
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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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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FETAVA-yı YAHYA EFENDi 

nerek istinsah edilmiştir. Bundan dolayı 
kitab ve babların sayısı nüshadan nüs
haya değişiklik göstermektedir. 

"Kitabü't- Tahare" ile başlayıp "Kita
bü'l-Feraiz" ile son bulan ve otuz dokuz 
bölümden (kitab) oluşan bu fetva mec
muası klasik Hanefi fıkıh kitapları siste
matiğinde düzenlenmiştir. İslam huku
kunun daha çok muamelata dair konu
larının ele alındığı eserde ibadetle ilgili 
kısımların çok az yer tuttuğu görülmek
tedir. Fetvalar soru-cevap tarzında olup 
önce sorulan mesele kaydedilmiş, ardın

dan bu soru, XVII. yüzyıldan itibaren ge
lenek halini alan "olur" ya da "olmaz" 
şeklinde, bazan da kısa bir açıklama ile 
cevaplandırılmıştır. Fetvaların gerekçe
leri ve dayandığı kaynaklar belirtilme
miştir. Diğer fetva mecmualarında ol
duğu gibi bu eserde de dönemin sos
yal hayatıyla ilgili bazı hususları gör
mek mümkündür. Mesela tütün kulla
nımı hakkındaki fetva bunlardan biridir 
(bk. Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 
1056, vr. 7•). 

Birçok kütüphanede yazma nüshaları 
bulunan Fetava-yı Yahya Efendi'nin 
(mesela bk. Süleymaniye Ktp., İzmir, nr. 
248 / ı; Serez, nr . ı ı 16; Hacı Hüsnü Paşa, 

nr. 3ı ı; Yenicami, nr. 666-668; M. Hafıd 
Efendi, nr. ı09) ilk istinsahının Yahya 
Efendi'nin ölümünden yirmi beş yıl son
ra 1078 ( 1667 -68) tarihinde yapılmış ol
duğu, ayrıca daha sonraki nüshalarda 
diğer şeyhülislamıara ait bazı fetvaların 
da esere ilave edildiği görülmektedir. 
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FETH 

(bk. FETiH). 

FETHALİHAN 

(ö. 11391 ı 726) 

Safeviler'in son döneminde yaşayan 
bir Kaçar reisi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

İran' da hüküm süren Türkmen asıllı 
Kaçar Devleti'nin kurucusu Ağa Muham
med Şah'ın dedesidir. Aşaka Baş (Aşağı 
Baş) aşireti reisinin oğlu olarak 1097 
( 1685 -86) veya 1104 ( 1692 -93) yılında 
Esterabad'da doğdu ve orada büyüdü. 
Babasının ölümünden sonra aşiretinin 

başına geçti. O sırada Esterabad Türk
menleri'nin reisi olan Muhammed Han 
onunla Hacı Fazi Ali ve Muhammed Ali 
Beg adlı kardeşlerini hapse attırdı. Kar
deşleri öldürüldüyse de kendisi hapis
ten kaçınayı başardı ve Yemüt Türkmen
leri'nin yardımıyla önce Mübarekabad'ı, 
arkasından Esterabad'ı ele geçirdi. Mu
hammed Han'ı öldürterek kardeşlerinin 
intikamını aldı. Daha sonra etraftaki şe

hirleri zaptedip durumunu güçlendirdi. 
Bunun üzerine yöredeki bazı beyler de 
onun hizmetine girdiler. 

1709'da bağımsızlığını ilan eden Kan
dehar Valisi Mir Veys'in oğlu Mir Mah
müd kumandasında İran'a saldıran Af
ganlar Safevı1er'in başşehri İsfahan'ı ku
şattılar (1722}. Ordusuyla Esterabad'dan 
gelen Feth Ali Han Afganlar'ı bozguna 
uğrattı ve şehri kurtardı. Ancak muha
lifleri onun saltanat peşinde olduğunu 
iddia ederek Şah ı. Hüseyin'i aleyhine çe
virdiler. Feth Ali Han bu durumdan inei
nip Esten:lbad'a döndü: ardından da tek-

. rar saldıran Afganlar İsfahan'ı aldılar. 
Başşehrin düşmesinden sonra Şah Hü
seyin'in küçük oğlu ve veliahdı Tahmasb 
Mirza (ll. Tahmasb) Kazvin'de kendini şah 
ilan etti ( 1722). Bu defa da yeni şahın 
etrafındakiler, İsfahan'ın düşüşünün Feth 
Ali Han'ın geri çekilmesinin sonucu ol
duğunu söyleyerek onu tahrik ettiler. 
Bunun üzerine Feth Ali Han Tahmasb 
ile bozuşup ordusunu mağlüp etti, onu 
tamamen kendi nüfuzu altına alarak 
Esterabad'a götürdü, ona gereken say
gıyı gösterdi, kendisini de saltanat na
ibi ve emirülümera tayin ettirdi. Tah
masb Feth Ali Han'a ayrıca vekı1üddevle 
unvanını ve Simnan valiliğini verdi. Da
ha sonra ikisi birlikte Afgan beylerin
den Melik Mahmüd-i Sistanfnin elinde 
bulunan Meşhed üzerine yürüdüler. Meş-

hed yakınlarında Kürt ileri gelenleri de 
Tahmasb'a katıldılar. 

FethAli Han 14 Safer 1139'da (11 Ekim 
1726) öldürüldü. Öldürülmesiyle ilgili çe
şitli rivayetler vardır. Esterabadi, onun 
Horasan'da Tahmasb'ın ordusunu tecrü
besiz bulduğu için Esterabad'a döndüğü
nü, buna kızan Şah Tahmasb'ın Nadir'in 
de (Şah) uygun görmesiyle onu hapse at
tırdığını ve rakibi Yuharu Baş (Yukarı Baş) 
Türkmen reisi Mehdi Han tarafından ha
piste iken öldürüldüğünü naklettikten 
sonra (Dürre·i Nadire, s. 58-59} ikinci bir 
rivayete yer vermekte ve Tahmasb'ın, 
kendisinin Afganlar'a karşı Irak-ı Acem'e 
gitmesine engel olduğu için FethAli Han'ı 
Nadir'e şikayet ettiğini ve onu Feth Ali'nin 
öldürülmesiyle görevlendirdiğini söyle
mektedir (a.g.e., s. 66). Dünbüli'ye (s. 9) 
ve Sipihr'e (s. 14) göre ise Nadir tarafın
dan, kendisinin ordu kumandanlığına 

yükselmesini engellediği için hile ile ve 
şahın da onayı ile öldürülmüştür. Bir baş
ka rivayete göre. Feth Ali Han'ı kıskanan 

Nadir'in Şah Tahmasb'a onun kendisini 
öldüreceğini söylemesi üzerine vehme 
kapılan Tahmasb, Kaçarlar'ın Develü ko
lunun ulubeyi Muhammed Hüseyin Han'a 
emir vererek onu öldürtmüştür. Ayrıca 
Safevi kuwetlerinin, Meşhed'i zaptederek 
burada şahlığını ilan eden Sistanlı Melik 
Mahmüd'u muhasara ettiği sırada Feth 
Ali Han'ın Nadir'e gösterilen aşırı iltifat
tan rahatsız olarak ordunun hareket pla
nına ait sırları Melik Mahmüd'a ifşa et
meye kalkışması sebebiyle Tahmasb ta
rafından öldürüldüğü de söylenmektedir. 
Naaşı Meşhed'de Hace Rebfe gömül
müştür. 

BİBI..İYOGRAFYA: 

Mirza Mehdi Han Esterabadi, Dürre-i Nadire 
(nşr. Seyyid Ca'fer Şehidi). Tahran 1341 hş., s. 
58-59, 66; Muhammed Kazım-ı Mervl, 'A lem· 
'ara-yı Nadirf (nşr. Muhammed Emin Riyahi), 
Tahran 1369 hş., s. 27, 37, 54, 64, 66, 229, 914, 
959, 960, 996, 1085, 1171; Ali Kulı Mirza. iksf· 
rü 't·tevarff]., Tahran 1370 hş.; Abdürrezzak b. 
Necef Kulı Han Dünbüli, Me'aşir·i Sultaniyye, 
Tahran 1351 hş., s. 7 -9; Sipihr, Nasif].u't·teva· 
rff]., Tahran 1344 hş. ( Kaçariye bölümü, s. 14); 
Ali Asgar Şemim, Tran der Devre-i Saltanat- ı 
~acar, Tahran 1370 hş .; Abdullah-ı Müstevfi, 
Şerf:ı·i Zindegr-yi men Tarff].·i ictima'r ve idarf· 
yi Devre-i ~acariyye, Tahran 1360 hş. ; R. G. 
Watson, A History of Persia {rom the Beginning 
of the Nineteenth Century to the Year 1858, 
London 1886; P. Sykes. Tarff].·i Tran (tre. Seyyid 
Muhammed Taki - Fahr-ı Dai-yi Gi!ani). Tah· 
ran 1366 hş., ı , 309, 321 , 342; Mehdi Bamdact, 
Şerf:ı·i f:lal·i Ric/11-i Tran, Tahran 1371, lll, 73-76; 
H. R. Roemer, "The Safavid Period", CHlr. , VI, 
327; G. R. G. Hambly, "Aghii Muhammed Khiin 
and the Establishment of the Qiijiir Dynasty", 
ae., Cambridge 1991 , Vll,27, 107-108. 

Iii SADIK SECCADI 


