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FETAVA-yı ALİ EFENDi 
( s..ı.:.ıl ~ s~L!) 

Şeyhülislam 
Çatalcalı Ali Efendi'nin 

(ö. 1103/ 1692) 
fetvalarını bir araya getiren eser. 

_j 

Xl. (XV II. ) yüzyıl Osmanlı Devleti'nde 
günlük hayatta. karşılaşılan veya tartışı
lan konularla ilgili 4412 fetvayı ihtiva 
eden eser devrin din anlayışını . toplum 
yapısı ve sosyokültürel değerlerini yan
sıtması bakımından önemlidir. Bu eser, 
Osmanlı Fetvahanesi'nin en muteber ka
bul ettiği dört fetva kitabından biridir 
( d iğerl er i Behcetü '1· {e tava, Netfcetü '1- {eta· 
va, Feteva-yı Feyziyye). 

1100 (1689) ve 1102 (1691) tarihli yaz
ma nüshalarının mevcudiyetinden (Sü'
leymaniye Ktp., İzmir, nr. 251 ; Serez, nr. 
ll 13) eserin Çatalca lı Ali Efendi henüz 
hayatta iken derlendiği anlaşılmakta

dır . Soru- cevap şeklinde düzenlenmiş 

olan fetvalar çoğunlukla "olur" ya da "ol
maz" biçiminde kısa cevaplardan mey
dana gelmekte, bunların delillerine ve 
kaynaklarına yer. verilmemektedir. Da
ha sonra Ahıskalı Ahmed Efendi ile Ge
dizli Mehmed Efendi fetvaların orijinal
lerini kaydetmeden klasik fıkıh kitapla
rında bu fetvalara mesnet teşkil eden 
hükümleri, kaynağın adını ve bölümünü 
de belirterek Arapça metinleriyle birlik
te naklettikleri Nukülü Fetava-yı Ali 
Efendi adıyla birer eser kaleme almış
lardır. Salih b. Ahmed ei-Kefevi de her 
nakli ilgili fetvanın altına kaydedip da
ha sonraki neşirlere esas teşkil eden 
metni oluşturmuştur. 

Klasik fıkıh kitaplarındaki gibi "kitab" 
ve "bab"lara göre düzenlenmiş olan ve 
elli üç bölümden meydana gelen eser 
"Kitabü't-Tahare" ile başlayıp "Kitabü'l
Feraiz"de son bulmaktadır. Kitapta bö
lüm başlıkları Arapça' dır. 

Taharet, namaz, zekat, oruç ve hac 
gibi ibadetlerle ilgili toplam 124 fetva
nın bulunduğu eserde esas ağırlık mua
melat konularına verilmiştir. En çok fet
va ihtiva eden bölüm ise 378 fetva ile 
"Kitabü' 1- Vakf"tır. Bunu sırasıyla talak. 
da'va. büyü', şehadet. icare gibi bölüm
ler takip etmektedir. 

Muamele-i şer'iyye ve para vakıflarıy
la ilgili fetvalar incelendiğinde Ali Efen
di· nin o devirlerde çokça tartışılan bu 
muameleleri caiz gördüğü anlaşılır. "Ki
tabü's-Siyer"de "Fi ma yekünu küfren 

438 

mine'l-müslim" başlıklı babda geçen şu 
fetva. o dönemde halkın ve ulemanın 

şeriat- kanun ilişkisine yaklaşımını yan
sıtması bakımından oldukça ilginçtir: 
"Zeyd'in Amr ile bir hususa müteallik 
davası olmağla Amr' ı şer'a davet ettik
te Amr. 'Benim şer' ile işim yoktur. ben 
işimi kanun ile görürüm' dese Amr'a ne 
lazım olur? ei-Cevab: Tecdid-i iman ve 
nikah" (1 , 179). Ali Efendi'nin bazı fetva
larında devrin şartlarını da göz önünde 
bulundurduğu görülmektedir. "Vişnab" 
adı verilen içkiyle ilgili şu fetvası buna 
bir örnek teşkil eder: "Vişnab demekle 
maruf olup müskir olan şerbetin sekir 
vermeyecek miktarını telehhl kasdınsız 

( eğ l ence niyeti ta şımadan ) içmek helal 
midir? ei-Cevab : imam-ı Azam ve imam 
Ebü Yüsuf katlarında helaldir, imam 
Muhammed katında haramdır. Fi zama
nina (günümüzde) imam Muhammed kav
liyle ifta ihtiyar olunmuştur" (ll. 246-24 7) 
Bununla birlikte A. Vehbi Ecer'in. İslam 
dinindeki içki yasağına rağmen muhte
lif çağlarda işret meclisleri kurulduğu, 
resmi şarabdarlar tayin edildiği ve bu 
konu üzerinde bir edebiyat teşekkül et
tiği şeklindeki tesbitinin ardından Ali 
Efendi'nin bu fetvasını naklederek onun 
vişne likörü içimini "bir bakıma tecviz 
ettiğini" söylemesi (TK, sy. 90, s. 402-403) 
şaşırtıcıdır. 

Fetava-yı Ali Efendi'nin ondan fazla 
baskısı yapılmıştır (1, istanbul 1245 ; 1-11, 
istanbul 1258, 1266, 1272. 1278, 1283, 1286, 
1289, 1311 , 1322, 1324-1 325 IFetava -yı Fey· 
ziyye ile birlikte!) . 

Fet~ u~·yı 

Ali E~ndi' n l n 

ilk sayfas ı 

(Süleymaniye K tp., 

Süleymaniye, 

nr. 1074) 
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FETAVA-yı ANKARA Vi 

ı 

( s~ı s~L!) 
Şeyhülislam Ankaravi 

Mehmed Emin Efendi'nin 
(ö. 1098/1687) 

L 
fetvalarını bir araya getiren eser. 

_j 

Mehmed Emin Efendi, özellikle şeyhü
lislamlık döneminde vermiş olduğu fet
vaları Fetava-yı An~aravi (el-Fetava'l · 
An~araviyye, Mecmü'a-i Fetava) adı altın
da bir araya getirmiştir. "Kitabü't-Taha
re·· ile başlayıp "Kitabü'l-Feraiz"le son 
bulan eser klasik fıkıh kitaplarının siste
matiğine göre elli "kitab"a, bunlar da fa
sıllar halinde alt bölümlere ayrılmıştır. 

Eserdeki fetvalar, alışılagelen fetva 
mecmualarından farklı olarak soru- ce
vap şeklinde kaleme alınmamış, soru 
zikredilmeden çok sık karşılaşılan fıkhl 
meselelerin cevapları kısaca yazılmıştır . 

Arapça fetvalardan oluşan eserde her 
meselenin hükmü Beda'i'u 's -sana'i', 
Fet]Ju 'l-~adir, el-BaJırü 'r-ra'ik, Kun
yetü'l-münye, el-Mu]Jitü'l-burhdni, Fe
tava ~açlil]an, el-Fetdva't- Tatarl]aniy
ye, el-Eşbah ve'n -ne~a'ir, ljulaşatü'l
fetava, ljizanetü '1- te tava, Cami' u '1- tu
sul eyn ve el-Fetava 'l-Bezzaziyye baş
ta olmak üzere Hanefi mezhebinin mu
teber fıkıh ve fetva kitaplarından aynen 
veya özettenerek derlenmiş, sonunda da 
alınan kaynak belirtilmiştir. 

Eserde özellikle evlenme, boşanma, 

vakıf, satım, yargılama, şahitlik. veka
let, dava, kiralama ile ilgili bölümterin 
geniş tutulduğu görülmektedir. Ancak 
bölümterin her zaman isabetli şekilde 
tesbit edildiğini ve fetvaların bu bölüm
lere uygun biçimde yerleştirildiğini söy
lemek güçtür. Mesela had suçlarına müs
takil bir bölüm ayrılmışken ayrı bölüm 
halinde ele alınması gereken ta'zir suç
ları bu bölüme dahil edilmiş, burada in
celenmesi gereken hırsızlık suçu ayrı bir 
kitap halinde ele alınmış ve bazı had suç-



ları ·da (mesela yol kesme) bu bölüme yer
leştirilmiştir. 

Osmanlı döneminde kad ı ve müftüler 
tarafından yaygın biçimde kullanılan ve 
başta Süleymaniye olmak üzere çeşitli 

kütüphanelerde çok sayıda yazma nüs
hası bulunan eser (Yakıt, s. 3 ı) Bu tak'ta 
ve istanbul'da aynı tarihte 1 ı 281 ) iki cilt 
halinde yayımlanmıştır. 
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~ AHMET AKGÜN DÜZ 

FETAVA-yı AZIZI 
( .s :r.J .s.ıb ) 
Hindistanlı alim 

Alıdülaziz ed-Dihlevi'nin 
(ö. 1239 / 1824) 

fetvalarını bir araya getiren eser. 
_j 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde ingiliz yö
netimi altındaki Hint müslümantarına 
önderlik etmiş olan meşhur alim Abdü
Iaziz ed-Dihlevi'nin günlük hayatta kar
şılaşılan birçok mesele hakkında muha
tap olduğu sorulara verdiği fetvaların. 
yazdığı risaleler veya yaptığı yazışma

ların Mevlana Halilürrahman Burhan
pQri tarafından iki cilt halinde derlen
miş bir koleksiyonudur (Delhi 131 ı- ı 3 ı4 , 

1 3 3 2-134ı) 

Fetiiuii-yı 

Anl~ara uf'n in 

ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

Serez, nr. 1155) 

Bazıları özel konulara dair fetvaları 

ihtiva eden on iki risalenin de yer aldığı 
ve muhteva bakımından klasik fıkıh ki
taplarından daha kapsamlı olan Fetd
vd - yı cAzizi fıkıh meseleleri yanında tef
sir, hadis, akaid, tasawuf. tıp ve astro
nomi gibi ilimiere dair fetvaları da ihti
va etmektedir. Çoğu Farsça, az bir kıs
mı Arapça olan fetvalardan inanç esas
larıyla ilgili olanlar ağırlıktadır. Bunları 

sırasıyla ibadetler. muskalar, Şia ve aile 
hukukuna dair meseleler takip etmek
tedir. Eserde hıristiyanlar tarafından yö
neltilen bazı sorulara verilmiş cevapla
ra da rastlanmaktadır (mesela bk. I, ı 48 

vd.). Fetvalarda kaynak olarak klasik fı
kıh kitaplarından ziyade hadisiere baş
vurulduğu. dolayısıyla eserin başların

da hadis tenkidi ve tefsirine dair bazı 
teknik meselelere yer verildiği görül
mektedir. 

Daha sonra kaleme alınan fetva mec
mualarına bir örnek teşkil eden eserin 
ı. cildi Mevlevi Muhammed Newab Ali 
ve Mevlevi Abdülcelil tarafından Urdu
ca 'ya çevrilmiştir (Haydarabad - Dekken 
ı 3 ı 3: Kanpür ı 3 ı 3) Bunun ardından M ev
levi Abdülvecid GazipQri de eseri Sürı1r-i 
<Azizi el-ma c rı1f Fetava-yı cAzfzi adıy
la iki cilt halinde Urduca'ya tercüme et
miştir (Kanpür 1322 - 1323). Ayrıca daha 
önceki neşirlerde görülen eksiklikleri ta
mamlamak için eserin yeniden düzen
lenmiş tek ciltlik bir baskısı daha yapıl
mıştır (Karaçi 1980). Ancak bu baskı da 
bazı tahkik ve tasnif hatalarından uzak 
değildir. Mesela akaide, Şii- Sünni tartış
maları ve muskalara dair bazı fetvalar 

· tasawufla ilgili kısma dahil edilmiştir. 

FETAVA-yı AZiZi 

Seyyid Ahmed Han'ın AlJkdm-ı Taedm-ı 
Ehl-i Kitdb adlı eserinde iktibas ettiği 
fetvatarla (s. 29, 37, 51) Fetava-yı cAzi 
zf'de mevcut fetvalar(! , I 04, ı 17 ; ll, 85) 
arasında bir karşılaştırma yapıldığında 
ikincisindeki hata ve eksiklikler hemen 
göze çarpmaktadır. Seyyid Ahmed Han'ın 
iktibas ettiği bir fetva ise (s 22) Fetd
vd-yı cAzizf'de yoktur. Bunun sebebi, 
Ahmed Han'ın Hoca Muhammed Veliy
yullah GazipQri tarafından muhafaza edi
len orüinal fetva nüshalarına ulaşabilmiş 
olmasıdır. Bunlar, eserin ciddi bir ten
kitli neşrine olan ihtiyacın hala giderile
mediğini göstermektedir. 

Fetvaların veriliş tarihleriyle soru sa
hiplerinin adlarının derleyici tarafından 
metinden çıkarılmış olması ve tasnifte 
kronolojik sıra gözetilmemesi Fetava-yı 
cAzfzf'nin değerini kısmen azaltmak
taysa da eser, Güney Asya müslüman
larının varlık savaşı verdikleri kritik bir 
döneme ışık tutan önemli bir siyasi ve 
sosyal tarih kaynağıdır. Mesela A. A. 
Rizvi bu dönemin sosyal, dini, iktisadi 
ve siyasi tarihi ve önemli şahsiyetleri

nin biyografileriyle ilgili olarak bu ese
re başvurmaktadır (Shah 'Abd al- 'Aziz, 
s. 174-224). Yine Aziz Ahmed (lslamic 
Modernism, s. 19-25), Mücib Eşref (Mus· 
lim Attitudes towards British Rule, s. 122), 
B. Daly Meteaif (Islamic Revival in Brit· 
ish !ndia, s. 46-48, 50-52) ve Muhammed 
ikram (RQd·i Kevşer, s. 59 ı) gibi araş
tırmacılar da Hint müslümanlarının Ba
tı sömürgeciiiğine tepkilerini değerlen
dirirken bu esere atıfta bulunmakta
dırlar. 

Abdülaziz ed- Di h levi' nin ingiliz işgali 
altındaki Hindistan topraklarını darül
harp ilan eden fetvası en çok tartışılan 
fetva olmuştur (Fetava-yı cAzfzf, 1, 17, 33 

Fetaua·yı 

'Azfzi'nin 
ı. cildinin 

kapağı 

(Delhl 1322/ 19051 
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