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anmak amacıyla şiirlerini tazmin etmesini tavsiye eder. Fertahi de bu tavsiyeye uyup bu şairlerin gazellerinin matla'
beyitlerini alarak onları tazmin eder. 4.
Divan. Fettaht'nin gazel, kıta ve rubailerini ihtiva eden eserin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Fatih, nr. 5399, vr. ı b_55 a; Esad Efendi, nr. 3422 , vr. 55• -88• kenarında) . s. Risale ii cilmi 'l- bedf. Reşidüddin Vatvat'ın ljada,il~u·s - sif.ır'inden ve onda
bulunmayan konularda başka kitabın
dan faydalanılmak suretiyle kaleme alı
nan eser "mana güzelliği " (l h-24•) ve "telaffuz güzelliği" (248 -56 8 ) olmak üzere
iki bölüme ayrılmıştır. Bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi· ndedir
(Ayasofya, nr. K. 4000) . 6. Risale ii cilmi'l- can1i. Eser yukarıdaki yazmanın
ssa-88 8 varakları arasında yer almaktadı r. 7. Esrari ve Ijumari. Bir esrarkeş
le bir şarapçıyı konu edinen eser Fuzüli'nin Beng ü Bade adlı kitabına ilham
kaynağı olmuştur (Rypka, HIL, s. 285) . 8.
Ta cbirname. Küçük bir manzumeden
ibarettir (a.e., a.y. ).
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Cemalüddln Muhammed
Tahir b. All el-Fettenl
(ö. 986 / 1578)
L

Hindistanlı

hadis alimi.

_j

914'te (1508-1509) bugünkü adı Pattan (Arapça telaffuzu Fetten) olan Nehrevale'de (Gucerat) doğdu. Sıddiki ve Gucerati nisbeleriyle de anılır. Küçük yaşta

486

Kur'an'ı ezberledikten sonra ilk öğreni
mini Burhaneddin es-Semhüdi ve Naküri gibi alimlerden gördü. Hac için g ittiği
Hicaz'da (944 / 15 38) bir müddet kalarak Ebü'I-Hasan ei-Bekri, İbn Hacer eiHeytemi, İbn Arrak, Abdullah el-Ayderüs ve Carullah el-Mekki gibi alimlerden
ders aldı. Kadiriyye ve Şazeliyye şeyhi
Müttaki ei-Hindi'ye intisap etti. Hindistan'a döndükten sonra ders vermeye
başladı ve "Hint muhaddislerinin efendisi" lakabıyla meşhur oldu. Babasından
miras kalan büyük mal varlığını talebelerine sarfetti. Seyyid Muhammed Gavs
Şettari ile Ekber Şah ' ın sadrü's-sudüru Şeyh Abdünnebi meşhur talebelerindendir.
Bid'atlara karşı çıkan bir müceddid
olarak önemli hizmetler yapan Fetteni,

görüşlerini şiddetle eleştirdiği Mehd~

sert bir mücadele başlattı.
fetheden Ekber Şah ile görüşerek (980/ ı 572) şirk ihtiva eden unsurlarla mücadelede ondan destek sözü aldı. Gerçekten Mehdeviler'le mücadelesi esnasında yeni Gucerat valisi Han-ı
A'zam Mirza Aziz Bey'den büyük yardım
gördüyse de onun yerine geçen Abdürrahim Han-ı Hanan döneminde durum
tersine döndü. Bu gelişmelerle ilgili şi
kayetlerini bildirmek için Ekber Şah'ın
sarayına gitmek üzere çıktığı yolculuk
sırasında MehdevTier'e mensup bir kişi
tarafından Ücceyn yakınlarında öldürüldü (6 Şewal986 / 6 Aralık 1578). Sarengpür'da defnedilen Ferteni'nin kabri daha sonra kız kardeşinin oğlu Şeyh Nür
Muhammed tarafından Patan'daki aile
kabristanına nakledildL

vTier'e

ve içinde uydurma rivayetler bulunan
kitaplar hakkında kısa bilgilerin de yer
a ldığı eserin çeşitli baskıları yapılmıştır
(Kahire 1343; Bombay 1927 ; Beyrut 1399).
3. Kiinunü 'l-meviucat ve'<j.-ducafa, _
Zayıf ravilerle hadis uyduraniara dair alfabetik bir eser olup Te?kiretü '1- mevilicat ile birlikte basılmıştır. 4. el-Mugni ii iabp esma,i'r-rical. Yanlış okunma ihtimali bulunan bazı ravilerin isimleriyle ilgili olan eser İbn Hacer ei-Askalani'nin Talp-fbü't - Teh?fb 'i ile birlikte
(Delhi 1290, 1320) ve müstakil olarak (Lahor 1973) yayımlanmıştır. s. el-Kifayetü '1- müfritfn. Cemaleddin İbn Hacib'in
Arap gramerine dair meşhur eseri eş
Şafiye'nin şerhidir (Hindistan 1284). Fetteni'nin bunlardan başka Risale ii lugati'l-Mişktlt ve Tacli~ u 't- Tirmi?i adlı
eserlerinden de söz edilmektedir.

karşı

Gucerat'ı

Eserleri. Hadis alanında çalışmaları bulunan Ferteni'nin önemli eserleri şunlar
dır : 1. Mecmacu bif.ıari 'l - envar ii gara, ibi't- tenzil ve le ta, ifi'l- a{ıbtlr.. En
meşhur eseri olup şeyhine atfen hazır
ladığı büyük bir Kur'an ve hadis lugatı
dır. Kitabın hadisle ilgili kısmı Kütüb-i
Sitte hadislerindeki garib kelimeleri ihtiva etmektedir. Birkaç defa yayımlanan
eser (l-ll, Leknev 1248 ; 1-N, 1284, 1314)
Habibürrahman ei-A'zami'nin tahkikiyle yeniden neşredilmiştir (l-V, Haydarabad- Dekken 1967-1973; 1-V, Medine 1415/
1994). 2. Te?kiretü 'l-mevi ucat. Fetteni
bu eserinde, münekkitlerin mevzü yahut
zayıf olduğunda ittifak ettikleri veya
makbul saymadıkları haberleri senedierini zikretmeksizin bablara göre sırala
mış, zaman zaman kendi görüşlerine de
yer vermiştir. Mukaddimesinde bazı hadis terimleri, hadis uyduran kimseler
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bir meselenin dini - hukuki
hükmünü açıldayan cevap.

"Yiğit, delikanlı " anlamındaki feta kelimesinden gelen f etva (fütya, çağulu f etava, fetavi). sözlükte "bir olayın hükmünü açıklayan veya hükmünü koyan, güçlükleri çözen kuwetli cevap" anlamında
dır. Fıkıh terimi olarak "fakih bir kişinin
sorulan fıkhi bir meseleye yazılı veya
sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koy-
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duğu hüküm" demektir. Örfte ise sorulan dini sorulara müftüler tarafından
yazı ile verilen cevaptır. Fıkhi bir meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişiler
den sormaya istifta (sual). fetvayı isteyene müstefti (sail). böyle bir meseleyi
açıklamaya veya meselenin hükmünü
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırma
ya ifta, verdiği fetva ile hükmü açıkla
yana da müfti (mucib) denir. Kendisine
dayanılarak fetva verilen şer ' i hükme
veya bir hadise hakkında ortaya konulan çeşitli görüşlerden fetva için tercih
edilene müfta- bih, müftünün fetva verirken ve müsteftfnin fetva isterken bilmeleri ve riayet etmeleri gereken usul
ve kaidelere adabü'l-müfti (adabü'l-fetva. resmü'l- müfti) adı verilir. Bir mesele
hakkındaki muhtelif fıkhi görüşlerden
hangisinin fetvaya daha elverişli olduğunu gösteren tabiriere alamatü'l- ifta
(alamatü'l-fetva) denir. Mesela, "Bununla fetva verilir, fetva bunun üzerinedir,
bugün amel bunun üzerinedir, sahih olan
budur" tabirleri gibi.
Kur'an-ı Kerim'de fetva kelimesi ve
türevleri dokuz ayette geçmekte olup
hepsinde sözlük anlamına paralel olarak. hakkında bilgi edinilrnek istenen
bir konuda görüş sorma veya görüş bildirme (en-Nisa 4/ ı27 , ı76; ei-Kehf ıs ;
22; en-Nemi 27 / 32). soru sorma (es-Saffat 371 ı ı, ı49), rüyayı yorumlama (Yüsuf ı 2/ 41 , 43, 46) vb. anlamlara gelir. Ayrıca on beş ayette yer alan "yes'elüneke" (senden soruyorlar) ifadesi de (bk. M.
F. Abdülbak1, el-fV/uccem, "s'el" md.) genellikle, "Senden konuyla ilgili dini hükmün ne olduğunu soruyorlar" anlamını
taşımaktadır.

Hz. Peygamber'in hadislerinde ve İsla
miyet'in ilk dönemlerinde fetva yerine
daha çok fütya kelimesinin kullanıldığı,
istifta, ifta terimlerinin de yaygın bir kulIanımının bulunduğu görülür (bk. Wensinck, el -fV/uccem, "ftv" md .). Ancak fetvanın, fıkıh literatüründe yer aldığı şek
liyle fıkhi bir işlem ve kurumu ifade eden
terim anlamını kazanması daha sonraki
asırlarda gerçekleşmiştir.
Kişinin doğumundan ölümüne kadar
devam eden zaman dilimi içinde uygulamak zorunda olduğu dini hüküm ve
kurallar peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahi kitaplarda belirtilmiştir. islam toplumunda ideal olan. her müslümanın günlük hayatında uygulayacağı
hüküm ve kuralları dinin asıl kaynağın
dan yani Kur'an ve Sünnet'ten öğren-

mesi ise de bunun bütün fertler bakı
mümkün değil
dir. Ülke, dil, renk ve cins farkı gözetilrneksizin yeryüzündeki bütün insanlar
ilahi vahye muhatap olup önce Allah'a
iman etmek, sonra da O'nun peygamber aracılığıyla gönderdiği dini benimseyip onun emir ve yasaklarına uymakla yükümlü sayılır. Ancak insanların sahip oldukları kabiliyet ve imkanlar, onların dini hüküm ve esaslara ayrıntılı şe
kilde vakıf olmalarına ve kendi hayatlarını buna göre düzenlemesine imkan
vermez. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de
de işaret edildiği gibi (et-Tevbe 9/ 122)
her toplumda belli bir kesimin dini ilimlerde ihtisaslaşması ve böylece dinin
anlaşılması. yorumlanması, ferdi ve içtimaT hayatta insanlara yön verecek ilke
ve hükümlerin onun asli kaynaklarından
çıkarılması işini üstlenmesi gereklidir.
Kur'an'da, "Eğer bilmiyorsanız bilenlere
sorun uz" (en-Nahl I 6/ 43; el-Enbiya 21 1
7) ve. "Hakkında bilgi sahibi olmadığın
şeyin peşine düşme" (el-isra 17 1 36) mealindeki ayetler (krş. ei-Bakara 2/67; eiEn'am 6/ 35; el-A'raf 71 ı 99). hem toplum hayatında iş bölümünün önemine
işaret etmekte, hem de bunun dini ilimler de dahil olmak üzere her alanda bilgi, ihtisas ve liyakata dayalı şekilde gerçekleşmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Mazeretinden dolayı teyemmümle yetinmesi gereken bir sahabiye su ile
boy abdesti aldıran ve bu yüzden hastalanıp ölmesine sebep olanlar hakkın
da, "Allah onları kahretsin, adamı öldürdüler; mademki bilmiyorlar. bilene sorsalar ya! Aczin, bilg i sizliğin çaresi ve ilacı sormaktır" (fV!üsned, ı. 330) diyen Hz.
Peygamber insanları daima ilme teşvik
etmiş, bilgisizliği ve bundan kaynaklanan cüretkarlığı kınamıştır. Bu sebeple,
Allah katında özel yetki ve güçlerle donatılmış din adamları (ruhban) sınıfının
bulunmadığı İslam dininde Kur'an ve
Sünnet'in iyi aniaşılmasını ve insanlara
aktarılmasını sağlayacak, bunlardan hüküm çıkararak bütün müslümanlara yol
gösterecek alimierin yetişmesi farz-ı kifaye kabul edilmiştir. Çünkü Kur'an ve
Sünnet'te hükümler çok defa genel ve
mutlak. naslar da sınırlı olup onlardan
hüküm elde edilmesi. "ictihad" denilen
dini hüküm ve bilgi elde etme metodolojisini gerekli kılmıştır. Fetva da ictihada yakın bir anlam taşıyarak hem dinihukuki bir konu hakkında dinin asıl kaynaklarında mevcut bilgi ve hükmün açıkmından gerçekleşmesi

lanması, hem de hakkında hüküm bulunmayan konularda belli kaynak ve metotlara bağlı kalarak dini- hukuki hükmün elde edilmesi ameliyesinin genel
adı olmuş, Hz. Peygamber döneminden
itibaren tarih boyunca müslümanların
dini hayatının düzenlenmesi ve yönlendirilmesi kadar fıkıh literatürünün o l uş
masında da önemli rol oynamıştır. Verilen fetvalar dinin açık ve yerleşik bir
hükmünün aktarılması veya açıklanma
sı mahiyetinde olduğunda şariin hükmünü beyan, Kur'an ve Sünnet'te hakkında hüküm bulunmayan bir konuda
dini hükmün araştırılması mahiyetinde
olduğunda ise fıkhi yorum. re'y ve ictihad olarak değer hükmü taşımıştır.

Kur'an ve Sünnet'in arneli hayatla ilgili hükümlerinden ve bu hükümlerin
yorumlarından meydana gelen fıkıh ilmi icma, kıyas ve diğer fer'i delillerin ilavesiyle gelişmiş ve ifta teşri derecesinde önem kazanmıştır. Bu bakımdan müftülerin gösterdikleri ilmi mesai sırf daktriner alanda kalmakla birlikte bunların
gerçekleştirmiş oldukları mesainin İslam
hukukunun kaynaklarından birini teş
kil edecek vasıfları taşıdığını söylemek
mümkündür. Bu çabalar İslam hukukunun canlılığında ve gelişmesinde önemli ölçüde pay sahibi olmuş, sonraki asır
larda ortaya çıkan yeni meselelere cevap verilebilmesini de belli oranda kolaylaştırmıştır. Kadıların hüküm verirken
ictihad ürünü fetvalardan faydalanmaları ve müftülerle istişare etmeleri, adli
sahada geniş ölçüde kaza birliğinin oluş
masına ve aynı ilmi disiplin içinde iç denetimin sağlanmasına hizmet etmiştir.
Ayrıca ferdi ve toplumu ilgilendiren konularda yetkili mercilerce verilen fetvalar hem halkın dini konularda bilgilendirilip aydınlatılmasına , hem de müslüman toplumlarda islam'ın anlaşılması ve
uygulanmasıyla ilgili geleneğin belli bir
çizgiyi korumasına yardımcı olmuştur.
Fetva ile Kaza Arasındaki ilişki. Gerek
müftü gerekse yargılama ve hüküm vermekle görevlendirilen kadı Kur'an ve
Sünnet'in hükümlerine bağlı olup bu çerçevede hüküm vermekle birlikte kaza
ile fetva arasında bazı temel farklar bulunmaktadır. Bunların önemlilerini şöy
lece sıralamak mümkündür:
1. İfta şer'i hükmü açıklamak ve haber vermekten ibarettir. Fetva istişari
mahiyette bir hüküm olduğu için müftü kendisinden fetva alıp bununla amel
etmeyen müsteftiyi amel etmeye zorla-
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yan bir kadın isterse bu fetvadan faydalanabilir. Bunu kazai bir hüküm kabul eden fakihlere göre ise bir kadının
kocasının malından harcama yapabilmesi hakimden kendisi için alacağı özel
hükme bağlıdır (Karafi. e l·İhkam, s. 100-

kımdan

müftü fetva verirken sadece
Kur'an ve Sünnet gibi delillere, hakim
ise hem bu deliliere hem de şahitlik, ikrar ·gibi hüccetlere bağlıdır.
Tarihçe. Hz. Peygamber, vahiy yoluyla
aldığı Kur'an ayetlerini insanlara oldu104)
ğu gibi tebliğ etmesinin (risalet) yanı sı
3. Fetva, şer'f hüküm ve meselelerin
ra yerine göre onları tefsir etmek, ayettamamını kapsadığından yargılamayla
lerin delalet ve işaretlerinden anlaşılan
ilgili konularda olduğu gibi ibadette ve
hükümleri bildirmek, kapalı olan yönlebenzeri dini hususlarda da caridir. Kaza
rini açıklamak, insanların sorularına ceise yalnız yargılama ve kanuniaştırma
vap vermek (fetva), halk arasında vuku
konusu olabilen hadiselerde cereyan
bulan ihtilafları halletmek (kaza) ve ka eder. İbadetlerin kişinin özel hayatına.
mu işlerini tedvir ve tanzim etmekle de
irade ve sorumluluğuna ait kısımları yar(imamet) görevliydi. Buna göre o hem
2. Müftünün fetvası bir bakıma , Kitap
gılama konusu olamaz ve bunlar kazal
peygamber hem devlet başkanı hem
ve Sünnet'te yer alan dini hükmün açık
anlamda hüküm altına alınamaz. Mese- ·. müftü hem de bir kadı durumunda olup
lanması ve kapsamının belirlenmesi dela kadı, "Bu namaz sahihtir, şu namaz
şer'i hükümlerdeki tasarrufları bu sıfat
mektir. Bundan dolayı fetva mahiyetinbatıldır"
diye
hüküm
veremez.
Iardan
biriyle yapıyordu. Hiç şüphe yok
deki cevaplar hem soranı hem de başka
ki bu tasarruflar arasında mahiyet ve so4. Kaza aslında devletin hakkı olup kalarını ilgilendiren genel bir hüküm manuç itibariyle bazı farklılıklar bulunmakdı devlet otoritesi adına hükmeder. Bu
hiyetindedir. Mesela Hz. Peygamber'in,
tadır. Fıkıh alimleri, ResOl-i Ekrem'e ait
"Deniz suyu ile abctest almak caiz mi- , sebeple kendisine kaza görevi tevdi edilbu tasarrufların birçoğunun hangi tür
meyen bir kişi müctehid olsa bile hüdir?" sorusuna verdiği, "Suyu temizdir,
tasarruf içinde mütalaa edileceği konuküm veremez. ifta ise ilmi bir yetenek
ölüsü de (balıkları) helaldir" (Ebü Davüd ,
sunda ittifak ettikleri halde bazıları hakkonusu olup bu yeteneğe sahip bulunan
"Tah&ret", 4 ı ) şeklindeki cevap soruyu
kında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
kadın, erkek, hür veya köle her müslüsoranı ne kadar ilgilendiriyorsa diğer müHangi sıfatla olursa olsun onun verdiği
man fetva verebilir. Ancak ifta konusunkellefleri de o kadar ilgilendirir ; başka
hükümler ve yaptığı açıklamalar İslam'ın
da da birtakım düzenlemeler yapılabilir
bir kişinin deniz suyu ile abctest almaikinci derecede kaynağı ve müctehidler
ve resmi müftüler tayin edilebilir.
nın caiz olup olmadığını tekrar sorması
için şer'i birer esas kabul edilmiştir. Buna artık gerek yoktur. Hakimin verdiği
s. Müftünün fetvası meselenin dini yönunla birlikte risalet görevinin tabii bir
hüküm ise · külli mahiyette olmayıp fernünü (vicdanİ tarafını ), hakimin hükmü ise
sonucu telakki edilen fetva grubundaki
didir, belirli kişileri ilgilendirmektedir;
kazai yönünü ilgilendirir. Birincisi dinihüküm ve açıklamaları, imarnet ve kaza
başkaları kadının izni olmadıkça bu hükilmi. ikincisi hukuki sonuçlar doğurur.
grubunda yer alan tasarrufianna göre
münden istifade edemez. Nitekim kadın
Mesela bir kimse müftüye gitse ve bir
daha değişmez ve bağlayıcı bir karaksahabilerden Hind, kocası Ebü Süfyan'ın
kişiden aldığt borcu ödediğini ifade edeterde görülmüştür (a.g.e., s. 84 -9 1).
cimriliği yüzünden kendisi ve çocukları
rek bu borçtan kurtulup kurtulmadiğını
ResOl-i Ekrem. dini bir hükmün bildiiçin yeterince harcama yapmadığından
sorsa müftü ona borçtan kurtulduğunu
rilmesini veya açıklanmasını isteyen bir
yakınmış , Hz. Peygamber de ona. kocasöyler. Aynı şahıs kadıya başvursa kadı
soru ile karşılaştığında ya vahiy gelmesının malından örfe göre kendilerine yekendisinden ödediğine dair delil veya şa
sini bekler veya bizzat kendisi cevaplanhit ister. Eğer bunları sağlayamazsa kentecek kadar alabileceğini söylemiştir (Budırırdı. Ancak bu ikinci grupta yer alan
di ikrarıyla borçlu olduğunu göz önünhari, "Büyü'", 95; Müslim, "A~zıye ", 4).
açıklamaların ne ölçüde vahiy mahsulü
Bu izni fetva sayan fakihlere göre kocade tutarak borcunu ödemesini ister ve
olduğu İslam alimleri arasında tartışıl
sı tarafından normal geçimi sağlanmagerekirse onu ödemeye zorlar. Bu bamışsa da bunları da bir nevi vahiy (vahy-i
gayr-i metlüv) sayan alimierin sayısı hayli çoktur. Mesela oruç ayetleri (el-Bakara 2/ 183 - 185) nazil olduğu zaman ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu
nu herkes anlamış, fakat unutarak yiyip içmenin orucu bozup bozmayacağı
hakkında bu ayetlerde açık bir hüküm
bulunamamıştı. Nitekim unutarak bir
şeyler yiyen bir sahabi Hz. Peygamber' e
başvurmuş, o da şöyle demiştir : "Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kimse
orucuna devam etsin; bundan dolayı ne
Şey h ü l isl am
kaza lazım gelir ne de kefaret" (DarekutMolla Fenari'nin
bir fetvasi
ni, ll, 178- 180). ResOl-i Ekrem 'in bu ce{ilmiyye
vabı bir fetva niteliğinde olup bazı fıkıh
Salnamesi,
alimlerine göre, " Yanılarak yaptıklarıs. 323}

yamaz. Kaza da şer'f hükmü haber verip açıklamakla birlikte bağlayıcı nitelik
taşır . Bu sebeple taraflar kadının verdiği hükmü yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde hüküm devlet gücüyle icra edilir. Buna bağlı olarak müftü
veya müctehidin elde ettiği ilmi sonuç
kendini bağlayıcı bir nitelik arzeder. Bundan dolayı bir müctehidin, başka bir
müctehidden kendi ictihadına aykırı olarak çıkan fetva ile amel etmesi caiz değildir ; fakat kendi ictihadına aykırı da
olsa kadı tarafından hakkında çıkarıla'n
· hükme uymak mecburiyetindedir.
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335)

nızda size vebal yoktur, fakat kalplerinizin bile bile yöneldiği hususlarda günah vardır" (el-Ahzab 33 / 5) mealindeki
ayetin tefsiri mahiyetini taşımaktadır.
Asr-ı saadet döneminde fethedilen Yemen. Uman. Necran. Hadramut gibi bölgelerle Mekke, Taif gibi şehirlere vali.
amil, kadı. muallim statüsünde görevliler gönderilmiş , bunlar gittikleri yerde
aynı zamanda fetva işlerini de yürütmüş
lerdir.
Ashabın Hz. Peygamber 'den gördüğünü ve işittiğini aniayıp kavramak ve
sonraki nesillere aktarmak bakımından
muhtelif tabakalara ayrıldığı bilinmektedir. Onların içinde binlerce hadis rivayet
eden sahabiler olduğu gibi tek bir hadis rivayet eden veya hiç rivayeti bulunmayanlar da vardır. Hadis rivayet edenlerin hepsi de bu hadislerden şer'i hükümler çıkaracak güce sahip değildi. Ashabın içindeki raviler fakihlerinden çoktu. Aralarında rivayetlerden hüküm çı
karabilme dirayetine sahip olanların sayısı 150 civarındadır. Kur'an'la birlikte
birçok hadisi de ezberlemiş, nasların
manalarını, nasih ve mensuhunu ve diğer delalet yönlerini bilen bu grup fetva ehli ve fakih olarak kabul ediliyordu .

Sahabilerin fakihleri verdikleri fetva
üç gruba ayrılmıştı r.
En çok fetva vermekle meşhur birinci
gruptaki yedi sahabinin (Hz Ömer. Ali,
Abdullah b. Mes'Od, Abdull ah b. Öm er,
Abdullah b. Abbas, Zeyd b. Sabit, Hz. Ai ş e )
her birinden intikal eden fetvalar birer
büyük cilt teşkil edecek sayıdadır. Hz.
Ebu Bekir, Osman. Enes b. Malik ve EbO
Hüreyre ' nin de dahil bulunduğu ikinci
grubun sayısı yirmi civarında olup her
birinin verdiği fetvalarla birer küçük kitap oluşturulabilir. Üçüncü grupta 120
kadar sahabi vardır ki bunlardan çok az
sayıda fetva nakledilmiştir. Bu fetvaların tamamı bir cilde sığacak hacimdedir. Bu grup içinde yer alan sahabilerden

sayısı ba kımın d an

bazıları şunlardır : Ebü'd-Derda, Übey b.

Aişe: Iraklılar da Hz. Ömer. Hz. Ali, Ab-

Ka' b, EbO Zer ei-Gıfa ri. EbO Ubeyde b.
Cerrah, Hz. Hasan ve Hüseyin. ResOl -i Ekrem'in hanımlarından Safiyye ve Hafsa,
kızı Fatıma (ibn Kayyim ei -Cevziyye, 1, 12 14: Abdülhay el-Kettani, 1, 140 : lll, 210)

dullah b. Mes'Od, Sa'd b. Ebü Vakkas
gibi sahabilerin fetva ve metodunu takip ediyorlardı. Hica zlı fa kihler bir mesele hakkında fetva verdikleri zaman
Kur'an ve Sünnet'e, ondan sonra da sahabe fetva ve hükümlerine başvuruyor
lardı. Bunlar ehl-i Medine teamülüne de
(amel-i ehl -i Medine) büyük önem veriyor,
zaruret bulunmadıkça re'ye itibar etmiyorlardı. Iraklı fakihler de Kur'an, Sünnet. icma ve sahabe kavline dayanmakla birlikte muhitleri gereği re'ye sıkça
başvuruyorlardı. Tabiin devrinde Medine'de başta Said b. Müseyyeb olmak üzere yedi fakih (fukaha -i seb'a*); Mekke'de Ata b. EbO Rebah. Tavos b. Keysan.
Mücahid b. Cebr. İkrime el-Berberi; Basra'da Hasan-ı Basri. Muhammed b. Sirin, Katade b. Diame ; Küfe'de Alkame
b. Kays, Mesrük b. Ecda' , Şüreyh b. Haris, İbrahim en-Nehai ; Şam ' da ömer b.
Abdülaziz, MekhOI b. EbO Müslim ; Mı 
sır ' da Yezid b. EbO Habib, Ubeydullah
b. Ebü Ca'fer : Yemen'de Abdürrezzak
es-San'ani gibi fakihler fetva işlerini yü-

Ashabın fakihlerine herhangi bir mesele sorulduğunda Kur 'an ve Sünnet'te
yer alan hükümle cevap verirler, bu iki
kaynakta açık bir hüküm bulam a dıkları
takdirde Hz. Peygamber'in kendilerine
öğrettiği şekilde nasların genel çerçevesini, ilke ve amaçlarını gözeterek cevap
ararlardı. Ashap ayrıca istişareye de büyük önem veriyordu. Halife EbO Bekir
ile Ömer. ihtilii.fı azaltıp birliği sağlamak
ve şariin maksadına isabet ihtimalini
arttırmak amacıyla özellikle kamu hukuku alanında istişareye başvuruyor ,
böylece şü ra ictihadı yaptırıyorlardı. Bu
ictihadlar sonucunda varılan ihtilafsız
hükümler (icma) ferdi hükümlerden daha güçlü sayılıyor ve buna muhalefet
edilmiyordu. Ferdi ictihadlar ise başka
larını bağlamıyordu. Sonraki dönemlerde yetişen fıkıh alimleri sahabenin ferdi
görüşleriyle amel edilip edilmeyeceğini
tartışma konusu yapmış olmakla birlikte sahabe fetvaları her dönemde ayrı
bir önem ve değer taşı mıştır.
Hz. EbO Bekir ile Ömer' in hilafetleri
zamanında sahabiler özellikle Medine'de oturuyor. zaruret bulunmadığı veya
resmi bir göreve tayin edilmedikleri sürece bu şehirden ayrılıp yeni fethedilen
bölgelere gitmiyorlardı. Hatta rivayete
göre Hz. Ömer ashabın Medine'den ayrılmasını yasaklamıştı. Bu sebeple ilk
iki halife döneminde icma kolayca oluşabiliyordu. Hz. Osman ise ashabın Medine'den ayrılmasına izin vermişti. Bunun üzerine 2000 kadar sahabi Küfe.
Basra. Dımaşk gibi şehirlere giderek oralarda yerleştiler. Her bölge halkı kendi bölgelerine gelen sahabilere özel ilgi
gösteriyor ve dini konularda onlardan
fetva istiyordu. Bu arada ilim me raklısı
öğrenciler bu sahabilerin ders halkalarına devam ediyor, onların görüş ve hü- ·
küm çıkarma usullerini öğrenip benim-

rütmüşlerdir .

Tebeu't-tabiin devrinde EbO Hanife.
Malik b. Enes gibi mezhep sahibi büyük
' imamlarla hemen hemen her bölge ve
şehirde müctehidler yetişmiş , Hz. Peygamber'in hadisleri, ashabın fetvaları
hakkında bilgi edinerek akaid ve fıkıhla
ilgili meseleler hakkında fetva vermiş
lerdir. Bu devirde gerek kadılar gerekse müftüler umumiyetle bizzat ictihad
yapabilecek dirayette olup belli bir kişi
veya ekole bağlı kalmamışlardır. İctihad
kabiliyetine sahip olmayan kimseler de
kendilerini herhangi bir mezhebe bağ
lanma mecburiyetinde görmeden dile-

Zekerivva Efendi'nin bir fetvas ı (/lmiyye Salnamesi, s. 4131

siyorıardı.

Sahabenin yetiştirdiği tabiin nesli müctehidleri üstat. metot, muhit ve malumat farkına dayalı olarak ehl-i hadis (Hicazl ıl a r ) ve ehl-i re'y ( I rak lıl a r ) adıyla iki
gruba ayrılmı ştı. Hicazlılar'ın imamı Said
b. Müseyyeb (ö 94 / 7 12). lraklıl ? r'ın imamı ise lbrahim en-Nehai idi (ö. 96/ 714)
Hicazlılar daha çok Zeyd b. Sabit. Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas ve Hz.
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dikleri müftülerden fetva istemişlerdi r.
AbbasT halifeleri hukuki düzenleme yaparken fakihlerin görüşleri ne başvur
mayı ihmal etmiyorlardı. Mesela EbQ Hanife'nin talebelerinden olan Ebu Yusuf,
HarQnü rreşTd zamanında hem fetva işi 
ni hem de kadılkudat unvanıyla kaza vazifesini yürütmekteydi.
Sahabe, tabiin ve tebeu't-tabiin dönemlerinde müftülük resmi bir memuriyet niteliği taşımıyordu. Fetva verme
yeteneğine sahip bulunan herkes resmi
görevi olsun veya olmasın fetva veriyordu. Ancak halifeler ictihad mertebesine ulaşmayaniara bu izni vermiyorlard ı.
Müftülüğün resmi bir makam olması
ise fıkıh mezheplerinin teşekkül edip
gerek devlet gerekse halk nezdinde kurumlaşmasıyla birlikte başlamıştır.
Fıkıh mezheplerinin oluşum ve gelişi
mini tamamlamasından sonra başlayan
taklit ve duraklama döneminde ictihad
mertebesini elde etmiş yüzlerce, binlerce alim yetişmişse de bunla rın büyük
çoğunluğu kendilerini müstakil müctehid olarak görmeyip Ebu Hanife, İmam
Şafii, İmam Malik gibi müctehidlerden
birine tabi olmayı tercih etmiştir. Ancak
her asırda az sayıda da olsa herhangi
bir mezhep imarnma tabi olmayarak ictihad yapan alimler de çıkmıştır. Bu devirdeki müftüler fetva verirken. kadılar
hükmederken genellikle tabi oldukları
mezhep imamının prensipleri dışına çık
mamaya özen göstermişlerdi r. AbbasTler döneminde ortaya çıkan, adli işlere
kadıların, dini işlere müftülerin bakması ilkesi daha sonraki dönemlerde de
ana çizgisini korumuş, şer'T mesele ve
ihtilaflar bu kaza -fetva ikilemi içinde
çözülmeye çalışılmıştır.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman
Gazi kayınpederi Edebiili'yi fetva işleri 
ne, bacanağı Dursun Fakih'i de kaza i ş
lerine bakınakla görevlendirmişti. Edebiili'nin ölümü üzerine Dursun Fakih fetva işlerini de yürütmeye başlad ı. Osmanlı
Devleti'nde Xl/. yüzyılın başlarında şey
hülislamlık (meşihat) makamı kuruldu
(bk. ŞEYH ÜLİSIAM) . Fetva yetkisi şeyhü 
lislamlık makamına ait olmak ve zaman
içinde bu konuda özel bir prosedür ve
teşkilat geliştirilmekle birlikte (bk. FETVAHANE) meşihat makamına bağlı olarak vilayet. sancak ve kazalarda halkın
sorularına cevap veren müftüler de bu-

lunmaktaydı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşle
Başkanlığı ' na bağlı müftülük teşkilatı
vardır. Bu teşkilat diğer resmi ve idari
ri
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dini sorularını
da görevlidir. Ancak
fetva vermeye yetkili bulunduğu alanlar
oldukça sınırlı olup kanunlarla düzenlenmiş hukuki meseleler hakkında bir
devlet organı sıfatıyla fetva veremez.
Bu bakımdan bugün Diyanet İşleri Baş
kanlığı ve müftülükler tarihte olduğu
gibi bir fetva kurumu olarak düşünüle
mez.
İslam'ın ilk devirlerinden itibaren sadece ferdi meseleler değil aynı zamanda içtimai, siyasi, idari, hukuki problemler de fetvanın konuları arasına gi rmiş
tir. Dört halife. kendi dönemlerindeki
fakihlerin fetvaianna büyük önem verdikleri gibi Emevi ve Abbasi halifeleri
de müftülerden görüş almadıkça büyük
işlere girişmezlerdi. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nde savaş, barış, ıslahat,
halifenin hal'i. eşkıyalık yapanların öldürülmesi gibi önemli olaylar da fetva
konusu olmuş, mühim meselelerde ve
çıkarılan örfi kanunnamelerde şeyhülis
lamın fetvası istenmiştir. Özel hukuku
ilgilendiren fetvalar kişilerin , kamu hukukunu ilgilendiren fetvalar ise idarecilerin isteği üzerine verilirdi.
görevleri

yanında halkın

cevaplandırmakla

İlk dönemlerden itibaren İslam toplumunda bir ihtiyaç olarak kendini gösteren fetva verme işleminin İslam hukukunun tedvinine, İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine paralel olarak kurumlaştığı, fıkıh literatüründe ayrı bölümler halinde yer aldığ ı veya konuyla
ilgili müstakil eserlerin kaleme alındığı
görülür ( aş. bk.). Bu eserlerde fetva müessesesi ayrıntılı ve sistematik bir şekil
de incelenmiş, şartları, hükümleri ve cevap verdiği ihtiyaçlar belirlenmeye çalı
şılmış, bu kuruma ilişkin pek çok asiT ve
fer'T mesele ince lenmiştir. Uzun bir süreç içerisinde oluşan bu literatürde fetvayı verenlerin gruplandırılması , fetvayı
kimlerin verebileceği, ictihadın bölünüp
bölünmeyeceği hususları. fetvanın kapsamı. fetVa verirken delil ve kaynak gösterilmesi, fetvanın isabetinin yemin ile
te'yidi, mevcut çözüm şekillerinden birinin tavsiye edilip edilemeyeceği, fetvanın zamanla değ i şip değişmeyeceği, ifta karşılığında ücret. maaş , hediye alınıp
alınmayacağı. kendi mezhebinden baş
ka bir mezheple fetva verme, birbiriyle çelişen fetvaların durumu vb. birçok
mesele ele alınmış ve bu konuda pratik
son u çları da olan ayrıntılı bir fıkıh daktrini meydana getirilmiştir.

Müftü ve Fetva Usulü. Müftülük Görevi.
Fetva verme (ifta) bir nevi ictihad ame-

bir hükmün ihbar, tebliğ ve
olarak görüldüğünden dini
literatürde manevi mükafatı kadar uhrevT sorum l uluğu da ağır bir dini görev
olarak nitelendirilir. İslam alimlerinin
genel kabulüne göre müftünün fetvası
" şer'-i müewel"dir ve "şer' -i münzel"
olan Kitap ve Sünnet'in açıklamasıdır.
Buna göre müftü, "Helaldir. haramdır,
caizdir, caiz değildir, bu işin dini hükmü
şudur " gibi ifadelerle şariin helal, haram, sıhhat, fesad vb. hükümlerini nakletmekte veya açıklamaktadır. Bu sebeple fetva verme mesuliyetli bir iş olup
bu görevi yapacak kimsenin birtakım
şartları ve özellikleri taşımasını gerektirir. Kur'an ve Sünnet'in genel ve özel
hükümleri, ayrıca şer'T delillerden hüküm elde etme metodolojisi konusunda
yeterli bilgi ve ihtisasa sahip olmayan
kimsenin fetva vermesi yanlış olduğu kadar ağ ı r bir vebali de doğ u rur. Kur'an'ın
ve hadislerin manalarını ancak sathi bir
şekilde anlayabilen. din hakkında tam
bilgi sahibi olmayan veya bilgisi olduğu
halde meseleleri şer'T delillerinden çıkar
ma yeteneği bulunmayan, dini ilimlerde
ve özellikle şer'T hükümlerde yeter derecede birikime ve metodoloji bilgisine
sahip olmayan kimselerin ilim ve din
adına söz söyleyip fetva vermesinin dini
ilimler açısından bir değeri olamayacağı
gibi aynı zamanda İslamiyet'e iftira, şer'T
hükümler alanında sorumsuzca bir davranış, müslümanların kutsal değerleri
ne karşı bir saygısızlık anlamı da taşır.
liyesi,

şer'T

açıklanmas ı

Kur'an-ı Kerim'de, "Allah bilmediği
niz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır"
(el-A'raf 7/3 3); "Dillerinizin uydurduğ u
yalana dayanarak, 'Bu helaldir, şu da haramdır' demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan söylemiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a
karşı yalan uyduranlar hiçbir zaman kurtuluşa eremezler" (en-Nahl 16/ 116) denilmek suretiyle kişinin yeterli bilgiye
sahip olmadan dini konularda hüküm
vermesinin ağır bir vebal olduğu bildirilmiştir. Hz. Peygamber bilmedikleri şey
ler hakkında hemen fetva vermeye cüret edenler hakkında , "Bir kimseye ilimsiz fetva verilirse bunun günahı sadece
bu fetvayı verene ait olur" (Ebü Davüd,
"cİlim", 8) ; "Sizin fetva vermeye en cüretkar olanınız, cehenneme atılmaya en
cesaretli olanınızdır" (Darimi, "Muk:addime", 20) demiş ; "Yüce Allah ilmi kulları
nın kalbinden silmek suretiyle değil alimlerin ruhunu kabzetrnek suretiyle kaldı
rır. Nihayet hiçbir alim kalmayınca halk
kendilerine cahil birtakım kimseleri ön-
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der edinir. Bunlara mesele sorulur. Onlar da ilimleri olmadığ ı halde fetva verirler de hem kendileri sapıklığa düşer,
hem de halkı doğ ru yoldan saptırırlar "
(Buhar!, "'İlim " , 34; Müslim, "'ilim", 13)
mealindeki hadisinde de dinf konularda ancak bilgi ve ihtisasa dayalı olarak
hüküm verilip açıklama yapılabileceğini
vurgulamıştır.

ağır sorumluluk yüklediği ve
ön şartlar gerektirdiği için olmalıdır ki ashap fetva vermekten genellikle çekinmiştir. Abdurrahman b. Ebü
Leyla bu hususu şöyle anlatır : "Hz. Peygamber'in ashabından 120 kiş iye yetiş
tim ki onlardan birine bir mesele sorulunca diğerine gönderir, o da bir başka
sına havale eder, nihayet mesele ilk sahabiye döner gelirdi " (İbnü 's- S a lah , Edebü' l -fetua, s. 28). Hafızalarında binlerce
hadis bulunan muhaddisler bile sadece
hadisleri rivayet etmekle yetinir, fetva
vermekten çekinir ve bu işi fakih lere havale ederlerdi. Muhaddis Şa ' bi, "Biz fakih değiliz ; biz ancak öğrendiğimiz hadisleri fakihlere ve duyduğu şeylerle
amel edecek kimselere rivayet edeniz"
diyerek uzmanlık alanı dışındaki bir hususta söz söylemenin doğru olmadığını

Fetva,

birtakım

vurgulamıştır.

Fıkıh ve usul alimlerine göre ictihad
ve fetva kelimeleri gibi müctehid. müftü ve fakih de esasında eş anlamlı kelimelerdir. Buna göre gerçek müftü müctehid olan kişidir. ictihad şartlarını taşımayan , başka bir müctehidin görüşü 
nü naklederek fetva veren fıkı h alimine
müftü denmesi ise mecaz yoluyladır.
Hanefi fa ki hi ibnü'l - Hümam'ın şu sözleri fıkıh ve usul alimlerinin bu konudaki
görüşlerinin bir özeti mahiyetindedir :
"Usul alimlerinin re'yi şu noktada birleşmişti r : Müftü ancak müctehid olan
ki şidir. Müctehidlerin görüşlerini ezberIeyen, f akat kendisi müct ehid olmayan
kimse müftü sayılmaz. Böylesinin görevi, imam-ı Azam gibi bir müctehidin
görüşünü nakil suretiyle zikretmektir.
Şu halde zamanımııda mevcut alimierin
fetvaları gerçek fetva olmayıp müctehid
müftülerin fetvalarını nakletmekten ibarettir. Bunun için de iki şey gereklidir.
Ya kendisinin müctehide kadar uzanan
bir senedi olacak, yahut imam Muhammed'in kitapları gibi elden ele dolaşan
bir kitaptan nakletmiş olacak" (Fethu ' l~adfr,

V, 45 6-45 7).

Fakihler müftünün Kur'an, Sünnet.
Arap grameri, önceki müctehidlerin birleştikleri ve ayrıldıkları hususları ve kı-

yası

bilmesi gerektiğinde görüş birliği
içindedirler. Buna göre kendisine dini bir
meselenin hükmü sorulan müftü o meseleyle ilgili olarak Kur' an ve Sünnet'in
özellikle nasih ve mensuhunu, nüzül ve
vürüd sebeplerini, am ve hassını , muhkem ve müteşabihini, mücmel ve müfesserini, ayrıca sünnetin mütevatir, meş
hur ve ahad, kavli, fiili ve takriri kısım
larını . sahih, hasen ve zayıf nevilerini bilmesi veya bunları araştırıp öğrenebile. cek bir metot ve bilgi birikimine sahip
bulunması gerekir. Müftü Kur 'an, Sünnet ve icmada açık olarak bulamadığı
konula rın hükmünü ictihad ederek çı 
karacağı için delillerden hüküm çıkar
ma yollarını gösteren fıkıh usulü ilmini
de iyi bilmelidir. Bunlardan başka müftünün sağlam düşünceli, dindar, zeki ve
anlayışlı olması , duygularına kapılmama
sı, zengin bir kültüre sahip
da gerekir.

bulunması

Şeyhülislam ibn Kemal ve onu takip
eden Hanefi alimleri, fukahayı ilmi güçleri bakımından dinde müctehid, mezhepte müctehid. meselede müctehid,
ashabü't-tahric, ashabü't-tercih, ashabü't-temyiz ve el-mukallidü'I-mahz olmak üzere yedi tabakaya ayırmışlardır.
Bunlardan ilk üç tabakadaki müctehidIerin ictihadla, ashabü't -tahricin de mezhep imamlarının metot ve gö r üşüne bağ
lı kalarak hüküm çıkarabileceğini ve bu
şekilde fetva verebileceğini , diğer üç
grup içinde yer alan fıkıh alimlerinin ise
ancak zaruret durumunda ve başka bir
müctehidin görüşünü nakletmek suretiyle fetva verebileceğini ifade etmişler
dir. Şafiiler ise müftüleri "müstakil müftü" ve "müstakil olmayan müftü" şek
linde iki kı sma ayırırlar. Müstakil müftü mutlak müctehiddir. Müstakil olmayan müftüler de şu dört gruba ayrılı r:
1. Mutlak müntesip müctehid, 2. Mezhepte mukayyet müctehid (ashabü ' ı -vücOh ), 3. Ashabü' I- vücüh derecesine ulaşamayan fakihler, 4. Mezhebi iyi anlayan ve doğru nakleden fakihler. Mutlak
müntesip müctehid ictihadla, ashabü'lvücüh tahric yoluyla. diğer fakihler ise
nakil yoluyla fetva verirler. Maliki ve Hanbeli mezhebinde müftülerin taksimi Şa
fiiler'inkine yakındır.
Fıkıh ve usul alimleri müftü ve müctehidi hatta kadıyı aynı konumda görüp
bunların kur al olarak ictihad ehliyetine ·
sahip olması gerektiğini belirtmişle rse
de hem islam ' ın geniş bir coğrafyaya
yayıldığı . hem de fıkhın gelişiminin durup taklit ve duraklama döneminin baş-

ladığı IV. (X.) yüzyıldan itibaren taklit veya tercih derecesinde kalmış müftülerin yaygınlaştığı. birçok islam ülkesinde ifta teşkilatının oluşumuyla birlikte
müftülüğün de resmi veya yarı resmi
bir kamu görevi haline geldiği görülür.
Sonraki dönemde müctehid ve müftülerin çeşitli tabakalara ayrılması da bu
gelişmelerin sonucu olup biraz da mukallit müftülerin görev ifa edebilmesine
açıklık getirmeyi amaçlar.
Fetva verme temelde dini ve ilmi bir
ameliye olarak nitelendirilmiş, bir bölgede bu iş için ehliyetli tek bir kimse
kaldığında fetva vermenin o kişi için
farz-ı ayın olduğu ifade edilmiştir. Ancak tarihi süreç içinde adiiye ve ifta teş 
kilatının oluşumuna paralel olarak müftülük de bir kamu görevi haline gelmiş ,
bunun sonucu olarak literatürde müftünün tayini, azli, görevi karşılığında ücret alıp alamayacağı şeklinde tartışma
lar görülmeye başlanm ı ştır.
Fetva Usulü. Dört mezhebin fıkıh alimleri, müctehid olan müftünün Kur'an ve
Sünnet'e dayanarak ictihad etmesi, müctehid olmayanın ise bir müctehidin görüşünü aktararak fetva verebileceği konusunda görüş birliğine va rmışla rdır.
Kendisine fetva sorulan mukallit müftünün fetvayı kendi mezhebinden veya
fetva soranın mezhebinden vermeye
mecbur olup olmadığı, başka bir mezhebin hükmünü tercih veya nakledip
ederneyeceği hususu tartışmalıdır. Bazı alimiere göre mukaHidin bir mezhebe bağlanması şarttır. Onun karşılaştığı
her konuda veya bazı meselelerde k endi mezhebinden ayrılıp başka bir mezhebe göre fetva vermesi günah sayılır.
Zira haklı bir sebep yokken başka bir
mezhebin hükmüyle amel etmek veya
bu yönde fetva vermek bir bakıma dini
hafife alma k demektir. Diğe r bir gr up
fakih ise bir mezhepten diğerine genel
ve sürekli geçişin caiz olacağını , fa kat
bazı meselelerde başka mezhebin hükmüyle amel etmenin veya buna dair fetva vermenin doğru olmadığını söylemiş
lerdir.
Mukallit müftünün fetvayı kendi mezhebinden vermesi gerektiğini savunan
alimiere göre onun fetva verirken birtakım usullere riayet etmesi gerekir.
Hanefi mezhebinde bulunan bir müftü,
kendisine sorulan mesele hakkında Ebü
Hanife'nin "zahirü'r- rivaye" denilen kitaplardaki görüşünü. orada bularnazsa
sırasıyla Ebü Yüsuf 'un ve imam Muhammed 'in o konudaki düşüncesini nakle-
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der. Bu imamlardan birinin görüşü . dönemin ihtiyaçları veya delilin kuwetinden dolayı mezhebin sonraki dönemlerindeki fakihler tarafından tercih edilmişse ona göre fetva verir. Müctehid
olmayan bir müftü bir mesele hakkında
birbiriyle çatışan görüşlerle karşılaşırsa
bu hususta el-Biddye, el-Mul]tar, Vi](ayetü'r-rivdye, Kenzü 'd- deka 'i](, Mülteka 'l-ebJ:ıur gibi muteber kitaplara baş
vurup bunlardaki görüşleri tercih eder;
ardından bunların şerhlerindeki görüş

leri tercih eder; daha sonra da fetva kitaplarına sıra gelir.
Maliki" mezhebe mensup mukaBit müftü mezhep alimlerinin ittifak ettiği. mezhebe aidiyeti kesin olan veya daha öncekilerin tercih ettiği hükümle fetva verir. İmam Malik'ten rivayet edilen ictihadlarla mezhebe tabi diğer müctehidlerin ictihadlarından hangisinin tercih
edildiğini bilmeyen müftünün nasıl hareket edeceği mezhep fakihleri arasın
da tartışmalıdır. Bir görüşe göre daha
ihtiyatlı olması bakımından en zor ve
katı olanı. diğer görüşe göre ise İslam'ın
ruhuna ve ResOluilah ' ın sünnetine uygun olması bakımından en kolay olanı
ile fetva vermesi gerekir. Müftü olayı
daha iyi bildiği için istediği görüşle fetva verebileceği şeklinde üçüncü bir görüş veya müftünün mezhebin temel kitabı olan el -Muvatta' ve el-Müdevvene'deki İmam Malik'in, ondan sonra İb-
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nü'l-Kasım'ın. bunun ardından da diğer
fakihlerin görüşlerine göre fetva vermesi gerektiği şeklinde dördüncü bir görüş de vardır. Şafii mezhebine bağlı olan
mukaBit müftü mezhepte ittifak veya
tercih edilen görüşe uygun fetva verir.
Mesele hakkında İmam Şafii' nin iki görüşü bulunuyarsa bunlardan birini tercih ederek fetva veremez. Böyle bir durumda ya önceki tahric ehlinin tercihlerine uyar. yahut muhtelif rivayetlerden
en doğru olanı alır. Bu mezhepte Büveyti, Rebf' ve Müzenf'nin Şafii ' den rivayetleri büyük önem taşır. Hanbeli mezhebinde Kur'an'ı, Sünnet'i, sahabe kavlini
istinbat ve tercihi bilen bir fakih, kendisine sorulan bir sorunun cevabını Kitap,
Sünnet ve fıkıh kaynaklarından araştırır;
elinden gelen çabayı sarfettikten sonra
bizzat doğruluğuna kanaat getirip tercih ettiği görüşe uygun fetva verir; herhangi bir müctehidin görüşüne bağlı
kalmaz. Ancak bu mezhepte. bazı fıkıh
kitap larını okuduğu halde delillerden hüküm çıkarma derecesine ulaşamayan
müftü özellikle Ahmed b. Hanbel'in görüşünü nakletmek suretiyle fetva verir.

Gazzalf' nin de içinde bulunduğu bir
grup alim, mezhebinde derinleşmiş bir
fakihin kendi mezhebine aykırı bir meselede başka bir müctehidi taklit etmesinin caiz olmadığını ifade etmişse de
Seyfeddin el -Am idi. İbnü' ı- Hümam. Nevevi, İbn Hacer. Remli başta olmak üzere bazı Hanefi ve Şafii fakihleriyle Maliki ve Hanbeliler'den büyük bir grup böyle bir fakihin -birtakım şartlara uymak
kaydıyla- bazı meselelerde kendi mezhebinin hükmünü bırakıp başka mezhebin görüşüyle amel edebileceğini söylemişti r. Bazı fakihler de belli başlı mezheplerin hüküm ve delillerini, bunların
mesnet, usul ve prensiplerini öğrenip
kavrayabilen alim bir müftünün istediği
mezhepten tercih edeceği görüşe uygun fetva verebileceğini ileri sürmüş
lerdir. Şah Veliyyullah, Şevkani, Sıddik
Hasan Han. Emir es-San'anf. Leknevi gibi alimler kısmen bu yolu takip etmiş
lerdir. Mustafa Ahmed ez-Zerka, Ebu
Zehre, Mustafa es-Sibai, Muhammed
Yusuf Musa, Abdülkerim Zeydan, Abdülkadir Üdeh, Mahmud Şeltüt, Ali es-Sayis, Zekiyyüddin Şa'ban gibi XX. yüzyıl
alimleri eserlerini bu esaslara bağlı kalarak yazmışlardır. Bu alimiere göre Allah ve Resulü. belli bir mezhebe uymayı veya bir müctehidi taklit etmeyi değil ilim ehline başvu rmayı emretmiştir.
Çünkü bütün fıkıh mezhepleri ilahi va-

hiy ürünü olan Kur'an ve Sünnet'e da halde hiçbiri diğerinde
bulunmayan bir üstünlüğe sahip değil
dir, bundan dolayı da muteber olma hususunda hepsi eşittir.
Müftünün Uyması Gereken Kurallar. Kaynaklarda, müftünün uymakla yükümlü
olduğu belli başlı şu kurallardan söz
edilir: Müftü sorulan soruyu iyice anladıktan sonra meseleyi çeşitli yönlerinden ele alıp ineelemeli . ve şer'f hükmünü eksiksiz ve doğru olarak soranın anlayabileceği bir şekilde açıklamalıdır. Cevabını bilmediği bir mesele ile karşıla
şın ca bunu açıkça belirtmeli ve meseleyi
uzmanına havale etmelidir. Kaynaklarda, tabifn alimlerinin ve mezhep imamlarının kendilerine yöneltilen sorulara
yeterli bilgi sahibi olduklarına kanaat
getirdikleri takdirde cevap verdikleri.
aksi halde bilmediklerini ifade edip cevap vermekten kaçındıkları yönünde birçok rivayet yer alır (İbnü's-Salah, Edebü 'l·
fetva, s. 28-3 5 ).
Müftü ilmine ve dindarlığına güvendiği kimselerle istişare etmelidir. Çünkü
Kur'an-ı Kerim'de istişare emredilmek-

yanmaktadır. Şu

Molla Abdü lkerim Ef endi'ni n bir fetvas ı
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cak ve ihtiyacı karşılayacak bir çözüm
bulup göstermesi, yani haram kap ısını
kapatırken helal kapısını açmasıdır. Mesela Hz. Peygamber. Bila!- i Ha beşi'nin
iki ölçek kötü hurma karşılığında bir ölçek iyi hurma satın almasını yasaklamış , fakat bunun yanında meşru olan
yolu göstererek şöyle demiştir: "Hepsini para karşılığında sat, sonra da bu para ile iyi hurma al " (Buhar!, "Büyü'", 89)

•

Zamanın değişmesiyle ahkamın

da de(Mecelle, md .
39) örf ve adetlere. nasların yorumuna
bağlı olarak fetvaların zamanla değişe
bileceği açıktır. Ayrıca müftünün fetva
ve tercihinde yanılmış olması mümkündür ve bu da tabii karşılanmalıdır. Müftü gerektiğinde fetvasından dönerek yeni delil ve durumlara göre fetva verebilir. Ancak böyle bir durumda müftünün.
görüşünün değiştiğini ve yeni fetvasını
müsteftiye bildirmesinin gerekip gerekmeyeceği hususu fakihler arasında tartışmalı olup ağırlıklı görüş bunun gerekli
olmadığı yönündedir.
Müftü örf ve adetini bilmediği bir bölgeden gelen müsteftiye özellikle yemin.
ikrar ve talak konularında hemen fetva vermemelidir. Zira bölgenin geleneği. konuşma ve ifade şekli farklı olabilir. Halbuki bu hususlar niyet ve amaçların belirlenmesinde etkili olmakta ve
fetvayı değiştirebilmektedir. Bu sebeple müftü, müsteftinin bulunduğu bölgedeki örf ve adetleri, kelimelerin kazandığı farklı ve özel anlamları öğren
dikten sonra fetva vermelidir.
ğişeceği kuralı gereğince

Sadullah
Çel ebi
Efendi'n in
bi r f etvası
(ilmiyy e
Sainil m es i.
' · 360)

tedir (Al -i imran 3/ 159 , e ş -Şü r a 42 / 38)
Bu emre muhatap olan Hz. Peygamber
zama n zaman ashabının fikrini sorduğu
gibi Hz. Ebü Bekir ile Ömer kendilerine
bir mesele gelince sahabflerin görüşüne
de başvurur. bazan da bunun için belli
sahabfleri toplantıya çağırırlardı. Bu tür
uygulamalar sonraki asırlarda da devam
etmiştir. Endülüs'te fakihlerden oluşan
on altı üyeli bir danışma meclisinin bulunduğu, bazı kişilerin sorduğu veya devlet yöneticilerinin havale ettikleri meseleleri istişare ederek karara bağladığı
bilinmektedir. Günümüzde de bazı İs
lam ülkelerinde fetva heyetleri vardır.
Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
bünyesinde yer alan Din İşleri Yüksek
Kurulu'nun görevleri arasında bu husus
da bulunmaktadır. İslam ülkelerinde sayıları hızla artan ilmi kuruluşlarca düzenlenen milli ve milletlerarası kongre.
konferans ve toplantılarda müslümanların güncel problemlerinin ele alınıp çözümlenmeye çalışılması . bu arada İslam
Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslam Fıkıh

Akademisi'nin çok yönlü ön araştırma
lara dayalı periyodik ilmi toplantıları ve
bu toplantılarda alınan kararlar. günümüzdeki fetva ve toplu ictihad usulünün
yeni bir şekli olarak değerlendirilebilir
(bk MECMAU'l - FIKHİ 'l - İ SlAMİ).
Fetvalarında orta yolu tercih etmesi
gereken müftü. fazla katı veya fazla yumuşak davranışlardan kaçınmalıdır. Zira aşırı sertlik gibi aş ırı yumuşaklık da
fert ve toplum hayatında telafisi güç
problemler doğurabilmektedir. Fetva.
meseleyi soran için halli güç bir çözüm

getiriyorsa onu uygulayamayacak ve belki de bu sebeple büsbütün dinden soğuyacaktır. Halbuki Hz. Peygamber. "Kolaylaştırın. güçlük çıkarmayın; müjdeleyin. nefret ettirmeyin" (Buhar!. "'ilim",
l l ı buyurmuştur. Dini konularda aşırı
müsamaha da kişide laubali ve gayri
meşru bir hayat sürdürme alışkanlığı
doğurur.

İmam Şafii'nin de belirttiği gibi fetva
isteyen kiş i bir bakıma şifa arayan bir
hasta. müftü ise bir doktordur. Doktor
nasıl hastasının durumuna göre reçete
düzenlerse müftü de soranın durumunu ve niyetini göz önüne alarak fetva
vermelidir. Bu eğitici davranışın örneklerine Hz. Peygamber'in hayatında bol
miktarda rastlanmaktadır. Müftünün
kendisine sorulan bir soruya daha fazlasıyla cevap vermesi de caizdir. Nitekim
Resül-i Ekrem. " İhrama giren kimse ne
giymelidir?" sorusuna şöyle cevap vermişti r: "Ne gömlek ne don ne başlıklı
aba ne de za'feran ve benzeri şeyle boyanm ış bir kumaş giyebilir. ne de sarık
sarabilir. Terlik bularnazsa mest giysin.
Mest giydiği takdirde onları topuklarına
kadar kessin" (Buhar\, "'ilim", 53) Burada Hz. Peygamber ihramlının ne giymesi gerektiği yolundaki soruya. o dönemde yaygın olarak kullanı lan giysilerden
giyilemeyecek olanları ayrıntılı bir şek ilde
sayarak cevap vermiştir. Müftünün ilim
ve irşad alanındaki olgunluğunu gösteren hususlardan biri de kendisine bir

Gerek fetva makamının insanlar nezdindeki saygınlığının korunmasında , gerekse verilen fetvanın kabullenilmesinde müftünün kişiliği ve sosyal ilişkileri
önemli rol oynar. Bu sebeple onun vakur, tatlı dilli, güler yüzlü olması . görev

Mirzazade
Mehmed
Said Efen d i'nin

şeyin yapılıp yapılmaması sorulduğun

bir fet vası

da, dini bir engel gördüğü için yapılma
masını isteyecekse bunun yerini tuta-
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ve konumuna uygun bir kıyafet taşıma
sı , müsteftflere karş ı adil ve eşit davranması istenmiş : aşırı öfke, k eder, aşı
rı sevinç, açlık ve uykusuzluk gibi sağ
lıklı düşünmeyi engelleyecek durumlarda fetva vermemesi t avsiye edilmiştir.
Fetva isteyen kimse kendisinden korkulan veya saygı duyulan iktidar sahibi
bir kişi de olsa ona ge rçeği apaçık söylemesi, Allah için yapacağı görevde kı
nanmaktan korkmaması gerekir.
Müstefti. "Müftüler sana fetva verse
de sen yine kalbine danış , fetvanı kalbinden al" (Müsned, I, 194) mealindeki
hadis, müsteftinin kendisine verilen ruhsatları kullanıp kullanmamakta serbest
olduğu, vicdanını rahatsız eden bir durum bulunduğu takdirde verilen ruhsatları kullanmayabileceği anlamını taşımaktadır. Müftüden aldığı fetvaya göre amel ettikten sonra fetva değişmiş
ve öncekine aykırı yeni bir husus ortaya çıkmışsa mükellefin fiilen gerçekleşen arneline bir noksanlık gelmez ve bu
amel batı! olmaz. islam hukukunda benimsenen, "ictihad ictihad ile nakzolunmaz" kaidesi (Mecelle, md. 16) bunu ifade eder. Fakat değişen fetvadan haberdar olduktan sonra davranışlarını yeni
dur uma göre düzenlemek mecburiyetindedir.
Dini- hukuki bir mesel e hakkında soru sormak, gerçeği öğrenerek bilgisizlikten kurtulma ve gereğiyle amel etme
gibi meşru bir amaca yönelik olmalıd ı r.
Böyle bir amaç gütmeden mesela baş
kasının ilmini denemek, cehaletini ortaya koymak, elde edilecek bilgiyi haksız
yere kullanmak, gereksiz tartışmalarda
bulunmak için soru sorup fetva isternek
erdemli bir davranış değildir. imam Millik'in de a ralarında bulunduğu bazı alimler, henüz meydana gelmemiş olaylar
hakkındaki sorulara cevap vermeyi uygun görmezlerdi. iyi niyetten ve ihtiyaçtan doğmayan bir soruya cevap vermek,
bazan kötü niyet sahibine yardım etmek
ve onun sorumluluğuna ortak olmak anlamına gelir. ileri görüşlü bir alim bu tür
hatalardan kendini korumasını bilir.
İfta Vesikası. islam'ın ilk dönemlerinde herhangi bir fıkhi meselenin hükmünü öğrenmek isteyen kimse sorusunu
sözlü olarak soruyor, cevabını da aynı
şekilde alıyordu . Cevabın yazılı olarak
verilmesi nadir görülen bir husustur. ll.
(VIII.) ası rdan itibaren ise ictihad ürünü
yazılı ve sözlü fetvalar tedvTn edilmeye
başlanan fıkıh literatüründe yer alı r. lll.
(IX.) yüzyıldan sonra fetvaların genellik-
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le yazılı şekilde verilmeye başlandığı ve
fetva makamının ku rumlaşmasına paralel olarak bazı geleneklerin oluştuğu
görülür.
Fetvalarda matat olarak "es-sual, elmes'ele, süile" gibi ibarelerle başlayan
bir soru kısmı , "el-cevab, ücibe" gibi tabirlerle başlayan bir de cevap kısmı bulunur. Fıkıh alimleri, fetvalarda kullanı
lacak dini tabir ve ifadeler konusunda
bazı öneriler getirerek belli ölçüde ortak bir uygulama geliştirmek, açıklık ve
belirliliği sağlamak istemişlerdir. Her ne
kadar ifta vesikasını düzenleme biçimi
ve içindeki tabirler zaman, bölge ve fetvayı veren kişiye bağlı olarak değişiklik
göstermekteyse de bu vesikada belirli
tabirlerin kullanılması geleneği büyük
ölçüde hakim olmuştur. Fetvalarda mütat olarak kullanılan ibare ve ifadeler
şunlardı r: 1. Dua ve münacat : "Allahu
hüve'l-hadi: Allahu veliyyü'l-hidayeti ve'ttevfik". 2. Soru başlangıcı: "Bu meselede eimme-i Hanefiyye'nin cevabı nasıl
dır?" (Ma te külü sadatü' l- 'u lema', ma hükmü' ş-şe r'). 3. Soru (istifta konusu) 4. Rica ve istirham: "Beyan buyurula, beyan
buyurulup musab oluna" (NercQ icabeten vafiyeten şarThaten fT ha~e· 1-mevzü')
s. Fetva başlangıcı tabiri olan "el-cevab"dan sonra veya bazan fetvanın sonunda
"Allahu a'lem" (Allah en iyi bilendir) iba-
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resi. 6. Cevap kısmı. 7. Fetvayı verenin
ismi. 8. imza ile birlikte "el-fakır. el-hakir" gibi bir tevazu ifadesi. 9. Allah'tan
af dileği: "'ufiye 'anh". 10. Fetvanın dayandığı kaynak.
Müftü. fetva için başvuran kimseye
zikredilen maddeleri içeren bir ifta vesikası verir. Fetvanın sonunda yazılması
gereken "vallahu a'lem" ibaresinin. Osmanlı müftülerinin fetvalarında ekseriyetle fetvanın başında, yani "el-cevab"
kelimesinden sonra yazıldığı görülür.
Fetva metninde genellikle soru kısm ı
daha ayrıntılı olur. Bu kısım bir veya birden fazla soru içerebilir. Sorulan soruya,
"Olur, olmaz, caizdir, caiz değildir " gibi
bir iki kelimeyle cevap vermek mümkün olduğu gibi gerektiğinde cevap daha da uzatılabilir. Sorular birden fazla
ise her biri ayrı ayrı ve sıra ile cevaplandırılır. Fetva metninde fetvaya konu olan
olayla ilgili kişilerin gerçek adları yer almayıp erkekler için Zeyd, Amr. Bekir, Halid, Velid, kadınlar için de Hind, Zeyneb
gibi adlar kullanılır.
Fıkıh alimleri, özellikle belli bir ilmi seviyeye ulaşmış kimselerin istediği fetvalarda delil veya kaynak gösterilmesini
şart koştukları halde avamdan olanların müftüden delil ve kaynak istemesini
hoş görmezler. Ancak müsteftinin mutmain olması için fetvayı aldıktan sonra müftüden şifahen delil istemesinin
mümkün olduğunu ifade ederler. Osmanlı Devleti'nde müftüler fetvalarda
kaynak gösterdikleri halde şeyhülislam
lar kaynak göstermek mecburiyetinde
değillerdi.
Fetvanın sonunda yer alacak imzaya
gelince, müftünün kendi adı, babasının
adıyla nisbesi veya sıfatı yazılmalıdır.
Müftü sadece ismi veya unva n ıyla meş
hursa o takdirde unvanla iktifa edilebilir.
Bir fetva mecmuası tek bir müftünün
fetvalarını ihtiva ettiği takdirde her fetvanın sonundaki isim kaldırılır. Bu gibi fetva mecmuaları fıkıh konularına
göre tasnif edilip mesele ve cevap metnine ve eğer var ise nakle inhisar ettirilir. Diğer kısımların fetva mecmualarında hazfedilmesi alışılmış bir uygulamadır.

Bir fetva örneği. "Allahümme ya veliyye't-tevfik nes'elüke'l-hidayete ila sevai't-tarik. Bu mesele beyanında eimme-i
Hanefiyye'de cevap ne vechiledir ki : Baş
sız çakşıra Zeyd topuğu örtmez mesh
kapiayıp üzerine mesh etmek şer'an caiz
olur mu? Beyan buyurulup musab olu-
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na. ei-Cevab: Allahu a'lem. örtrnek gerektir. Ketebehü Ebü's-Suüd el-hakir
ufiye anh " (ilmiyye Salnamesi, s. 383)
Literatür. Hz. Peygamber zamanından
itibaren Abbasi Halifesi Harünürreşid
devrinde kadılkudat olan Ebü Yüsuf 'a
kadar müftüler aynı zamanda müctehid
oldukları için ifta kaynağı olarak Kur'an
ve Sünnet'te yer alan naslar yeterli oluyor, bu arada sahabe ve tabiin fetvaları da önemli bir yardımcı kaynak görevi
yapıyordu. Hicri ilk iki asırdan sonra kaleme alınan fıkıh ve fetva kitapları müftülerin ifta kaynağı olmuştur. Bunlar arasında Ebü'I-Kasım es-SaymerT. İbnü's
Salah eş-ŞehrezürT. NevevT. İbn Hamdan.
SüyütT. İbn Abidin. Cemaleddin ei-Kası
mi gibi fıkıh alimlerinin Edebü '1 -müfti
ve benzeri adlarla yazdıkları eserler veya Hatib ei-BağdadT'nin el -Fa~il] ve'lmütefa~~ih, Şehabeddin ei-KarafT'nin.
el-İ}ıkôm ve el -Fun1~, İbn Kayyim eiCevziyye'nin İ c lclmü '1- muvakkı cin 'i gibi konuya genişçe yer veren eserleri. ayrıca fıkıh kitaplarının "kitabü'I-kaza ", fı
kıh usulü kitaplarının "ictihad" ve "tak.lid " bölümleri sayılabilir. Selçuklular 'da
ve özellikle Osmanlı Devleti'nde Hanefi
mezhebi fıkıh kitapları mukallit müftülerin başvuru eserleri haline gelmiştir.
Endülüs'te Maliki, Mısır' da FatımTier devrinde Şia. EyyübTier'de Şafii mezheplerinin, Memlükler'de ise dört mezhebin fı
kıh kitapları fakihlerin fetva kaynakları
nı teşkil ediyordu. Genellikle her bölgede müftülerin başvuracağı fıkıh kitapları belirlenrnek suretiyle birliğin sağlan
masına çalışılmıştır. Müftüler için rehber mahiyetinde "Resmü'l-müftT". "Edebü' ı- müftT" adıyla yazılan eserlerde bu
tür düzenlemeler üzerinde titizlikle durulmuştur. Genellikle Hanefi mezhebinin uygulandığı Osmanlı ülkesinde müftüler öncelikle "zahirü'r-rivaye" kitaplarına bakarlar, eski alimlerce tercih ve
kabul edilmiş (müfta -bih. muhtar). görüş
lerin en doğrusu (esafıh-ı akval) olarak
değerlendirilen kanaatleri alırlardı. Bu
niteliği taşımayan görüş ve ictihadlar
tercih edilemezdi.
Fıkıh kitaplarında yer alan hukuki meseleler belli bir sistematik çerçevede ve
ilmi olarak incelendiğinden mukallit müftüler. ortaya çıkan her şer'i ve hukuki
meselenin hükmünü bu kitaplardan çı
karmakta bazan güçlük çekiyorlardı. Bu
sebeple önceki şeyhülislam veya müftülerin verdikleri cevaplar bizzat kendileri veya başkaları tarafından toplanarak fetva kitapları haline getiriliyordu.

Bunlar genellikle soru- cevap tarzında
birini tercih
edip aktardığı , aktüel meselelere temas
ettiği için fıkıh kitaplarından daha kullanışlı kabul ediliyordu. Katib Çelebi'nin
Keşfü '?-z un un 'u nda Fetô.vô. adıyla kaydedilmiş 150, zeylinde de kırk civarında
eser bulunmaktadır (Keş{ü'z · ?unan, ll ,

olduğu. çeşitli görüşlerden

121 8- 1230; Tzahu 'l-meknan, ll, 155-158)

en eskisi IV. (X.) asrın başları
na kadar uzanmaktadır. Sursalı Mehmed Tahir Osmanlılar devrinde Zenbilli
Ali Efendi. İbn Kemal ve Ebüssuüd'un
fetva mecmuaları başta olmak üzere
100'e yakın fetva mecmuasından söz
eder; bu fetva mecmualarından yirmi
altısı şeyhülislamlara. biri de ll. Bayezid 'in oğlu Şehzade Korkut'a aittir (Osmanlı fV/üellifleri, ll , 6 I -64)
Bunların

Osmanlı muhitinde Fe tô.vô.-yı Ebüssuud Efendi, Fetô.vô.-yı Ali Efendi, Behcetü '1- fetiivô., Fetô.vô.- yı Feyziyye, Netice tü '1- fetô.vô., Fe tava- yı Abdürrahim,
Fetava-yı An~ ara vi, el- Fetava '1-l]ayriyye, el- Fetava '1- Hiimidiyye, Fetevo-yı Minkiiriziide gibi fetva kitapları
en muteber kaynaklar olarak kabul edilmiştir. Çeşmizade Halis Fetô.vô. - yı A li
Efendi, Behcetü '1- fe tava, Fetava-yı
Feyziyye, Neticetü '1-fetô.vô., Fetiivô. yı Abdürrahim ve Zeynüddin İbn Nüceym'in el-Fetiivô.'s ını tekrarları çıkar
mak suretiyle Hulôsatü 'l- ecvibe (istan bul 1289) adını verdiği kitabında toplamıştır. Fetvahanede "Mecmüa-i Cedide" adlı mecmuaya kaydedilen şeyhülis
lamiara ait fetvalar önce Mecmua -i Cedide adıyla ve nakilleriyle birlikte yayım
lanmış (istanbul ı 299). ancak bunun mevcudu kalmayınca Yalovalı Ali Murtaza,

Dürrizade Mustafa Efendi 'nin bir
( llmiyye
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Müsa Kazım Efendi'nin izniyle. sonradan birikmiş fetva süretlerini ve Arapça nakillerini de ekleyerek
eseri İlô.veli Mecmua-i Cedide adıyla
yeniden neşretmiştir (istanbul 1326)
Şeyhülislam

Hanefi fakihlerine ait Fetava Kadil]ôn, el -Fetiival- Bezziiziyye, el- Fetiival-Hindiyye (el- <Alemgfriyye). el-Fetiiva 't- Tatarl]iiniyye, el -Fetiiva'l - Velvôliciyye vb. eserler sistematik fıkıh kitapları tarzında yazıldığı halde fetva kitapları olarak şöhret bulmuştur. Buna
karşılık Şafii fakihlerinden Takıyyüddin
es-SübkT'nin Fetô.vô. (1 -11 , Beyrut, ts), İbn
Hacer ei-HeytemT'nin el- Fetiiva'l -hadişiyye (Kahire 1307) ve el-Fetiiva'l-küb ra'l-iı~hiyye (1-IV, Kahire 1357). Maliki
alimlerinden İbn Rüşd ei-Cedd 'in Fetiivii İbn Rüşd (1 - 111 , Beyrut 1407 / 1987).
VenşerisT'nin Endülüs ve Kuzey Afrika
Maliki ulemasının fetvalarını topladığı elMtyarü'l -mucrib (1 -XIII, Beyrut 1401 /
1981) adlı eserleri soru- cevap şeklinde
kaleme alınmıştır. Aynı tarzda kaleme
alınan SüyütT'nin el-H avi li'l- feta va 'sı
(1-1 1, Beyru t, ts.). kendisine sorulan bazı
sorular münasebetiyle kaleme aldığı risaleleri de ihtiva etmektedir.
Hint- islam dünyasının özellikle çeşitli
şehirlerinde kurulan medreselerde görev yapan alim ve müftülerin verdiği fetvalardan da önemli koleksiyonlar oluş
muştur. Firengi Mahal mektebine mensup alimlerden Abdülhay ei-LeknevT'nin
Mecmuca-i Fetova'sı ile (Leknev 1330)
Diyübend Darülulümu'na mensup alimlerin fetvalarından oluşan Fetavii-yı Dôrüfulı1m-i Diyubend (1-XV, Diyübend
1962). aynı medreseye mensup Reşid Ahmed GangühT'nin fetvalarını ihtiva eden
Fetiivô.-yı Reşidiyye (Lahor 1987), Ehl-i
hadis ekolüne mensup alimierin verdiği
fetvaların koleksiyonu niteliğindeki Fetô.vô.-yı <Ulemc'ı-i Hadiş (1-11 , Delhi 19 13).
BirTivi ekolüne mensup alimlerden Ahmed R ı za Han Birilvi'nin fetvalarını ihtiva eden Fetova-yı Rıiviyye (1-Xl, türlü
yerlerde ve tarihlerde). Seharenpür'daki Mezahirü'l-ulüm Medresesi alimlerinden HaiTI Ahmed Seharenpüri'nin fetvalarını toplayan Fetô.vô.- yı Mezô.hirü 'l culı1m (Karaçi 1403 / 1983) ve Abdülaziz
ed-DihlevT'nin Fetô.vô.-yı <Azizi (l-ll , Delhi ı 311- ı 3 ı 4) adlı eserleri bunların baş
lıcalarıdır.

Mısır müftülüğünün yaklaşık 100 yıl
dan beri verdiği fetvalardan oluşan elFetc'ıva '1- İslô.miyye min Dô.ri'l- iftô. 'i'lMısriyye (1-X, Kahire 1980). Suudi Arabistan'da 1971 'de tesis edilen İdaratü'l-
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buhüsi'l-ilmiyye ve'l-ifta ve'd-da've ve'lirşad bünyesinde kurulmuş el- Lecnetü'd-daime li'l-buhüsi'l-ilmiyye ve'l-ifta adlı müessesenin verdiği fetvalardan
oluşan Fetava'l-lecneti 'd-da'ime li'lbuhı1si'l- cilmiyye ve 'l-ifta (1-V, Riyad
ı 99.2 , -devam ediyor), Ezher Üniversitesi
öğretim üyelerinden Mahmüd Şeltüt'un
el -Fetava (Beyrut 1983), yine aynı üniversitenin öğretim üyelerinden Ahmed
eş-Şerebasi' nin Yes 'elı1neke ii 'd- din
ve'l-J:ıayat (I-VII, Beyrut 1980), Mısır eski müftüsü Muhammed Haseneyn Mahlüf el-Adevi'nin Fetava şerciyye (l-ll,
Kahire, ts.), Ezher şeyhi Abdülhalim Mahmüd 'un Fetava (l-ll, Kahire 1988) ve Yüsuf el - Kardavi'nin Fetava mu eaşıra (lll, Kahire ı 989) adlı kitapları, güncel meselelere dair fetvaları da ihtiva etmeleri
bakımından önem taşımaktadır.
İslam ulemasının bıraktığı binlerce
fetva İslam devlet ve toplumlarının hayat kesitlerini, anlayış ve inançlarını,
meselelerini, gelenek ve göreneklerini,
kültür ve bilim seviyesini vb. hususları
yazılı tarihten daha müşahhas örneklerle ortaya koymaktadır. Bu sebeple eski fetva kitapları ve mecmuaları sadece
İslam hukukçuları, hukuk tarihi araştır
macılarının değil sosyologlar, kültür, medeniyet ve iktisat tarihi araştırmacıla
rı için de çok önemli birer kaynak niteliğindedir.
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(bk. FE1VAHANE).

_j

FE1VAHANE
( .cil>-(S'j3 )
Osmanlı

Devleti'nde
içerisinde
fetva işlemlerini yürütmekle
gör evli birim.
meşihat makamı

L
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İlk defa Kanünl Sultan Süleyman devrinde, Zenbilli Ali Efendi'nin şeyhülislam
lığının son dönemlerinde fetva işlem
lerini takip etmek için fetva emini baş
kanlığında kurulduğu belirtilmekteyse
de bab-ı fetva da denen şeyhülislamlık
içerisinde doğrudan fetvahane adı altın
da bir resmi dairenin teşkil edildiğine
dair devrin kaynaklarında herhangi bir
bilgi yoktur. öte yandan fetvahane bazı kaynaklarda, "şeyhülislam dairesinde
müftülerle şer'iyye mahkemelerinin mercii olmak üzere ayrı bir daire halinde tesis olunan ifta müessesesinin adı" şek
linde tarif edilmektedir (Pakalın, ı. 62 ı) .
Ancak bu birimin müftü ve şer'l mahkemeler yanında, başta padişah olmak
üzere bütün resmi ve gayri resmi kişi
lerin her türlü dini- hukuki' sorusuna cevap hazırlayıp şeyhülislamın onayına sunan bir daire olduğu göz önüne alınırsa
bu tanımın kapsam bakımından yetersiz olduğu görülür.
İfta teşkilatının genel anlamdaki tarihi gelişim süreci bir yana (bk. FE1VA; ŞEY
HÜLiSlAM), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren halkın dini problemlerinin halledilebilmesi için daha sonra şey
hülislamlık adını alan müftülük müessesesi var olmuştur. İlk Osmanlı müftüsünün kim olduğuna dair farklı görüş
ler bulunmakla birlikte (Mecdi, s. 20-21,
47-53; Ata Bey, ı. 34; Pakalın , III, 349;
Repp, s. 73, 91 , 112-113) bu makama geldiği ileri sürülen kişiler arasında tarih
itibariyle en geç dönemde yaşamış olan
Molla Fenari'nin ilk müftü olduğunun
(828 / 1424) kabul edilmesi halinde, resml ve gayri resmi kişilerin dini meselelerini sorup cevap aldıkları bir memuriyetin varlığı onun müftülük tarihine kadar götürülebilir. Ancak bu kurum için
ilk dönemlerde ayrı bir yer tahsis edilmemiş, şeyhülislamlar oturdukları konakların selamlık kısmında , burası uygun değilse geçici olarak kiraladıkları
konaklarda vazifelerini icra etmişlerdir.
Bazı kaynaklarda, Şeyhülislam Ebüishak
İsmail Efendi'nin 1130'da (1718) aziedilmesinden sonra bu göreve tayin edilen Yenişehirli Abdullah Efendi'nin Edirne'de "sadr-ı fetva olanlara mahsus olan

