FETVA
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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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
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haneye" götürüldüğü zikredilmekteyse
de (Raş i d, IV, 394-395; Uzun ça rş ıl ı, s. 195196) bu ifadelerden, şeyhülislamiarın sürekli olarak değil sadece padişahların
Edirne'de bulundukları zamanlarda kalmaları için bir dairenin tahsis edildiği
anlaşılmaktadır. 1241 ( 1826) yılında ll.
Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı lağvettiği zaman Sadrazam Selim Mehmed Paşa Süleymaniye Camii yakınındaki Ağakapı
sı'nın şeyhülislamiara tahsis edilmesini
padişaha arzetmiş , ll. Mahmud da burasının şeyhülislamiarın daimT ikametlerine mahsus fetvahane olarak kullanılmasını emretmiştir. Hatta padişah.
yeniçerilerin bütün hatıralarının silinip
unututması için yeniçeri kelimesi yerine
Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye ve
Ağakapısı yerine de fetvahane adının
söylenmesini, ayrıca binanın boş kalan
bölümlerinde dini eğitim yapılmasını irade buyurmuştur (Lutfı, 1, 161 - 162). Bu
ferman metninde bizzat padişahın birkaç defa fetvahane kelimesini "şeyhü lis
lamlık" veya "meşi hat makamı " manasında kullandığı görülmektedir.
Şeyhülislamlık makamı 1 RebTülahir
1243 (22 Ekim 1827) tarihinde Ağakapı
sı 'na taşınmıştır. Zaman içinde birçok
yangın geçiren bu bina 1924 yılında şey
hülislamlığın lağvedilmesi üzerine istanbul müftülüğüne verilmiştir. Bugün müf-

dar geçen sürede fetva işlemlerinin aksamaması için Sahn-ı Sernan müderrislerinden sekiz kişinin fetva vermekle görevlendirilmesi (Atiii, s. 277; Repp, s. 207),
muhtemelen şeyhülislamlık makamı içerisinde fetva işlerinin görülebilmesi için
bazı kişilerin istihdam edilmesi yolunu
açmıştır. Ayrıca Zenbilli Ali Efendi'nin
yaşlı olması ve hastalığı sebebiyle yerine Mehmed Muhyiddin Efendi'nin "kaimmakam " veya "naib" olarak seçilmesi, şeyhülislamlık içerisinde fetva işlem
leriyle görevli özel bir bölümün nüvesinin
oluşmasına zemin hazırlamıştır . Ebüssuüd Efendi'nin şeyhülislamlığı döneminde Veli Yeğan Efendi 'nin fetva katibi, Abadl Mehmed Çelebi'nin fetva emini, Şeyhülislam Bostanzade Mehmed
Efendi zamanında Antakyalı Ali Efendi'nin fetva emini sıfatıyla tayin edilmeleri
de bu görüşü kuwetlendirmektedir (AItınbaş, ll / ı O 11 9631. s 25-26)
Osmanlı

Devleti'nde toplam olarak 124
şeyhülislam bulunmasına karşılık M. Va-

mık Şükrü Altınbaş aynı
hülislamlığa

bağlı

süre içinde şey
dokuz fetva

altmış

emininin adını tesbit etmiştir. Altınbaş
bu sayının kesinlik ifade etmediğini belirtmekle beraber fetva eminlerinin sayısının azlığını, şeyhülislamiarın çeşitli iç
siyasi olaylar sebebiyle sık sık değiştiril
melerine mukabil fetva eminlerinin azli gerektirecek işlere karışmamaları ve
bazı fetva eminlerinin bu göreve birkaç
defa tayin edilmeleri gibi sebeplere bağ
lamıştır (a.g.e., ll / 11 1I 9631. s. 24 -25)
Din alimleri hiyerarşisi içerisinde önemli bir mevkiye sahip olan fetva eminlerinin tayininde, onların fıkıh alimi ve sağ
lam karakterli kişiler olmasına dikkat
edilirdi. Aralarında Ataullah Mehmed
Efendi, Yenişehirli Abdullah Efendi ve
Vassat Abdullah Efendi gibi daha sonra şeyhülislamlık makamına yükselen
kimseler de bulunmaktadı r.
Fetvahanenin kuruluşu ve başlangıç
dönemlerindeki işleyişine dair fazla bilgi mevcut değilse de son dönemleri hak-

Seyhü lislam Mustafa Hayri Efend i'n in biri Fetvahane, d i ğeri Da ire-i Mesihat- i islamiyye antelli kağıda yazılm ış iki fetvası
(/lmlyye Sa inames i. s. 640·641)

tülüğün kullandığı kısım çeşitli yangın

lardan kurtulabiimiş olan meşihatin fetvahane kısmıdır (bk. A<'iAKAPISI)
Sosyal hayatın gelişmesine paralel olarak artan dinT ve idarT ihtiyaçlar meşi
hat makamı içerisinde ayrı bir fetvahane bölümü kurulmasını gerekli kılmış
tır. İlk şeyhülislamlar ülke sınırlarının
dar, sosyal hayatın sade ve bürokratik
görevlerinin az olması sebebiyle kendilerine sorulan sorulara sözlü veya yaz ılı
olarak derhal cevap vermişlerse de zamanla halkın ve idarenin dinT konularla
ilgili soru ve problemleri ve buna bağlı
olarak fetva talepleri artmıştır. Nitekim
XVI. yüzyılın meşhur şeyhülislamı Ebüssuüd Efendi'nin bir defasında sabah ile
ikindi namazı arasında 1412, bir başka
gün ise 1413 fetva verdiği rivayet edilmektedir (Atal, s. 185 , iA, IV, 94). Bu rakamlarda mübalağa bulunmaklil beraber
bu dönemde yoğun bir fetva talebinin
olduğu da bir gerçektir. Yine bazı tarihçiler, XVII. yüzyılda şeyhülislamın haftada
iki defa olmak üzere 300-400 fetva verdiğini belirtmişlerdir (bk Heyd, s. 46)
Diğer taraftan Şeyhülislam Zenbilli Ali
Efendi'nin hac vazifesini ifa edinceye ka-
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oldukça ayrıntılı bilgi bulunmakSon dönemde fetvahane pusula
odası, fetva odası (hey'et-i iftaiyye) ve i'lamat odası olmak üzere üç kısımdan meydana gelmekte ve buralarda fetva eminine bağlı olarak fetva emini muavini,
i'lam.a t müdürü, i'lamat mümeyyizi, baş
müsewid, müsewid gibi çeşitli memurlar görev yapmaktaydı.
Pusula odası, soru sahiplerinin sorularını açık ve anlaşılır bir şekilde yazarak fetva odasına havale ederdi. Burası
fetva odasının bir müracaat kalemi niteliğinde görüldüğü için müstakil bir
oda değil fetva odasının bir bölümü olarak değerlendirilmiştir (ilmiyye Salnamesi, s. 140-1 43; Heyd, s. 51) .
Başında refsü'l- müsewidfnin bulunduğu, sözlü ve yazılı fetva isteklerini cevaplandıran fetva odası, 30 Şaban 1332
(24 Temmuz 1913) tarihli fetva odasına
dair nizamnameye göre (Cerfde-i ilmiyye, sy. 4 !13321. s. 155-157) biri önceden
verilen fetvaları sistematik bir şekilde
toplamakla görevli te'lff-i mesai!, diğe
ri sorulacak soru kalıplarını seçmek ve

tadır.

şeyhülislamiarın cevaplarını ha z ırlamak

ve kütüklere kaydetmekle görevli taharrf-i mesai! şubesi olmak üzere iki kısım
dan oluşuyordu.
Fetva odasına gelen sorular (mesele)
müsewidler tarafından fetva formuna
sokulur ve bunları temize çekmekle görevli olan mübeyyiz tarafından yazıldık
tan sonra şeyhülislama takdim edilirdi.
Şeyhülislam konuyu inceleyerek kendi
el yazısı ile "vardır 1 yoktur", "olur 1 olmaz", "gelir 1 gelmez", " meşrüdur 1 meş
rü değildir ", "caizdir 1 caiz değildir" vb.
bir ibare yazıp imza eder ve evrakı fetva odasına iade ederdi. Burada özel deftere kaydedilen fetva müvezzi denilen
memur tarafından ilgili kişiye verilirdi.
Fetvahanede katiplik ve müsewidlik gi-

Günümüzde Ista nbul M üftü lüğü olara k kulla nı lan Fetva hane binası - Süleymaniye 1 istanbul

bi çeşitli görevlerde bulunmuş olan son
devir hukukçularından Ali Himmet Serki'nin verdiği bilgiye göre, fetva odasın
da fetva formuna sokulan soru ve cevaplar şeyhülislama arzedilirken cevabı olumlu olan fetvalar yeşil atlas torbaya, olumsuz olanlar ise pembe torbaya
kon urdu.
Şeyhülislamlar fetva emaneti tarafın
dan kendilerine sunulan cevap ve mütalaalarla bağlı olmayıp mücip bir sebep belirterek söz konusu fetva metnini yeniden yazılmak üzere fetva emanetine iade edebilirlerdi. Fetva emaneti
şeyhülislamın görüşünü ve red gerekçesini kabul etmediği takdirde bile ifta
yetkisi yalnız şeyhülislama ait bulunduğu için söz konusu fetva şeyhülislamın
görüşü doğrultusunda yeniden yazılırdı.
Fetva işlemlerindeki prosedürün nazari
olarak bu şekilde olmasına , ifta ve istifta usulüne dair klasik islam hukuku nazariyatında müftünün kendisine sorulan soru ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmasının gerekli olmasına rağmen bazı
son dönem şeyhülislamiarı ne soru soran kişiyi özel olarak kabul etmişler, ne
de onun orijinal sorusunu dinlemiş veya
okumuşlardır. Bu görevi onlar adına fetvahane yetkilileri yerine getirmişlerdir.
Bu durum fetva işlevinin kurumlaşma 
sıyla yakından ilgilidir. Bu sebeple Uriel
Heyd 'in, son dönem şeyhülislamiarının
hemen hemen tamamının fetva talepleriyle bizzat ilgilenmedikleri şeklindeki
geneliernesini (BSOAS, s. 51 ı bir kusur
olarak değil bu kurumlaşmanın tabii sonucu olarak kabul etmek gerekir.

Fetvalarda sözlü cevap isteyenlere fetva odasından cevap verilir, dilekçe ile sorulan soruların cevabı ise söz konusu dilekçenin üzerine yazılarak sahibine iade
edilirdi. Bu işlemler yaklaşık bir hafta
içinde tamamlanırdı.
i · ıamat odası, i'lamat müdürünün (i 'lamat-ı şer'iyye mümeyyizi) başkanlığında
yeteri kadar mümeyyiz ve kalem memurundan meydana gelirdi. Bu odada, şer'
iyye mahkemelerinde verilip bizzat ilgililerince tevsik edilmek üzere getirilen
i'lam ve hüccetler doğru ve usulüne uygun olup olmamaları açısından incelenerek fetva emini ve i'lamat müdürü tarafından mühürlenip onaylanırdı.
Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlar verdikleri fetvalar için bunları isteyenlerden
(müsteftf) bir ücret talep etmiyorlardı.
Ancak XVII. yüzyıldan itibaren müsteftilerden fetva işlemleri dolayısıyla 7 (veya
8) akçe alınmış ve bunun 2 akçesi fet-
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va eminine

verilmiş,

kalan miktar fetva
memurlar arasında
paylaştırılmış, XVIII. yüzyılda ise her fetva için sadece 3 para alınmıştır (Uzunçarşıl ı, s. 197; Heyd, s. 52) Bu düşük ücretler karşısında fetvahanedeki memurların gelirini arttırmak için Şeyhülislam
Veliyyüddin Efendi'nin meşihati sırasın
da 1180 ( 1766) veya 1181 ( 1767) yılın
da Bolu kazasının mahsulü fetvahane
için arpalık olarak tahsis edilmiş ve bunun beşte biri fetva eminine, geri kalan
kısmı da diğer memurlara verilmiştir
(Çeşmizade , s. 67-68). XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başlarında fetva ücreti S veya 7 para iken XIX. yüzyılın ortalarında bu ücret 20 paraya veya 2 ya ·
da 3 kuruşa yükselmiştir (White, ll, 166;
Heyd, s. 53) Bu rakamlara taşra müftülüklerinde tahsil edilen fetva ücretleri dahil değildir (bunlar için bk. Heyd, s.
53). Fetva işlemlerinden alınan ücretierin devletin son dönemlerine kadar çok
düşük tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu
durum ise fetva talebinin yüksek olmasıyla izah edilebilir.
odasındaki

diğer

Fetvahanenin çalışma esaslarıyla ilgili olarak muhtelif nizamnameler yayım
lanmıştır. Bunlardan 13 Muharrem 1292
( 19 Şubat 1875) tarihli on iki maddeden
meydana gelen Fetvahane Nizamnamesi'nde (Düs tur, Birinci tertip, IV, 76-77) fetvahanede görev yapan müsewidlerin yirmi kişi olacağı, sekiz mülazım kadrosu nun bulundurulacağı, münhal olmadık
ça başka memur alınmayacağı, müsevvidlik kadrosundan yer açıldığı takdirde
mülazımların en kıdemlisinin meşihat
makamınca müsewid olarak tayin edileceği, reisü'l- müsewidfn mevleviyete
nail olduğu zaman ehil ise ikinci müsewidin, değilse müsewidler arasından
fıkıh ilmini en iyi bilen birinin fetva makamı tarafından başmüsewidlik görevi-

XX. yüzyılı n baş l arın da Ba b -ı Mesihat dairelerinin avludan
görünüşü (/lm iyye Satnamesi, s. 138)
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ne getirileceği, bu daireye memur olarak girmek isteyenlerin fetva emanetinin görüşleri doğrultusunda fetva makamı tarafından tayin edilebilecekleri belirtilmiştir.

30 Şaban 1332 (24 Temmuz 1913) tarihli Fetvahanenin Hey'et-i İftaiyyesi Hakkındaki Nizamname'de (Düstur, İkinci tertip, VI, 948-950; Cerfde·i İlmiyye, sy. 4
11 3321. s. 155-157) fetva odasının ''te'lif-i
mesai!" ve "taharri-i mesai!" adıyla iki
şubeye ayrıldığı, te'lif-i mesai! şubesinin
fıkıh ve fetva kitaplarında bulunan meseleleri seçeceği, meşihatça belirtilen konular h akkında dört mezhebe ait bütün
fıkıh kitaplarındaki bilgileri toplayacağı,
basma veya yazma fıkıh ve fetva kitaplarından büyük bir fetva mecmuası tertip edeceği, bu arada Hanefi mezhebinde müftabih olmayan bir görüşü zamanın maslahatlarına uygunluğundan dolayı tercih etmesi veya aynı gerekçe ile
diğer üç mezhep imarnma ait bir görüşü uygun görmesi halinde bu konuyla
ilgili gerekçeli bir mazbata hazırlayarak
fetva emanetine vermesi ve mazbatanın içerdiği görüşün fetva makamının
da "bittasvib arzı üzerine irade-i seniyyeye iktiran ettikten sonra" fetvaya esas
olacağı belirtilmiştir. Taharri-i mesai!
şubesinin fetvanın cevabını hazırlayaca
ğı, şeyhülislamın
vayı

tasdikinden sonra fetözel defterine kaydedeceği ifade

edilmiştir. Ayrıca yaptıkları çalışmaların
sonuçlarını te'lif-i mesai! şubesinin üç
ayda bir, taharri-i mesai! şubesinin ise
her ay sonunda fetva emanetine sunmaları ve fetva emanetinin de durumu
meşihat makamına bildirmesi istenmiş
tir. 1875 tarihli Fetvahane Nizamnamesi'ne oranla daha çok ilmi hedeflerin ön
planda tutulduğu bu nizamnamede özellikle te'lif-i mesai! şubesine verilen görevler itibariyle bu şubenin bir araştır
ma enstitüsü şeklinde planlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu nizamname, baş
langıcından beri sıkı bir şekilde Hanefi
mezhebindeki müftabih görüş leri esas
alan Osmanlı Devleti'nde zamanın ihtiyaçlarını dikkate alarak Hanefi mezhebindeki diğer görüşlerden veya diğer üç
mezhep imamının ictihadlarından faydalanma kapısını aralayan düzenlemelerden biri olması bakımından da dikkat
çekicidir.

Bu nizamnamede işaret edilen hususlardan biri de verilen fetvaların özel defterlere kaydedilmesi meselesidir. Osmanlılar' ın ilk devirlerine ait fetva kayıt defterlerine rastlanmamakla bera-

ber bilhassa XVII. yüzyıldan itibaren şey
hülislamlar tarafından verilen fetvaların
kütükleri (defatlr) fetvahanede muhafaza edilmiştir. Ayrıca şeyhülislamlık makamınca hazırlatılmış olan İlmiyye Salnamesi'nde şeyhülislamiarın bazı fetvala rının sOretleri bulunmaktadır (s 323641 ı Öte yandan 13 Zilkade 1334 ( 12
Eylül 1916) tarihinde bütün müftülerin
verilen fetvaları "sicil i-i ifta " adlı bir deftere kaydetrrı8leri emredilmiştir (Cerfde·i İlmiyye, sy 26 113341. s. 656) Nitekim Ankara Müftülüğü tarafından 19171918 yılları arasında verilen fetvaların
kopyalarını ihtiva eden bir defterle, 1.
Dünya Savaşı'ndan sonra Şer'iyye Vekaleti'nin, 1924 yılından itibaren de Diyanet İşleri Başkanlığı' nın verdiği fetvaların özetlerinin kaydedild i ği bir defter
bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr 6 10. 191)
Fetvaların muhafazasıyla ilgili önemli bir
yenilik de bunların, meşihat makamın
ca 3 Receb 1332 (28 Mayıs 1914) tarihinde aylık olarak yayımlanmaya başlanan
Cerfde -i İlmiyye dergisinde neşredil
mesidir. Bu derginin yayımına son verdiği 1 Safer 1341 (23 Eylül 1922) tarihine kadar çıkan yetmiş dokuz sayısında
"Fetava-yı Şerife" başlığı altında hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili fetvalar yayımlanmıştır. Taharri-i mesai! şubesinin
beş aylık fetva işlemleriyle ilgili çalışma
larının dökümü de Cerfde -i İlmiyye'de
neşredilmiştir (sy. ı ı 113331. s. 670-672)
Fetvahanede çalışan memurların kadro cetvelleri Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

salnamelerinde düzenli şekilde gösterilmiş ve uzun süre iş bölümüne dair
bir ayrıma gidilmeksizin fetva emini,
i ' lam at -ı şer'iyye mümeyyizi ve reisü'lmüsewidinin isimleri zikredilmiştir (örnek olara k bk. Dev let-i Aliyye-i Osmaniyye Salnamesi, sene 131 O. s. 198- 199;
1326 Yılı Salnamesi, s. 246-247). Ancak
şeyhülislamlığın kadro la rında son dönemlerde bir genişleme olduğu görülmektedir. Mesela 1334 (1916) tarihli İl
miyye Salnamesi'nde meşihatın fetvahane-i ali kısmında bir fetva emini,
iki fetva emaneti muavini: fetva odasında bir reisü'l-müsewidin, bir müvezzi, bir cevab-ı şifahi memuru. yirmi
· sekiz müsewid; i'lamat-ı şer'iyye müdürlüğünde bir müdür, sekiz mümeyyiz, bir taharri-i mesai! memuru, sekiz
i'lamat-ı şer'iyye mümeyyiz muavini, beş
birinci, beş ikinci ve dört üçüncü sınıf
müsewid bulunduğu belirtilmiştir (s.

140-143)

Devleti 'yle birlikte şeyhülis
ve ona bağlı birimler de ortadan
kalkmakla beraber uhdesinde bulunan
bütün hizmetler Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından kurulan Şer'iyye ve Evkaf Vekilieti'nce yürütülmüş, 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 429
sayılı Şer'iyye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiyye-i Umümiyye Vekaletlerinin İlgası
na Dair Kanun ile bu vekilietin de lağ
vedilmesinden sonra resmi ve gayri resmi kişilerin fetva talepleriyle ilgili görevler Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir (DİA, IX. 455-456)
Osmanlı

lamlık

Içerisinde
Fetvahane'nin de
bulunduğu
Bab-ı Mesihat'ın

çevre duvarındaki
1309 118911 tarihli
tamir kitabesi
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FERHAT KocA

FEVAİD
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Bir muhaddisin
veya çeşitli alimierin
garib ve riadir rivayetlerini
bir araya getiren kitap türü.
"Öğrenilen bilgi ve kazanılan mal" an-

lamındaki

faidenin çoğulu olan fevaid
kelimesi "bir konuya dair faydalı bilgileri toplayan kitap" manasında hemen
her ilirnde kullanılmakla beraber özellikle hadis ilminde bir alimin veya çeşit
li alimierin daha çok ferd* ve garib* rivayetlerini toplayan eseriere ad olmuş
tur. Bir hadis birçok sağlam senedie nakledilse bile onun bir başka zayıf tarikle rivayet edilmesi bazı muhaddislerin
ilgisini çekmiş ve bu tür rivayetler çoğu küçük hacimli olan fevaidlerde bir
araya getirilmiştir. Her biri hadis ha.fı 
zı olan Ali b. Ca'd (ö 230/ 844-45). Ali b.
Hucr, Buhar!, Ali b. Harb et-Tar. Semmüye diye bilinen Ebü Bişr İsmail b. Abdullah ei-İsfahanf, Hanbel b. İshak, Abdan
el-Ahvazf (ö. 306 / 918) gibi alimiere nisbet edilen fevaidler bu türün erken bir
devirde ortaya çıktığını göstermektedir.
Darekutnf'nin (ö. 385/995) beşer onar
varak hacminde on altı kadar fevaid kaleme alması fevaidlere verilen önemi
gösterdiği gibi onun şu eserleri fevaidlerin hem mahiyeti hem de genel olarak
adları hakkında fikir vermektedir: el-Fevd, idü '1- efrdd, el-Fe vd, idü '1- müntekiitü '1- gard, ibü '1-l}isdn, el- Fe vd, i dil '1müntekiitü'l -hisdn li'bni Ma'n1f, elFevd'i~iü '1 -m ilntehabetü '1 (el-rnüntekatü'l)- gard'ibü'l- '~vdli (Sezgin, I, 208i
Çeşitli alimierin rivayetlerini bir araya
getiren tanınmış fevaid ler arasında, Ebü
Bekir eş-Şa.fif'nin (ö. 354 / 965) hocalarından aif isnadla rivayet ettiği hadisleri ihtiva eden, fakat talebesi Ebü Talib
Muhammed b. Gaylan tarafından kaleme alındığı için el-Gayldniyydt diye şöh
ret bulan el-Fevd'idü'l-müntehabetü'l- 'avdli 'ani'ş-şüyı1{ı 'u (yazın~ nüshaları için bk. a.g.e., 1, 191 ; EbO Bekir eş
Şafif ve el-Feva,id'i üzerinde Hilmi Kamil
Es'ad Abdülhadf Camiatü Ümmi'l-kura'da
doktora çalışması yapmıştır 1I 403 1 I 983 ll. ·
Ebü Bekir Ahmed b. Ca'fer el-KatiT'nin
Elf dindr adıyla tanınan el-Fevd'idü'lmünte~iit ve '1- efrddü '1- gard,ibü '1-l}isdn'ı (bu serinin 332 hadis ihtiva eden beşinci kitabı Bedr b. Abdullah ei-Bedr tarafından Cüz,ü'l-elf dinar adıyla yayımlan
mıştu, Küveyt 1414/ 1993) ve Temmam
er-Razf'nin muhtelif hocalara ait 395

hadisi derlediği Fevd'id'i zikredilebilir.
EbU Süleyman Casim b. Süleyman elFüheyd ed- Devserf, bu sonuncu eserdeki rivayetleri bablarına göre tasnif ederek er-Raviü'l - bessdm bi -tertibi ve
ta{ırici Fevd'idi Temmdm adıyla yayım
lamıştır (Beyrut 1408/ 1987). Aif isnadla
nakledilen sahih ve garfb rivayetleri toplayan fevaidler de bulunmaktadır. İbn
Ahf Mfmf diye bilinen Ebü'l-Hüseyin Muhammed b. Abdullah ed-Dekkak'ın (ö .
390/ 1000) el-Feva'idü'l-müntekiitü'lgard'ibü'l-l}isdn 'ani'ş-şüyu{J.i'i- 'avdli'si ile (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr.
506/4, vr. 64a-74b, diğer nüshaları için bk.
a.g.e., I, 212) Ali b. Muhassin et-Tenühf'nin hadis, tefsir ve güzel sözlere dair rivayetlerinden Muhammed b. Ali es-Sürf'nin derlediği el-Fevd'idü'l- 'avdli mine'ş-şı]Jd]J ve'l-gard'ib'i (nşr. Ömer
Abdüsselam Tedmürf, Beyrut, ts., 5. cüz)
bu tür eserlerdendir.
Bir alimin ferd ve garfb rivayetlerini
bir araya getiren fevaidlere misal olarak
İbn Kani'in (ö 351/962) el -Fevd'id'i ile
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadis, nr. 297,
vr. 151-168) Ebü'l -Hasan Muhammed b.
Ahmed el- İ hmfmf'nin rivayetlerinden Abdülganf el-Ezdf'nin meydana getirdiği elFevd'idü'l-münte~iit 'ani'ş- şüyul]i'ş - şi
~iit'ı

(Ezher Ktp , Mecmua, nr. 305; Bağdat
Evkaf Ktp., nr. 2886/ 4) zikredilebilir.

Belli bir bölgeye mensup muhaddislerin rivayetlerinden derlenen fevaidler
için de hadis hafızı Ebü'ş -Şeyh 'in (ö 369/
979) Fevd'idü'l-İsbahdniyyin (Darü'lkütübi' z- Zahiriyye, nr. 54 7; Mecmua, nr.
38; Hadis, nr. 357, vr. 57-65)ve Hafız EbO
Safd Muhammed b. Ali en-Nakkaş ei-İs
fahanf'nin Iraklı muhaddislerden ve farklı hocalardan derleyip konularına göre
tasnif ettiği , sahih ve zayıf 111 hadisten meydana gelen Fevd 'idü 'l- 'Ird~ıy
yin (nşr. Mecdf Seyyid İbrahim, Kahire, ts )
adlı eseriyle Muhammed b. Ali es-Sürf'nin el-Fevd'idü'l-münte~iit ve 'l- gard 'ibü'l-]Jisdn 'ani'ş- şüyı11j.i'l- Kı1fiy
yin adlı eseri (nşr. Ömer Abdüsselam Tedmüri, Beyrut 14071 1987) . örnek olarak
gösterilebilir.
İbnü'I-Kass'ın (ö 335/946) Cüz' ti'hi
Fevd'idü Ebi 'Umeyr'i (nşr. Sabir Ahmed ei-Betavi, Kahire 1413/ I 992), bir hadisin ihtiva ettiği hükümleri ortaya koymak maksadıyla yazılan fevaidlerdendir. Nitekim İbnü'l-Kas bu eserinde, Hz.
Peygamber'in Ümmü Süleym ile kocası
Ebü Talha ei-Ensarf'nin Kuba'daki evlerini zaman zaman ziyaret edip orada öğ
le uykusuna yatmasını ve çocukları EbO

