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BEHCETİ HÜSEYiN 

Sadrazam Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa kumandasındaki 
Osmanlı ordusunun 1678 yılında 
Çehrin Kalesi'ni fethini anlatan 

Mi'n'icü'z-zafer adlı eserin müellifi 
(bk. Mi'RACÜ'z-ZAFER). 

BEHCETİ SEYYİD İBRAHiM 

XVII. yüzyılda 
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Köprülü ailesinin hizmetinde bulunan ve 
Silsiletü'l-asafiyye adlı eserinde 
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bu aileden yetişmiş veziriazamların 
biyografilerini yazan Osmanlı tarihçisi 

(bk. SİLSİLETÜ'l-ASAFİYYE). 

BEHCETÜ'l-FETAVA 
( iS.Jl..::4JI~) 

Şeyhillislam Yenişehirli 
Abdullah Efendi'nin 

(ö. 1156 / 1743) 
fetvalarını toplayan eser. 
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Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin ver
diği fetvalar kendi hayatında toplana
rak bir kitap haline getirilmişse de der
lerneyi yapan şahıs eserin tertibine ge
reken itinayı göstermediğİnden mese
leler genellikle düzensiz bir şekilde sı

ralanmış bulunuyor, bu da eserden fay
dalanmayı güçleştiriyordu. Bu sebeple, 
bir süre Abdullah Efendi'nin hizmetin
de bulunmuş olan Fetva Emini Mehmed 
Fıkhi el-Ayni eseri yeniden ele alarak 
klasik fıkıh kitaplarının tertibine göre 
düzenlemiş ve buna Abdullah Efendi'nin 
daha sonra vermiş olduğu fetvaları da 
eklemiştir. Ayni ayrıca kadı ve müftüle
rin kolaylıkla faydalanmasını sağlamak 
maksadıyla, fıkıh kitaplarında bu fetva-
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şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin 
matbaanın kuruımasına cevaz veren fetvası : 

Basma san' atında ma ha ret iddia eden Zeyd, lugat ve mantık ve hikmet ve hey' et 
ve bunlarınemsali ulum-i aliyyede ( ~~ t_,k.) te 'lif olunan kitapların 
huruf ve kelimatının suretlerini birer kalıba nakş idüp evrak üzerine 

basma ile ol kitapların misillerini tahsil ederem dese, 
Zeyd'in bu vechile arnel-i kitabete mübaşeretine şer'an ruhsat var mıdır? 

eı-cevab: 

Basma san'atında mahareti olan kirnesneler 
bir musahhah kitabın huruf ve kelimatını bir kalıba sahThan nakş idüp 

evraka basmağla zaman -ı kalilde b ila-mesakkat nüsha- i kesTre h asıl olup 
kesret-i kütübe ve rahTs baha ile temellüke bais olur. 

Bu vechile faideyi müstemil olmağla ol kirnesneye müsaade olunup 
birkaç alim kirnesneler sureti nakş olacak kitabı tashih içün ta 'yin olun up 

onlar tashih ettikten sonra sureti kalıba naks olunursa 
bir arnel-i müstahsen olur 

(Behcetü 'l-fetava, istanbul ı266 , s. 552) 

lara mesned teşkil eden hükümleri, kay
nağın adını, bab ve faslım da belirtmek 
suretiyle her fetvanın yanında Arapça 
metinleriyle kaydetmiş ve bu fetva mec
muasına Behcetü '1- fetava adını vermiş
tir. Behcetü '1- fetava 'nın Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunan bazı nüshala
rının 1733-1743 tarihleri arasında istin
sah edilmiş olması, eserin bu son şekli
ni Abdullah Efendi henüz hayatta iken 
almış olduğunu göstermektedir. 

Ayni tarafından yazılan bir mukaddi
meden sonra akaidle ilgili birkaç fetva 
ile ardından klasik fıkıh kitaplarının ter
tibine göre ibadet ve muamelat konula
rında sıralanan fetvalardan oluşan eser
de sade bir Osmanlı Türkçesi kullanılmış 
olup fetvalar soru -cevap şeklinde dü
zenlenmiştir. Eser günlük hayatta kar
şılaşılan meselelere verilen fetvaları ih
tiva ettiğinden devrinin toplum yapısı-

Behcetii ' l· 
{eMva · nın 

ilk iki sayfası 

(Stlleymanlye Ktp., 

FSiih, nr. 2276) 

nı ve sosyal hayatını aksettirmesi bakı
mından önemlidir. 

Osmanlılar'ın en önemli fetva mecmu
alarından biri olan eser tek cilt halinde 
Behcetü 'l-fetava maa'n-nukül adıyla iki 
defa basılmıştır (İstanbul ı 266, ı 289). Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde birçok yaz
ma nüshası yanında yalnız Arapça me
tinlerini ihtiva eden Nukii.lü Behceti'l
fetava bi'l- cArabiyye adıyla bir yazma 
nüsha da mevcuttur (Esad Efendi, m. 
576). istinsahlar sırasında katipierin Arap
ça metinlerde ve özellikle kitap, bab ve 
fasıl isimlerinde hatalar yapmış olmala
rı sebebiyle düzenlendiği belirtilen bu 
nüsha 223 varak olup 1752 yılında biti
rilmiştir. 

Hilmar Krüger, özellikle Behcetü'l-fe
tava'yı esas alarak XVII-XIX. yüzyıl Os
manlı şeyhülislamiarının milletlerarası 

hukuka dair verdikleri fetvalar üzerine 
bir çalışma yapmıştır (bk bibl) 
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[il AHMET ÖzEL 

BEHCETÜ'l-HADAİK 
( ~\.=)\~) 

Eski Anadolu Türkçesi'nin 
ilk dönemine ait bir vaaz kitabı. 
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Tam adı Behcetü'l-hadaik if mev'ize
ti'l-halaik olan eserin müellifi kesin ola
rak bilinmemektedir. Süleymaniye nüs
hasına göre (İbrahim Efendi , m. 354, vr. 
ı h) Nasırüddin b. Ahmed b. Muhammed 
tarafından kaleme alınmıştır. Keşfü '?=-


