-Edirnev'i, Sakk-i Sani-i Edir
nevi; Mustafa b. Şeyh Mehmed, Ravza
tü'l-kudat fi'l-mehadıri ve's-sicillat; 
Hacibzade Muhammed b. Mustafa b. Mah
mud ei-İstanbull, Bidaatü'l-hükkam ii 
ihkdmi'l-ahkdm; Hızır b. Osman, Sakk-i 
Hızır. XVIII. yüzyıl: Mehmed b. Abdullah 
MOsazade, Tuhfetü'l-kitfıb; Şanizfıde Meh
med Ataullah'ın babası Hacı Mehmed Sa
dık Efendi, Bedayiu's-sukuk; Debbağza
de Nurnan Efendi, Tuhfetü's-sukuk. XIX. 
yüzyıl: Çavuşzade Mehmed Aziz, Dürrü's
sukuk; Yusuf Ziyaeddin b. Hac Ya'küb b. 
Ali ei-İstanbuu, Cami u envari's-sukuk ve 
lamiu'z-ziyai li-zevi'ş-şükuk. Büyük ço
ğunluğu yazma halinde olan bu eserlerin 
sadece son dört tanesi Osmanlı dönemin
de basılmıştı r (daha geniş bilgi için bk. 
Kaya, III/5 [2005J, s. 379-416) 
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