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Fetâvâ-yı Akkirmânî’den Seçmeler 

 

Mesʾele: Bir kadı adl olmak üzere taklîd olunup mahall-i kazâsına geldikde irtişâsından 

gayrı feseka cemʿ edip şürb-i hamr etse azle müstehak olur mu? 

el-Cevâb: Olur. Fî zâhiri’l-mezheb ve ınde’l-baʿz münʿazil olur. (Nakil) 

Cevâb-ı âhar: Saʿâdetli pâdişâh-ı [169b] [âlem-penâh eyyedallâhu]1 teʿâlâ ve kavvâhu 

hazretleri kuzâtı adâletleri iʿtikâdı ile taklîd eder. Böyle fısk ve zulme rızâ-yı şerîfleri 

yokdur. İbtidâ fıskı ile taklîd etmezler. Böyle kadı azle müstehakdır zâhir-i mezhebde. 

Ammâ ulemâ-i selâsemizden münʿazil olup mutlaka kazâsı câiz olmamak dahi mervîdir. 

Şerh-i Mecmaʿ ve Îzâh-ı Islâh’da müftiye bu kavildir denilmişdir. 

  

 
1 Reddadede alem-penâh ifadesi var. Ama varak te‘âlâ ile başlıyor. 
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Mesʾele: Karındaşlar olup gayrı vilâyetden gelip tavattun eden Zeyd ile Amr’dan Zeyd 

vefât edip vâris-i maʿrûfu olmayıp metrûkâtını emîn-i beytü’l-mâl kabz edip karındaşı 

olan Zeyd’in li-ebeveyn karındaşım deyu daʿvâ edip ve burada alâ vefki daʿvâhu 

şâhidler getirse emîn var vilâyetinden nakl-i şehâde getir bu şâhidler ile vermem 

demeğe kâdir olur mu? 

el-Cevâb: Eğer bu makûle daʿvâda vilâyetlerinden [172a] nakl-i şehâde getirmeyince 

buradaki şâhidler dinlenmesin deyu hükm-i sultânî varsa kâdir olur. İstisnâ-i sultân 

şerʿî ve merʿîdir ve illâ kâdir olmaz. Beyyine-i âdile ikâme olundukdan sonra kadı 

üzerine bilâ-teʾhîr hükm vâcibdir. (Nakil) 
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Mesʾele: Bir daʿvâ bir defa istimâʿ olunup şerʿ ile hükm ve fasl olundukdan sonra 

müddeʿî olan kimesne aynı ile ol daʿvâyı tekrâr daʿvâ edip kadı istimâʿ ve hükm etmeğe 

kâdir olur mu? 

el-Cevâb: Olmaz ve illâ merraten baʿde uhrâ daʿvâ ve hükm olunup bazının ise gayrı 

üzerine rüchânı yok teselsülü müʾeddî olur. [174b] Müteselsilen ilâ gayri’n-nihâye 

tertîbi daʿvâ ve hükm ve fesh ise mevzûʿât-ı şerʿden hâricdir. Hattâ bir hâdisede 

merraten bi-hakkın kazâ vâkiʿ olsa baʿdehû ol hâdisenin filân huzûrunda sâniyen 

semâʿına sultân emr eylese kadı üzerine anı sâniyen istimâʿ müfterazz olmaz. Fe-keyfe 

ki sultân-ı zamân zâda’llâhu teʿâlâ umran ve adlen ve emerra neclehû neslen sâniyen 

semâʿdan nehy edip emirlerinde istisnâ buyurmuş olalar. İstisnâları ise şerʿî ve merʿîdir 

ve müstesnâda kuzât kadı değillerdir. Fe-baʿde fasli’ş-şerʿî daʿvâ-yı müddeʿî ve 

istimâʿ-i kadı muʿteber ve marzî değildir.   بتاع وال ي  ن ال يباعأ  بالمتاع و مما يستوجبل كل منهما من سقط  

olup taʿarruz câiz olmadığı içindir. Hazret-i Ali radîya’l-lâhu anhu   ما جئت ال حل عقدة عقدها

i mahall müctehidün fîh musâdif olsa irtizâsı -buyurmuşlardır. Kazâ 2 عمر وال عقده عقدة حلها

lâzib ve lâzım ve imzâsı vâcib ve mütehattem3 olmak meselesi ise meşhûre ve mütûn 

ve4 şürûhun kazâsında mestûredir. (Nakil) 

  

 
2 “Ne Ömer’in attığı düğümü çözmeye geldim, ne de onun çözdüğünü düğümlemeye.” 
3 Veliyyüddin Efendi 136a. 
4 Veliyyüddin Efendi 136a. 
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Mesʾele: Zeyd-i mültezim mal gâʾib ve mefkûddur diye Amr mefkûdun beytü’l-mâl 

cânibinden üç binden ziyâde akçesin kabz etdikden sonra Amr gelip kendisi veya vekîli 

meblağ-ı merkûmu taleb eyledikde mültezim-i merkûmu âsitâneye gönderdim üç 

binden ziyâde mâl-ı mîrî daʿvâsı âsitânemden gayrı mevziʿde istimâʿ olunmasın diye 

istisnâ olunup emr-i âlî vârid olmuşdur bu daʿvâ âsitâne-i saʿâdetden istimâʿ olunur 

ber-mûceb-i emr-i âlî gayrı yerde dinletmem demeğe kâdir olur mu? 

el-Cevâb: Olur. (Nakil) 
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Mesʾele: Bi’l-fiʿil kadı olan Zeyd azeltü nefsî dese baʿdehû yine daʿvâ dinleyip hükm 

eylese hükmü nâfiz olur mu? 

el-Cevâb: Olur. Kadı nefsini azl ile maʿzûl olmaz, nefsini azli nasb ve taklîd eden sultânın 

maʿlûmu ve marzîsi olmayınca. (Nakil) 
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Mesʾele: Zeyd bir vilâyete taklîd-i sultân ile kadı olup vilâyet-i mezbûrede icrâ-yı 

ahkâm-ı şerʿiyye ederken berât ihrâcı veyâhud bir âhar mesâlih için âsitâneye gider 

oldukda bi’l-fiʿil nâibi olan Amr’a yine nâibim sensin deyu kendi mührüyle yedine 

niyâbet mektûb[u] verip içinde niyâbet husûsu için muʾahhar târih ile mektûb dahi 

gelirse katʿan amel etmeyip üslûb-ı sâbık üzere yine sen nâib olasın deyu yazılmış olsa 

Bekir’in dahi yedine kendi mührü ile nâibin olasın deyu bilâ-târîh mektûb vermiş olsa 

Amr’a verdiği mektûbda muʾahhar târîhle mektûb dahi gelirse katʿan amel etmeyesin 

deyicek bu iki mektûbun şerʿan hangisi ile amel olunur? 

el-Cevâb: Kaziyye vech-i mansûs ve meşrûh üzere ise Amr’ın mektûbu ile amel olunur 

Bekir’in [182b] mektûbu müverrah olmayıcak kabliyyete ve baʿdiyyete muhtemel olup 

muhtemel hüccet mülzime olmadığından gayrı ehl-i sünnet kesserehumu’llâhu teʿâlâ 

mezhebi üzere fiʿile temekkünden evvel nesh câizdir. Bekir’in muʾahhar târîhle 

mektûbu dahi olursa Amr’ın mektûbundaki kayd ile mensûh olur. Mesʾele usûlde 

mübeyyen ve müberhendir. 

Sûret-i mezbûrede Zeyd-i kadı Amr’ın yedine nâʾibim sen olasın muʾahhar târîhle 

gelen niyâbet mektûbuna katʿâ amel etmeyesin demiş iken Bekir’in dahi yedine seni 

nâʾib nasb etdim diye bilâ-târîh niyâbet mektûbu vermiş olıcak reʿâyâ biz Amr’ı nâʾib 

ederiz deyip mahkemeyi Amr’a zabt etdirseler mezkûrların cümlesine şerʿan ne lâzım 

gelir? 

el-Cevâb: Amr’ı nâʾib edip mahkemeyi ona zabt etdiren kadının vech-i mansûs üzere 

taklîd ve istihlâfını nâtık temessüküdür. Reʿâyânın ceʿal ve nasbları ile kazâ olmaz. Amr

’a mürâcaʿat ederlerse kadılarının nâʾibine mürâcaʿat etmek lâzım gelir. 

 


