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KLASiK TÜRK EDEBiYATI 

(bk. DİVAN EDEBiYATI). 

KLİS 

Hırvatistan' ın güneyinde 
eski bir Osmanlı sancağı 

ve kaza merkezi. 

_j 

_j 

Dalmaçya kıyısındaki Split şehrinin ku
zeydoğusunda kıyıdan biraz içeride bu
lunan Klis günümüzde küçük bir kasaba 
olarak varlığını devam ettirmektedir. Ka
y alıklar üzerine kurulu tahkimatlı kalesi 
Split'i Batı Bosna'ya bağlayan stratejik 
yolu kontrol eder. Ortaçağ'larda Klis Hır
vat Subic ailesinin hfıkimiyetindeydi (Zri 
noğlu adıyla ta nınan bu aile, XVI. yüzy ıl

da Osmanlılar'ın en önde gelen dü şma n

l a rı olarak ün kazanmıştı ). Bölge, 1 S37'de 
Gazi Hüsrev Bey' e bağlı ve onun kethü
dası olan Hırvat asıllı mühtedi Murad Bey 
tarafından zaptedildi. 

Fetihten hemen sonra Klis sancak ve 
kaza merkezi yapıldı. Bu idari yapı az çok 
Osmanlı Hırvatistanı'nın da sınırlarını ta
yin etmişti. Zira sancak toprakları büyük 
oranda eski Hırvat Krallığı ile günümüz 
Hırvatistan'ının sınır larını ihtiva etmek
tedir. Osmanlılar da bu bölgeyi "vilayet-i 
Hırvatl" olarak adlandırdılar. Klis sancak 
merkezi yapılmakla birlikte konum ola
rak Osmanlılar'ın rakiplerinin saldırıları
na açık bir durumda olduğundan sancak 
beyi genellikle Livno'da (Osma nlı belge
lerinde Hlivne [Bosna-Hersek[) , kadı ise 
Sibenik yakınlarındaki Skradin'de (iskira
din) otururdu. 1 S80'de Bosna vilayeti te
sis edildiğinde Klis sancağı ikiye ayrıldı 
ve kuzeybatısı Kırka adıyla Bosna vila
yetine bağlandı. Klis 1 S96'da kısa bir sü
re Habsburglular' ın himayesinde Hırvat 
Krallığı ' nı ihya etmek isteyen mahalli 
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güçlerin hakimiyetine geçti. Aynı durum 
164S'te Venedikliler'in desteğiyle yeni
den yaşandı. 

1699 ve 1718'deki kısmi toprak kayıp
larına rağmen Klis 1826'ya kadar Osmanlı 
sancağı olarak varlığını devam ettirdi. Os
manlı döneminde sancağın Bosna'ya ya
kın bölgelerinde yaygın bir İslamiaşma ol
du; İslami yapılaşma gerçekleşti ve pek 
çok tanınmış şahsiyet yetişti. Adriyatik 
bölgesine yakın diğer kısımda ise İslam
laşma aynı oranda değ ildi. Bununla bir
likte bu bölgeden de devşirme olarak alı
nan bazı kişiler Osmanlı Devleti'nde önem
li hizmetlere kadar yükseldi. Bunlar ara
sında en tanınmışı Klis civarında vakıf 
eserleri bulunan Sadrazam Rüstem Pa
şa'dır. Hazinedarbaşılık ile işkodra. isken
deriye ve Bosna sancak beyliği yapmış 
olan Flruz Bey ( ö. ı 5 12 ) gibi isimler ise 
daha fetihten önce Osmanlı bürokrasisi
ne dahil olmuşlardı . 

Klis sancağı susuz ve kayalık bir arazi
ye sahip olduğundan ekonomik açıdan ve
rimli bir bölge değildi. Bununla beraber 
yakındaki Venedikliler'e tahıl ürünleri ih
raç edilirdi. Venedik limanları bölgenin 
Bosna, Macaristan ve İtalya ile olan tica
retinin de ihraç kapıları olarak önemli rol 
oynardı. 1 S92'de Split'te bir iskele inşa 
edildi. Bu arada sancak halkına da öşür 
ve tirnar arasında yeni bir statü sağlan 

dı. Bunların içinde deniz kenaqnda bulu
nan Poljica (Police) kasabasına özel bir 
imtiyaz verildi. Geleneksel Hırvat toplum 
yapısını muhafaza eden Poljicalılar Os
manlılar tarafından Hassa-yi Hümayun 
reayası olarak adlandırıldı . 

Sancağın güneybatı kısmında kayda de
ğer bir şehir hayatı ve kültürü yoktu. Bu 
bölge, genellikle sık sık başı bozukların ve 
Adriyatik kıyılarındaki Senj'de üstenmiş 
olan Uskoklar'ın (Habsburglar'a bağ lı çe-

Klis Kalesi - Hırvatistan 

teler, a kınc ı güçler) saldırılarına ve yağ
malarına maruz kalırdı . Muhtemelen bu 
yüzden müslüman ve hıristiyan yerli halk 
arasında sipahi kahramanlık şiiri geliş
miş ve yaygınlaşmıştır. Klis'in serhat ha
yatına ve kültürüne dair bir kısım bilgiler 
All Mustafa Efendi ve Evliya Çelebi'nin 
eserlerinde yer almıştır. 
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Türkçe'de "evli kadının eşi" anlamında 
kullanılan koca kelimesinin Arapça'daki 
karşılığı zevcdir (çoğul u ezvac). Arapça'da 
ba'l kelimesinin (çoğul u buGle) bir anla
mı da kocadır. Sözlükte "eş" . "tür", "çift" 
anlamlarına gelen zevc. terim olarak ev
lilik birliğinin taraflarını meydana geti
ren kadın ve erkeğin her birini ayrı ayrı 
ifade eder. Zevc denince-Türkçe'deki eş 
kelimesinde olduğu gibi- kadın esas alın
dığında koca, koca esas alındığında da 
karısı kastedilmiş olur. Bununla birlikte 
örfte kocayı ifade etmek için zevc, evli ka
dın ı ifade etmek üzere bu kelimenin mü
ennesi olan zevcenin ( çoğu l u zevcat) kul
lanımı yaygınlık kazanmıştır. Karı kocayı 

birlikte anlatmak için de zevceyn tabiri 
kullanılır. 

Kur' an-ı Kerim'de zevc kelimesi hem 
sözlük hem de ıstılahtaki anlamında te
kil . ikil ve çoğul şekillerinde sıkça kullanıl
mıştır (mesela bk. el-Bakara 2/35. 232, 234; 
en-N isa 4/20; el-En 'am 6/143; HGd 11140; 
el-Hac 22/5; ei-Ahzab 33/28; er-Rahman 
55/ 52) . Ba'l kelimesi de "koca" anlamın
da birkaç ayette geçer (ei -Bakara 2/228; 
en-Nisa 4/ l 28; HO d ll /7 2; en-N Gr 24/3 ı) . 

Hz. Peygamber'in hadislerinde ise kocayı 
ifade etmek üzere zevc ve ba'l, evli kadını 
ifade etmek için ievcenin kullanıldığı gö
rülmektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "ba' l" , 
"zvc" md. leri) . islam hukuk literatürün-



de koca ile ilgili hükümler özellikle aile 
hukuku başta olmak üzere fıkhın çeşitli 
dallarında ele alınmıştır. 

Gerekli şartları taşıyan ve usulüne uy
gun biçimde gerçekleşen evlilik akdinin 
tarafları olan karı koca için birtakım dini. 
ahlaki, hukuk! görev ve sorumluluklar 
doğmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kadının 
kocası , kocanın da karısı üzerinde hakla
rının bulunduğu belirtilmekte birlikte (ei
Bakara 2/228. 233: en-N isa 4/4, 20-21 ; et
Talak 65/7) bu hakların ne olduğu konu
sunda ayrıntıya girilmeyerek "ma'ruf" öl
çütü getirilmiştir. Evlilik birliğinin deva
mı için karı kocanın birbirine sevgi, saygı 
ve hoşgörü ile davranması. iyi geçinme
leri, birbirinin şerefini zedeleyecek ve de
ğerini düşürecek davranışlardan sakın

maları ve cinsel ihtiyaçlarını yerine getir
meleri her iki tarafın müşterek hak ve 
veeibeleri arasında yer alır. Çocukların ba
kım ve terbiyesi de ortak görevlerdendir. 
Bunun dışında karı kocanın evlilik birli
ğinden doğan ve hukuk! niteliği ön plana 
çıkan bazı hak ve sorumlulukları söz ko
nusudur ve bir taraf için hak olan diğer 
taraf için borç niteliği taşımaktadır. 

Evlilik akdinin gerçekleşmesiyle birlik
te kocanın karısına karşı yerine getirmesi 
gereken başlıca iki tür mali yükümlülük 
vardır: M ehir ve nafaka. Erkeğin evienir
ken karısına verdiği veya vermeyi taah
hüt ettiği para yahut mala m ehir adı ve
rilir. Kur'an'da kadınların mehir hakları
na veya evlenecek erkeğin m ehir ödeme 
yükümlülüğüne ana hatlarıyla temas edil
miştir(e n-Ni sa 4/4, 24) Mehir nikah ak
dinin şartlarından değil tabii ve hukuk! 
sonuçlarından biri olarak kabul edilir; ni
kah esnasında belirtilmemiş olsa bile ko
canın karısına mehir ödeme yükümlülü
ğü vardır. 

Evlilik akdinin hukuki sonuçlarından 
bir diğeri ise evlilik nafakasıdır. Kadın ve 
çocukların geçimini sağlama görevi kural 
olarak aile reisi olan kocaya aittir (ei-Ba
kara 2/233 ; en-N isa 4/24) . Bu esasen aile 
içi sorı.ımluluklarda insanlığın genel tec
rübesini yansıtmakta olup sünnette yer 
alan hüküm ve öneriler de bu çatı üzeri
ne oturur (Buhar!. "Nafakat", ı. 4: Ebu 
DavOd, "Menasi k", 56). Evlilik nafakası 
yükümlülüğünün doğması için kocanın 
zengin olması gerekınediği gibi kadının 
fakir olması da gerekmez. Evlilik hayatı 
içinde kadının her türlü masrafı. eşierin 
oturacakları evin temini ve döşenmesi ko
caya aittir. Kocanın karşılamakla yüküm
lü olduğu bu tür masrafların kapsam ve 
seviyesini belirlemede örf ve eşierin sos-

ya! konumları esas olup fıkıh doktrininde 
yer alan ayrıntılar düzenleyici ve anlaş
mazlık halinde çözümü kotaylaştırıcı ni
telikte hükümlerdir. Boşanmış veya ha
kim tarafından ayrılmış kadınların nafa
kaları da iddetleri doluncaya kadar koca
larına aittir ( et-Talak 65/6) . Kocası vefat 
eden kadın kocasına mirasçı olacağından 
iddet süresince kendisine ayrıca nafaka 
ödenmesi gerekmez. Kocanın eşinin na
fakasını temin etmemesi belirli şartlarta 
bir boşanma sebebidir (bk. NAFAKA). 

Koca nafaka yükümlüsü olduğu için ka
rısına zekat veremez. Evli kadının fitresi 
Ebu Hanife'ye göre kendisi, diğer üç mez
hebe göre ise fıtre borcu nafakaya dahil 
olduğu için kocası tarafından ödenir. İs
lam hukukunun klasik doktrininde eşler 
arası mal rejimi olarak mal ayrılığı ilkesi 
benimsendiğinden karı ve kocanın mal 
varlıkları birbirinden ayrı tutulur. Dolayı
sıyla koca karısının malları üzerinde ka
nuni mirasçılığı dışında herhangi bir mali 
hak ve tasarruf yetkisine sahip değildir. 

İslam hukukunda aile reisliği yetki ve 
sorumluluğunu taşıma (kawam) kocaya 
aittir (en-N isa 4/ 34) Aile reisliğinin koca
ya verilmesinde ortaya çıkacak karışıklığı 
önleme ve huzuru temin etme amacının 
öncelikli olduğu anlaşılmaktadır. Kocanın 

itaatsiz durumuna düşen karısına karşı 
başvuracağı tedbirleri ne şekilde kullana
cağı Kur'an'da ifade edilmiştir (en-Nisa 
4/3 4; ayrıca b k. KADlN) . Kocanın aile reis
liğini üstlenmesine bağlı olarak karısının 
üzerinde ne tür haklara sahip olacağı hu
susu fıkıhta ayrıntıyla işlenir. Bunlar ara
sında kadının kocasına meşru ölçüler çer
çevesinde itaat etmesi. evin dahili işlerini 
Çekip çevirmesi, kadının kocasının kendi 
ikametine ayırdığı evde oturması, kocası
nın istemediği kimseleri evine almama
sı . kocasının bilgisi dışında onun malında 
makul ölçüleri aşan harcamalar yapma
ması zikredilir. Hz. Peygamber Veda hut
besinde, "Sizin kadınlar üzerindeki hak
kınız sizin istemediğiniz kimseleri evinize 
almamalarıdır" demiştir (Müslim . "J::Iac" , 
147: ibn Mace. "Nikal:ı " , 3) Ancakfakih
ler, kadının anne ve babası ile mahrem 
derecesindeki yakınlarıyla görüşmesinin 
kocasının iznine bağlı olmadığını ifade 
ederler. öte yandan İslam hukukçularının 
eşler arası hak ve görevlerle ilgili görüş
lerinin oluşmasında kendi bakış açıları ve 
yorumlarının yanı sıra yaşadıkları top
lumsal şart ve anlayışların da rol oynadı
ğı dikkate alınmalıdır. 

Birden fazla kadınla evli olan bir erke
ğin eşlerinin hepsine adaletle davranması 
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gerekir (en-N isa 4/3) . Bu konuda gerekli 
olan eşiere vaKit ayırma. barınma temini, 
yeme içme, giyim gibi nafaka mükellefi
yetiyle ilgili konularda şekli ve zahiri yön
den gözetilmesi gereken objektif adalet
tir. İnsanın elinde olmayan kalbi eğilim 
bu tür adalete zarar veren bir unsur ola
rak görülmeyip böyle bir eğilimin söz ve 
davranışlara aksettirilmemesi istenmiş
tir (en-Nisa 4/129 : ayrıca bk.ÇOKEVLi
LiK) . 

İslam hukukunda boşanma konusunda 
koca kadına oranla daha geniş bir ser
bestliğe sahiptir. Bu durum boşanmanın 
mali külfetinin kocanın sorumluluğunda 
oluşu ile yakından ilgilidir. Tek taraflı ira
de beyanıyla yapılan boşama (talak) esas 
itibariyle kocanın hakkı dır. Koca bu hakkı 
bizzat veya diğer hukuki işlemlerde oldu
ğu gibi vekili aracılığı ile kullanabilir. Bu 
yetkiyi karısına da verebilir (tefvfz-i talak) . 
Hanefi mezhebine göre kadın sadece ko
casının iktidarsız olması durumunda ha
kim kararıyla boşanabilirken diğer mez
hepler kocanın eşini nafakasız terketme
si, gaip olması. eşine kötü muamelede 
bulunması gibi durumları boşanma se
bebi olarak kabul etmişlerdir. 

Miras hukuku açısından koca belirli 
payları olan mirasçılar (ashab-ı feraiz) içe
risinde yer alır. Kocanın karısına mirasçı 

olabilmesi için aralarında sahih bir nikah 
akdinin bulunması gerekir. Eşini ric'l ta
lakla boşayan koca iddet beklediği sırada 
vefat eden karısına mirasçı olur. Bain ta
lakla boşadığı karısına -bain talak nikah 
ilişkisine hemen son vereceği için- mirasçı 
olamaz. Kocanın mirasçılığında iki durum 
söz konusudur: Ölen kadının oğlu veya kı
zı. oğlunun oğlu veya kızı yoksa karısının 
bıraktığ ı mirasın yarısını alır. Bu çocuk
lardan biri dahi bulunsa malın dörtte bi
rine sahip olur (en-N isa 4/ 12). Koca karı
sının tek mirasçısı olsa bile kendisi için 
tesbit edilmiş olan haktan fazlasını ala
mayacağı konusunda Sünni mezhepler 
arasında görüş birliği vardır. Koca diğer 
mirasçılar tarafından mirastan mahrum 
bırakılamaz. 

Ceza hukuku açısından hırsızlık suçun
da kocanın karısının malını çalması du
rumunda kendisine had cezası uygulan
maz. Çünkü örf bakımından bir kişinin 
yakınlarının izinsiz olarak bulunabileceği 
yer hırz kabul edilmez ve bu durum eşler 
arasında öncelikle geçerlidir. Muhakeme 
hukuku açısından eşierin birbirlerinin le
hine şahitlik yapması geçersiz olduğu 
için kocanın karısı lehine şahitliği kabul 
edilmez. 

129 



KOCA 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahanı. el-Mü{redat, "ba' l" , "zv c" 
md.leri ; Usanü'l-'Arab, "zvc" md.; Wensinck, 
el-Mu'cem, " ba' l " , "zvc" md.leri ; M. F. Abdül
baki , el-Mu'cem, "ba'l''. "zvc" md. leri ; Buhar!, 
"Nafa[5at" , ı. 4 , "Nikal:ı", 27 ; Müslim. "l;!ac" , 
147; ibn Mace. "N ikal:ı ", 3; Ebü Davüd, "Mena
sik", 56; şırazı. el-Mühe??eb, ll , 66-67 ; Kasanı. 

Beda'i ' ( nş r. Al i M . Muavvaz - Adil Ahmed Ab
dülmevcüd). Beyrut 1418/1997, lll, 607-615; 
Buhüt!, Keşşafü ' l-~ ın a', V, 184-191; M. Ebü 
Zehre . e l-AJ:ıvalü 'ş-şal)şiyye, Kah i re 13771 
1957, s . 163-258; a.mlf .. "Kan ve Kocanın Hak
lan" (tre Hasan Güleç). DÜiFD, IV ( 1987). s. 457-
466; Yüsuf Kardavı. Fı~hü 'z-zekat, Beyrut 1389/ 
1969, ll, 719, 925;Bilmen. Kamus2,Il,173-178; 
Vehbe ez-Zühayl!. el-Fı~hü 'l-islami ve edilletüh, 
Dımaşk 1405/ 1985, VII , 327-343; Muhammed 
ed-Desüki. Min ~a.Zaya'l-üsre fi ' t-teşri'i'l-islami, 
Devha 1406/ 1986, s. 67-93; Halil Cin, islam ve 
Osmanlı Hukukunda Eulenme, Konya 1988, 
s. 176-260; Hamza Aktan . Mukayeseli islam 
Miras Hukuku, istanbul 1991, s. 89-93 ; Abdül
vedüd es-Serıtı. A /:ı kamü 'z-zevac ve't-tala~ fi'ş

şeri'ati'l-islamiyye, Beyrut 1995, s. 120-203; 
M. Akif Aydın . "Aile Hayatı ", ilmiha l, istanbul 
1999, ll , 217-221 ; "Zevc", Mv.F, XXIV, 56-59. 

li] KA.MiL YAŞAROGLU 

r 
KOCA D.AVUD PAŞA 

ı 

(bk. DAVUD PAŞA, Koca). 
L _j 

r 
KOCA HÜSEYiN 

ı 

(ö . 1056/ 1646'dan sonra) 

Reisülküttab ve Osmanlı tarihçisi. 
L _j 

Aslen Saraybosnalıdır. Babası Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi hafız-ı kü'tübüdür. 
Ancak bu kütüphane müstakil bir mües
sese olmadığından babasının buradaki 
mescid veya medresede görevli olduğu 
düşünülebilir (Hanciç, s. 82). Koca Hüse
yin'in istanbul'a ne zaman geldiği ve han
gi tarihte devlet hizmetine girdiği bilin
memektedir. Hayatı hakkında bilinenler 
hemen sadece kendi eserinde verdiği bil
gilere dayanır. 1 022 ( 1613) yılında reisül
küWiblık makamında bulunduğunu be
lirten Hüseyin Efendi (Bedayiu'L-vekayi ', 
ı . vr. 2 ı ı b, 277b). altmış senedir Divan-ı Hü
mayun hizmetlerinde çalıştığını ve yaşı 
yetmiş- seksen arasında iken reisülküt
tablık görevinden ayrıldığını ifade etmek
tedir (a .g.e., ı . vr. 2•) . Ancak onun bu 
önemli görevde aralıksız değil fasılalar

la birkaç defa bulunduğu anlaşılmakta

dır. Sicill-i Osmani'de de 1033 (1624). 
1038 (1629) ve 1044 (1634) yıllarında 
reisülküttablık yaptığı belirtilir (IV. 795) . 
1 04 7 ( 1637) yılında IV. Murad'ın düzen
lediği Bağdat Seferi'ne katıldığı ve pa di-
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şahın emriyle Ahmed b. Yusuf el-Kara
mani'nin A{ıbarü'd-düvel adlı Arapça 
umumi tarihini Türkçe'ye çevirdiği bilin
mektedir. 

Ölüm tarihi, adının sehven Hasan ola
rak geçtiği Naima Tarihi'ne dayanılarak 
(IV. ı ı ı) birçokeserde 1054 (1644) olarak 
verilir. Ancak Hüseyin Efendi. eserinin 
birinci kısmının temize çekme işin i 1 054 
yılı Zilhiccesi başında (Ocak 1645) bitirdi
ğini. gördüğü bir rüya üzerine Osmanlı 
Devleti 'ne dair cildi yazmaya devam etti
ğini belirtir. Bu kısmın telifi için de birkaç 
yıl harcamış olabileceği düşünülürse sek
sen yaşlarında iken 1 056'dan ( 1646) son
ra ölmüş olması muhtemeldir. Nitekim 
eserinin bir yerinde 1 056 ( 1646) yılı için
de bu l unu lduğundan söz etmesi (ll . vr. 
269•) bu tarihte hayatta olduğunun bir 
başka delilidir. Ana dili Boşnakça yanın
da Arapça. Farsça ve Türkçe'yi iyi bildiği 
anlaşılan Hüseyin Efendi'nin Hammer ta
rafından "Hoca" şeklinde yazılan (Devlet-i 
Osmaniyye Tarihi, IX. 5) "Koca" sıfatını 
niçin ve ne zaman aldığı bilinmemek
tedir. 

Hüseyin Efendi'nin bilinen yegane ese
ri Bed i'ıyiu'l-vekayi' adlı umumi tarihi
dir. Eserin telif tarihi belli değilse de ya-

zarının ifadesinden müsveddesinin daha 
önce bittiği , reisülküttablıktan ayrıldıktan 

sonra 1 054 Zilhiccesinin başında (Ocak 
1645) bunu temize çekmeye niyet ettiği. 
fakat gördüğü rüya üzerine telif faaliye
tini sürdürdüğü anlaşılmaktadır (Beda
yiu'L-vekayi ', vr. 2•-b ). 

Tesbit edilebildiği kadarıyla Bedayiu'l
vekayi'den ilk bahseden kişi xvııı. yüz
yılın ünlü diplamatı ve biyografi yazarı 
Ahmed Resmi Efendi' dir. Ahmed Resmi, 
Naima'dan naklen ''halet-i vasatta ashab-ı 
dirayetten" biri olarak nitelediği Hüseyin 
Efendi hakkındaki bilgileri bu eserden 
naklettiğini belirtmekte ( Half{etü 'r-rüesa, 
s. 34-35). ayrıca reisülküttablık makamı

nın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler için de yine 
bu esere atıfta bulunmaktadır (a.g.e. , s. 
4). Hammer ise eserin Viyana National
bibliothek'teki nüshasını görmüştür (Dev
Let-i Osmaniyye Tarihi, VII! . 267) . Bedi'ı

yiu'l-vekayi ' in 1. cildi olan bu nüsha Gus
tav Flügel tarafından tavsif edilmiştir 
(Handschri(ten, Il. 94-96) . Flügel'in ver
diği bilgiye göre nesi h hatta yazılmış bu 
cilt 609 var ak olup üç bablık bir mukaddi
me ile dört fasıldan oluşmaktadır. Birinci 
bölümde Hz. Adem'den Hz. Peygamber' e 
gelinceye kadar kısaca insanlık tarihi, beş 

Bedayiu '/-uekayi ' in 1. cildinin ilk iki sayfas ı (Viyana Milli Ktp., nr. AF 63/708) 
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