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kýn þarabýyla mest olan kiþinin vücudunu,
sâkî ise insanda ilâhî aþký uyandýran, gönül kadehine ilâhî aþk þarabýný sunan kimseyi, mürþid-i kâmili ifade eder. Þarap vb.
remizlerle tasavvufî aþký anlatan çok sayýda þiir yazýlmýþtýr. Ýbnü’l-Fârýz’ýn el-Æa½îdetü’l-Åamriyye’si bu tür þiirlerin en
meþhurlarýndan biridir.
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Allah’ýn Hz. Peygamber,
Ali, Fâtýma, Hasan
ve Hüseyin’e
hulûl ettiðini ileri süren
aþýrý Þiî Þürey‘î’nin
(ö. II./VIII. asrýn sonlarý [?])
görüþlerini benimseyen
gålî fýrka
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Hukukî muameleleri
ve mahkeme kayýtlarýný
belgeleme usulünü konu alan
ilim ve bu alanda yazýlan
eserlerin ortak adý.
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Sözlükte “hukukî muameleleri kayýt altýna almak üzere düzenlenen belge, senet” anlamýndaki þartýn çoðulu þürût ile
“yargý kararýný içeren belge, i‘lâm, mahkeme defteri” mânasýna gelen sicillin ço270

ðulu sicillât kelimelerinden oluþan bir tabirdir. Ýslâm’ýn erken dönemlerinden itibaren þürût kelimesi, hem hukukî muamelelere dair yazýlacak belgelerin düzenlenme esaslarýný tesbit eden ilmi hem de bu
alanda yazýlan eserleri ifade etmek için
kullanýlmýþtýr. Literatürde ilmü’þ-þürût ve’ssicillât, ilmü’t-tevsîk, ilmü’l-vesâik ve’ssicillât, ilmü ezkâri’l-hukuk, ilmü’s-sakk,
ilmü’l-mehâdýr ve’s-sicillât diye anýlan þürût ilminin Ýslâmî ilimler arasýnda seçkin
bir yere sahip bulunduðu ve bu ilmin gereklerine uygun belge düzenlemenin bilgi, sanat, kültür ve tecrübe iþi olduðu belirtilmiþ, müslüman toplumlarda bu iþle
uðraþma itibarlý bir meslek sayýlmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de þartýn “eþrât” (alâmetler) þeklindeki çoðulu ile (Muhammed 47/
18) “sicil” (büyük kâðýt) kelimesi (el-Enbiyâ 21/104) birer defa geçmektedir. Birçok
âyette peygamberlere indirilen bildirim ve
hükümleri içeren metinler / yazýlar “kitâb”
(çoðulu kütüb) ve “sahîfe” (çoðulu suhuf)
kelimeleriyle ifade edilmiþ, ilmin tesbit ve
neþir vasýtasý olan yazýnýn, kalem, kâðýt,
defter gibi yazý malzemelerinin öneminden bahsedilmiþtir (meselâ el-Bakara 2/
282; el-Kalem 68/1; el-Ýnfitâr 82/11; el-Alak
96/1-5). Bu kelimeler ve türevleri hadislerde de geçmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
“þrt”, “scl”, “ktb”, “shf”, “klm” md.leri).
Ýslâmiyet’ten önce okuma yazma bilenlerin sayýsý az iken Kur’ân-ý Kerîm’in teþviki ve Hz. Peygamber’in aldýðý tedbirler
sayesinde toplumda okur yazarlarýn sayýsýnda önemli artýþlar meydana gelmiþ, kýsa zamanda yazýnýn kullanýmý yaygýnlaþmýþtýr. Kur’an’da borç iliþkisinin ispatýný
kolaylaþtýran hususlar üzerinde önemle
durulmuþtur (özellikle el-Bakara 2/282).
Hulefâ-yi Râþidîn döneminden itibaren bazý kiþiler hukukî muameleleri ücretsiz olarak yazýya geçirip belgelendirme iþiyle tanýnmaya baþlamýþ, diðer taraftan davalarýn çoðalmasý kadýlarý ayný mesele hakkýnda verilen hükümler arasýnda doðabilecek çeliþkileri gidermek için mahkeme
kararlarýný yazýlý hale getirmeye yöneltmiþtir. I. (VII.) yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren Ýslâm coðrafyasýnýn geniþlemesi, müslümanlarýn çeþitli kültür ve medeniyet çevrelerine mensup topluluklarla yakýn temas
içine girmesi vb. etkenler hem hukukî muamelelerin yazýya geçirilmesine eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulmasýna yol
açmýþ, hem de bunlarla ve bu kapsamda
sayýlan mahkeme kayýtlarýyla ilgili belgelerin dil, üslûp ve içerik yönünden yeni þartlara uygun biçimde düzenlenmesini gerektirmiþtir. Böylece ilmü’þ-þürût ortaya

çýkmýþ, hukukî muamelerle ilgili belgeleri
düzenleme hizmeti serbest meslek þeklinde veya resmî görev olarak yerine getirilmiþtir (ayrýca bk. HÜCCET; MAHKEME; NOTER). Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râþidîn
dönemlerinde belgeler daha ziyade tabaklanmýþ deriler, hurma dallarý, hayvanlarýn
kürek ve kaburga kemikleri gibi malzeme
üzerine yazýlýyordu. Emevîler’in sonlarýna
doðru belgelerin ince deri, kumaþ ve nihayet kâðýda yazýlmasý yaygýnlaþmýþ, Abbâsî
Halifesi Hârûnürreþîd devrinden itibaren
belgeler için kâðýt dýþýnda zorlukla saklanabilen, kýsa zamanda bozulabilen ve kolayca kazýntý ve silinti yapýlabilen yazý malzemelerinin kullanýmý yasaklanmýþtýr (Özcan, I, 178).
Ýlk tanýmlarýna Taþköprizâde’nin Miftâ¼u’s-sa£âde’siyle (II, 60) Kâtib Çelebi’nin
Keþfü’¾-¾unûn’unda (II, 1046) rastlanan
ve kýsaca “hukukî muameleler hakkýnda
yargý önünde geçerli ispat vasýtasý sayýlabilecek yazýlý belgelerin hazýrlanýþ metodunu öðreten ilim” þeklinde tanýmlanabilecek olan ilmü’þ-þürûtun konusu yazýya
geçirilip belgelendirilmesi açýsýndan hukukî muamelelerdir. Bu ilmin asýl amacý muamelelerin yazýyla belgelenmesi esnasýnda uyulmasý gereken kurallarý öðretmek,
diðer amacý ise üslûp ve içerik yönünden
uygulama birliðini saðlayacak örnek form
belgeler hazýrlamaktýr. Fakihler, bu ilmin
belirlediði ilkeler çerçevesinde belge düzenlenmesiyle elde edilebilecek faydalarý
þu þekilde sýralamýþtýr: Haklarýn korunmasý, ileride meydana gelebilecek ihtilâflarýn önüne geçilmesi, ihtilâfýn yargýya intikali halinde hakkýn ispatýnýn saðlanmasý,
ticarî, iktisadî ve hukukî iliþkilerde güven
ve istikrarýn temini, fâsid akidlerin önüne
geçilmesi (Serahsî, el-Mebsû¹, XXX, 167;
Hâcibzâde, vr. 1b). Ýlkelerinin bir kýsmýný fýkýhtan, bir kýsmýný inþâ ilminden, bir kýsmýný da baþta divan sistemi olmak üzere
devletin resmî belge düzenleme esaslarýndan alan þürût ilmi ayrýca toplumlarýn
örf ve âdetlerinden önemli ölçüde etkilenmiþtir. Dolayýsýyla bu ilim muâmelâtla ilgili hükümleri inceleme konusu yapmasý
yönüyle fýkhýn, edebî metinlerin üslûp ve
yazým kurallarýný inceleme konusu yapmasý yönüyle de edebiyatýn bir dalý þeklinde
kabul edilmiþtir. Fakihler þürût ilmini öðrenmenin dinî hükmünün toplum açýsýndan farz-ý kifâye, birey açýsýndan mendup
olduðu sonucuna ulaþmýþtýr (Karâfî, X, 152153; Ýbn Ferhûn, I, 248).
Þürût ilmi açýsýndan özel öneme sahip
baþlýca kavram ve terimler þunlardýr: 1.
Muamele. Düzenlenecek belgelerin konu-
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sunu bir hakkýn kurulmasý, sona erdirilmesi veya düþürülmesi amacýyla yapýlan
ibrâ, vakýf, nikâh, talâk, vasiyet, bey‘, hibe, icâre, sulh, vekâlet, kefâlet gibi hukukî muameleler yanýnda yargýlama hukukunda kendisine birtakým hukukî sonuçlarýn baðlandýðý dava, ikrar gibi irade açýklamalarý oluþturur (bk. MUAMELE).
Devlet baþkanýnýn veya temsilcisinin yaptýðý arazi iktâý, kadý tayini, barýþ antlaþmasý gibi muameleler de bu ilmin kapsamýnda kabul edilmiþtir. Bazý araþtýrmacýlara
göre bu tür muameleler hakkýnda düzenlenen belgelere normal þürût belgelerinin
özelliðini taþýdýðý için “eþ-þürûtü’s-sultâniyye” adý verilebilir (Özcan, I, 83). Yine kadýlarýn vakýflara kayyým, velisi olmayan küçüklere vasî ve kendi alanlarýndaki kamu
iþleri için memur tayini gibi iþlemler hakkýnda düzenledikleri belgeler bu kapsamda deðerlendirilmiþtir. Þürût eserlerinin
asýl konusunu muamelelerin yazýya geçirilmesi sýrasýnda uyulmasý gereken kurallar teþkil etmekle birlikte bazý eserlerde
ayrýca ele alýnan her muamelenin tanýmý,
rükün ve þartlarý hakkýnda kýsa bilgi verilmektedir. Bazý þürût eserlerinde muamele türleri arasýnda ayýrým yapýlarak bir hakkýn doðuþu, sona erdirilmesi ve düþürülmesi amacý taþýyan muameleler “þürût”,
yargýlama hukuku alanýna giren muameleler ise “mehâdýr ve sicillât” baþlýðý altýnda incelenmektedir.
2. Kitâbetü’l-vesâik. Belgeleri yazým kurallarýna uygun olarak ve hukukun aradýðý biçimde düzenleme iþidir. Ayný anlamda “kitâbetü’þ-þürût, akdü’þ-þürût, hýttatü’l-vesâik, kitâbetü’s-sak, adalet” vb. terimler, davalarla ilgili tutanaklarý tutma ve
mahkeme kararlarýný yazma iþini belirtmek için de “kitâbetü’l-mehâdýr ve’s-sicillât” tabiri kullanýlýr.
3. Þürûtî / kâtip. Þürût ilminde uzman
olanlara þürûtî ve ehlü’þ-þürût dendiði gibi belge düzenleme iþini üstlenen kiþi için
bunlarýn yanýnda kâtibü’l-vesâik, sâhibü’lvesâik, kâtibü’þ-þürût, müvessik, vessâk,
vesâiký, kâtibü’s-sak, sakkâk, adl, kâtibü’ladl, kâtib-i adl, âkýd, muharrir, mukavelât
muharriri vb. terimlere; mahkemede resmî belgeleri düzenleme iþini üstlenen görevli için de kâtip, kâtibü’l-kadî, muharrirü’l-mehâdýr ve’s-sicillât vb. tabirlere yer
verilmiþtir. Belge düzenleme iþinin özel bir
yetenek ve ehliyet gerektirdiðini dikkate
alan fýkýh âlimleri bu iþi ister özel ister
resmî olarak yapacak kiþide aranacak niteliklerin kadýda arananlara yakýn olduðunu belirtmiþ, adalet vasfýný taþýmasý ya-

nýnda baþta muamelerle ilgili hükümler
olmak üzere fýkhý ve yazým kurallarýný iyi
bilmesi, sözleþme metinlerini okunaklý ve
hatasýz bir þekilde kaleme alabilmesinin
lüzumunu ifade etmiþtir. Þürûtînin uymasý gereken baþlýca kurallar þunlardýr: Besmele ve hamdeleden sonra taraflarýn kimlik ve adreslerini, muameleye iliþkin beyanlarýný, ileri sürdükleri þartlarý ilâve ve
eksiltme yapmaksýzýn kaydeder. Ýleride
herhangi bir tahrif yapýlmamasý için belgede rakamlarý yazý ile yazar, satýr aralarýný fazla açmaz, satýr sonlarýný boþ býrakmaz, metnin sonuna satýr sayýsýný yazabilir. Bir mezhebin görüþünü esas alýp düzenlese bile diðer mezhebe mensup bir
kadýya ispat vasýtasý olarak sunulabileceðini dikkate alarak belgede mümkün mertebe diðer mezheplerin görüþlerine aykýrý
düþecek ibare ve hükümlere yer vermez.
Kaleme aldýðý metni taraflara ve þahitlere okur, itirazlarý olup olmadýðýný sorar ve
itirazlarý yoksa metnin sonuna belgenin
düzenlendiði tarihi yazar, þahitlere imzalatýp kendisi de imza eder ve belgeyi hak
sahibine verir. Usulüne uygun biçimde düzenlenen bir belgenin unutma halinde hatýrlatma, inkâr halinde ispatlama gibi iki
temel fonksiyonu vardýr.
4. Þart. Muamelelere dair yazýlan belgeyi (kitâb) ifade eder. Bu isimlendirmede þart kelimesinin “alâmet” anlamýnýn
esas alýnmýþ olup muamelenin hükümlerini doðru ve güvenilir biçimde göstermesi, taraflarý baðlamasý, haklarý güvence altýna almasý gibi özelliklere (alâmet)
sahip bulunduðundan böyle adlandýrýlmýþtýr (Serahsî, U½ûl, II, 302-303; Abdülazîz
el-Buhârî, IV, 1293; Celâleddin el-Ýmâdî,
vr. 8a). Ýlk dönem þürût eserlerinde bu
belgelere yazýlý olmasý sebebiyle kitab ve
sahîfe dendiði gibi üzerine yazýldýðý malzeme, muamelenin türü, iþlevi vb. hususlara göre baþka adlar da verilmiþtir. Meselâ iþlenmiþ deri üzerine yazýldýðý için “rak”
ve “ruk‘a”, kâðýt vb. ince malzemeye yazýldýðý için “varak”, ispat vasýtasý olarak
kullanýldýðý için “hüccet”, hakký güvence altýna aldýðý için “vesika”, sorumluluk yüklediði için “ahd, uhde, kabâle”, unutma halinde borcun miktarýný ve vadesini hatýrlattýðý için “zikrü’l-hak”, þahitler imzalama
sýrasýnda ellerini bastýklarý için “sak” denmiþtir. Fakat zamanla bu kelimelerden bazýlarýnda anlam geniþlemesi olmuþ, bazýlarýnýn kullanýmý terkedilmiþtir. Nitekim geç
dönem fýkýh ve þürût eserlerinin bir kýsmýnda þart teriminin eþ anlamlýsý olarak
sadece kitab, zikr, hüccet, sak, vesika (Celâleddin el-Ýmâdî, vr. 8a; Hâcibzâde, vr. 1b),

bir kýsmýnda hüccet, vesika ve sakkin (Molla Hüsrev, II, 512) zikredildiði görülmektedir. Osmanlý hukuk literatüründe kitâbü’þþart yerine þartnâme ve mukavelenâme,
belgenin konusunu belirtmek için vekâletnâme, kefâletnâme, ahidnâme, iktânâme
vb. terimler, Tanzimat’ýn ardýndan muameleleri hukuken belgeleyen yazýlar için senet terimi kullanýlmýþtýr. Bir muameleyi
hukuken belgeleyen yazýda bulunmasý gereken kayýtlar þunlardýr: a) Muamele. Muamelenin türüne göre belgelerde yer alacak bilgiler, ifade tarzlarý ve kullanýlacak
terimler farklý olabilir. Meselâ peþin bir
alým satým muamelesine dair düzenlenecek belgede satýlan mala (mebî‘), bedele
(semen), mebîin teslimine, bedelin ödendiðine dair bilgiler, varsa taraflarýn ileri sürdüðü þartlar ve muameleye ait diðer bilgiler kaydedilir. b) Taraflar. Yine muamelenin türüne göre taraflar bâyi‘ / müþteri, vekil / müvekkil, râhin / mürtehin vb.
þekillerde nitelendirilerek her birinin adý,
baba adý, mesleði ve ikametgâhý yazýlýr.
Muamele ehliyet ve yetkisine sahip kiþiler
asâleten yahut vekâleten taraf olabilirken
veli ve vasîler velâyet ve vesâyeti altýndaki
kiþiler adýna taraf olabilmektedir. c) Þahitler. Þahitlerin huzurunda hazýrlanmayan bir yazý hukuken belge niteliðini taþýmadýðý için mahkemede ispat vasýtasý olarak kabul edilmez. Ýsimleri ve imzalarý belgede kayýtlý bulunan þahitler bu belgenin
içeriðinin þahididir. d) Þürûtî / kâtip. Metnin sonunda belgeyi düzenleyen þürûtînin adý ve imzasý yer almalýdýr. Öte yandan Memlükler gibi bazý Ýslâm devletlerinde mahkemelerde mahkeme kâtipleri veya resmen þahit diye görevlendirilen kiþiler nikâh, bey‘, ibrâ gibi muamelelerle ilgili ikrar ve beyanlarý taslak halinde kaleme alýp kadýnýn onayýna sunuyorlar, onun
gerekli düzeltmeleri yapmasýnýn ardýndan
metni temize çekiyorlardý. Hüccet, sak,
vesika gibi isimlerle anýlan ve bir nüshasý
Dîvânü’l-kadî’de muhafaza edilen bu tür
belgelerde mahkemenin adý ve yeri, kadýnýn ismi, imzasý, alâmeti ve mührü, kâtibin ismi ve hazýr bulunan þahitlerin adlarý
gibi kayýtlara yer veriliyordu.
5. Dîvânü’l-kadî. Aslî görevi davalarý karara baðlamak olan kadýlara deðiþik dönemlerde hükümleri icra ve cezalarý infaz
etme, hukukî muameleleri belgeleme (noterlik), vakýflara nezaret etme, velisi olmayan yetimlerin, mahcûr ve müflislerin
mallarýný koruma gibi görevler de verilince nâib, zabýt kâtibi ve memurlar dýþýnda
idarî görevleri yürütmek için vasî, kayyým
gibi vazifeliler tayin etme ve görev alaný-
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na giren konularda yaptýklarý her çeþit hukukî ve idarî tasarrufu yazýlý belgeye baðlama mecburiyetinde kalmýþlardýr. Böylece her mahkemede kýmetr (torba, kitaplýk),
harîta (çanta) ve sefed (sepet) adlý mahfazalarda saklanan bir dîvânü’l-kadî (kadý
arþivi, mahkeme sicilleri) meydana gelmiþtir. Dîvânü’l-kadînin aðýrlýklý kýsmý hüccet,
mahzar ve sicil adý verilen belgelerden oluþmaktadýr. Görevi sona eren kadý bu belgeleri yeni tayin edilen kadýya teslim eder.
6. Hüccet. Þer‘î mahkemede ele alýnan
kazâî vak‘a ile ilgili olarak “taraflardan birinin kadý huzurunda yaptýðý ikrarý ve diðerinin bu ikrarý tasdik ettiðini kayda geçiren, fakat hâkimin hükmünü içermeyen
belge” demektir (bk. HÜCCET).
7. Mahzar. Fýkýh ve þürût literatüründe
mahzar “taraflarýn veya þahitlerinin hâkim
huzurunda yaptýðý ikrar, yemin veya inkârýn yahut dava ile ilgili sunduðu bilgi ve
delillerin kaydedildiði belge, dava tutanaðý” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Her mahzarda davacý, davalý ve iki taraf arasýnda dava konusu olan mesele olmak üzere üç temel unsur bulunur. Mahkemenin adý ve
yeri, kadýnýn adý, alâmeti ve imzasý, þahit
ifadeleri ve düzenleme tarihinin de yer aldýðý mahzarlarýn konusu yargý alanýna giren her türlü kazâî vak‘adýr. Osmanlýlar’da Tanzimat’ýn ardýndan dava tutanaklarý ayrýca “zabt-ý deâvî cerîdeleri” adý verilen defterlere kaydedilmeye baþlanmýþtýr.
Gaip olup vekili de bulunmayan bir kimse
aleyhine açýlan davada hâkimin davacýyý ve
þahitlerini dinledikten sonra davaya iliþkin beyan ve bilgileri yazýp gaip kiþinin ikamet ettiði belde hâkimliðine gönderdiði
mektup da (kitâbü’l-kadî ile’l-kadî, el-kitâbü’l-hükmî) mahzar hükmündedir. Mahzar kelimesi zamanla farklý mânalar kazanmýþ, özellikle Osmanlý muhitinde “resmî
makamlara þikâyet, talep, teþekkür vb.
hususlar için sunulan çok imzalý arzuhal”
anlamýnda kullanýlmýþtýr (bk. ARZUHAL;
MAHZAR).
8. Sicil / Ý‘lâm. Sözlükte “yazýlý sayfa, büyük kâðýt, defter” gibi anlamlara gelen
sicil fýkýh ve þürût literatüründe “hâkimin
yargýlama sonucunda davalýnýn ikrarýna
veya yeminden kaçýnmasýna yahut þahitlerin beyanýna dayanarak verdiði hükmü
içeren belge” demektir. Bazý fakihlerin sicil ve mahzar kelimelerini birbirinin yerine kullandýðý, bir kýsým fakihlerin de davalýnýn ikrar veya yeminden kaçýnmasýna binaen verilen hükmü içeren belgeye -sak /
hüccet anlamýnda olmak üzere- mahzar,
þahitlerin beyanlarýna dayanarak verilen

272

hükmü içeren belgeye de sicil adýný verdiði, ayrýca fýkýh ve þürût literatüründe hüccet ve vesika kelimelerinin sicil ve mahzar belgelerini kapsayacak biçimde kullanýldýðý görülmektedir (Molla Hüsrev, II,
512). Mahzardaki bilgi ve deliller esas alýnýp düzenlenen her sicilde davayý kazanan
(mahkûmun leh) davayý kaybeden (mahkûmun aleyh) ve hüküm konusu (mahkûmun
bih) olmak üzere üç unsur bulunur. Bu
belgede ayrýca mahkemenin adý ve yeri,
kadýnýn adý, alâmeti ve imzasý, kâtibin ve
þahitlerin isimleri ve düzenleme tarihi yer
alýr. Ýki nüsha olarak düzenlenen mahzar
ve sicillerin birer nüshasý mahkemede kalýr, diðer nüshalar hak sahibine verilir, gerektiðinde diðer tarafa da verilir. Zamanla sicil kelimesi bir yönden anlam deðiþikliðine, diðer yönden anlam geniþlemesine uðramýþtýr. Nitekim Osmanlý hukuk literatüründe Tanzimat’tan sonra taraflara verilen sicil nüshasýnýn karþýlýðýnda i‘lâm
terimi kullanýlmýþ, kadýlarýn taraflara verdikleri i‘lâm ve hüccetlerle görevleri gereði
tuttuklarý kayýtlarý içeren defterlere -dîvânü’l-kadînýn karþýlýðý olarak- sicil / sicillât
(kadý sicilleri, þer‘iyye sicilleri) adý verilmiþtir.
Bazan i‘lâm, ma‘rûz, hüccet, emir, ferman
gibi belge türlerinden her biri ayrý bir deftere, bazan da karýþýk biçimde bir deftere kaydedilmiþtir. Osmanlý dönemine ait
þer‘iyye sicilleri içerisinde birçok kayýt türü bulunmakta, mahkemedeki iþlemler
sonucu oluþan kayýtlar yanýnda Ýstanbul’dan gelen belge sûretleri de yer almaktadýr.
Belgelerin Dili ve Ýspat Deðeri. Ýslâm’ýn
ilk dönemlerinden itibaren hukukî muamelelere dair belgelerle mahkeme kararlarý Arapça kaleme alýnmaktaydý. Sonraki
devirlerde Farsça ibarelere de yer verilmiþ
(el-Fetâva’l-Hindiyye, VI, 160-190), Osmanlýlar’da yaklaþýk XVII. yüzyýldan itibaren
Türkçe yazýlmaya baþlanmýþtýr. Fýkýh âlimleri yazýnýn yazýya benzeyebileceði ve belgenin tahrif edilebileceði gerekçesiyle bu
tür belgelerin ispat vasýtasý olabilmesi için
ikrarla veya âdil þahitlerin tanýklýðýyla pekiþtirilmesi gerektiði hususunda görüþ birliðine varmýþtýr. Fakihlerin çoðunluðu kadýnýn, yazýyý tanýsa bile evrakta tahrifat yapýldýðýndan emin olamayacaðý için içeriðini hatýrlamadýðý bir davaya iliþkin verdiði
eski hükmünü þahit olmaksýzýn onaylayýp
yürürlüðe koyamayacaðýný söylemiþtir. Ancak Ebû Yûsuf, Muhammed b. Hasan eþÞeybânî ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel istihsânen kadýlarýn kendi sorumluluklarý altýndaki mühürlü bir arþivde saklanan sak veya sicillerle þahitsiz amel edebi-

leceði kanaatindedir. Þâfiî mezhebindeki
bir görüþ de böyledir. Sonraki dönem Hanefî literatüründe örfen muteber olan hükümdar beratlarý, tapu kayýtlarý, kadý ve
vali menþurlarý, eski vakýf senetleri, emannâmeler, esnaf ve tüccarlarýn kendi el yazýlarýyla tuttuklarý muhasebe defterleri gibi yazýlý delillerin doðruluklarýna dair þahit aranmaksýzýn ispat vasýtasý kabul edileceði belirtilmiþtir. Mecelle’de, bir hâkim
tarafýndan usulüne uygun biçimde düzenlenen ve sahte olma ihtimali bulunmayan
i‘lâm ve senetle þahit olmaksýzýn amel edilebileceði belirtilmiþ (md. 1821), yazýlý delillerle ilgili maddeler de (md. 1606-1612)
bu esasa göre düzenlenmiþtir (ayrýca bk.
HÜCCET).
Literatür. Þürût kurallarýnýn toplum hayatýyla yakýn iliþkisi ve pratik hayatta duyulan ihtiyaç sebebiyle konunun bazý fýkýh ve edebü’l-kadî kitaplarýnda ayrý bölümler halinde ele alýnmasýyla yetinilmemiþ, bu hususta müstakil eserler yazýlmaya baþlanmýþ, giderek þürûtla ilgili zengin
bir hukuk nazariyesi ve literatürü oluþmuþtur (Ýbnü’n-Nedîm, s. 292-344; Keþfü’¾¾unûn, II, 1046; Özcan, I, 183-200). Fýkýh
mezheplerinin bölgesel planda da olsa yargý birliðini ve hukukî istikrarý saðlama gibi
bir fonksiyon ifa etmesi, hukukî muamelelere iliþkin belgelerin yazýmýný üstlenenlerin bunlarý belirli bir mezhep disiplini
içinde düzenlemesi þürût türü eserlerin
mezheplere göre yazýlmasýný gerektirmiþtir. Bu eserler, þürûtla ilgili aslî ve
tâli konulara bütün halinde yer verme ve
uygulamaya yönelik bilgi ve örneklendirmeler içerme özelliðiyle dikkati çeker. Kaynaklarda þürût ilminin öncüsünün Ebû
Hanîfe olduðu ve bu alanda telif edilen ilk
eserlerin de Hanefî fakihlerine ait bulunduðu kaydedilir. Þürût türünün geliþmesinde Þâfiî ve Mâlikî fakihlerin önemli, Zâhiriyye ve Taberiyye fakihlerinin kýsmî katkýlarýnýn bulunduðu, Hanbelî fakihlerin ise
bu konuda fazla mesai harcamadýðý görülmektedir. Hanefî mezhebinde þürût ilminin temel konularýný ayrýntýlý ve sistematik biçimde kaleme alan ilk fakihin bazý
kaynaklarda Yûsuf b. Hâlid es-Semtî (Ziriklî, VIII, 228), bazýlarýnda ise Hilâl b. Yahyâ el-Basrî (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1046) olduðu belirtilir. Tabakat kitaplarýnda Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî, Ebû Zeyd Ahmed eþ-Þürûtî, Ýbn Semâa et-Temîmî,
Yahyâ b. Eksem, Hassâf, Bekkâr b. Kuteybe gibi âlimlerin þürût türünde eser
yazdýklarý zikredilmekle birlikte bunlardan
hiçbiri zamanýmýza ulaþmamýþtýr. Bu dal-
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da günümüze kadar gelen eserlerin ilki
Ebû Ca‘fer et-Tahâvî’ye (ö. 321/933) aittir.
Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed el-Hâkim es-Semerkandî’nin Kitâbü’þ-Þürû¹ ve
£ulûmi’½-½ukûk (nþr. Ahmed Câbir Bedrân, Kahire 1427/2006), Celâleddin b. Muhammed el-Ýmâdî’nin øurerü’þ-þürû¹ ve
dürerü’s-sümû¹ (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 722) ve Mehmed b. Eflâtûn
er-Rûmî’nin e½-Øukûkü’þ-Þer£iyye (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr.
2697) adlý eserleri bu türün diðer örnekleridir. Zahîrüddin Hasan b. Ali el-Mergýnânî ve Kadî Celâleddin er-Rîðadmûnî, Necmeddin en-Nesefî gibi âlimlerin de bu dalda kitaplarýnýn bulunduðu kaydedilir. Mâlikî mezhebinde Ýbn Lübâbe, Ferec b. Seleme el-Kurtubî, Muhammed b. Hâris elHuþenî, Mûsâ b. Ahmed el-Yahsubî elKurtubî gibi âlimlerin konuyla ilgili eserlerinin yaný sýra Muhammed b. Ahmed elAttâr’ýn el-Ve¦âßiš ve’s-sicillât, Ýbnü’lHindî’nin el-Ve¦âßiš ve’þ-þürû¹, Ahmed b.
Muhammed et-Tuleytýlî’nin el-Mušnî£ fî
£ilmi’þ-þürû¹ (nþr. Fransisco Javier Aguirre Sadaba, Madrid 1994), Ebü’l-Hasan elMutayyitî’nin en-Nihâye ve’t-tamâm fî
ma£rifeti’l-ve¦âßiš ve’l-a¼kâm, Ebû Ýshak Ýbrâhim b. el-Hâc el-Gýrnâtî’nin elVe¦âßišu’l-muÅta½ara (nþr. Mustafa Nâcî, Rabat 1987), Ali b. Yahya el-Cezîrî’nin
el-Maš½adü’l-ma¼mûd fî telÅî½i’l-£uš†d
(nþr. Asuncion Ferreras, Madrid 1998) adlý kitaplarý zikredilebilir. Þâfiî mezhebinde
Kerâbîsî, Müzenî, Ebû Bekir Muhammed
b. Abdullah es-Sayrafî, Ebû Ýshak el-Mervezî gibi âlimlerin eserlerinin yaný sýra Ýbn
Habîb el-Halebî’nin Keþfü’l-mürû¹ £an
me¼âsini’þ-þürû¹, Minhâcî’nin Cevâhirü’l-£uš†d ve mu£înü’l-šuŠât ve’l-muvaššý£în ve’þ-þühûd (I-II, Kahire 1955) adlý kitabý da anýlabilir. Tabakat kitaplarýnda
Dâvûd ez-Zâhirî ve Muhammed b. Cerîr
et-Taberî gibi fakihlerin de þürût dalýnda
eser yazdýklarý kaydedilmektedir. Osmanlýlar döneminde telif edilen sak mecmualarý þürût türündeki eserlerin devamý ve
örnekleri sayýlabilir. Ruhi Özcan, Joseph
Schacht, Emile Tyan, Jeanette Wakin, Vâil
B. Hallâk (Wael B. Hallaq) gibi araþtýrmacýlar þürût ilminin tarihî geliþimini, diðer hukuk sistemleriyle iliþkisini, fýkhýn teorik hükümlerinin pratik hayata geçirilmesindeki
etkisini ve belli baþlý konularýný farklý açýdan ele alarak eleþtirel çalýþmalar yapmýþlar, böylece toplumlarýn ticarî, iktisadî, hukukî ve içtimaî yapýsý hakkýnda önemli bilgi ve belgeleri içeren kadý sicillerinin ve þürût türü eserlerin tanýtýlmasýný saðlamýþlardýr.
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Hz. Ömer tarafýndan
zimmîler hakkýnda konulduðu
ileri sürülen þartlar.

—

™

Hz. Ömer’in hilâfeti esnasýnda Irak ve
Ýran’ýn, Suriye, Ürdün, Filistin ve Mýsýr’ýn
fethi tamamlanmýþ, müslümanlar büyük
bir gayri müslim nüfusla meþgul olmak
durumunda kalmýþtý. Barýþ veya savaþ yoluyla bu fetihleri gerçekleþtiren kumandanlar, ele geçirilen þehir yahut bölgelerde yaþayan gayri müslimlerin baþta cizye
vergisi olmak üzere hak ve mükellefiyetlerini tayin ve tesbit edip onlarla anlaþmalar yapmýþlar, bunlarý Hz. Ömer’in onayýna
sunduktan sonra yürürlüðe koymuþlardýr.
Kudüs’ün teslim anlaþmasý, Kudüslüler’in
teklifi dolayýsýyla oraya giden ve þartlarý
bizzat belirleyen Hz. Ömer tarafýndan imzalanmýþtýr. Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-ƒarâc’ý, Belâzürî’nin Fütû¼u’l-büldân’ý ve
Taberî’nin TârîÅ’i gibi kaynaklarda yer
alan bu þartlara, bir kýsmý benzer veya ayný olan esaslar yanýnda çoðu zimmîlerin
aleyhine bazý þartlar içeren ve Hz. Ömer’e
nisbet edilen bir metin bazý muahhar kaynaklarda ve bilhassa bazý fýkýh kitaplarýnda “eþ-þürûtü’l-Ömeriyye” veya kýsaca “eþþürût” yahut “ahidnâme-i Ömer” adýyla yer
almaktadýr.
Ebû Abdullah Ýbn Mende’nin øarâßibü
Þu£be adlý eserinde geçtiði söylenen (Müttaký el-Hindî, IV, 503-504) ve iki sayfa kadar olan bu metin Beyhaký (es-Sünenü’lkübrâ, IX, 202), Ýbn Ebû Rendeka et-Turtûþî (Sirâcü’l-mülûk, s. 110-111) ve Ýbn
Asâkir’in (TârîÅu Dýmaþš, II, 174-179) eserlerinde kaydedilmiþ, daha sonraki müellifler tarafýndan da nakledilmiþtir. Hz. Ömer’e
izâfe edilen metnin bir kýsmýnda þehirler273

