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mecmuaları

di

fetvalarını neşre hazırlamaktadır.

ilgili kitabın sonunda da arazi hukukuna dair fetvaları ihtiva eden bir bölüm
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Seyyid Feyzullah Efendi'nin
(ö. 1115/1703)
fetvalarını bir araya getiren eser.

Yalnızca sorulardan ve bunlara verilen "olur" veya "olmaz" şeklindeki kısa
cevaplardan meydana gelen fetvalara,
benzeri diğer eserlerde de görüldüğü
gibi, daha sonra her fetvanın mesnedini teşkil eden muteber fıkıh kitapları
nın orijinal Arapça ibareleri (nükül) eklenmiş, nakil yapılan kaynağın adı ve ilgili bölümü de belirtilmiştir. Bu ilaveler
ve diğer düzenlemelerle birlikte esere
verilen yeni tertibin Feyzullah Efendi'nin vefatından sonra yapıldığı bilinmekle beraber kimin tarafından gerçekleş
tirildiği tesbit edilememiştir. Öte yandan bilinen en eski yazma nüshanın (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. I I I2) istinsah tarihi 1124 ( 1712) olan eserin ilk
şekliyle Feyzullah Efendi'nin sağlığında
mı yoksa daha sonra mı kitap haline getirildiği 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 Mehdi, I-II, İstanbul I324-I325) olmak üzere
iki baskısı yapılmıştır.
Hilmar Krüger'in, XVII- XIX. yüzyıl Osmanlı
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XII. (XVIII.) yüzyıl Osmanlı toplumunda günlük hayatla, ibadet ve muamelatla ilgili konularda ortaya çıkan meselelere dair Feyzullah Efendi'nin verdiği fetvaları ihtiva eden eser o dönemiri din
anlayışını ve sosyokültürel açıdan toplumsal yapısını yansıtan önemli bir kaynak ve aynı zamanda Fetvahane'nin en
muteber saydığı dört fetva kitabından
biridir (diğerleri Behcetü'l-{etava, Fetava-yı Ali Efendi ve Netfcetü ' l-{etava'dır)
Klasik fıkıh kitaplarındaki gibi "kitab"
ve "bab"lara göre düzenlenen eser tertip ve üslup bakımından diğer Osmanlı
fetva kitaplarından farklı değildir. "Kitabü't-Tahare" ile başlayan ibadet bölümünün 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 besmelenin bereketinden istifade amacına yönelik bir giriş mahiyetindedir. Peraizle

şeyhülislamiarının

milletlerarası

hukuka dair fetvaları üzerinde yaptığı
çalışmada (bk. bibl.) esas - aldığı eserlerden biri de Fetava-yı Feyziyye'dir.
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Hanefi fıkıh alimi Hayreddin
b. Ahmed er-Remli'nin
(ö. 1081/1671)
fetvalarını bir araya getiren eser.
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XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Haremeyn, Dimyat, İstanbul ve Şam gibi
değişik yörelerinde günlük hayatta karşılaşılan veya tartışılan meselelerle ilgili 2161 fetvayı ihtiva eden eser, özellikle müellifin yaşadığı Filistin bölgesinde
devrin din anlayışını, toplum yapısını ve
sosyokültürel değerlerini yansıtması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim İhsan Abbas ve Semir M. Seykali bu esere dayanarak XVII. yüzyıl Filistin'inde sosyal ve ekonomik hayatın bazı 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 vefatından üç dört ay önce tamamlamıştır
(Cemaziyelevvel I08I 1 Eylül- Ekim I670).
Muhyiddin yazdığı dibacede, el- Fetava '1ljayriyye li-nefci'l-beriyye adını verdiği
eserin tertibinde Burhaneddin ei-Merglnani'nin el-Hidaye'sini örnek aldığını ve
o dönemde sık sık karşılaşılmakla birlikte diğer kaynaklarda yeterince ele alın
mayan meselelerle ilgili fetvaları derlerneye çalıştığını belirtmektedir.
Klasik fıkıh kitaplarındaki gibi "kitab"
ve "bab"lara göre düzenlenen eser, "Kitabü't-Tahare" ile başlayıp "Kitabü'I-Feraiz"de son bulmakta ve elli üç kitabdan
oluşmaktadır. Her bab bazan birkaç cümleden ibaret kalan, bazan da birkaç sayf a devam eden soru ve cevaplar şeklin
de düzenlenmiş fetvalardan oluşmak
tadır.

FETAVA-yı FİRENGİ MAHAL
(bk. MECMÜA-i FETAVA).
_j

el-FETAVA'I-HANİYYE

( :9\:;d\ (.Ç_,L.::.ill )

tfanefi hukukçusu Kadihan'ın
(ö. 592/1196)
Fetava ~a~ıvan
veya eJ-Ijaniyye diye de
anılan fıkha dair eseri
(bk. KADIHAN).
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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 bölümler takip etmektedir. Talak bölümünde 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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