
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) 
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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 



Muhammed'in eserinden bazı faydalı 

bilgilerle daha sonra ortaya çıkan bazı 
önemli hükümleri de ilave ettiğini söy
lemesi (bk Süleymaniye Ktp. , Süleymani
ye, nr. 676, vr. l a), ayrıca Sadrüşşehid ' in 

hayır ve iyiliği içinde yetiştiğini ifade et
mesi, el-Fetava'l- Velvaliciyye'nin ya
zarının onun çağdaşı olan Velvalici oldu
ğu ihtimalini kuwetlendirmektedir. Ese
rin Yenicami nüshasında da (nr 664, is
tinsah tarihi 996/ 1588) müellif olarak is
hak b. EbO Bekir adı verilmekle birlikte 
baş tarafa eklenen notta onun 467'de 
( 1 075) doğup 540 ( 1146) yılından sonra 
vefat ettiği belirtilmektedir. Bu durum- . 
da, mevcut nüshalarda görülen Ebü'l
Mekarim İshak b. EbO Bekir ei-Velvalici 
adının müstensihler tarafından yanlış
lıkla yazılmış olabileceği akla gelmekte
dir. Velvalicf'nin kitabını yazarken esas 
aldığını belirttiği el-Cami', Sadrüşşe
hid'in el-Cami'u's-saglrveya Cami'u's
Sadrişşehfd diye bilinen eseri olup bu 
kitap, Muhammed b. Hasan eş-Şeyba
nf'nin el-Cô.mi'u'ş-şagir adlı eserinden 
bazı rivayet ve hadislerin çıkarılması ve 
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bazı ilavelerde bulunulması suretiyle te
lif edilmiştir (Sadrüşşehid, ei·Ciimi'u's· 

şagfr, vr ı b; a mlf , Şerhu Edebi ' l·kadf, na
ş i rin mukaddimesi, 1, 4 ı). 

el-Fetava '1- Velvaliciyye klasik fıkıh 
kitaplarının sistematiğine göre yazılmış 
olup kütüphanelerde birçok yazma nüs
hası mevcuttur (bibliyografyada gösteri
lenler dışında bazıları için bk. Süleymani
ye Ktp., Damad İ bra him Paşa, nr. 719; Fa
tih. nr. 1210/ 4 ; Laleli, nr. 1279 ; Hamidi
ye, nr. 611 ; Şe h id Ali Paşa, nr. 1053, 1054; 

Yenicami. nr. 664-665) Oldukça hacimli 
sayılabilecek olan eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi' nde bulunan bir nüshasında 
1. cilt (Süleymaniye, nr. 676) taMret ile 
büyü', ll. cilt ise (Süleymaniye, nr. 677) 

şüf'a ile hiyel arasında kalan bölümler
den (kitab) meydana gelmektedir. Her 
bölümün başında o bölümde geçen fa
sılların isim ve sıra numaraları verilmiş, 
daha sonra da bunların anlatırnma ge
çilmiştir. Hükümler açıklanırken bunla
rın alındığı kaynaklar zikredilmemiş, fa
kat söz konusu görüşün sahibi belirtil
miştir. el-Fetô.vô. adıyla anılmakla bir-
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Feta.ua-yı 

Yahya Efendi'nin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp ., 

S erez, n r. ll 16 ) 

FETAVA-yı YAHYA EFENDi 

likte Osmanlı dönemi fetva kitapları gi
bi soru- cevap tarzında olmayan eser bir 
hukuki meseleler koleksiyonu ve klasik 
bir furO kitabı mahiyetindedir. Hanefi 
mezhebinin ilk temel metinlerinde yer 
almayıp daha sonra ortaya çıkan çeşitli 
meselelerle ilgili fıkhi görüş ve çözüm
lere yer verilmesi bakımından da eser 
ayrı bir önem taşır. 
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liJ FERHAT K ocA 

FETAVA-yı YAHYA EFENDi 

(c>~\~ c>~b) 

Şeyhülishim Zekeriyyazade 
Yahya Efendi'nin 
(ö. 1053 / 1643) 

fetvalarını bir araya getiren eser. 
_j 

Zekeriyyazade Yahya Efendi'nin üç de
fa getirildiği şeyhülislamlık görevi sıra
sında verdiği fetvalardan oluşmaktadır. 
Yahya Efendi'nin bu fetvaları, onun fet
va eminliğini yapan ve daha sonra ken
disi de şeyhülislam olan öğrencilerinden 
Esiri Mehmed Efendi (Mehmed b. Abdül
ha!Tm. ö. 1092 / 1681) tarafından bir ara
ya getirilmiştir. Eserin bazı kütüphane
lerde Fetô.vô.-yı Halfmiyye adıyla kayıt
lı olan nüshaları da (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 1988, 1998, 1999, 2000, 2055; krş . Os· 

manll Müelli{leri, ll , 62) Yahya Efendi'ye 
ait fetvalardan ibarettir. Nitekim Esiri 
Mehmed Efendi derlediği bu eserin mu
kaddimesinde, Yahya Efendi· nin fetva
larını bir araya getirerek kitabı tanzim 
ettiğini belirtmektedir. Yahya Efendi'ye 
nisbet edilen fetvalar genellikle bu nüs
halardan çoğaltılarak veya meşihatte 

deftere kaydedilen fetvalardan derle-
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