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ÞER‘ÝYYE ve EVKAF VEKÂLETÝ

ve Evkaf Vekâleti’nin kaldýrýlmasý, eðitim
ve öðretimin birleþtirilmesi hususunda or-
tak bir kanaat oluþtu. Mustafa Kemal Pa-
þa, 1 Mart 1924’te meclisin açýlýþ konuþma-
sýnda eðitimin birleþtirilmesini ve dinin si-
yaset sahnesinden geri çekilerek yüceltil-
mesi gerektiðini ifade etti. Ertesi gün Cum-
huriyet Halk Fýrkasý grubunda bu esaslar
kabul edildi. 3 Mart 1924’te Þer‘iyye ve Ev-
kaf ve Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Vekâ-
letlerinin Ýlgasýna Dair Kanun teklifi ve ar-
dýndan Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile Hilâfe-
tin Ýlgasýna ve Hânedân-ý Osmânî’nin Tür-
kiye Cumhuriyeti Memâliki Haricine Çýka-
rýlmasýna Dair Kanun kabul edildi.

Laðvedilen Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti’-
nin yerine, Ýslâm dininin itikad ve ibade-
te dair hüküm ve iþlerinin yürütülmesi ve
dinî müesseselerin idaresiyle görevli Diya-
net Ýþleri Reisliði ile vakýflarýn idaresi ve iþ-
leriyle ilgilenen Evkaf Müdüriyet-i Umû-
miyyesi kuruldu ve her ikisi de baþvekâle-
te baðlandý. Ülkedeki bütün cami, mes-
cid, tekke ve zâviyelerin yönetimiyle imam,
hatip, vâiz, þeyh, müezzin ve kayyým gibi
görevlilerin iþlemleri Diyanet Ýþleri reisi-
nin yetkisindeydi; müftüler de Diyanet Ýþ-
leri Reisliði’ne baðlýydý (Düstur, Üçüncü ter-
tip, V, 320-321; bk. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞ-
KANLIÐI). Ayný tarihte çýkarýlan Tevhîd-i
Tedrîsât Kanunu ile ülkedeki bütün eðitim
ve öðretim kurumlarýnýn yanýnda Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti’ne baðlý olan veya vakýf-
larca yönetilen mektep ve medreseler de
Maarif Vekâleti’ne devredildi (a.g.e., Üçün-
cü tertip, V, 322); bir süre sonra da med-
reseler kapatýldý. Böylece Osmanlý Devle-
ti’nde çok önemli görevler üstlenen iki bü-
yük kurum, þeyhülislâmlýkla vakýflarýn ida-
resi birer genel müdürlük seviyesine in-
dirilip etkisiz hale getirilerek yeni teþkilât
içerisinde yerini almýþ oldu.
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Osmanlý mahkemelerinde
verilen kararlarýn

ve tutulan kayýtlarýn
toplandýðý defterler.

˜ ™

Kadý sicilleri, kadý divaný, mahkeme ka-
yýtlarý, sicillât-ý þer‘iyye ve yaygýn kullaný-
mý ile þer‘iyye sicilleri denilen bu defter-
ler kadý yahut nâibi tarafýndan tutulmak-
ta ve çeþitli türden belgeleri içermekte-
dir. Osmanlý Devleti’nde merkezde ve taþ-
rada her tabakadan insanlar arasýndaki hu-
kukî iliþkilere dair kayýtlarý içeren bu def-
terler Osmanlý hayatýnýn aile, toplum, eko-
nomi ve hukuk gibi birçok alanýnýn tarihi
için en önemli kaynaklardýr. Kadýlarýn Os-
manlý sistemindeki etkin rolleri sebebiyle
þer‘iyye sicilleri sosyal ve yerel tarih çalýþ-
malarýnda da ana kaynak niteliði taþýmak-
tadýr. Mahkemede görülen davalarýn veya
kiþilerin kendi aralarýnda yaptýklarý muka-
velelerin kayýt altýna alýnma usulleri hem
fürû-i fýkýh eserlerinin “kitâbü’d-da‘vâ, ki-
tâbü’l-mehâdýr ve’s-sicillât” ya da “edebü’l-
kazâ / kadî” gibi baþlýklarý altýnda, hem de
erken dönemden itibaren fýkýh literatürü
içinde özel bir tür haline gelen Ýlmü’þ-þü-
rût ve Edebü’l-kazâ adlý eserlerde geniþ-
çe iþlenmiþtir. Bu eserlerde “vesika, mah-
zar, sicil” diye adlandýrýlan kayýt çeþitleri
arasýndaki farklar belirtilmiþ ve nikâh, bey‘
gibi model akidlerin her birine dair kayýt-
larýn þekil þartlarýyla ilgili pek çok örnek ve-
rilmiþtir.

“Kadý onayý ve kararý bulunmayan ka-
yýt” anlamýndaki mahzar ile “kadý onayý
ve kararý bulunan kayýt” anlamýndaki sicil
kavramlarýnýn terim haline geliþ süreci li-
teratürden takip edilebilmekle beraber bu
kayýtlarýn defterlerde toplanmasýnýn (si-
cil / sicillât) oluþum tarihi henüz yeterin-
ce açýklýða kavuþturulamamýþtýr. Þer‘iyye
sicil defterlerinin ne zamandan beri var
olduðu hususundaki modern tartýþmada
Manna, erken dönem Ýslâm tarihi kaynak-
larýnda hiç zikredilmemesinden ve önce-
ki devirlerden günümüze sicil defterleri-
nin kalmamasýndan yola çýkarak Ebied ve
Mandaville gibi araþtýrmacýlarýn var sayým-
larýnýn aksine bu defterlerin sistematik bi-
çimde sadece Osmanlý döneminde tutul-
duðunu söylemektedir (Palestine in the La-
te Ottoman Period, s. 351-352). Arap coð-
rafyasýnda en eski defter Mýsýr Sâlihiye
Mahkemesi’nde bulunmuþ olup 1530’la-
ra rastlar. Vâil b. Hallâk’a (Wael b. Hallaq)
göre bu defterler için kadý divaný adlandýr-
masý doðrudur ve IX. yüzyýl Ýslâm hukuku

Hey’et-i Fenniyye Dairesi ve Evkaf-ý Mül-
haka Müdürlüðü gibi birimler mevcuttu.

Vakýflarýn önemli bir kýsmýnýn bulundu-
ðu Ýstanbul’da ise hukuk müþavirinin baþ-
kanlýðýnda Akarât-ý Vakfiyye, Mebânî-i Hay-
riyye, Kuyûd-ý Vakfiyye ve bir Encümen-i
Ýdâre oluþturuldu (21 Þubat 1923). Görevi
ilgili dairelerin müzakeresini istediði ko-
nularý görüþmek, süresi dolan vakýflarý ye-
niden ihale etmek, Ýstanbul Ýnþaat ve Ta-
mirat Müdürlüðü’nün yapacaðý her türlü
muameleleri yürütmekti (a.g.e., Üçüncü
tertip, III, 148). Öte yandan Ýstanbul’un
dýþýnda önemli merkezlerdeki evkaf mü-
dürleri bulunduðu yerin mülkî âmirine bað-
lý olarak görev yapmaktaydý. Ancak iþleri-
nin yoðunluðu sebebiyle Ýstanbul Evkaf
Müdürlüðü doðrudan vekâlete baðlanmýþ-
tý. Fakat dönemin siyasî açýdan karýþýk ve
maddî anlamda sýkýntýlý ortamý içerisinde
ne taþra teþkilâtý düzenlenebildi, ne de bu-
ralardaki vakýf birimleri denetlenebildi. Ev-
kaf Müfettiþleri Tâlimatnâmesi ancak 29
Nisan 1923’te çýkarýlabildi. Bu tâlimatla ül-
ke dokuz teftiþ dairesine bölünerek her
birine bir müfettiþ tayin edildi.

Vakýflarý yeni bir düzene sokmak iste-
yen Ýcra Vekilleri Heyeti, 14 Ocak 1923 ta-
rihinde vakýf konusunu incelemek üzere
bir komisyonun kurulmasýný kararlaþtýrdý.
Neticede Ýstanbul’daki Evkaf umum mü-
dürü Hayri, Evkaf müdürü Ýsmâil Hakký,
eski Meþihat müsteþarlarý Ebülûlâ, Mü-
nir ve Þevki, Tedkîkât ve Te’lîfât-ý Ýslâmiyye
Heyeti üyesi Þemseddin ve Evkaf hukuk
müþaviri Seniyüddin beylerden oluþan ko-
misyonun hazýrladýðý rapor 11 Aralýk 1924
tarihli Ýcra Vekilleri Heyeti toplantýsýnda
ele alýnarak Hariciye Vekili Þükrü (Kaya),
Ziraat Vekili Hasan Fehmi (Ataç), Ticaret
Vekili Ali Cenânî, Büyük Millet Meclisi Baþ-
kan Vekili Ýsmet (Ýnönü) ve Çorum vekili
Münir (Çaðýl) beylerden oluþan encümene
havale edildi. Dârülfünun Hukuk Mektebi
müderrisi Cemil Bey de (Birsel) daha son-
ra bu heyete katýldý.

Bu çalýþmalar yürütülürken 29 Ekim
1923’te Cumhuriyet ilân edilerek Musta-
fa Kemal Paþa cumhurbaþkaný seçildi. Va-
kýflar konusundaki düzenlemeler de yeni
þartlar çerçevesinde þekillendi. Hükümet,
vakýflarýn millete intikalini ve bir umum
müdürlük tarafýndan idare edilmesini dü-
þünüyordu. Öte yandan halifelik ve þer‘î
iþlerin idaresi yeni siyasî geliþmeler sonu-
cunda yavaþ yavaþ ortaya çýktý. Neticede
hilâfete karþý gösterilen aþýrý ilgi ve Halife
Abdülmecid Efendi’nin bazý davranýþlarý-
nýn da etkisiyle halifelikle birlikte Þer‘iyye
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rat ise ikinci tür belgelere örnek verilebi-
lir. Ýlk tür belgeler genellikle sicil defteri-
nin ön kýsmýna (sicill-i mahfûz), merkez-
den gelen belgelerin sûretleri ise arka kýs-
mýna (sicill-i mahfûz defterlü) kaydedil-
miþtir. Fetva örnekleri ve kadýlarýn þahsî
notlarý da sicillerde bulunabilmektedir. Bu
belgelerin hacmi sicil defterinin ait oldu-
ðu þehre veya kazaya göre deðiþmektedir.
Ýstanbul, Bursa, Edirne, Þam gibi büyük
þehirlerde belgeler türlerine göre ayrý def-
terlerde tutulurken daha küçük kazalar-
da bütün belgeler ayný defterde bir ara-
da yer almaktadýr. Edirne örneðinde gö-
rüldüðü gibi sadece terekeleri içeren def-
terler bile askerî kassâm ve beledî kassâm
defterleri þeklinde ayrý ayrý tutulabilmek-
tedir. Suriye, Ürdün, Kudüs gibi bölgelerin
sicilleri ise “sicil, kassâm-ý âdî / Arabiyye,
kassâm-ý askerî, metrûkât, evâmir” gibi
defter baþlýklarýyla ayrý seriler halinde mu-
hafaza edilmiþtir. Ýstisnaî bir örnek olan,
1786 ile 1837 yýllarý arasýndaki su davala-
rýna ait kayýtlarýn tutulduðu “mâ-i lezîz”
defterleri Ýstanbul’da Havâss-ý Refîa (Eyüp)
Mahkemesi sicilleri arasýnda bulunmak-
tadýr (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz
Defterleri, nþr. Ahmet Kal‘a, I-XI, Ýstanbul
1998-2001).

Sicil defterleri genelde dar ve uzun def-
terler olup (15 × 45 cm. gibi) sayfa sayýla-
rý 10-20’den 200-300’e kadar çýkabilmek-
tedir. Defterler ortalama 100 sayfa civa-
rýndadýr ve 400-500 kaydý içermektedir.
XV ve XVI. yüzyýl þer‘iyye sicillerinin önem-
li bir kýsmý Arapça kaleme alýnmýþtýr. XVI.
yüzyýldan itibaren Arap coðrafyasý dýþýn-
daki defterler çoðunlukla Osmanlý Türk-
çesi ile yazýlmýþ olsa da her iki dildeki ka-
yýtlarda benzer olaylar için kullanýlan hu-
kukî terminoloji aynýdýr. Ýstanbul’dan ge-
len belgeler ise her yerde Osmanlý Türk-
çesi’yle kaydedilmiþtir. Sicil kayýtlarý daha
çok rik‘a, ta‘lik veya divanî hatla yazýlmak-
ta, kronolojik sýralamaya her zaman dik-
kat edilmemektedir. Dava kayýtlarýnýn ön-
ce müsvedde halinde yazýlmasý ve daha
sonra sicil defterine geçirilmesi (Uluçay,
X [1953], s. 298), Ýstanbul’dan gelen bel-
gelerin i‘lâm ve hüccet kayýtlarý arasýna
girmesi, bazý defterlerin-sayfalarýn muha-
faza edildiði yerlerden çýkarýlýrken yeni-
den ciltlenmesi sýrasýnda oluþan karýþýk-
lýklar gibi hususlar kayýtlar arasýndaki kro-
nolojik düzensizliðin baþlýca sebeplerini teþ-
kil eder. Defterler esasen bir yýlýn kayýtlarý-
ný içine almaktaysa da daðýnýk haldeki say-
falarýn bir araya getirilmesiyle oluþturu-
lan bazý defterler birkaç yýlý, bazan da bir-
kaç on yýlý içermektedir. Kayýtlarda kulla-

nýlan hattýn ve kaydýn tutulduðu kâðýdýn
filigranýnýn deðiþmesi bu ikinci tür defter-
lerin durumunu anlamakta önemli ipuç-
larýdýr.

Kayýtlarýn konularý ise çok çeþitlidir. Ale-
lâde vak‘alar, cinayetler, nikâh ve vergi
kayýtlarý, narh uygulamalarý, tayinler, lon-
ca davalarý, vakfiye ve vakýf muhasebe ve-
rileri en çok göze çarpan örneklerdir. Bu
belge ve konu çeþitliliði þer‘iyye sicillerini
tarih, hukuk, iktisat vb. pek çok disiplinin
ana kaynaklarý arasýna katmýþtýr. Konula-
rýna göre her kayýt tipinin deðiþik yazým
usulü ya da inþa þekli ilm-i þürût ve ilm-i
sak kitaplarýndan takip edilebilmektedir.
Ana hatlarýyla bir i‘lâm ve hüccet kaydýn-
da bulunabilecek bilgiler sýrasýyla þöyledir:
Þehir / kaza ve mahalle / köy bilgileri, isim,
din ve unvan bilgileri, konu ve delil bilgi-
si, karar ve tarih bilgisi, davada hazýr bu-
lunanlarýn isim ve unvanlarý. Farklý olarak
tereke kayýtlarýnda vârisler ve kiþinin mal
mülk, borç-alacak ve miras daðýlým bilgi-
leri, narh kayýtlarýnda ürünler ve fiyatlarý,
nikâh ve boþanma kayýtlarýnda mehir ve
nafaka bilgileri yer almaktadýr.

Osmanlý þer‘iyye sicil arþivleri bugün yo-
ðun olarak Türkiye’de ve Ortadoðu ülke-
lerinde ve az sayýda eskiden Osmanlý top-
raðý olan diðer ülkelerde bulunmaktadýr.
Türkiye’deki defterlerin katalogu, hem
kapsam (Afyon, Antalya, Bergama, Bor,
Denizli, Kütahya, Niðde, Sinop gibi bazý
kazalarýn 550 kadar defteri ve daha sonra
ortaya çýkan Üsküdar, Erzincan gibi yerlere
ait yeni defterler) hem de verdiði bilgiler
açýsýndan bazý eksikleri olmakla birlikte Ah-
met Akgündüz’ün Þer’iye Sicilleri: Ma-
hiyeti, Toplu Kataloðu ve Seçme Hü-
kümler adlý eserinde yayýmlanmýþtýr. Bu
katalogda 9883’ü Ýstanbul’a ve 6960’ý di-
ðer þehirlere (Millî Kütüphane’deki rakam
8931’dir) ait olmak üzere yaklaþýk 17.000
deftere ait kayýt mevcuttur. Ýstanbul’un
yirmi yedi mahkemesine ait defterler II.
Abdülhamid döneminde kurulan Sicillât-ý
Þer‘iyye Dairesi’nde (Ýstanbul Müftülüðü
Arþivi) yer almaktadýr. Ýstanbul Vakýflar
Bölge Müdürlüðü Arþivi’nde otuz beþi Han-
ya, doksan yedisi Kandiye, yetmiþ ikisi Res-
mo ve Girit adýyla kayýtlý 215 sicili içeren
on bir defter bulunmaktadýr. Ayný arþiv-
de Selânik’e kayýtlý otuz kadar sicil vardýr.
Diðer þehirlere ait defterler ise 1941 yýlýn-
dan beri mevcut olduklarý þehir kütüpha-
ne ve müzelerinden toplanarak 1991’de
Millî Kütüphane’ye nakledilmiþ, 2005’te
8934 sicilin orijinalleri Devlet Arþivleri Ge-
nel Müdürlüðü’ne devredilmiþtir. Millî Kü-
tüphane (Ankara) dýþýnda Türkiye Diyanet

kitaplarýnda bu tür divanlardan bahsedil-
mektedir (BSOAS, LXI/3 [1998], s. 415-
416). “Kitâbü’l-kadî ile’l-kadî” uygulamasý
ile kayýtlarýn kadýdan kadýya geçtiðini söy-
leyen Hallâk, Kudüs’te Memlükler döne-
mine ve Erdebil’de XII ve XIII. yüzyýllara
ait bazý kayýtlarýn varlýðýný, Northrup-Ebü’l-
Hac (Abul-Hajj), Gronke ve Rabie’nin çalýþ-
malarýndan delil göstererek Osmanlý ön-
cesinde de bu defterlerin bulunduðunu
ifade etmektedir. Memlükler devrine ait
(1390’lar) Kudüs’te mevcut yirmi altý adet
münferit mahkeme kaydý ve pek çok te-
rekenin ayrýntýlarý bilinmekte, fakat bun-
larda sicil ifadesi geçmemektedir. Benzer
þekilde Selçuklu / Ýlhanlýlar dönemine ait
Amasya mahkemesinde tutulan bir mah-
keme kaydý günümüze ulaþmýþtýr (Turan,
XVI/62 [1952], s. 253 vd.).

Osmanlý Devleti’nde þer‘iyye sicillerinin
en erken tarihli örneklerine Bursa’da rast-
lanmaktadýr. 1455 tarihli bu defterler, XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yeni mahkemele-
rin kurulmasý sebebiyle içerdiði konular
açýsýndan bir daralmaya uðramýþsa da XX.
yüzyýl baþlarýna kadar düzenli biçimde tu-
tulmuþtur. Kadýlýk müessesesinin Osman-
lýlar’ýn ilk devrinden itibaren mevcudiyeti
dikkate alýndýðýnda bu tür defterlerin da-
ha erken dönemlerde de var olduðu, an-
cak bunlarýn günümüze ulaþmadýðý ileri sü-
rülebilir. Sicillerin resmen koruma altýna
alýnmasý ve Kudüs örneðinde görüldüðü
üzere listelerinin toplanmasý 1290 (1873)
Sicillât-ý Þer‘iyye ve Zabt-ý Deâvî Cerîdeleri
Haklarýnda Tâlimat ile olmuþtur (Akgün-
düz, I, 53). Nitekim demografik, siyasal,
ekonomik ve coðrafî önem itibariyle bir-
birine yakýn olan Bursa ve Edirne gibi iki
þehirden ilkinin 796 defteri varken diðe-
rinin 1538 gibi geç bir tarihten baþlayan
690 defterinin bulunmasý ve Edirne’de ne-
redeyse hiç i‘lâm ve hüccet kaydýna tesa-
düf edilmemesi bazý defterlerin þans ese-
ri korunduðu hususunda delil teþkil et-
mektedir. Mudanya’nýn (Bursa) 1645 ta-
rihli kayýtlarýný da içeren mevcut ilk sicilin-
de görülen, “Kilitli tahta sandýk ile yirmi
altý mecelle sicil el-Hac Halil Bey Ýbn Meh-
med’e emanet vaz‘ olundu. Unutulmaya!”
ibaresi (Mudanya Sicilleri, D-2: s. 91) za-
man içerisinde sicillerin ne þekilde yok ol-
duðuna bir örnek sayýlýr.

Osmanlý dönemine ait þer‘iyye sicilleri
içerisinde birçok kayýt türü vardýr. Bunla-
rýn bir kýsmý bizzat mahkemedeki iþlem-
ler sonucu oluþanlar, bir kýsmý da Ýstan-
bul’dan gelen belge sûretleridir. Ý‘lâm, hüc-
cet, tereke kayýtlarý birinci türden belge-
lere; ferman, emir, buyuruldu, tezkere, be-
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dar inen altmýþ beþ defterden otuz birinin
kopyalarý Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’nde-
dir.

Suriye Millî Arþivi’nde mevcut mehâkim-i
þer‘iyye defterlerinden 1601’i Þam’a (1583-
1925), 664’ü Halep’e (1536-1935), altmýþ
dördü Hama’ya (1535-1925), yirmi biri Hu-
mus’a (1884-1919) ve on sekizi Sayda’ya
(XIX. yüzyýl) aittir. Lübnan’da 1666-1883
yýllarý arasýnda Trablus’a ait yetmiþ def-
ter bulunmaktadýr. Kudüs’te hâlâ düzen-
li biçimde tutulan ve toplam sayýsý 1624
olan sicillerin 730 kadarý Osmanlý döne-
mine aittir. 1530’dan baþlayan ve 1574-
1576 yýllarý dýþýnda tam bir seri halinde
devam eden Kudüs Mahkemesi’nin 626
sicilinin 416’sý, 1656’dan baþlayan ve 1798
sonrasýnda tam bir seri halinde devam
eden 226 Nablus sicilinin elli tanesi, 1799’-
dan baþlayan 363 Yafa sicilinin 189’u, 1867’-
de baþlayan yirmi sekiz el-Halîl sicilinin yir-
mi sekizi, 1883’ten baþlayan 105 Cenin si-
cilinin yirmisi, 1869 yýlýndan baþlayan dok-
san iki Hayfa sicilinin on dokuzu Osmanlý
devrine aittir. Aharon Layish’in kütüpha-
nesinde (Kudüs) Hayfa ve Nâsýra’ya ait 160
kadar ve Akkâ Mahkemesi’nde yirmi dört
kadar defter vardýr ve çok azý Osmanlý dö-
nemine aittir. Kahire’de ise 1530-1876 yýl-
larý arasýnda birçok mahkemeye ait 1851
adet sicil mevcuttur. Kýsmet-i Askeriyye
(418 cilt) ve Kýsmet-i Arabiyye (157 cilt)
olarak ikiye ayrýlan tereke kayýtlarý 575
cilttir. Medine’de 1560-1883 yýllarý arasýn-
da 117 sicil bulunmaktadýr. Avusturya,
Irak, Yemen, Cezayir, Tunus ve Libya’daki
sicillerin durumuyla ilgili henüz yeterli ça-
lýþma yapýlmamýþtýr.

Þer‘iyye sicillerinin Osmanlý toplum, ik-
tisat ve hukuk tarihi araþtýrmalarýnda kay-
nak olarak kullanýmý XIX. yüzyýlýn sonlarý-
na kadar uzanmaktadýr. Rusya’da Kýrým
sicilleri üzerine 1890’larda, Balkanlar’da

Macaristan, Bulgaristan ve Bosna sicille-
rine dair 1900 baþlarýnda çalýþmalar yapýl-
mýþtýr. Türkiye’de siciller hakkýnda ilk ça-
lýþmalar 1930’larda baþlamýþtýr. 1935’te Ý.
Hakký Uzunçarþýlý’nýn ve 1938’de T. Müm-
taz Yaman’ýn Ankara Halkevi dergisi Ül-
kü’de “Þer‘î Mahkeme Sicilleri” adýyla ya-
yýmlanan yazýlarý bu alanda yapýlmýþ ilk ça-
lýþmalardandýr. Sicillerin önemine dikkat
çeken bu makalelerden sonra sicil çalýþ-
malarýnda sayýca bir artýþ meydana gel-
miþ, Bursa Halkevi’ne ait Uludað dergisi
baþta olmak üzere bazý dergilerde o böl-
geye ait sicillerden kayýtlar neþredilmiþtir.

Ýlk neþir faaliyetleri, kurguya dayalý bi-
rer tarih çalýþmasýndan ziyade sicil örnek-
lerini ortaya çýkararak önemlerini günde-
me getirmeyi amaçlamýþtýr. Tarih disipli-
ni içerisinde sicillerin sosyal ve ekonomik
tarih alanýnda bir kaynak olarak kullanýl-
masýnýn erken örneklerini Halil Ýnalcýk ver-
miþtir. Ýnalcýk’ýn 1960’ta yayýmladýðý “Bur-
sa I: XV. Asýr Sanayi ve Ticaret Tarihine
Dair Vesikalar” adlý makale iktisat tarihi
kurgusunda sicillerin ve devlet arþivleri-
nin birlikte kullanýmýna iyi bir örnektir. Fa-
kat burada sicillerin iktisat tarihi yazýlabi-
lecek bir kaynak olarak deðil, pratik haya-
tý yansýtmasý açýsýndan merkez arþivlerin-
den ve diðer kaynaklardan ortaya çýkan
bilgileri test edici bir unsur þeklinde kulla-
nýldýðýný ifade etmek gerekir. Ayrýca Mus-
tafa Akdað da çok eleþtirilen Türkiye’-
nin Ýktisadî ve Ýçtimaî Tarihi (I-II, Ýstan-
bul 1961, 1974) adlý çalýþmasýnda sicil ka-
yýtlarýný kaynak olarak kullanmýþtýr. Sicil-
lerden yerel tarih çalýþmalarýnda ilk fay-
dalananlar ise Mustafa Çaðatay Uluçay ve
Ýbrahim Gökçen’dir. Uluçay, özellikle dev-
let arþivlerinin boþ býraktýðý alanlarý doldu-
ran bir unsur olarak sicillerin kullanýlmasý-
nýn önemini vurgulamakta, sicillerin bü-
rokratlar ve ulemâ dýþýnda halkýn günlük

Vakfý Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi’nde (Ýs-
tanbul) 10.369 adet Ýstanbul sicilinin ve
8693 adet Türkiye’de yer alan defterlerin
mikrofilm kopyalarý yer almaktadýr. Ayný
merkezde Türkiye dýþýnda bulunan (Dup-
niçe-Radomir, Girit, Gastuni, Halep, Hu-
mus, Karaferye, Kýrým, Köstendil, Livno,
Maglay, Mostar, Manastýr, Priyedor, Sa-
raybosna, Þam, Týmýþvar, Týrhala, Trablus
ve Visoko’ya ait defterler) 1350 defterin
kopyasý mevcuttur. Ayrýca Türkiye’de pek
çok yerel kütüphanede o þehre ait defter-
lerin kopyalarý vardýr.

Ortadoðu ve Balkan ülkelerinde varlýðý
bilinen 8000 civarýndaki Osmanlý þer‘iyye
siciliyle ilgili henüz toplu bir katalog bulun-
mamakla birlikte çeþitli ülkelerdeki def-
terler üzerine çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ma-
kedonya’da Üsküp Devlet Arþiv Merkezi’n-
de 1607-1912 yýllarýna ait 195 adet sicil
defteri kayýtlýdýr. Bunlardan 185’i Manas-
týr kazasýna, ikisi Debre, biri Ohri, biri Pir-
lepe, dördü Kalkandelen ve ikisi Ýþtip ka-
zasýna aittir. Sofya’daki Millî Kütüphane
katalogunda 170 sicil defteri yer almak-
tadýr. Bunlarýn en eskisi 1542-1550 yýllarý
arasýný kapsamakta olup Sofya’ya aittir.
Sofya dýþýnda (elli dokuz adet) Vidin (yet-
miþ bir adet), Rusçuk (kýrk iki adet), Ha-
cýoðlu (Dobric, dokuz adet), Silistre (beþ
adet) ve Eskicuma (Targovishte, bir adet)
þehirlerine ait siciller vardýr (Bulgaristan’-
daki Osmanlý Evraký, s. 26; Ývanova, s.
54). Macaristan’da XVII. yüzyýla ait tek
defter görülmektedir. Bosna’da Saraybos-
na Þarkiyat Enstitüsü’nde altmýþ altý, Gazi
Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde seksen altý
ve Þehir Tarihi Arþivi’nde altý olmak üzere
158 adet defter, Vatikan’da Avlonya’ya ait
975 (1567-68) tarihli bir sicil bulunmak-
tadýr. Arnavutluk’ta XVI. yüzyýl sonundan
XX. yüzyýl baþlarýna kadar 129 Elbasan si-
cili ve XIX. yüzyýl Tiran’ýna ait altmýþ üç si-
cil, Yunanistan’da Selânik Devlet Arþivi’n-
de 1694 tarihinden baþlayan 337 defter
mevcuttur. Karaferye’de en erken 1602
tarihli olmak üzere 130 defter, Girit’teki
Iraklion Belediye Kütüphanesi’nde ilki 1660
tarihli 166 adet defter yer almaktadýr. Ro-
manya’da Bükreþ Devlet Arþivi’nde Tulçý’-
ya ait elli beþ, Rusçuk’a ait elli üç, Tuna’-
ya ait 154, Varna’ya ait beþ defter olmak
üzere toplam 267 sicil vardýr. Kýrým’la il-
gili 1601-1810 yýllarý arasýndaki kayýtlarý ih-
tiva eden 121 adet sicil Saint Petersburg
Kütüphanesi’ndedir. Macaristan’da Macar
Bilimler Akademisi’nde beþ ayrý numarada
kayýtlý birkaç sicil görülmektedir. Lefkoþa
Evkaf Dairesi’nde bulunan ve 1580’lere ka-
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ða dayanmak yerine kaynaklarýn çeþitlen-
dirilmesini ve kayýtlarýn metin / kavram
analizinin yapýlmasýný önermektedir. Ay-
rýca bugün bazý büyük projelerle sicil def-
terlerinin neþir çalýþmalarý sürmektedir.
Özellikle Ýstanbul sicilleriyle ilgili geniþ kap-
samlý yayýn faaliyetleri çerçevesinde iki def-
terin neþri yapýlmýþtýr (bk. bib.).
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el-Ezherî eþ-Þerkåvî

(ö. 1227/1812)

Mýsýrlý âlim, mutasavvýf
ve Ezher þeyhi.
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1150’de (1737) Þarkýye vilâyetinde Hih-
yâ’ya baðlý Tavîle köyünde doðdu. Kur’ân-ý
Kerîm’i ezberledikten sonra Medresetü’s-
Sinâniyye, Medresetü’t-Taybarsiyye ve Ez-
her’de Muhammed el-Melevî, Ýbnü’l-Cev-
herî, Ali b. Ahmed el-Adevî, Muhammed

yaþamýný yansýttýðýný özellikle belirtmek-
tedir. Halit Ongan Ankara Þer‘iyye Sicille-
ri’nin ilk iki defterini özetler ve bazý kayýt-
larý aynen verirken (Ankara Þeriye Sicille-
ri, I-II, 1958, 1974) C. C. Güzelbey, Gazian-
tep sicillerini dört cilt halinde özetlemiþ-
tir (Gaziantep 1966, 1970).

1970’lerde yapýlan çalýþmalar, sicillerin
Osmanlý tarihinin hangi alanlarýnda kulla-
nýlabileceðini ortaya koymakla sýnýrlýdýr.
Meselâ Layish sicillerin kendi örneðinde
siyasal olaylar (1790’lardaki Fransýz bas-
kýnlarý örnek verilir), evlilik, mehir, boþan-
ma, miras, kadýnlarýn mülkiyet haklarý, va-
kýflar, zimmîler, diplomatik elçiler, nüfus
bilgileri ve þehrin diðer sosyal yönleriyle
ilgili bilgiler verdiðini söylemektedir. Ayný
dönemde Jennings, siciller yardýmýyla mik-
ro düzeyde Osmanlý tarihi analizleri yap-
mak suretiyle birçok konuyu ilk defa iþle-
miþ, onun gündeme getirdiði kadýn me-
selesi üzerinde daha sonra Marsot ve Tuc-
ker ciddi açýlýmlar gerçekleþtirmiþtir. Fa-
izle borç verme muameleleri, millet sis-
temi eleþtirisi, Kýbrýs tarihi ve XVI. yüzyýl
sonundaki nüfus patlamasý gibi konulara
dair o dönemde ortaya atýlan bazý iddia-
lar Jennings tarafýndan siciller temel alý-
narak yapýlan çalýþmalarla çürütülmüþtür.
Sicillerin sosyal yapýlar, kiþisel ve aile ha-
yatý, gruplar ve mahallenin þehir tarihi açý-
sýndan bilgi kaynaðý olduðunu söyleyen
Hanna sicillerden hareketle bir tüccar üze-
rinden ilk biyografi çalýþmasýný 1998’de or-
taya koymuþtur.

1980’lerden sonra Osmanlý ve Ortado-
ðu çalýþmalarýnýn birçok alanýnda siciller
artýk birinci derecede tarih kaynaklarý þek-
linde yoðun biçimde kullanýlmýþtýr. Ka-
dýnlarla ilgili çalýþmalarý müslüman-gayri
müslim iliþkileri, toplumun maddî kültü-
rü, Osmanlý hukuku gibi konular sicillerle
yeni anlamalara ve yorumlara kavuþmuþ-
tur. Ancak metin olarak sicillerin aslýnda
toplumun ne kadarýný / hangi kesimlerini
temsil ettiði ve gerçekten mahkemede
olanýn ne kadarýný yansýttýðý hususu tarih
yazýmý açýsýndan bir meseledir. 1990’lar-
dan sonra þer‘iyye sicilleri literatüründe
bu tür çalýþmalar da yerini almaya baþla-
mýþtýr. Þer‘iyye sicillerinin diðer kaynak tür-
leri arasýndaki yerini, kayýtlarda kullaný-
lan kavramlarý ve kayýtlarý anlamada kul-
lanýlacak yaklaþýmlarý tartýþan çalýþmalar
da gittikçe artmaktadýr. Þer‘iyye sicilleri-
nin önemini ve deðerini göz ardý etme-
yen bu tartýþmalar, tarih yazým problem-
lerini en aza indirecek bir yöntem olarak
tarih çalýþmalarý yapýlýrken tek tür kayna-
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