
tan, nr. 227-236; Kayseri Raşid Efendi Ktp., 
nr. 386/ 1-4) el-Fetava't- Tatarl]aniy
ye'nin temel kaynaklarını el - Muf:ıitü'l

Burhônf, e?-:fal]i're, Fetava ~iidfl]an 

ve e?-:fal]iriyye gibi Hanefi mezhebi
nin o dönemde meşhur olan fıkıh kitap
ları teşkil eder. Bunlardan el-MuJ:ıit için 
"mim" harfi rumuz olarak kullanılırken 
diğer eserlerin adları belirtilmiştir. Mü
ellif ayrıca faydalandığı diğer kaynakla
rı da mukaddimesinde zikretmiş olup 
(Süleymaniye Ktp., Relsülküttab Mustafa 
Efendi, nr. 416, vr. 2•1 bunlar Camtu'l
fetava, 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, el
Vi~iiye gibi Hanefi mezhebinde mute
ber sayılan eserlerdir. Müellif çeşitli me
selelerle ilgili hükümleri naklederken 
bunların kime ait olduğunu ve hangi ki
taptan aldığını belirterek ilmi disipline 
riayet eder. Kaynaklarda aynı şekilde zik
redilen hükümler için tek bir kitap gös
terilirken farklı hükümlerin kaynakları 
ayrı ayrı belirtilmiştir. Hanefi mezhebi
nin dışındaki görüşlere yer verilmeyen 
eserde bazı istisnalar hariç hükümlerin 
delilleri tartışma konusu edilmez. "el
Fetava" adıyla anılmakla beraber Osman
lı dönemine ait klasik fetva kitapları tar
zında kaleme alınmayan eser Hanefi fı
kıh kitaplarında yer alan meseleleri ve 
doktriner görüşleri bir araya getirmeye 
çalışmıştır. Delhi Sultanlığı 'nda yürürlü
ğe konulan islam adli ve idari sistemi
nin 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-Feta
va '1- Hindiyye 'nin örneği ve onun ha
bercisi olmuştur. 

Müellif tekrarlardan kaçındığını söy
lemekle birlikte eser yine de büyük bir 
hacme ulaşmıştır. Mesela Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı bir nüsha (Rel
sü lkü ttab Mustafa Efendi, nr. 416-419) bü
yük boy dört cilt olup toplam 2134 va
raktır. ibrahim b. Muhammed el-Hale
bl bu hacimli kitabı özetlemiş ve ese
rine el-Müntel]ab mine'l-Fetava 't-Ta
tarl]aniyye (el .Peva' idü '1- müntel]abe mi

ne'l-Fetaua't· Tatarl]aniyye) adını vermiş
tir (nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Çe
lebi Abdullah Efendi, nr. 162 ; Dama d ib
rahim Paşa , nr. 730, 731 ; Esad Efendi, nr. 

ı 008; Şe h id Ali Paşa, nr. ı 081 l Bu muh
tasarın Şehid Ali Paşa nüshası orta boy 
203 varaktır. Ayrıca ibn Safa Hace diye 
tanınan Ahmed b. Muhammed el-Feta
va't- Tatarl]aniyye'den seçme bir ko
leksiyon meydana getirmiştir (Özel, Ha

nefi Fılcıh Alim/eri, s. 86) 
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~ FERHAT KocA 

FETAVA-yı ULEMA.-i HADİS 
( ~-.!.> .~ .s_,b ) 

Hindistan'da 
ehl-i hadisekolüne mensup cilimierin 

fetvalarını bir araya getiren eser. 
_j 

XIX. yüzyılın sonlarında Hindistan'da 
ortaya çıkan ve kendi asıllarını islam'ın 
ilk dönemlerindeki ehl-i hadis* e dayan
dıran Hindistan ehl-i hadisekolünün ku
rumlaşmasında özellikle Newab Sıddlk 
Hasan Han ve Mevlana Nezir Hüseyin 
Dihlevl'nin büyük katkıları olmuştur. Bu 
ehl-i hadisin ayıncı özelliği, fıkıhta her
hangi bir mezhebe bağlı olmayıp sadece 
Kur'an ve hadise dayanarak hüküm veril
mesini savunmasıdır. Bu sebeple kendi 
fıkıhlarını "hadisin ortaya koyduğu fıkıh " 

(fı khü ·ı- hadis) olarak adlandırırlar. 

Ehl-i hadis ekolünün fıkhl görüşleri 

yayımladıkları fetva mecmualarında top
lanmıştır. Bunların başında, Mevlana Ne
zir Hüseyin Dihlevl'nin Fetava-yı Ne?i
riyye adlı fetva mecmuası gelir. Muham
med Şemsülhak el-Azlmabadl ve Mu
hammed Abdurrahman Mübarekpürl'nin 
Mevlana Nezir'in fetvalarından yaptıkla
rı seçmeler koleksiyonu Mevlana Ebü 

FETAVA - y ı ULEMA-i HAD]S 

Said Şerefeddin Dihlevl tarafından göz
den geçirilip notlar ilavesiyle iki cilt ha
linde 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 fetva
larını 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 ola
rak Lahor'da ikinci baskısı yapılmıştır. 

Fetava-yı Şena'iyye'nin Mevlana Ebü 
Said Şerefeddin Dihlevl tarafından göz
den 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 Rô
parl'nin fetvalarını bir araya getiren ese
ri Mevlana Muhammed Sıddlk yayımla
mıştır. Bu fetvalar ilk olarak 1933'te neş
redilmeye başlanan Tan?im-i Ehl-i Ha
diş dergisinde çıkmıştır. Bunlardan baş
ka aynı ekolün fetvalarını içine alan Fe
tava-yı Gazneviyye, Fetava-yı Setta
riyye ve Mecmu 'a-i Fetavci-yı Nevvô.b 

+ 
Fetava-yı 'U/ema-i Hadiş'in 1. ci ldinin kapağı 
I H•nı.l 1972) 
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FETAVA-yı ULEMA-i HADIS 

Şıddik Hasan ljan gibi eserler de ya
yımlanmıştır. 

Ancak ehl-i hadisekolüne ait fetvala
rın ayrı ayrı yayımlanması onlardan fay
dalanmayı güçleştirdiğinden fetvaların 

bir araya getirilmesi ihtiyacı ortaya çık
mış ve Mevlana Ebü'I-Hasenat Ali Mu
hammed Saldi Fetava-yı 'Ulema-i Ha
diş adıyla bir koleksiyonun neşrine baş
lamıştır. Şu ana kadar on dört cilt bası
lan (Hanlval 1972-1987) bu koleksiyon, 
yukarıda bahsedilen kitaptarla birlikte 
ekolün yayın organları olan Ehl-i Hadiş 
(Sohdara, Delhi), Tercüman-ı Ehl-i Ha
dis (Delhi). Muhaddis (Delhi, Lahor), el 
j'tişdm (Delhi): Tan~im-i Ehl-i lfadiş 
(Delhi) gibi dergilerde yayımianmış olan 
birçok fetvayı da bir araya getirmekte
dir. Ayrıca bu koleksiyanda sadece Hin
distan yarımadasındaki alimierin fetva
ları değil, ehl-i hadisekolünün metodu
na bağlı Mısır ve Suudi Arabistan'daki 
bazı alimierin fetvaları da yer almakta
dır. Böylece koleksiyon 130'dan fazla ali
min fetvalarını ihtiva etmektedir. 

Urduca olan eser geleneksel fıkıh ki
taplarındaki gibi "kitab" ve "bab"lara gö
re tanzim edilmiştir. Bablar soru ve ce
vap şeklinde düzenlenmiş olup cevaplar 
delilleriyle birlikte geniş olarak kaydedil
miştir. Her fetvanın altında o fetvayı ve-

ren alimin ismi de belirtilmiştir. Feta
va-yı 'Ulema-i Hadiş hem bu ekolün 
fıkhl görüşleri hem de ekolün metodo
lojisi ve tarihiyle ilgili önemli bir eser ni
teliğindedir. 
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~ MuHAMMAD KHALID MASUD 

ei-FETAVA'I-VELVALİCİYYE 

( ~I_,JJI c.S.JL:.<!I ) 

Ebü'I-Feth Abdürreşid 
b. Ebu Hanife el-Velvalici'nin 

(ö. 540/1146'dan sonra) 
Hanefi fıkhına dair eseri. 

_j 

Ebü'l- Feth Abdürreşld Cemaziyel ev
vel 467'de (Ocak 1 075) Toharistan'a bağ
lı Velvalic'de doğdu. Buhara'da Ebu Be
kir Muhammed b. Hüseyin, Ahmed b. 
Ebu Sehl el-Attabl, Ali b. Hasan el-Sur-

el-Fetava · ı- Velvaliciyye 'nin zahriyesl ve ilk sayfasi (Süleymaniye Ktp., Silteyman iye, nr. 676) 

448 

han; Belh'te Ebü'I-Kasım Ahmed b. Mu
hammed el-Haım. EbQ Ca'fer Muham
med b. Hüseyin es-Simnicanl, Muham
med b. Ahmed b. Ali ei-Kazzaz ve Semer
kant'ta Ebu Muhammed Muhammed ei
Katavanl'den ders aldı. Bir süre Keş 'te 

kalan ve daha sonra bir müddet Semer
kant'ta yaşayan Ebü'I-Feth Velvalic'de 
vefat etti. 

Kaynaklarda el -Fetava '1 - Velvaliciy
ye'nin müellifiyle ilgili iki farklı görüş 
mevcuttur. Eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki bazı nüshalarında (mesela 
bk. Süleymaniye, nr. 676-677; Fatih, nr 
2415; Yenicami, nr. 664; Şehzade Meh
med, nr 49; Beşir Ağa, nr. 328) müellif 
olarak Ebü'I-Mekarim Zahlrüddin İshak 
b. Ebu Bekir ei-Velvalicl'nin adı geçmek
tedir. Katib Çelebi, muhtemelen bu nüs
haları esas alarak eserin yazarının adı 
geçen kişi olduğunu ve 71 O ( 131 O) yılın
da vefat ettiğini söylemiş (Keş{ü'z-zunan, 
ll, 1230-1231). onu kaynak olarak kulla
nan birçok müellif de (Hediyyetü'l- 'ari

fin, 1, 568; Kehhale, V, 231 ; Brockelmann, 
GAL, ll, 94; Suppl., ll, 86) el-Fetava'l-Vel
vdliciyye'nin yazarını aynı şahıs olarak 
göstermişlerdir. Ancak Keştü '?--?-Unun·
dan önceki biyografik kaynaklarda bu 
kişi hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Sadece Kureşl, eserinin kenarına İshak 
ei-Velvalicl adını kaydederek onun el
Fetava adlı bir eseri olduğunu belirt
mekte (ei-Cevahirü ' l-mudtyye, ı. 375), İbn 
Kutluboğa da muhtemelen, en önemli 
kaynağı olan bu eserden nakille aynı bil
giyi eserinin bir nüshasında zikretmek
tedir (Tacü 't·teracim, s. 59; eserin Bağ
dat 1962 baskısında bu bilgi yoktur). Son
raki dönem tabakat müelliflerinden Ta
kıyyüddln et-Temlml de eserin müellifi
nin İshak ei-Velvalicl olduğu görüşünü 
tekrarlamaktadır. 

Abdülhay ei-Leknevl, eserin İshak ei
Velvalid'ye nisbetinin yanlış olduğu ve 
asıl müellifin Ebü'I-Feth Abdürreşld ol
ması gerektiği görüşündedir. Ancak Ab
dürreşld ei-Velvalicl'nin doğum tarihi ve 
hocaları. çağdaşı olan EbQ Sa'd Abdül
kerlm b. Muhammed es-Sem'anl tara
fından belirtildiği halde (et· Taf:ıbir, I, 445 -

446) onun el-Fetava adlı bir eserinden 
söz edilmemektedir. Fakat müellifin ese
rinin mukaddimesinde, Sadrüşşehld Hü
sameddin Ömer b. Abdülazlz'in (ö 536/ 

1141) fıkhl hükümleri kaleme alma ko
nusuna en çok itina gösteren kişilerden 
biri olduğunu belirtmesi, kitabında bil
hassa onun el-Cami' adlı eserinde özet
le verdiği bilgileri açıkladığını ve İmam 


