
ları ·da (mesela yol kesme) bu bölüme yer
leştirilmiştir. 

Osmanlı döneminde kad ı ve müftüler 
tarafından yaygın biçimde kullanılan ve 
başta Süleymaniye olmak üzere çeşitli 

kütüphanelerde çok sayıda yazma nüs
hası bulunan eser (Yakıt, s. 3 ı) Bu tak'ta 
ve istanbul'da aynı tarihte 1 ı 281 ) iki cilt 
halinde yayımlanmıştır. 
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FETAVA-yı AZIZI 
( .s :r.J .s.ıb ) 
Hindistanlı alim 

Alıdülaziz ed-Dihlevi'nin 
(ö. 1239 / 1824) 

fetvalarını bir araya getiren eser. 
_j 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde ingiliz yö
netimi altındaki Hint müslümantarına 
önderlik etmiş olan meşhur alim Abdü
Iaziz ed-Dihlevi'nin günlük hayatta kar
şılaşılan birçok mesele hakkında muha
tap olduğu sorulara verdiği fetvaların. 
yazdığı risaleler veya yaptığı yazışma

ların Mevlana Halilürrahman Burhan
pQri tarafından iki cilt halinde derlen
miş bir koleksiyonudur (Delhi 131 ı- ı 3 ı4 , 

1 3 3 2-134ı) 

Fetiiuii-yı 

Anl~ara uf'n in 

ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

Serez, nr. 1155) 

Bazıları özel konulara dair fetvaları 

ihtiva eden on iki risalenin de yer aldığı 
ve muhteva bakımından klasik fıkıh ki
taplarından daha kapsamlı olan Fetd
vd - yı cAzizi fıkıh meseleleri yanında tef
sir, hadis, akaid, tasawuf. tıp ve astro
nomi gibi ilimiere dair fetvaları da ihti
va etmektedir. Çoğu Farsça, az bir kıs
mı Arapça olan fetvalardan inanç esas
larıyla ilgili olanlar ağırlıktadır. Bunları 

sırasıyla ibadetler. muskalar, Şia ve aile 
hukukuna dair meseleler takip etmek
tedir. Eserde hıristiyanlar tarafından yö
neltilen bazı sorulara verilmiş cevapla
ra da rastlanmaktadır (mesela bk. I, ı 48 

vd.). Fetvalarda kaynak olarak klasik fı
kıh kitaplarından ziyade hadisiere baş
vurulduğu. dolayısıyla eserin başların

da hadis tenkidi ve tefsirine dair bazı 
teknik meselelere yer verildiği görül
mektedir. 

Daha sonra kaleme alınan fetva mec
mualarına bir örnek teşkil eden eserin 
ı. cildi Mevlevi Muhammed Newab Ali 
ve Mevlevi Abdülcelil tarafından Urdu
ca 'ya çevrilmiştir (Haydarabad - Dekken 
ı 3 ı 3: Kanpür ı 3 ı 3) Bunun ardından M ev
levi Abdülvecid GazipQri de eseri Sürı1r-i 
<Azizi el-ma c rı1f Fetava-yı cAzfzi adıy
la iki cilt halinde Urduca'ya tercüme et
miştir (Kanpür 1322 - 1323). Ayrıca daha 
önceki neşirlerde görülen eksiklikleri ta
mamlamak için eserin yeniden düzen
lenmiş tek ciltlik bir baskısı daha yapıl
mıştır (Karaçi 1980). Ancak bu baskı da 
bazı tahkik ve tasnif hatalarından uzak 
değildir. Mesela akaide, Şii- Sünni tartış
maları ve muskalara dair bazı fetvalar 

· tasawufla ilgili kısma dahil edilmiştir. 

FETAVA-yı AZiZi 

Seyyid Ahmed Han'ın AlJkdm-ı Taedm-ı 
Ehl-i Kitdb adlı eserinde iktibas ettiği 
fetvatarla (s. 29, 37, 51) Fetava-yı cAzi 
zf'de mevcut fetvalar(! , I 04, ı 17 ; ll, 85) 
arasında bir karşılaştırma yapıldığında 
ikincisindeki hata ve eksiklikler hemen 
göze çarpmaktadır. Seyyid Ahmed Han'ın 
iktibas ettiği bir fetva ise (s 22) Fetd
vd-yı cAzizf'de yoktur. Bunun sebebi, 
Ahmed Han'ın Hoca Muhammed Veliy
yullah GazipQri tarafından muhafaza edi
len orüinal fetva nüshalarına ulaşabilmiş 
olmasıdır. Bunlar, eserin ciddi bir ten
kitli neşrine olan ihtiyacın hala giderile
mediğini göstermektedir. 

Fetvaların veriliş tarihleriyle soru sa
hiplerinin adlarının derleyici tarafından 
metinden çıkarılmış olması ve tasnifte 
kronolojik sıra gözetilmemesi Fetava-yı 
cAzfzf'nin değerini kısmen azaltmak
taysa da eser, Güney Asya müslüman
larının varlık savaşı verdikleri kritik bir 
döneme ışık tutan önemli bir siyasi ve 
sosyal tarih kaynağıdır. Mesela A. A. 
Rizvi bu dönemin sosyal, dini, iktisadi 
ve siyasi tarihi ve önemli şahsiyetleri

nin biyografileriyle ilgili olarak bu ese
re başvurmaktadır (Shah 'Abd al- 'Aziz, 
s. 174-224). Yine Aziz Ahmed (lslamic 
Modernism, s. 19-25), Mücib Eşref (Mus· 
lim Attitudes towards British Rule, s. 122), 
B. Daly Meteaif (Islamic Revival in Brit· 
ish !ndia, s. 46-48, 50-52) ve Muhammed 
ikram (RQd·i Kevşer, s. 59 ı) gibi araş
tırmacılar da Hint müslümanlarının Ba
tı sömürgeciiiğine tepkilerini değerlen
dirirken bu esere atıfta bulunmakta
dırlar. 

Abdülaziz ed- Di h levi' nin ingiliz işgali 
altındaki Hindistan topraklarını darül
harp ilan eden fetvası en çok tartışılan 
fetva olmuştur (Fetava-yı cAzfzf, 1, 17, 33 

Fetaua·yı 

'Azfzi'nin 
ı. cildinin 

kapağı 

(Delhl 1322/ 19051 
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FETAVA-yı AZTZT 

vd., 11 5 vd., 162 vd) Hintliler'in İngiliz
ler'e karşı başlattıkları 1857 ayaklan
masının ana sebeplerini değerlendiren 
W. W. Hunter, bu fetvaya atıfta buluna
rak Hindistan'ı darülharp ilan eden Ab
dülaziz ed-Dihlevi'nin İngilizler'e karşı 
ci had açtığını belirtmektedir (The lndian 

Musalmans, s. 104) Seyyid Ahmed Han 
ise Dihlevi'nin cihad lehinde fetva verdi
ğine dair iddiayı yalanlamakta ve Hun
ter'ın kelime kelime iktibas ettiğini söy
lediği bu fetvanın Fetô.vô.-yı 'Azfzf'de
ki metinle (1. ı 7 ; ayrı ca bk. Il , 88) uyuş
madığını belirtmektedir (Esbab-ı aega
vet-i Hind, s. 17). Ahmed Han buna kar
şılık Abdülaziz ed -Dihlevi'nin müslüman
ların İngilizce öğrenebileceğine, İngiliz 
okullarına gidebileceğine ve onların ida
resindeki kurumlarda çalışabileceğine 

dair fetvaianna işaret etmektedir (Fet~
v~·yı 'Azfz~ I. 195- ı 96). Üzerinde önem
le durulan fetvalardan biri de Hinduizm'
de mevcut bazı inançtarla semavi din
lerdeki benzerleri arasında yapılan mu
kayeselere dayanılarak Hindülar'ın Ehl-i 
kitap olduğunu ileri süren fetvadır (a.g.e., 
I, 140-I4ı) 

Fet{ivô.-yı 'Azfzf Hint müslümanları
nın siyasi düşünceleri üzerinde büyük 
tesir icra etmiştir. Ulema, Batı sömür
geciliğine karşı verilen bağımsızlık mü
cadelesinde öncü rolü aynadıkları yönün
deki iddialarına delil olarak yukarıdaki 
fetvayı göstermektedir (Seyyid Muham
med Miyan, ll , 86-90) İslam ]i3irliği'nin 
(Muslim League) iki ulusluluk teorisine 
karşı çıkan milliyetçi Hint müslümanları 
ise idareyi gayri müslimlerle paylaşma

l arı halinde ülkenin darülislam hükmü
ne gireceği yönündeki iddia larına bu fet
vayı delil göstermektedirler (H. Ahmed 

ii'-~ 1 

if';.' 

Medeni, ll, 1 ı ; Müşirülhak, Me?heb ôr Ce
dfd ?i h n, s. 46-7 ı) . 
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Hanefi hukukçusu Bezzazi'nin 
(ö. 827 / 1424) 
fıkha dair eseri 
(bk. BEZzAZİ). 
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Diyubend 
fetva ları n ı n 

topland ı ğı 
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FETAVA-yı DARÜLULÜM-ı 
DİYÜBEND 

( ~y_J ~j.ıi)J ..ç_,b ) 

Diyı1bend Darülulı1mu 
müftülerinden bazılarına ait fetvaları 

bir araya getiren 
iki ayrı koleksiyonun adı. 

_j 

Hindistan' ın Utar Pradeş eyaleti Se
harenpür idari bölgesine bağlı Diyübend 
(Deoband) kasabasında kurulan (30 Ma
yıs 1866) darülulüma, İngiliz hakimiyeti 
altındaki Hint müslümanları hızla deği
şen şartlarından kaynaklanan dini, hu
kuki, siyasi, içtimaT ve iktisadi mesele
lerle ilgili sorular yönettmeye başlamış
lard ı. Başlangıçta bu soruları darülulüm
daki bazı alimler cevaplandırırken daha 
sonra fetva yetkisi Mevlana Muhammed 
Ya'kub ve ardından Reşid Ahmed Gan
gühi'ye verildi. Ancak soruların artması 
üzerine 131 O ( 1892) yılında bir darülifta 
şubesi kuruldu. Burada Azizürrahman 
(ı 892- ı 927), Mevlana İ'zaz Ali. Riazüd
din, Muhammed Şefi' , Muhammed Se
hO!, Mevlana Kifayetullah, Faruk Ahmed, 
Mehdi Hasan, Mahmüd Hasan Gangü
hf ve Nizameddin ( 1966- ?) gibi meşhur 
müftüler hizmet verdiler. 

Başlangıçta fetvalar soruların yazılı 

olduğu evrakın altına kaydedilir, bazan 
da bunların birer kopyası alınırdı. Darülif
ta bu uygulamayı, fetvaların düzenli bir 
şekilde kaydedilip birer kopyalarının çı
karılmaya başlandığı 1911 yılına kadar 
sürdürdü. 1928'de fetvatarla ilgili ayrın
tı lar da kayda geçirilmeye başlandı. An
cak kayıtlar hiçbir tasnif yapılmadan so
ruların takdim sırasına göre tutuluyor
du. 1955 yılında fetvaların Mevlana Mu
hammed Zafirüddin'in gözetiminde tas
nifi için bir şube oluşturuldu . Mevlana 
Muhammed Zafirüddin bu çalışmalar 

sonunda ilk müftü Azizürrahman tara
fından verilen fetvaları Fetô.vô.- yı Dô.
rül'ulum-ı Diyılbend başlığı altında on 
beş cilthalinde neşretti (Diyübend ı 962; 

Karaçi ı 986) . Bu fetvalarda Hanefi mez
hebi esas alınmıştır. Bir tek alimin ver
diği fetvaların bu kadar geniş hacimli bir 
eser oluşturması darülulümdaki müftü
lerin iş yoğunluğu hususunda bir fikir 
vermektedir. 

Azizürrahman' ın fetvaları, daha önce 
aylık dergilerden eJ-Müftf'nin 1934-1942 
yılları arasındaki sayılarında Muhammed 
Şefi' in editörlüğünde sekiz ciltlik bir se
ri halinde yayımlanmıştı. Muhammed Şe
fi bu fetvalardan yaptığı seçmeleri 'Azf-


