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Mesʾele: Bir alay ahrâr-ı müslimîn harbî küffâra esîr olduklarında cümlesini [63b] bin 

filoriye bahâya kesip tahsîli içün ikisini dârü’l-İslâma salıverip bâkîsini alıkoyup üç ay 

mikdârı zamâna dek meblağ-ı merkûm gelmeyip mahbûslardan Zeyd kaçıp küffârdan 

halâs olup dâr-ı İslâma gelse meblağ-ı merkûmdan anın hissesine düşen meblağı sâir 

yoldaşları taleb edip almağa kâdir olurlar mı? 

El-Cevâb: Olmazlar. Küffâr istilâ ile ahrâra mâlik olmazlar. Esîrlerin kendi nefislerini 

kefere-i mezbûreden iştirâları iştirâ değildir, belki müfâdât ve tarîk-i tahlîsdir. Ve mâl-ı 

müsemmâ deyn olmayıp belki kefereden zulm u tağrîm olmağın birinin zimmetine 

şerʿan vâcib değildir. Zeyd nefsini bu tarîkle tahlîs etmemiş, gayrılar dahi nefislerini ne 

tarîkle tahlîse kâdirler ise etsinler. Meblağ-ı merkûmu bazen veya küllen vermekden 

gayrı tarîk bulamazın1 deyni ıztırâran verir. Kefereden ana ziyâde zulm olur muktezâ-yı 

şerʿ-i mutahhar budur. Ammâ mürüvvet zâhirdir.2 

Mesʾele: Birkaç harbî kâfir bi-gayri emân dâr-ı İslâma dâhil olduklarında mezkûrları 

birkaç müslümânlar ahz etseler mezkûrları ahz eden müslümânların mı olur yohsa 

beyt-i mâli’l-müslimîne mi râciʿ olur? 

El-Cevâb: İmâm-ı Aʿzam katında âmmeten müslimîn için feyʾ ve rakîk ve beyʿ olunup 

semenleri beyt-i mâli’l-müslimîne vazʿ olunur. İmâmeyn katlarında hâssaten ahz için 

rakîk olurlar. Ahz üzerine humuslarını vermek vâcib olur. 

[64a]Mesʾele: Humus alınmak lâzım gelse idi nice alınır? 

                                                           
1 Hekimoğlu, 87a “bulmayan” 
2 “ammâ emr-i müdevven-i zâhir” 
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El-Cevâb: Her bir meʾhûz beş sehm iʿtibâr olunur. Biri mîrî için alınır. Dördü âhizin olur. 

Mesʾele: Zeyd bir kasabada Amr’ın yedinde bir atı benim mülkümdür, küffâr üzerine 

sefer ettiğimde fülân yerde zâyiʿ ettim deyu daʿvâ ve isbât edicek, Amr ben bu atı 

dârü’l-harbden kılıcım ile çıkardım deyu daʿvâ ve isbât eylese Zeyd atı Amr’dan almağa 

kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Meccânen alamaz, kıymetini verir de alır. Amr’ın beyyinesiyle at Zeyd’in 

mülkünden zâil olur. 

Mesʾele: Harbî kâfirler gelip dâr-ı İslâm’dan bir beldeyi vurup emvâl-i erzâkların alıp 

dahi dârü’l-harbe dâhil olmadın dâr-ı İslâm’dan bir beldenin Müslümânları mezkûr 

harbîler ile cenk edip aldıklarını ellerinden aldıklarında Zeyd’in dahi ol beldeden seby 

etdikleri bir esîr-i memlûkunu ellerinden alsalar baʿdehû Zeyd gelip dâr-ı İslâm’da 

esîrini alan Amr’ın yedinde bulup mülkünden seby ettiklerini isbât eylese müft ü 

meccânen almağa kâdir olur mu?  

El-Cevâb: Olur. 

Mesʾele: Asâkir-i İslâm dâr-ı harbden kahren çıkarıp dâr-ı İslâm’a getirdikleri esirleri 

pençik edâ olunmadan tüccâra ve gayra beyʿ etseler akçesi ve hizmeti ve câriye ise 

vatʾı müşterîye helâl olur mu? 

El-Cevâb: Asâkir-i İslâm sehimlerinden vâkiʿ olan esîrleri beyʿ edicek beyʿleri pençik 

vermeyicek ancak mebîʿin beş sehminden dördünde nâfiz olur. Kâmilen semen bâyiʿin 

ve kâmilen semen müşterînin mülkü olmaz. Pençik imâm-ı zamânın eyyedehû’llâhu 

teʿâlâ ve ebbedehû hakkıdır. Edâ olmayınca müşterek olur. Mecmûʿu mülkümdür, esîri 

istihdâm ve semeninde cümle mülkümdür deyu tasarrufu helâl olmaz. Ve eğer câriye 

ise kable’l-edâ asla vatʾı helâl değildir.  

Mesʾele: Hind’in bir esiri ibâk edip Bender kâdılığının nehr-i Turla’nın öte yakasında 

Benderli müslümânların kışlaları olup zabt ve tasarruflarında olan mahalde tutsalar, 

Hind 

[64b] taleb etdikde biz esîrini dârü’l-harbde tutduk deyu Hind’e vermemeğe kâdir 

olurlar mı? 
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El-Cevâb: Olmaz. Dârü’l-harb üç nesne ile olur: Evvelen ol mahalde ahkâm-ı şirk ve 

küfür icrâ olunmak gerek, sâniyen dârü’l-harb ol mahalle muttasıl gerek, sâlisen ol 

mahalde alâ nefsihî emân-ı evvel ile bir müslim veyâ zimmî âminen bâkî olmamak 

gerek. 

Mesʾele: Zeyd bir câriyeyi üç yüz filori buluğa? kesip baʿdehû üç yüz filori geldikde 

Zeyd câriye-i mezkûreyi Amr-ı müslime iki yüz seksen filoriye beyʿ-i bâtla beyʿ edip 

baʿde’l-kabz Amr dahi mezkûreyi üç yüz filoriye bir kâfire beyʿ eylese, Zeyd’in Amr’a iki 

yüz seksen filoriye beyʿi sahîh olup Amr’dan aldığı meblağ-ı merkûm Zeyd’e helâl olur 

mu?  

El-Cevâb: Olur. Sâir buyûʿ sahîha ve câʾize gibidir. Memnûʿ ve harâm olan mâl alıp 

kâfire ıtlâkdır. Mesʾele siyer-i cihâdın meşhûrâtındandır. 

Mesʾele: Boğdan vilâyetinde fetret olup öteden harbî ki askeri beriden3 asker-i İslâm 

cemʿ olup kıtâl etdiklerinde asker-i İslâm’ın atlarını ve esbâbını harbî küffâr yağma edip 

yine mekânları olan dâr-ı harbe dâhil olduklarından sonra iki üç yıl mürûr etdikde Zeyd 

Boğdan’da ol atlardan bir atı iştirâ edip dâr-ı İslâm’a mekânına geldikde mezkûr at 

müstehak çıkıp4 at mülkü idüğüne beyyine ikâme etse Zeyd’den almağa kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Olmaz. Ehl-i harb istîlâ ve dârlarına yine idhâl ile ol at Bekir’in mülkünden 

çıkmışdır. 

Mesʾele: Hind-i müslime iyâzen billâh mürtede olsa mezkûreye ne lâzım olur?  

El-Cevâb: Habs olunur ve her gün çıkarılıp otuz dokuz savta vurulup taʿzîr5 yerine habs 

olunur. İslâm’a cebr olunur, tevbe ve teberrî ederse febihâ, ve illâ zindânda bu vechile 

ölüp gidince tahliye olunur, asla ıtlâk olunmaz. Katl yokdur ammâ bir kimesne katl 

eylese damân dahi yokdur, meccânen gider. 

Mesʾele: Dâr-ı İslâm’da bir yere harbî kâfiri müstevlî olup Zeyd’in müslümân  

                                                           
3 “ötede harbîler askeri beriden asker-i İslâm cemʿ olup” Hekimoğlu 88a. 
4 “mezkûr ata Bekir müstehık çıkıp” 
5 “taʿzîr olunup” 
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[65a] olmuş abdını seby ve ahz ve dârü’l-harbe alıgidip birkaç yıl ahz eden kâfirler 

kullandıkdan sonra iʿtâk edip Amr müslimen yine dâr-ı İslâm’a gelse sâbıkdaki efendisi 

Zeyd fevt olup karındaşı Bekir dâr-ı İslâm’da Amr’a bir yerde rastgeldikde karındaşımın 

abdisin deyip ahz ve kul etmeğe kâdir olur mu?  

El-Cevâb: Amrı dâr-ı İslâm’dan küffâr istîlâ ile ahz edip dâr-ı harbe idhâl etdiklerinde 

mâlik-i kadîmi olan Zeyd’in mülkünden çıkıp ahz eden kâfirin mülkü olup kâfir iʿtâk 

etmeden bile dâr-ı İslâm’a çıksa ve Zeyd hayatda olsa istirdâda6 kâdir olmaz. Zîrâ dâr-

ı İslâm’a hurûcla iʿtâk olunmuşdur. Hattâ fevt olsa Zeyd’in vârisleri velâ tarîkiyle mîrâsın 

yemez, fekeyf ki Zeyd hayatda olmaya. Min baʿd Bekr ve gayrı vâris Amr’a hayatında 

ve memâtında taʿarruza kâdir olmaz 

Mesʾele: Zeyd bir vilâyetde sancak beyi iken kendiye taʿyîn olunan hâslarının cümle 

gallâtı yetişip ve biçilip reʿâyâyanın harmanlarına gelip harâcdan mahsûlünü kabz edip 

reʿâyâ zimmetlerinde iken maʿzûl olup yerine Amr sancak beyi olup baʿde zamân Amr 

maʿzûl olup yine Zeyd sancak beyi olup maʿrifet-i kâdî ile defter olunan mahsûlünü 

reʿâyâdan taleb etdikde senin yerine gelip bey olan Amr kabz eyledi bizim 

zimmetimizde nesne kalmadı deseler Amr’ın kabzı mukarrer olıcak Zeyd zamânına 

düşen cümle mahsûlünü reʿâyâdan sâniyen taleb edip almağa kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Olur. Zeyd’in zamân-ı vilâyetinde olan mahsûl hakk-ı sarîhidir. Gayra sarf 

olunmak meşrûʿ değildir. Eğer reʿâyâ Amr’a ihtiyârlarıyla verdilerse teberruʿ 

etmişlerdir, vermeyeler idi. Ve eğer Amr cebren aldıysa mezkûrlara zulm etmiş olur; 

mazlûm için gayra zulüm yokdur. Hakkını sâhibine bi’t-tamâm verirler.  

Cevâb-ı Sânî: İʿtibâr, vakt-i hasâdadır. Tensîs olunduğu üzere zamân-ı hasâd Zeyd’in 

nasbı târihine düşüp ve merkûm ol zamânda vâli idiyse mahsûl merkûmundur. Reʿâyâ 

Amr’a eğer ihtiyâren verdilerse teberruʿ edip müstehakkına vermiş olurlar; ve eğer 

ikrâhen verdilerse Amr mezbûrlara zulm etmiş olur, mazlûm ise gayra zulm etmek câʾiz 

değildir. Ve alâ kile’t-takdîreyn, reʿâyâ Zeyd’e sâniyen verirler. 

[65b] 

                                                           
6 “İstirkâka” 88b. 
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Mesʾele: Bir esir gerek er ve gerek avrat, sâbıkan Boğdan reʿâyâsından olup zimmî 

yâhûd zimmiyye idim, cizye verirdim dese, er olan ve zevcim verirdi dese, avrat olan 

baʿdehû vilâyet-i Boğdan’dan kalkıp dârü’l-harb olan Leh vilâyetine lâhik olup anda 

tavattun eyledim, hâlâ dârü’l-harbde tavattun eylediğim yerden seby olundum dese, 

sâbıkan Boğdan olup zimmî zimmiyye olmağla itlâk olunur mu? 7  

El-Cevâb: İstirkâk olunur ıtlâk olunmaz. Muharrer ve mukarrer olıcak dârü’l-harbe lühûk 

nakz-ı ahiddir. 

Mesʾele: Zeyd-i sipâhî hidmet-i pâdişâhî üzere iken tımârını bir tarîkle Amr alıp 

baʿdehû Zeyd-i mezbûrun zamânına düşmüş reʿâyâsı üzere kalmış aʿşârından8 Amr-ı 

merkûm reʿâyâdan adını bahâ ile tutup biraz öşrünün akçesin alıp baʿdehû Zeyd 

tımârını tekrâr alıp üzerine mukarrer etdirse Amr’ın reʿâyâdan aldığı akçeyi reddedip 

reʿâyâdan aynıyla hakkı olan öşrün almağa kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Sipâhînin reʿâyâdan aldığı, arzın harâc-ı mukâsemesidir. Öşür demek galat-ı 

fâhiş ve şatat-ı muvahhaşdır. Amr ile reʿâyânın gayrın hakkında fuzûlen tasarrufları 

câʾiz değildir. Zirâ harâc-ı mukâseme arzını muharrer ve mukarrer olıcak her galleden 

bi-ʿaynihâ alır ve reʿâyâ müteberriʿler olduklariçün Amr’a verdikleri akçelerini 

vermezler. 

Mesʾele: Zeyd’in dâr-ı İslâm’da çiftliğine harbî kâfir müstevlî olup bir câriyesini alıp ol 

çiftliğe karîb dâr-ı İslâm’da bir mevziʿde bir alay esîrler ile mezkûreyi maʿan mezkûr 

esîrlerin sâhibleri Zeyd’in emr ü izni yoğiken iştirâ edip kâfirden tahlîs eyleseler, Zeyd-

i mezkûr câriyesini müft ü meccânen ol alan kimesnelere verdikleri semenini 

vermemeğe kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Olur. 

Mesʾele: Dâr-ı İslâm’dan bir memlekete harbî kâfiri müstevlî oldukda Zeyd’in abd-i 

memlûkün sâir emvâl-i müslimîn ile alıp dâr-ı harbe alıgidip beş seneden sonra ehl-i 

İslâm 

                                                           
7 “sâbıkan Boğdan’dan olup zimmî ve zimmiyye olmağla istirkâk olunmaz itlâk olunur mu?” 
8 “reʿâyâsı üzerinde kalmış hakkı olmuş aʿşârından” 
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[66a] 

dâr-ı harbe gazâ etdiklerinde abd-i mezbûru harbî kâfirden alıp dâr-ı İslâm’a çıkarıp 

Amr’ın hissesine düşüp mâlik-i kadîmi Zeyd abd-i mezbûru Amr’ın elinde buldukda, 

mukaddemâ kendinin mülkü olduğu şerʿle isbât etmeden abd-i mezbûru mücerred 

ben Zeyd’in mülkü iken beni kâfir alıp dâr-ı harbe alıgidip deyu ikrâr edip Zeyd’in 

daʿvâsını tasdîk ile Zeyd abd-i mezbûru meccânen mülkümdür deyu Amr’dan almağa 

kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Mukadddemâ mülkü idiğini isbât etse dahi alamaz. Ehl-i harb istîlâen dârü’l-

harbe ihrâz ile abd-i mezbûr mâliki Zeyd’in mülkünden çıkıp ehl-i harbin mülkü 

olmuşdur. Zeyd Amr-ı mezbûru baʿde’l-kısme Amr’ın yedinde bulıcak değer bahâsıyla 

alır eğer isterse. 

Mesʾele: Zeyd emr-i pâdişâhiyle gelip bir karyede olan zimmîlerin cizyelerini taleb 

etdiği mezkûrlar emr-i pâdişâhiye itâʿat etmeyip ve cizyelerini vermeyip karyelerinden 

kaçıp gitseler mezkûrlara ne lâzım olur? 

El-Cevâb: Cizye deyndir, kaçıp vermemekle nakz-ı ahd etmiş olmazlar. Meğer kaçıp 

dâr-ı harbe lâhık olalar, ol zamanda akd-i zimmet gider. Esir olsalar temellük olunurlar. 

Ammâ dârü’l-harbe lâhik olmayıcak ol zamânda bulunurlar ise cizyeleri alınır. Eğer 

bulunmayıp ol sene mürûr ederse cizye tedâhül eder. Sene-i mârrenin cizyesi sâkıt olur, 

alınmaz, bulunduğu senenin alınır. Ammâ İmâm-ı Âʿzam katında ve İmâmeyn 

katlarında sene-i mârrenin cizyesi sâkıt olmaz, alınır. 

Mesʾele: Bir sancak Zeyd’e verilip hasâd zamânı tahvîline düşüp lâkin mahsûlü kabz 

etmeden reʿâyâdan zikr olunan sancak geri mezkûrdan evvel mîrlivâ olan Amr’a ibtidâ-

i tarîhden mukarrer ve ibkâ olunup Zeyd hiçbir vechile dahl ve taʿarruz etmeye deyu 

hükm-i hümâyûn verilip Amr ber-mûceb-i hükm-i şerîf ibtidâ-i tarihden beğ olup 

kemâkân sancağını zabt etdikden sonra Zeyd reʿâyâdan mahsûl-i gallâtı almağa kâdir 

olur mu? 

El-Cevâb:  Olmaz. Beğlere ve sâir guzâta dîvân-ı hümâyûndan kitâbet olunup taʿyîn 

olan ücret ve ivaz değildir, belki sıla ve atâ. Kabz olunmayınca mülkleri olmaz. 
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Anınçündür kable’l-kabz zekât vâcibe değildir. Ve fevt olsalar idi vârislerine değmez 

(ve) verilmez. Eğer baʿde tamâmi’s-sene fevt olsalar idi atâ senevîde, baʿde tamâmi’ş-

şehr fevt olsalar idi 

[66b] atâ şehrîde evlâ ve vâcib vârislerine verilmekdir. Zeyd kabz etmeden pâdişâh-ı 

âlem-penâh geri Amr’a iʿtâ edicek, anın olur. 

Mesʾele: Zeyd ile Amr dârü’l-harbden ikisi maʿan9 bir esîr ahz etdiklerinden sonra dâr-

ı İslâm’a çıkarıp semen-i muʿayyenle Hâlid’e maʿan beyʿ etseler baʿde akçelerini kabz 

etmeden Zeyd-i mezkûr fevt olıcak Amr esîr-i mezkûrun akçesini mekân-ı beyʿde bi’t-

tamâm Hâlid’den alıp kabz etdikden sonra Amr dahi fevt olsa baʿde müşterî-i 

merkûmdan Zeyd-i mezkûrun li-ebeveyn er karındaşı Bekir müteveffâ-yı mezbûrun 

hissesini fuzûlen Amr’a verdin deyu Hâlid’den taleb edip almağa kâdir olur mu?  

El-Cevâb: Zeyd dâr-ı İslâm’a çıkıp fevt olıcak nasîbi mevrûs olur. Ve bu mekûle şirketde 

şerîkinden her birisi aharın nasîbinde ecnebîdir, tasarruf câʾiz değildir. Bilâ izni’l-mâlik 

Hâlid Zeyd’in hisse-i metrûkesini Amr’a teslîm ile ve Amr dahi kabz ile ikisini bile 

müteʿaddî ve gâsıb olmuşlardır. Bekir muhayyerdir, dilerse Halid’den dilerse Amr’un 

terekesinden alır.  

Mesʾele: Zeyd memlûku olan Amr’ı altmış aded altına kitâbete kesip tedârikiçün 

vilâyeti olan dârü’l-harbe gönderse mezkûr dahi dârü’l-harbe dâhil olup bahasını 

tedârik üzere iken ol dârü’l-harbe asker-i İslâm dâhil olup mezkûru dâr-ı harbde asâkir-

i İslâm’dan Hâlid ahz ve seby edip dâr-ı İslâm’a çıkardıkda evvelki efendisi olan Zeyd 

Hâlid’den taleb edip almağa kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Bigayrı şey meccânen alır. Mükâteb min vechin hürdür, beyʿ ve hibe ve sâir 

esbâb-ı mülkden bir sebeble temlîk olunmadığı gibi istîlâ ve seby ile dahi mülk olmaz. 

Kitâbet sâbite oldukdan sonra mükâteb olan ibâk edip dâr-ı harbe baʿde’d-duhûl seby 

olunsa mâlik-i kadîmi ahz eder, meccânen alır. Fekeyf ki bilâ ibâk bahasına tahsîl için 

gönderile, hakk-ı mâlik hakîkaten ve hükmen zâil olmaya. Müjde nâmına bir şey dahi 

                                                           
9 “ikisi maʿan iştirâk üzere” 89b 
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verilmez. Abd-i mezkûr âbık değildir, âbık olsa dahi müjde yokdur mâliki üzerine. Zîrâ 

ahz sâhibine reddiçün ahz olmamışdır, kendi zuʿmunda mâlik olup nefsiçün âmildir.  

Mesʾele: Zeyd esîri bulga? olmak mülâhaza ve iʿtikâdıyla Amr’dan iştirâ edip baʿdehû 

[67a] 

mülâhazası ve iʿtikâdı üzere esîr buluğlu? çıkmasa Amr’a redde kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Esîri baʿde’l-ferâğ mine’l-harb malla fidâ câʾiz değildir bi’ttifâki eʾimmetinâ. 

Esîrde vasf-ı melhûz ayıb olsa (teğannî gibi) beyʿ lâzım-ı vasf lağv olur. Fekeyfe ki vasf-

ı melhûz harâm ola ol dahi mevhûm olup muhakkak olmaya.  

Mesʾele: Zeyd’in pençiki edâ olunmayan bir esîrini yedinden Amr gasben alıcak 

merkûm Zeyd esîr-i mezbûr gasb olundu deyu pençiki beytü’l-mâl emînine vermemeğe 

kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Olmaz. 

Mesʾele: Zeyd’in yedinde bir Boğdan esîri rızâsıyla müslümân oldukdan sonra mezkûr 

ile seby olunan cümle esîrleri reʿâyâ ve zimmiyyûn deyu emr-i pâdişâhîyle ıtlâk 

etdiklerinde Zeyd’in müslümân olan esîrini dahi yedinden alıp itlâka kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Olurlar. Reʾsen Zeyd’in mülkü olmamışdır, ehl-i zimmet-i ahrârdır. Lâkin 

baʿde’l-İslâm dâr-ı İslâm’da ikâmetle emr olunur. 

Mesʾele: Bir aʿmâ asla kesbe kâdir değil fakîr koca kâfir olsa andan cizye taleb olunup 

alınır mı? 

El-Cevâb: Alınmaz.  

Mesʾele: Zeyd Amr’dan bârgîr iştirâ edip baʿde Bekir’e satdıkda mezkûr bârgîre Hâlid 

müstehik çıkıp ve istihkâkını isbât edip bârgiri Bekir’den alıp kabz edip Bekir dahi 

istirdâd-ı semen için Zeyd’e rücûʿ edicek, Zeyd dahi bârgiri Amr’dan iştirâ etdiğini isbât 

edip lâkin Amr bi’l-fiʿil hâzır bulunmadığıçün Beşir subaşı Zeyd’i ahz edip habs 

etdikden sonra, Ben Bekr’e verdim, deyu bârgir bahası nâmına iki yüz yirmi akçesini 

aldığından mâʿadâ cerîme nâmına dahi iki yüz yirmi akçesini alıp mezkûru sonra itlâk 
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eylese bu sûretde mezkûr subaşı benden bârgir bahası nâmına aldığı meblağı Bekir’e 

vermeyicek Zeyd-i merkûm subaşıdan ol meblağı istirdâda kâdir olur mu? 

El-Cevâb: Ol meblağı ve cerîme deyu aldığını cemîʿan almağa kâdirdir. 

Mesʾele: Pençiki verilmeyen esirleri kullanmak câʾiz midir ve iştirâ edenlerin akidleri 

nâfiz midir? 

El-Cevâb: Eğer pençiki alacak serʿasker olan emirden alındı ise alanın mülkü olur. 

Kullanmak câʾizdir ve iştirâsı nâfizdir. Eğer taksîmde hissesine düşen pençiki 

vermediyse de ne kendinin ve ne andan iştirâ edenin kullanması ve akdi hiçbirinin 

kâmilen câʾiz ve nâfiz değildir.  

[67b] Beş sehimden dördünde câʾiz ve nâfiz, bir sehmi ki pençikdir, emirindir. Hatta 

câriye olsa vatʾı helâl olmaz, pençiki verilmeyince. 

 

Lügatçe 

Aʿşâr: Öşürler, toprak mahsullerinden hazîne giderleri için onda bir nispetinde alınan 

vergiler 

Atâ: Cömertçe verme, ihsan, bağış. 

Bârgîr: Beygir kelimesinin eski metinlerde kullanılan asıl şekli. 

Beyʿ etmek: Satmak. 

Beyʿ-i bât: Kat'i satış. Sahih olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi 

veyâ bir kısmı bulunmayan alışveriş. 

Beyyine: Bir husûsun doğruluğunu ortaya koyan şey, delil, burhan, hüccet. 

Darü’l-Harb: Müslüman olmayan bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için 

kullanılan fıkıh terimi. 

Darü’l-İslâm: Müslüman bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için kullanılan fıkıh 

terimi. 
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Deyn: Borç 

Ferâğ: Vazgeçme, çekilme, el çekme, ferâgat etme. 

Feyʾ: İslâm hukūkuna göre devletin gayrimüslim tebaadan aldığı cizye, haraç ve ticâret 

malları vergilerine verilen isim. / Gayrimüslimlerden barış yoluyle alınan mal ve arâzi. 

Filori: Osmanlılar’da Avrupa menşeli altın paraların adı ve bir vergi türü. 

Gallât: Mahsuller. 

Guzât: Gaziler. 

Harâc-ı mukâseme: Haraç arazisi mahsulünün belli bir oranının tahsili esasına dayalı 

vergi usulünü ifade eden fıkıh terimi. 

Humus: Ganimetlerden devlet bütçesine ayrılan beşte birlik pay. 

İbâk: Bir kölenin haklı bir sebebe dayanmadan efendisinden kaçmasını ifade eden fıkıh 

terimi. 

İhrâz: Kazanma, elde etme; erişme, nâil olma. 

İstihkâk: Hakkı olma, hak etme, liyâkat kazanma, lâyık olma. 

İstirdâd: Geri alma. 

İstirkâk: Esir olarak tutma, kendine köle etme. 

İştirâ etmek: Satın almak. 

İʿtâk etmek: Âzat etme, ıtık. 

Itlâk: Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. 

İvaz: Bir şeye karşılık olarak verilen veya alınan şey, bedel, karşılık. 

İyâzen billâh: Allah korusun. 

Kabz etmek: Almak, zaptetmek. 

Melhûz: Olabileceği düşünülen, umulan, beklenen, ihtimal dâhilinde bulunan, 

muhtemel. 
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Memlûk: Mâlik olunan, birinin malı mülkü olan, tasarrufunda bulunan (şey). Köle. 

Mevhûm: Gerçekte olmadığı halde var gibi düşünülen, kuruntuya dayanan, 

vehmedilen (şey). 

Mevrûs: (Mal, mülk, servet vb. için) Mîras kalmış, verâset yoluyle edinilmiş. 

Müfâdât: Bir fidye-i necatı kabul etme veya ödeme. 

Müft: Parasız, beleş, bedava. 

Mükâteb: Kendi bedelini ödeyip âzat olmak üzere efendisiyle anlaşma yapan köle. 

Müşâʿ: Müşterek bir malda paydaşların belirli oranlardaki hisselerini ifade eden bir 

terim. (Arâzi, mera vb. için) Sâhipleri arasında taksim edilmemiş olan, ortaklaşa 

kullanılan. 

Müteʿaddî: Saldırgan, mütecâviz. 

Nâfiz: Kurulmasıyla birlikte derhal işlerlik kazanan akid anlamında fıkıh terimi. 

Pençik: Osmanlı Devleti’nde akınlarda ve savaşlarda ele geçen esirlerden devlete 

ayrılan beşte biri. 

Rakîk: Köle veya câriye. 

Sâkıt olmak: Düşmek. 

Seby: Savaşta esir alma; esir alınma. 

Sehm/sehim: Hisse, pay.  

Semen: Satım akdinde satış bedeli ve tedavüldeki para anlamında bir fıkıh terimi. 

Sene-i mârre: Geçen sene. 

Savta: Kırbaç. 

Sıla: Bağış, hediye, ihsan. 

Şatat: Haddi aşan söz. 

Tağrîm: Ödenmesi lâzım gelen bir şeyi ödetme. 
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Tavattun: Bir yere yerleşme, orayı vatan edinme. 

Taʿzîr: Azarlama. Had ve kısas cezaları dışında yöneticinin veya hâkimin takdirine 

bırakılan ceza. 

Teberruʿ etmek: Sâhip olunan bir şeyi karşılıksız olarak bir kimse veya kuruma verme, 

bağışlama. Bağış. 

Teʾehhül etmek: Evlenmek. 

Temellük: Sâhip olma, mâlik olma. 

Tensîs: Tetkik ederek karar verme. 


