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söylemekteyse de (Th e Legacy of
Islam, s. 133) bu tarih bakımından müm-

kün değildir. Müellifin eserine özel bir
isim vermediği görüşü ağırlık taşımakla
birlikte bazı kaynaklarda adının Zadü 's sefer veya Zadü '1- müsafir olduğu kaydedilir. el-Fetôva't- Tataroaniyye'nin
adına nisbet edildiği Tatar Han bir Horasan sultanının çocuğu olup babasının
ı. Gıyaseddin Tuğluk Gazi ile Mültan ve
DipalpOr'da yaptığı bir savaşta yenilmesi üzerine Tuğluk'un askerleri tarafın
dan sultana getirilmiş ve sultan ona Tatar Melik adını vererek sarayında kendi
oğlu gibi yetişti rmiştir. Sultan Tuğluk
öldüğü zaman (725 1 1325) henüz genç
yaşta olan Tatar Melik, II. Muhammed
Tuğluk zamanında cesaretiyle ün kazanmış ve lll. FirOz Şah Tuğluk'un sultanlı
ğı döneminde han unvanını almış, devlet adamlığı ve kumandanlığı yanında ilmi çalışmaları himaye etmesiyle de meş
hur olmuştur (Shams-i Siraj Afif, lll, 367)
Eserin, son derece müttaki bir insan
olan III. FirOz Şah'a değil de onun bir
kumandanının adına nisbet edilmesi çeşitli görüşlerin ileri sürülmesine sebep
olmuştur. Bazı kaynaklar. eserin Tatar

Han'ın isteği

üzerine ve onun himayesi
için kendi adıyla meş
hur olduğunu belirtirler (Keş{ü'z-z unan,
I, 268; I<ehhale, el ·Müstedrek, s. 315 ; E/ 2
!İng ı. III. 90). Abdülhay el- Haseni ise FirQz Şah ' ın kitabın kendi adıyl a anılma
sını istediğini. fakat müellifin Tatar Han
ile olan dostluğu sebebiyle bu teklifi kabul etmediğ i ni kaydeder (Nüzhetü'l-l].a·
vatır, II , 65). Öte yandan S. Muhammed
İkram ' ın , el-Feta va 't- Tataroaniyye 'nin
bir komisyon tarafından hazırlandığına
dair görüşünü (Muslim Civilization in In·
dia, s. 103) destekleyecek herhangi bir
bilgi bulunmamaktadır .

altında yazıldığı

Hanefi fıkhının klasik fürO kitapların
da takip edilen sisteme göre ve Mergrnani'nin el-Hidaye adlı eseri örnek alı
narak düzenlenen eserin başında ilmin
önem ve faziletine dair bir bölüm bulunmakta, ardından da taMretten feraize
kadar fürüun bütün konuları ele alın
maktadır. Çeşitli kütüphanelerde birçok
yazma nüshası bulunan (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa Efendi, nr. 412-415 ,4 16-419, Ayasofya, nr. 1551156 1, Mehmed Ağa Camii, nr. 114- 117, Şe- _
hi d Ali Paşa, nr. ı 033- ı 036, ismihan Sul-

Hindistanlı
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Hanefi fakihlerinden
Alim b. Ala'nın
(ö. 786/ 1384)
fıkha dair Arapça eseri.
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Feridüddin Alim b. Ala ei-Enderpeti'nin fıkıh , usul ve Arap gramerinde temayüz etmiş olması dışında tabakat kitaplarında hayatı hakkında bilgi yoktur. Katib Çelebi (Keşfü'?·?unan, ll, 947) ve ondan nakilde bulunan bazı kaynaklar (Hediyyetü 'l- 'ari{fn, I, 435 ; I<ehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{fn, V, 52) ölüm tarihini 286
(899) , Safa Hu!Osi ise 752 (1351 ) olarak
(f\1f\1LADm., LIV1 2, s. 516) göstermekteyse de hayatıyla ve eserin yazılış seyriyle
ilgili kaynaklarda yer alan rivayetler göz
önüne alındığında vefat yılının. Abdülhay el-Haseni'nin de zikrettiği gibi (Nüzh etü 'l-l].ava tır, II, 65) 786 (1384) olması
daha makul gözükmektedir. Keşfü'~ 
~unun'daki 286 tarihi 786 yerine yanlışlıkla kaydedilm iş olmalıdır.

el-Fetava't- Tataroaniyye, Delhi Türk
lll. FirOz Şah Tuğluk ' un
hükümdarlığı döneminde muhtemelen
777 ( 1375-76) yılında kaleme alınarak
Tatar Han'a takdim edilmiştir. Aziz Ahmed, eserin FirOz Şah ' ın halefierinden
Muhammed b. FirOz'un (III. Muhammed)
hükümdarlığı döneminde ( 1390-1394) yasultanlarından
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el-Fetava't· Tataraaniyye'nln il k ve son

sayfa l arı (Sill ey m anıye Ktp., ReMlkilttAb, nr.

412/1 ve 419/41
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tan, nr. 227-236; Kayseri Raşid Efendi Ktp.,
nr. 386/ 1-4) el-Fetava't- Tatarl]aniyye'nin temel kaynaklarını el - Muf:ıitü'l
Burhônf, e?-:fal]i're, Fetava ~iidfl]an
ve e?-:fal]iriyye gibi Hanefi mezhebinin o dönemde meşhur olan fıkıh kitapları teşkil eder. Bunlardan el-MuJ:ıit için
"mim" harfi rumuz olarak kullanılırken
diğer eserlerin adları belirtilmiştir. Müellif ayrıca faydalandığı diğer kaynakları da mukaddimesinde zikretmiş olup
(Süleymaniye Ktp., Relsülküttab Mustafa
Efendi, nr. 416, vr. 2•1 bunlar Camtu'lfetava, Fetava Ebi'l- Leyş, el- Hidaye
ve şerh leri, ljizdnetü '1- fı~h, el- Hücce,
el-ljuldşa, el-Mul]tar, en-Nesefiyye,
Nevadiru Ebi Süleyman, en-Nevazil,
Pera 'iiü 's - Siraciyye, Şerh u 't- Taf:ıavi,
et-Taviif:ı, el-Fetava'l - Velvaliciyye, elVi~iiye gibi Hanefi mezhebinde muteber sayılan eserlerdir. Müellif çeşitli meselelerle ilgili hükümleri naklederken
bunların kime ait olduğunu ve hangi kitaptan aldığını belirterek ilmi disipline
riayet eder. Kaynaklarda aynı şekilde zikredilen hükümler için tek bir kitap gösterilirken farklı hükümlerin kaynakları
ayrı ayrı belirtilmiştir. Hanefi mezhebinin dışındaki görüşlere yer verilmeyen
eserde bazı istisnalar hariç hükümlerin
delilleri tartışma konusu edilmez. "elFetava" adıyla anılmakla beraber Osmanlı dönemine ait klasik fetva kitapları tarzında kaleme alınmayan eser Hanefi fı
kıh kitaplarında yer alan meseleleri ve
doktriner görüşleri bir araya getirmeye
çalışmıştır. Delhi Sultanlığı ' nda yürürlüğe konulan islam adli ve idari sisteminin işleyişine katkıda bulunması yanın
da islam hukukuyla ilgili diğer araştır
malar için de önemli bir kaynak olan el Fetava 't - Tatarl]aniyye, gerek yazıldığı
coğrafya ve tarih gerekse muhtevası ve
takip ettiği sistem bakımından el-Fetava '1- Hindiyye 'nin örneği ve onun habercisi olm uştur.
Müellif tekrarlardan kaçındığını söylemekle birlikte eser yine de büyük bir
hacme ulaşmıştır. Mesela Süleymaniye
Kütüphanesi'nde kayıtlı bir nüsha (Relsü lkü ttab Mustafa Efendi, nr. 416-419) büyük boy dört cilt olup toplam 2134 varaktır. ibrahim b. Muhammed el-Halebl bu hacimli kitabı özetlemiş ve eserine el-Müntel]ab mine'l-Fetava 't-Tatarl]aniyye (el .Peva' idü '1- müntel]abe mine'l-Fetaua't· Tatarl]aniyye) adını vermiş
tir (nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah Efendi, nr. 162 ; Dama d ibrahim Paşa , nr. 730, 731 ; Esad Efendi, nr.

ı 008; Şe hid

Ali Paşa, nr. ı 081 l Bu muhAli Paşa nüshası orta boy
203 varaktır. Ayrıca ibn Safa Hace diye
tanınan Ahmed b. Muhammed el-Fetava't- Tatarl]aniyye'den seçme bir koleksiyon meydana getirmiştir (Özel, Ha nefi Fılcıh Alim/eri, s. 86)
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Said Şerefeddin Dihlevl tarafından gözden geçirilip notlar ilavesiyle iki cilt halinde yayımlanmıştır (Del hi ı 9 ı 3). Eserin
ikinci baskısı, yeniden ele alınıp Arapça
ve Farsça bazı orijinal metinler Urduca'ya çevrilerek geniş bir indeksle birlikte
üç cilt halinde yapılmıştır (Lahor ı 971).
Diğer önemli bir fetva koleksiyonu ise
Mevlana Senaullah Amritsari'nin fetvalarını ihtiva eden Fetava-yı Şend'iyye'
dir. Bu fetvalar ilk olarak 1903-1947 yıl
ları arasında Amritsar'da Ehl-i Hadiş
dergisinde yayımlanmış, 1953'te kitap
haline getirilmiş ve 1972'de iki cilt olarak Lahor'da ikinci baskısı yapılmıştır.
Feta va-yı Şena'iyye'nin Mevlana Ebü
Said Şerefeddin Dihlevl tarafından gözden geçirilerek notlar ilave edilen bu
neşrini Mevlana Muhammed Davüd Raz
gerçekleştirmiştiL Bir diğer koleksiyon
Fetava-yı Ehl-i Hadiş adını taşımak
tadır (Sargodha 1973) Hafız Abdullah Rôparl'nin fetvalarını bir araya getiren eseri Mevlana Muhammed Sıddlk yayımla
mıştır. Bu fetvalar ilk olarak 1933'te neş
redilmeye başlanan Tan?im-i Ehl-i Hadiş dergisinde çıkmıştır. Bunlardan baş
ka aynı ekolün fetvalarını içine alan Fetava-yı Gazneviyye, Fetava-yı Settari yye ve Mecmu 'a-i Fetavci-yı Nevvô.b
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Hindistan'da
ehl-i hadisekolüne mensup cilimierin
fetvalarını bir araya getiren eser.

Fetava-yı
I H•nı.l

'U/ema-i Hadiş'in 1. ci ldinin kapağı

1972 )
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XIX. yüzyılın sonlarında Hindistan'da
ortaya çıkan ve kendi asıllarını islam'ın
ilk dönemlerindeki ehl-i hadis* e dayandıran Hindistan ehl-i hadisekolünün kurumlaşmasında özellikle Newab Sıddlk
Hasan Han ve Mevlana Nezir Hüseyin
Dihlevl'nin büyük katkıları olmuştur. Bu
ehl-i hadisin ayıncı özelliği, fıkıhta herhangi bir mezhebe bağlı olmayıp sadece
Kur'an ve hadise dayanarak hüküm verilmesini savunmasıdır. Bu sebeple kendi
fıkıhlarını "hadisin ortaya koyduğu fıkıh "
(fı khü ·ı- hadis) olarak adlandırırlar.
Ehl-i hadis ekolünün fıkhl görüşleri
fetva mecmualarında toplanmıştır. Bunların başında, Mevlana Nezir Hüseyin Dihlevl'nin Fetava-yı Ne?iriyye adlı fetva mecmuası gelir. Muhammed Şemsü lha k el-Azlmabadl ve Muhammed Abdurrahman Mübarekpürl'nin
Mevlana Nezir'in fetvalarından yaptıkla
rı seçmeler koleksiyonu Mevlana Ebü

yayımladıkları
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