
zü '1- fetc'iva adıyla ayrıca neşretmiş (Di
yübend ı 3571 ı 938), kendi fetvalarını ise 
İmdadü'1-müftiyyin ismiyle yayımla
mıştır (Diyübend ı 3571 ı 938). Bu iki eser 
daha sonra Fetava-yı Darülculum-ı Di
yubend adı altında birleştirilerek birin
cisi cAzfzü '1- fe tava, ikincisi İmdadü '1-
müftiyyfn'den meydana gelmek üzere 
iki cilt halinde yeniden neşredilmiştir (Ka
raçi ı 383/ ı 964). Bunun ardından eser, 
Muhammed Rıza Osmani tarafından göz
den geçirilerek Muhammed Şefi'in Pakis
tan'da verdiği fetvaların da ilavesiyle tek
rar yayımlanmıştır (l-ll, Kara çi 1396- ı 3971 

ı976-ı977). Bu baskıda Azfzürrahman'ın 
1475, Muhammed Şefi'in 968 fetvası yer 
almaktadır. Karl Muhammed Tayyib bu 
edisyandaki bazı bölümlerin sistematik 
bir şekilde. bazılarının ise rastgele tas
nif edilmiş olduğunu . edisyon standar
dının da beklenen seviyeye ulaşamadığını 
ifade etmektedir (Fetava-yı DarütuLam-ı 
Diyabend, I. 29). 

Fetava-yı Darü1culum-ı Diyubend, 
sadece İslam hukukunun modern çağ
daki gelişimini göstermesi bakımından 
değil aynı zamanda Güney Asya müslü
manlarının içtimaf, iktisadi ve siyasi ta
rihini yansıtması açısından da önemli bir 
kaynaktır. Fürü-ı fıkıh konularına göre 
düzenlenmiş soru ve cevaplardan mey
dana gelen eserde meselenin kimin ta
rafından ve hangi tarihte sorulduğu kay
dedilmemektedir. Halbuki bu bilgiler çe
şitli problemierin gelişim sürecini değer
lendirmede faydalı olacaktı. Zira fetva
ların verildiği dönem Güney Asya müs
lüman toplumu için çok kritik bir dönem
di. Batı'nın siyasi hakimiyeti, bilim ve 
teknolojisinin etkisiyle dini ve içtimal 
kimlik krizine girerek yeni bir istikamet 
arayışına yönelen müslümanlar sayısız 
soru üretmeye başlamışlardı. Müftüler 
bu süreç içinde esas olarak tutucu kal
makla birlikte dini kavrarnlara önemli 
tanımlamalar getirmişlerdir. Bunlardan 
biri bid'at kavramıdır. Teknolojik icatlar 
ve yeni içtimal tatbikat, dine sonradan 
sokulan ve din gibi benimsenen bu uy
gulamalardan ayırt edilmiştir. 

Diyübend Darülulümu fetvaları kurum
laştırarak İngiliz mahkemelerinin karşı
sına rakip olarak çıkmıştır. Bu fetvalar, 
darülulümun dini meselelerde otorite 
konumuna gelmesine yardımcı olmuştur. 
Son zamanlarda Ziyaü'I-Hasan Farüki 
(The Deoband School and the Demand 
for Pakistan, s. 42-47), Barbara D. Meteaif 
(lslamic Reuival in British lndia : Deoband, 

s. 146-ı57) ve Muhammed Halid Mes'üd 

(Trends in the lnterpretation of lslamic Law 
in Nineteenth Century British lndia) tara
fından yapılan bazı araştırmalar eserin 
sırasıyla siyasi düşünce. dini- içtimal re
formlar ve İslam hukuk teorisi üzerinde
ki rolünün önemini vurgulamaktadır. 

Bunlardan başka Reşfd Ahmed Gangü
hf (Fetaua-yı Reşidiyye, Karaçi, ts .). Mah
mud Hasan Gangühf (Fetava-yı Maf:ıma
diyye, Kara çi ı 986) ve Nizameddin'in (Ni

?amü' 1- fetava, Diyübend ı 399 1 ı 979) fet
vaları da neşredilmiştir. 
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1 FETAVA-yı EBÜSSUÜD EFENDi 
1 

L 

Şeyhülislam 

Ebüssuüd Efendi'nin 
(ö. 982/1574) 

fetvalarını bir araya getiren eser. 
_j 

Kanünf Sultan Süleyman ve ll. Selim 
devirlerinde aralıksız otuz yıl şeyhülis

lamlık yapan Ebüssuüd Efendi'nin fet
valarını. biri ülkedeki bütün kadıları bağ
layan fetvalar. diğeri onun bir müftü 
olarak dini konularda sorulan sorulara 
verdiği cevaplar olmak üzere iki gruba 
ayırmak mümkündür. Birinci gruba gi
renler "fetva-yı şerffe" adıyla padişaha 
sunulup tasdik edildikten sonra, devlet 
başkanının ictihadf meselelerden birini 
tercih etmesi durumunda onunla işlem 
yapılacağı prensibi gereği (Mecelle, md. 
ı 80 ı) imparatorluktaki bütün kadıları 

bağlayıcıdır. Ma'ruzat'ta yer alan Ebüs
suüd'a ait fetvalarla kanün-ı cedfdin nü
vesini teşkil eden fetvalar, Budin Kanun
namesi'nin mukaddimesi olarak kaydedi
len ve mfrf arazinin esasını tanzim eden 
fetvalar, gedik, icareteyn, istibdal gibi 
konulara ait fetvalar bu gruba girmek
tedir. Bu tür fetvalar kanunnameler gi
bi hukuki mevzuat arasında yer almış 
ve günümüzdeki ictihadı birleştirme ka
rarlarının fonksiyonlarını ifa etmiştir. 

Ebüssuüd Efendi'nin bu fetvaları, Os
manlı Devleti'nin son zamanlarına ka
dar yapılan bütün hukuki düzenlemele-

F8AVA-yı EBÜSSUÜD EFENDi 

re temel teşkil etmiştir. Mesela vakıf 
müessesesinin zirveye ulaştığı bir dö
nemde Ebüssuüd Efendi vakıflarda ge
dik meselesini araştırarak çalışmasını 

bir risale içerisinde Kanuni'ye fetva-yı 
şerffe şeklinde arzetmiş ve Osmanlı Dev
leti'nde asırlarca uygulanan. bazan fay
dalı, bazan da zararlı sonuçlar doğuran 
gedik hakkının temeli Ebüssuüd 'un bu 
fetvası ile atılmıştır (Ebüssuüd Efendi, Fe· 

tava, Süleymaniye Ktp., ismihan Sultan. 
nr. 223, vr. ı 33b- 1 36•; Akgündüz, Osman· 
lı Kanunnamele ri, N, 105- 12 ı). 

Yine mfrf arazi rejimi, Ebüssuüd Efen
di'nin bütün kanün-ı cedfd nüshalarının 
baş tarafında zikredilen fetvalarında her 
yönüyle açıklanmıştır. Hatta Budin Ka
nunnamesi'nin mukaddimesinde mfrl 
arazi meselesi fetva şeklinde açıklandı
ğı gibi ll. Selim devrinde hazırlanan Üs
küp Kanunnamesi'nin mukaddimesinde 
de konu çok açık biçimde ve fetva tar
zında beyan edilmiştir (BA, TD, nr. 449, 
s. 2; Ebüssuüd Efendi, Fetaua, Süleyma
niye Ktp., Girullah Efendi, nr. 968, vr. 3b-
6b; Akgündüz, Osmanlı Kanunnamele ri, 

N, 76-9 ı) . Ayrıca süfiler. kızılbaşlar ve 
Şiiler'le ilgili fetvaları ile malikane- diva
nf sistemi ve Osmanlı vergi hukukunu 
yakından ilgilendiren öşür ve aksarnı 

hakkındaki fetvaları Osmanlı hukukun
da derin izler bırakmıştır. 

Ebüssuüd'un birinci gruba giren fet
valarını diğer fetvalarından ayıran en 
önemli özellik, bunların cevaplarının kı
saca "caizdir" veya "caiz değildir" şek
linde olmayıp bazan müstakil bir risale 
teşkil edecek tarzda gerekçeleri ve de
lilleriyle birlikte geniş olarak verilmesidir. 
Mesela onun nakit para vakfının meşrü 
olduğunu ileri süren ve Çivizade Muhyid
din Mehmed Efendi'nin aksi yöndeki gö
rüşlerini tenkit eden fetvası nakit para 
vakfı hakkında müstakil bir monografi 
gibidir. İmam Birgivf'ye karşı yine aynı 
konuda kaleme aldığı fetva da müstakil 
bir risaıe olarak basılmıştır. Sorulan soru 
ile ilgili fıkıh kitaplarında farklı görüşler 
ortaya atılmış ve Ebüssuüd da bunlardan 
birini tercih etmişse bunun delillerini et
raflı şekilde fetvalarında aksettirmiştir. 

Bu hususta Ebüssuüd Efendi'nin İslam 
hukukuna ve Osmanlı uygulamasına kat
kısı çok önemlidir (Ebüssuüd Efendi, Feta
va, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 
ıı77, vr. 158•-ı6Jb; a.mlf., Risale ff va~· 

{i'l-men~ül, Süleymaniye Ktp ., Bağdatlı 
Vehbi Efendi, nr. 477 / 2. vr. J b-ıOb; Ak
gündüz, İs lam Hukukunda ve Osmanlı Tat· 

bikatında Vakıf Müessesesi, s. 151- ı 58). 
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meşhur Osmanlı şeyhülislamıarının fet
valarını klasik fıkıh kitapları sistemati
ğine uygun şekilde bir araya getirmiş

tir. İçindeki fetvaların çoğu Ebüssuüd 
Efendi'ye ait olan bu mecmuanın istan
bul kütüphanelerinde çok sayıda nüsha
sı mevcuttur (Ebüssuüd Efendi, Fetava, 
Süleymaniye Ktp. , ismihan Sultan, nr. 22 3, 
224,225, 226; Keş{ü '? ·?unan, ll , 1219- 1220 ; 
AtiiT, ı ı. 313-314) 3. Kilkülüperişan Şeyhi 
Efendi Mecmuası. Yine Ebüssuüd'un ta
lebesi ve fetva katiplerinden olan Şeyhi 
Efendi'nin ona ait mektup, mürasele vb . 
münşeatları derlediği gibi fetvalarını da 
bir mecmuada topladığı kaynaklarda zik
redilmektedir (Atai, ll , 451-452). 4. Bazı 

kaynaklar, 983 ( 1575) yılında bir grup 
ilim adamının Ebüssuüd'a ait fetvaları 
ve çeşitli mecmuaları tarayarak llL Mu
rad adına yeni bir mecmua meydana ge
tirdiklerini belirtmektedir ( Keşfü '? · zunan, 

ll , 12 19-1220) 

Bunların dışında "Ebüssuüd Efendi 
Fetavası " adı altında muhtelif kütüpha
nelerde ve özellikle de istanbul ' da bir
çok fetva mecmuası bulunmaktadır (me
sela bk. Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi. 
nr. 3727, Ayasofya, nr. 0.1543, Fatih , nr. 
679, 2349, 23 50, Hacı Mahmud Efendi, nr. 
1217, 1219, 1225, 1228, 1236, 1238, 4198, 
Hamidiye, nr. 590, İzm ir , nr. 253, 254, La
la İ smai l , nr. 706, 108 M, I. Ahmed, nr. 95, 

Ebüssuüd Efendi 'nin Çivizade'nin görüslerini cerheden bir fetvası ndan iki sayfa ( Silleymo nıye Ktp. , Reşıd Efendı, m. 1177/141 Kılı ç Ali Paşa, nr. 491, Hasan Hüsnü Pa
şa , nr. 423 m, 423, 518, Hacı Beşi r Ağa , nr. 
304, 656, Laleli, nr. 3738, Yenicami, 624, 
626; TSMK, ll l. Ahmed, nr . 786 ; Millet Ktp ., 
Şer' iyye , nr. 80). 

Ebüssuüd Efendi'nin ikinci gruba gi
ren, onun bir müftü olarak islam huku-
kunun hemen her dalına ait verdiği fet
valar ise çeşitli kişi ler tarafından klasik 
fıkıh kitaplarının sistematiğine uygun 
şekilde bir araya getirilmiştir . Ebüssuüd 
müftülüğü süresince verdiği fetvaları 

bizzat kendisi tedvin etme imkanı bula
mamış, ancak daha hayatta iken katip
leri ve talebeleri onun fetvalarını derle
yip düzenlemişlerdir. Bunlardan bazıla
rı şu şekilde sıralanabilir: 1. Bozanzade 
Mahmud b. Kadi Bozan ' ın Mecmuası. 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 
nüshaya göre Bozanzade Mahmud b. Ka
di Bozan (Ebüssuüd Efendi, Fetava, Sü
leymaniye Ktp ., Şeh id Ali Paşa , nr. 1028, 
vr. ı b ; Ata i, l l, 234 -235 ) veya d iğer bazı 

kaynakların tesbitine göre Bozanzade 
Muhammed b. Ahmed (Keş{ü '?·?unan, ll , 
1219-1 220) tarafından düzenlenen mec
muadır. Klasik fıkıh kitaplarının "kitab" 
ve "bab" sistematiği içinde hazırlanan 
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mecmua kırk yedi bölümden oluşmak
tadır. Ebüssuüd'dan yaklaşık bir yıl son
ra vefat eden Bozanzade Ebüssuüd 'un 
yanında fetva katibi ve müsewidi ola
rak çalışmıştır. Onun vefatından sonra 
Rodos ve Manisa müftülüklerine tayin 
edilen Bozanzade Ebüssuüd 'un verdiği 
bütün fetvaları toplamış , ancak mecmu
ayı temize çekernemiş ve dibacesini ya
zamamıştır. Bu mecmuaya 996 ( 1588) 
tarihinde Ali adlı bir kişi tarafından son 
şekli verilmiştir. Mecmuanın diğerlerin

den farkı, içinde başka şeyhülislamıara 
ait herhangi bir fetvanın bulunmayışı 

ve fetvaların Ebüssuüd'a aidiyetinin ke
sin oluşudur (Ebüssuüd Efendi, Fetava, 
Süleymaniye K tp ., Şe h id Ali Paşa , nr. ı 028, 
vr. ı b ; Atai, l l, 234 -23 5). 2. Veli Yegan ' ın 

(Veli b. Yusuf) Mecmuası. Ebüssuüd 'un ta
lebesi ve fetva katibi olan Veli Yegan (ö. 

998 / 1589-90) Ebüssuüd, Kemalpaşaza
de, Çivizade Muhyiddin Mehmed Efen
di, Sadi Çelebi ve Zenbilli Ali Efendi gibi 

\ 
\ 

Ebüssuüd Efendi · nin fetvaları tarih 
boyunca birçok fakihin ve çağımızda bazı 
araştırmacıların dikkatini . çekmiştir. M. 
Ertuğrul Düzdağ , Şeyhülislam Ebüssuud 
Efendi Fetvalan Işığında 16. Asır Türk 
Hayatı (İ stanbu l 1972, 1983) adlı eserinde 
Ebüssuüd'a ait 1001 fetvayı Latin harfle
rine çevirerek neşretmiştir. Fransız araş
tırmacısı Mario Grignaschi. "La Valeur du 
temoignage des sujets non- musulmans 
(dhimmi) dans l'empire ottoman " başlıklı 

araştırmasında (Recueils de la Societe 

Jean Bodin, XVlll [1 9631. s. 211-323) ge
nellikle Ebüssuüd'un fetvaianna dayan
mıştır. Friedrich Selle'in hazırladığı Pro
zessrecht des XVI. Jahrhunderts Im 
Osmaniseh en Rei ch (Wiesbaden 1962 ) 
adlı doktora tezi de tamamıyla Ebüssuüd 
Efendi'nin fetvaianna dayanmaktadır. 

Ahmet Akgündüz. Osman Kaşıkçı ve 
Vahdet Yılmaz 'dan oluşan bir heyet Ve
li Yegan ' ın mecmuasını esas alıp diğer 



mecmuaları da tarayarak Ebüssuüd Efen
di fetvalarını neşre hazırlamaktadır. 
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L 

FETAVA-yı FEYZİYYE 

( ~(.Ç~b) 

Şeyhülislam 
Seyyid Feyzullah Efendi'nin 

(ö. 1115/1703) 
fetvalarını bir araya getiren eser. 

_j 

XII. (XVIII.) yüzyıl Osmanlı toplumun
da günlük hayatla, ibadet ve muamelat
la ilgili konularda ortaya çıkan mesele
lere dair Feyzullah Efendi'nin verdiği fet
vaları ihtiva eden eser o dönemiri din 
anlayışını ve sosyokültürel açıdan top
lumsal yapısını yansıtan önemli bir kay
nak ve aynı zamanda Fetvahane'nin en 
muteber saydığı dört fetva kitabından 
biridir (diğerleri Behcetü'l-{etava, Feta
va-yı Ali Efendi ve Netfcetü 'l-{etava'dır) 

Klasik fıkıh kitaplarındaki gibi "kitab" 
ve "bab"lara göre düzenlenen eser ter
tip ve üslup bakımından diğer Osmanlı 
fetva kitaplarından farklı değildir. "Ki
tabü't-Tahare" ile başlayan ibadet bö
lümünün ardından "Kitabü'n -Nikah" ile 
başlayan muamelat bölümü fıkıhla ilgili 
bütün konulara temas ettikten sonra 
"Kitabü'l - Feraiz" ile son bulmaktadır. 

Elli bir kitabdan oluşan eserin başında 
yer alan besmeleye dair soru ve cevap, 
bir meseleyi halletmekten çok besme
lenin bereketinden istifade amacına yö
nelik bir giriş mahiyetindedir. Peraizle 

el- FETAVA'I-HAYRiYYE 

ilgili kitabın sonunda da arazi hukuku- ı 

na dair fetvaları ihtiva eden bir bölüm 
bulunmaktadır. 

el-FETAVA'l-HAYRİYYE 
( ~__,#\ -s_,L.::.ill ) 

Yalnızca sorulardan ve bunlara veri-
len "olur" veya "olmaz" şeklindeki kısa 
cevaplardan meydana gelen fetvalara, 
benzeri diğer eserlerde de görüldüğü 
gibi, daha sonra her fetvanın mesnedi
ni teşkil eden muteber fıkıh kitapları

nın orijinal Arapça ibareleri (nükül) ek
lenmiş, nakil yapılan kaynağın adı ve il
gili bölümü de belirtilmiştir. Bu ilaveler 
ve diğer düzenlemelerle birlikte esere 
verilen yeni tertibin Feyzullah Efendi'
nin vefatından sonra yapıldığı bilinmek
le beraber kimin tarafından gerçekleş
tirildiği tesbit edilememiştir. Öte yan
dan bilinen en eski yazma nüshanın (Sü

leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. I I I2) is
tinsah tarihi 1124 ( 1712) olan eserin ilk 
şekliyle Feyzullah Efendi'nin sağlığında 
mı yoksa daha sonra mı kitap haline ge
tirildiği konusunda da kesin bir sonuca 
varmak mümkün olmamıştır. 

Fetava-yı Feyziyye maa 'n -nukiil 
adıyla neşredilen eserin biri müstakil 
(İstanbul I266), diğeri Fetava-yı Ali 
Efendi'nin kenarında (nşr. Mehmed Meh
di, I-II, İstanbul I324-I325) olmak üzere 
iki baskısı yapılmıştır. 

Hilmar Krüger'in, XVII- XIX. yüzyıl Os
manlı şeyhülislamiarının milletlerarası 

hukuka dair fetvaları üzerinde yaptığı 
çalışmada (bk. bibl.) esas - aldığı eserler
den biri de Fetava-yı Feyziyye'dir. 
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FETAVA-yı FİRENGİ MAHAL 

(bk. MECMÜA-i FETAVA). 

el-FETAVA'I-HANİYYE 
( :9\:;d\ (.Ç_,L.::.il l ) 

tfanefi hukukçusu Kadihan'ın 
(ö. 592/1196) 

Fetava ~a~ıvan 
veya eJ-Ijaniyye diye de 
anılan fıkha dair eseri 

(bk. KADIHAN). 

_j 

_j 
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Hanefi fıkıh alimi Hayreddin 
b. Ahmed er-Remli'nin 

(ö. 1081/1671) 
fetvalarını bir araya getiren eser. 

_j 

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Ha
remeyn, Dimyat, İstanbul ve Şam gibi 
değişik yörelerinde günlük hayatta kar
şılaşılan veya tartışılan meselelerle ilgi
li 2161 fetvayı ihtiva eden eser, özellik
le müellifin yaşadığı Filistin bölgesinde 
devrin din anlayışını, toplum yapısını ve 
sosyokültürel değerlerini yansıtması ba
kımından büyük bir öneme sahiptir. Ni
tekim İhsan Abbas ve Semir M. Seyka
li bu esere dayanarak XVII. yüzyıl Filis
tin'inde sosyal ve ekonomik hayatın ba
zı yönleriyle ilgili birer çalışma yapmış
lardır (bk. bibl.). 

Remli'nin fetvalarını oğlu Muhyiddin 
derlerneye başlamış (1 071 1 I 66!). ancak 
onun ölümü üzerine "Kitabü'n- Nikah"ın 
mehir babından sonra gelen kısmını. 

Remli'nin talebesi İbrahim b. Süleyman 
b. Muhammed ei-Cinini hocasının vefa
tından üç dört ay önce tamamlamıştır 
(Cemaziyelevvel I08I 1 Eylül- Ekim I670). 
Muhyiddin yazdığı dibacede, el-Fetava '1-
ljayriyye li-nefci'l-beriyye adını verdiği 
eserin tertibinde Burhaneddin ei-Mergl
nani'nin el-Hidaye'sini örnek aldığını ve 
o dönemde sık sık karşılaşılmakla birlik
te diğer kaynaklarda yeterince ele alın
mayan meselelerle ilgili fetvaları derle
rneye çalıştığını belirtmektedir. 

Klasik fıkıh kitaplarındaki gibi "kitab" 
ve "bab"lara göre düzenlenen eser, "Ki
tabü't-Tahare" ile başlayıp "Kitabü'I-Fe
raiz"de son bulmakta ve elli üç kitabdan 
oluşmaktadır. Her bab bazan birkaç cüm
leden ibaret kalan, bazan da birkaç say
fa devam eden soru ve cevaplar şeklin
de düzenlenmiş fetvalardan oluşmak

tadır. 

Taharet, namaz. zekat, oruç ve hacla 
ilgili olarak elli dört fetvanın yer aldığı 
eserde esas ağırlık muamelat konuları
na verilmiştir. Bunların içinde üzerinde 
en çok durulan bölüm ise 300 fetvayı 
ihtiva eden "Kitabü'I-Vakf"tır. Bunu sı

rasıyla talak, da'va, büyü', icare gibi bö
lümler takip etmektedir. Talak bölü
münde talak üzerine yapılan yeminierin 
oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alınması 
dikkat çekicidir. 

Hanefi fıkhının esas alındığı eserde 
fetvaların verildiği bölgeler dolayısıyla 
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