
47

9-32; a.mlf., “15 Yüzyýlýn Sonunda Friuli’ye Ya-
pýlan Türk Akýnlarý”, Toplumsal Tarih, sy. 167,
Ýstanbul 2007, s. 76-79; Casa Isabella Palumbo
Fossati, “L’école Venitienne des Giovani di Lin-
gua...”, Istanbul et les langues orientales (ed. F.
Hitzel), Ýstanbul-Paris 1997, s. 109-122; Þerafet-
tin Turan, Türkiye-Ýtalya Ýliþkileri I, Ankara 2000;
a.mlf., “Venedik’te Türk Ticaret Merkezi”, TTK
Belleten, XXXII/126 (1968), s. 247-283; Cemal
Kafadar, “A Death in Venice (1575): Anatolian
Muslim Merchants Trading in the Serenissima”,
JTS, sy. 10 (1986), s. 191-217; Gülru Necipoðlu,
“Süleyman the Magnificent and the Representa-
tion of Power in the Context of Ottoman-Haps-
burg-Papal Rivalry”, The Art Bulletin, LXXI/3,
New York 1989, s. 402-427; A. Fabris, “Artisa-
nat et culture: Recherches sur la production ve-
nitienne et la marche ottoman au XVIe siècle”,
Arab Historical Review for Ottoman Studies,
sy. 3-4, Zaghouan 1991, s. 51-60; a.mlf., “From
Adrianople to Constantinople: Venetian-Otto-
man Diplomatic Missions, 1360-1453”, Medi-
terranean Historical Review, VII/2, London 1992,
s. 154-200; H. Theunissen, “Ottoman-Venetian
Diplomatics: The .Ahdnames”, EJOS: Electronic
Journal of Oriental Studies, I/2 (1998) (www2.let.
uu.nl/solis/anpt/ejos/EJOS-1.html); C. E. Bosworth,
“Wenedik”, EI2 (Ýng.), XI, 202; Molly Greene, “We-
nedik”, a.e., XI, 202-204.

ÿMarýa Pýa Pedaný

– —
VENÞERÎSÎ
(  ���"#א� )

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ
el-Venþerîsî et-Tilimsânî el-Fâsî

(ö. 914/1508)

Mâlikî fakihi.˜ ™

Cezayir’in batýsýndaki daðlýk bölgede bu-
lunan Venþerîs’te dünyaya geldi. Kaynak-
larda doðum tarihi yer almamakla birlik-
te seksen yaþýnda vefat ettiðine dair bil-
gi doðru ise 834 (1430) yýlý civarýnda doð-
duðu söylenebilir. Küçük yaþta iken ailesi
Tilimsân’a göç ettiði için eðitimini bu þe-
hirde tamamladý; yine burada eðitim, fet-
va ve telif faaliyetine baþladý. Bu arada

devlet adamlarýndan uzak durdu, doðru
bildiði þeyleri söylemekten çekinmedi. Ab-
dülvâdîler (Zeyyânîler) Hükümdarý Muham-
med b. Sâbit ez-Zeyyânî ile aralarýnda
çýkan bir anlaþmazlýk yüzünden 874’te
(1469) Fas’a göç etmek zorunda kaldý (Mi£-
yârü’l-mu£rib, VIII, 341). O dönemde Mað-
rib Merînîler Devleti’nin baþþehri olan Fas’-
ta ilmî çalýþmalarýný sürdürdü. Baþta ba-
basý olmak üzere dönemin ileri gelen âlim-
lerinden ders alan Venþerîsî’nin, büyük ço-
ðunluðu Tilimsân’da bulunan hocalarýnýn
baþýnda fakihliðinin yaný sýra tefsir ve gra-
merdeki çalýþmalarýyla tanýnan Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Abbas el-Ubbâdî ge-
lir. Yine Tilimsân’da meþhur olan Ukbânî
ailesinden Ebü’l-Fazl Kasým b. Saîd ile Ti-
limsân’ýn kadýlcemâasý olan oðlu Ebû Sâ-
lim Ýbrâhim b. Kasým ve torunu Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Ahmed b. Kasým da
önemli hocalarý arasýnda yer alýr. Ayrýca
Muhammed b. Kasým el-Mürrî, Muham-
med b. Ahmed b. Îsâ Ýbnü’l-Cellâb et-Ti-
limsânî, Ýbn Zekrî et-Tilimsânî ve Ýbn Mer-
zûk el-Kefîf gibi âlimlerden ders okudu.
Fas’ta MuÅta½aru ƒalîl’e þerh yazan Mu-
hammed b. Kasým el-Kavrî, Kadî Muham-
med b. Muhammed b. Abdullah el-Yifre-
nî el-Miknâsî’den de faydalandý. Bu þehir-
de el-Müdevvene ile Ýbnü’l-Hâcib’in el-
MuÅta½ar’ý gibi mezhebin temel kaynak-
larýný okutan Venþerîsî’nin baþta Fas ka-
dýlýðý yapan oðlu Abdülvâhid el-Venþerîsî
olmak üzere Muhammed b. Muhammed
el-Gardîs et-Taðlibî, Ýbrâhim b. Abdülceb-
bâr el-Fecîcî, Muhammed b. Abdülcebbâr
el-Fecîcî, Yahyâ b. Mahlûf es-Sûsî, Hasan
b. Osman el-Cezûlî, Ýbn Füleyh el-Lemtî,
Ali b. Mûsâ Ýbn Hârûn el-Matgarî gibi bir-
çok talebe yetiþtirdi. 20 Safer 914 (20 Ha-
ziran 1508) tarihinde Fas’ta vefat eden
Venþerîsî, Küdyetülberâtîl Mezarlýðý’nda
yer alan Fütûh Kapýsý içindeki Bâb-ý Ham-
râ’ya defnedildi.

Venþerîsî fýkýh, hadis ve tefsir gibi ilim-
lerin yaný sýra nahivdeki yetkinliðinden do-
layý Sîbeveyhi ile mukayese edilmiþ, döne-
minde Mâlikî mezhebinin lideri ve fetva
mercii olarak büyük itibar görmüþtür. Ho-
calarýnýn önemli bir kýsmýnýn kadýlýk yap-
masý ve nevâzil eserleri kaleme almasý
onun fýkýh düþüncesini ve eserlerini etki-
lemiþ, gerek kendisinin Fas kadýlýðý yap-
masý gerekse baþta oðlu bazý öðrencileri-
nin yargý görevinde bulunmasý sebebiyle
verdiði fetvalar uygulanma imkâný bulmuþ-
tur. Venþerîsî, Mâlikî mezhebi kaynakla-
rýyla sýnýrlý kalmayýp diðer fýkýh ekollerinin
görüþlerine de yer vermiþ Mâlikî mezhebi
dahil zaman zaman bu ekollerin görüþle-

ye baþvurdu, Viyana’daki Osmanlý elçisine
mektuplar gönderdi, dilekçeler yazdý, an-
cak burayý ülkesinin vatandaþlarý için mu-
hafaza edemedi. Nihayet Venedik’i âni-
den terketti, onun mücadelesi belediyeyi
bu binayý satýn almaya zorladý ve burasý
bir müze yapýldý (1923’ten beri Venedik
Doða Tarihi Müzesi olarak kullanýlmakta-
dýr). Ýtalya’nýn bir parçasý haline gelen Ve-
nedik artýk baðýmsýz deðildi ve Osmanlý
Devleti ile siyasî iliþkileri yoktu, bununla
birlikte geçmiþ tamamýyla unutulmadý.
1910 Mayýsýnda Libya savaþý öncesinde
Ýtalya’ya gelen bir grup Jön Türk barýþý
saðlamaya, ekonomik ve kültürel iliþkiler
kurmaya çalýþtý, bunun için Venedik’e de
gitti. Bu iliþkilerin hâtýrasý günümüzde sa-
dece müzelerde, bazý caddelerin isimle-
rinde yaþamaktadýr (meselâ Calle Delle
Turchette: Küçük Türk Kadýnlarýnýn cadde-
si). Ayrýca eylül ayýnýn ilk pazar günü dü-
zenlenen tarihî “regatta”da yer almak için
gelen, Türkler gibi giyinmiþ kiþiler de eski
hâtýralarý yansýtýr. Bugün Ýtalya’nýn önem-
li turizm merkezlerinden biri olan Vene-
dik þehrinin nüfusu 2010 yýlý tahminlerine
göre 270.000 idi (banliyöleri hariç).
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ekonomik ve hukukî mevzularý da kapsa-
yacak biçimde günlük hayatla ilgili olma-
sý, gerek müellifin yaþadýðý dönemin ge-
rekse daha önceki dönemlerin sosyal yapý-
sýna dair birçok bilgiye ulaþma imkâný ver-
mektedir. Kitapta toplumun eðlence, gi-
yim kuþam ve yeme içme kültürüne, þe-
hirleþme ve savaþ gibi konulara deðinilme-
si onu diðer ilim dallarýný da ilgilendiren
önemli bir kaynak haline getirmektedir. Ay-
rýca eserde mevcut fetvalarda Venþerîsî’-
nin fýkhî yaklaþýmýna, teorinin pratik olay-
lara uygulanýþýna ve sosyal olgu-fetva iliþ-
kisine dair önemli örnekler bulunmakta-
dýr. Venþerîsî’nin bu kitabý daha sonra ka-
leme alýnan birçok çalýþmaya örnek teþ-
kil etmiþ ve geçmiþ ile gelecek arasýnda
önemli bir köprü vazifesi görmüþtür. Ese-
rin nevâzil edebiyatýndaki önemi sebebiy-
le Vezzânî dört asýr sonra yazdýðý benzer
bir kitabýna el-Mi£yârü’l-cedîd adýný ver-
miþtir. Öte yandan Venþerîsî el-Mi£yâr’a
aktardýðý fetvalarýn þahýslara aidiyeti ve
sýhhati, üslûbu, bazý konularda müphem-
lik bulunmasý gibi sebeplerle eleþtirilere
mâruz kalmýþtýr. el-Mi£yâr üzerine birçok
çalýþma yapýlmýþtýr; Ahmed Bâbâ et-Tin-
büktî’nin Tertîbü câmi£i’l-Mi£yâr adlý ese-
ri bunlarýn baþýnda gelir. Eserle ilgili çalýþ-
malardan biri de Ahmed b. Saîd el-Meclî-
dî el-Fâsî’nin el-Ý£lâm bimâ fi’l-Mi£yâr
min fetâva’l-a£lâm adlý ihtisarýdýr (Fas
1351). Emile Amar el-Mi£yâr’ýn bazý bö-
lümlerini La pierre de touche des fét-
was de Ahmad al-Wanschar¢s¢. Choix
de consultations juridiques des faqihs
du Maghreb baþlýðýyla Fransýzca’ya ter-
cüme etmiþtir (I-II, Paris 1908-1909; Liech-
tenstein 1974). Eserle ilgili olarak Histo-
ire et société en occident musulman au
moyen âge: analyse du Mi‘yår d’al-
Wansarisi adlý bir çalýþma yapan Vincent
Lagardére de (Madrid 1995) kitapta önem-
li gördüðü fetvalarý Fransýzca’ya çevirmiþ
ve kullanýma uygun biçimde düzenlemiþ-
tir. el-Mi£yâr’da yer alan “el-Müstahsen
mine’l-bida.” baþlýklý bölüm (el-Mi£yârü’l-
mu£rib, II, 461-511) Henri Peres tarafýndan
ayný adla yayýmlanmýþtýr (Cezayir 1946).
Çok yönlü bir eser olan el-Mi£yâr’a dair
farklý alanlarda da çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Francisco Vidal Castro eseri ekonomi ve
toplum çerçevesinde deðerlendiren bir
doktora tezi hazýrlamýþ (Economia y soci-
edad en al-Andalus y el Magreb a través
de una fuente juridica: el-Mi’yar de al-
Wan{arisi [m. 934/1508]. Estudio especi-
al del agua, 1962, Granada Üniversitesi),
Salud M. Rojas el-Mi£yâr’daki fetvalardan
hareketle Gýrnata’da hüküm süren Nasrî-

ler Devleti’nin malî ve ekonomik yapýsýný
ve bunlarýn hukukî yapýyla iliþkisini ince-
lemiþtir (bk. bibl.). Kemâl es-Seyyid Ebû
Mustafa’nýn Cevânibü’l-¼ayâti’l-icti-
mâ£iyye ve’l-išti½âdiyye ve’d-dîniyye
ve’l-£ilmiyye fi’l-Ma³ribi’l-Ýslâmî min
Åilâli nevâzili ve fetâva’l-Mi£yâri’l-
mu£rib li’l-Venþerîsî adlý çalýþmasý da böy-
ledir (Ýskenderiye 1996). D. Powers, el-
Mi£yâr’daki fetvalardan hareketle 1300-
1500 yýllarý arasýnda Kuzey Afrika ve En-
dülüs’te sosyal hayat, hukuk ve gündelik
yaþam arasýndaki iliþkiyi altý olay çerçeve-
sinde incelemiþtir (Law, tür.yer.). Patricia
Begue-Bicha, L’enfant dans Al Andalus
aux XI-XIIe siècles: étude à partir des
fatawâ du Miyar d’Al Wansharîsi (1993,
Perpignan Üniversitesi) ve Naaim el-Has-
sane La vie sociale et religieuse d’après
le Mi‘yar d’Al-Wansar¢s¢ (2009, Paris
VIII Üniversitesi) adýyla birer doktora tezi
hazýrlamýþtýr.

2. Î²â¼u’l-mesâlik ilâ šavâ£idi’l-Ýmâm
Mâlik (nþr. Ahmed Bû Tâhir el-Hatâbî,
Rabat 1400/1980; nþr. Sâdýk b. Abdurrah-
man el-Giryânî, Trablus 1991; Beyrut 2006).
Müftülerin bilmesi gereken 118 kaideyi
içerir. Ancak bunlarýn büyük bir kýsmý da-
ha ziyade mezhep içi bazý ihtilâflarla ilgi-
lidir. Venþerîsî’nin oðlu eseri, Sena’l-muš-
tebes (en-Nûrü’l-muštebes) li-fehmi ša-
vâ£idi’l-Ýmâm Mâlik ibn Enes adýyla
1500 beyitte nazma çekmiþtir. Sâdýk b.
Abdurrahman el-Giryânî, bu eserle Venþe-
rîsî’nin oðlu Abdülvâhid’in öðrencisi Men-
cûr’un eserini esas alarak Ta¹bîšåtu ša-
vâ£idi’l-fýšh £inde’l-Mâlikiyye min Åi-
lâli kitâbey Î²â¼i’l-mesâlik li’l-Venþe-
rîsî ve Þer¼i’l-Menheci’l-münteÅab li’l-
Mencûr adýyla bir eser hazýrlamýþtýr (Dü-
bey 2002; Beyrut 2010). 3. Dürerü’l-ša-
lâßid ve ³urerü’¹-¹arari ve’l-fevâßid (nþr.
Bedr Ýbn Abdülilâh el-Ýmrânî, Ýbnü’l-Hâ-
cib’in Câmi£u’l-ümmehât’ý [MuÅta½aru Ýb-
ni’l-¥âcibi’l-fer£î] ile birlikte, Beyrut 2004).
Ýbnü’l-Hâcib’in el-MuÅta½ar’ýna hâþiyedir.
4. £Uddetü’l-burûš fî cem£i mâ fi’l-me×-
heb mine’l-cümû£ ve’l-furûš (nþr. Ham-
za Ebû Fâris, I-II, Beyrut 1410/1990). el-
Müdevvene gibi mezhebin temel kay-
naklarýnda geçen bazý meselelerin fýkýh
bablarýna göre düzenlendiði eserde mü-
ellif çeliþkili gibi görünen meseleleri ince-
ler ve bu hususta özellikle Ebû Bekir Mu-
hammed b. Ali el-Kaffâl eþ-Þâþî’nin Me-
¼âsinü’þ-þerî£a’sý, Ýbn Rüþd el-Cedd’in el-
Beyân ve’t-ta¼½îl’i, Ebû Bekir Ýbnü’l-Ara-
bî’nin el-Æabes’i ve Karâfî’nin el-Furûš’u
gibi kaynaklara dayanýr. 5. el-Menhecü’l-
fâßiš ve’l-menhelü’r-râßiš ve’l-ma£ne’l-

rini eleþtirmiþtir. Özellikle el-Mi£yâr’da ön-
ceki dönemlerden aktardýðý fetvalarý ba-
zan tenkit edip reddetmesi, bazan da çe-
þitli ayýklamalara giderek tercihlerde bu-
lunmasý ve kendi görüþünü kaydetmesi
onun ilmî dirayetini göstermektedir. Ça-
lýþmalarýnda kendine has bir yazým tarzý
geliþtiren Venþerîsî’nin fetva merkezli eser-
lerinin büyük kýsmý küçük risâleler, mek-
tuplar ve kendisine sorulan sorulara verdi-
ði cevaplardan meydana gelmektedir. Bun-
dan dolayý risâlelerinin pek çoðu el-Mi£-
yâr’da yer almakla beraber kaynaklarda
bunlarýn bazýlarý müstakil eser gibi zikre-
dilmiþtir.

Eserleri. 1. el-Mi£yârü’l-mu£rib ve’l-
câmi£u’l-mu³rib £an fetâvâ £ulemâßi Ýf-
rîšýyye ve’l-Endelüs ve’l-Ma³rib. Mâ-
likî nevâzil literatürünün en önemli kay-
naklarýndandýr. Soru-cevap þeklinde kale-
me alýnan ve fýkýh bablarýna göre düzen-
lenen eser, Ýmam Mâlik’ten baþlayýp mü-
ellifin kendi dönemine kadar gelen mez-
hep müktesebatýný kuþatmaya çalýþmasýy-
la ansiklopedik bir karakter arzeder. Ese-
rin önemli bir kýsmýný Maðribli Mâlikî fa-
kihlerinin verdikleri fetvalar teþkil etmek-
tedir. Bununla birlikte diðer bölgelerdeki
Mâlikî fakihleriyle deðiþik fýkýh ekollerine
mensup âlimlerin görüþlerine de yer ve-
rilmesi, eseri sadece Endülüs Mâlikî fýk-
hýna ait malzemeyi bir araya getiren bir
eser olarak düþünmeye (Powers, Law, s.
4-5) imkân vermemektedir. el-Mi£yâr’ýn
yazýmý 28 Þevval 901’de (20 Temmuz 1496)
tamamlanmýþ (Venþerîsî, Mi£yârü’l-mu£rib,
XII, 395), ardýndan 914 (1508) yýlýna kadar
çeþitli eklemeler ve tashihler yapýlmýþtýr
(Powers, Law, s. 5). Eser ilk defa 1314-
1315 (1896-1897) yýllarýnda Ahmed b. Mu-
hammed el-Bûazzâvî baþkanlýðýnda sekiz
kiþilik bir heyet tarafýndan biri müellif hat-
tý olmak üzere beþ nüshasý esas alýnarak
Fas’ta on iki cilt halinde basýlmýþ, daha
sonra Muhammed Haccî baþkanlýðýndaki
bir komisyon bu taþbaskýyý esas alýp ge-
rekli açýklamalarla birlikte yeni bir baský-
sýný gerçekleþtirmiþ (I-XII, Beyrut 1401/
1981) ve fihristini hazýrlamýþtýr (XIII, Bey-
rut 1403/1983). Venþerîsî bu çalýþmasýnda
pek çok eserden faydalanmakla beraber
Ýmam Mâlik’in el-Muva¹¹aßý, Utbî’nin el-
£U¹biyye’si, Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’-
nin en-Nevâdir ve’z-ziyâdât’ý, Ebü’l-Ve-
lîd el-Bâcî’nin el-Müntešå’sý, Ýbn Rüþd el-
Cedd’in el-Beyân ve’t-ta¼½îl’i ile el-Mu-
šaddimâtü’l-mümehhidât’ý ve Þehâbed-
din el-Karâfî’nin e×-¬aÅîre’si ve el-Furûš’u
temel kaynaklarý arasýnda yer alýr. el-Mi£-
yâr’ýn içerdiði konularýn coðrafî, sosyal,
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Ktp., nr. 433/3; Rabat Halk Ktp., nr. 1343,
K634, K6581; Rabat Kraliyet Ktp., nr. 8462,
9843). Burzülî’nin Câmi£u mesâßili’l-a¼-
kâm’ýndaki nevâzillerin muhtasarýdýr. 13.
el-Fevâßidü’l-mühimme (Rabat Halk Ktp.,
nr. D-2197). 14. Þer¼u’l-ƒazreciyye fi’l-
£arû² (Rabat Halk Ktp., nr. 1061-K). 15.
Risâle fî mesâßili’l-fýšhiyye (Princeton
Üniversitesi Ktp., Ýslâmî Yazma Eserler,
Garrett nr. 178Y). 16. el-Mübdî li-Åa¹aßi’l-
¥umeydî (Fas 1313). 17. el-Æa½dü’l-vâ-
cib fî ma£rifeti ý½¹ýlâ¼i Ýbni’l-¥âcib (nþr.
Ahmed Abdülkerîm Necîb, Kahire 1430/
2010, Ýbnü’l-Hâcib’in Câmi£u’l-ümmehât’ý
ile birlikte). 18. en-Nevâzilü’l-câmi£a (nþr.
Þerîf el-Mürsî, Kahire 1432/2011). Venþe-
rîsî’nin kendi eserlerinde veya baþka kay-
naklarda isimleri geçen el-Vâ£î li-mesâßi-
li’l-inkâr ve’t-tedâ£î, Þer¼u £Umdeti’l-
a¼kâm, Fehrese, Tecrîdü me’þtemele
£aleyhi MuÅta½aru Ýbn £Arafe mine’l-
¼ašåßišý’þ-þer£iyye ve’l-¼udûdi’s-seniy-
ye, Tercemetü Ebî £Abdillâh Mu¼am-
med el-Maššarî el-Ced, Ta£lîš £alâ MuÅ-
ta½ari Ýbni’l-¥âcibi’l-fer£î, ¥illü’r-rib-
ša £an esîri’½-½afša gibi eserleri de bu-
lunmaktadýr.
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Takvânýn ileri derecesini ifade eden
tasavvuf terimi.

˜ ™

Sözlükte “sakýnmak, kaçýnmak, çekin-
mek” anlamýndaki vera‘ kelimesi terim
olarak “haram ve günah olup olmadýðý þüp-
heli hususlardan özenle kaçýnýp helâl ve
mubahlarýn bir kýsmýndan feragat etmek”
anlamýnda kullanýlýr. Bu sebeple vera‘ tak-
vânýn ileri ve özel bir þekli kabul edilir. Tak-
vâ mahzurlu olaný, vera‘ ise helâl olmasý
þüpheli olaný terketmektir. Bununla bir-
likte veraýn mahzurlu olanýn, takvânýn ise
þüpheli sayýlanýn terkedilmesi olduðunu
söyleyenler de vardýr. Nitekim Gazzâlî tak-
vânýn veraýn özel bir þekli ve ileri aþamasý
olduðunu belirtmiþtir.
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