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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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( ;;;, _:,1_).1 ..ç_,l::4ll ) 

Hanefi hukukçusu Bezzazi'nin 
(ö. 827 / 1424) 
fıkha dair eseri 
(bk. BEZzAZİ). 
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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-



zü '1- fetc'iva adıyla ayrıca neşretmiş (Di
yübend ı 3571 ı 938), kendi fetvalarını ise 
İmdadü'1-müftiyyin ismiyle yayımla
mıştır (Diyübend ı 3571 ı 938). Bu iki eser 
daha sonra Fetava-yı Darülculum-ı Di
yubend adı altında birleştirilerek birin
cisi cAzfzü '1- fe tava, ikincisi İmdadü '1-
müftiyyfn'den meydana gelmek üzere 
iki cilt halinde yeniden neşredilmiştir (Ka
raçi ı 383/ ı 964). Bunun ardından eser, 
Muhammed Rıza Osmani tarafından göz
den geçirilerek Muhammed Şefi'in Pakis
tan'da verdiği fetvaların da ilavesiyle tek
rar yayımlanmıştır (l-ll, Kara çi 1396- ı 3971 

ı976-ı977). Bu baskıda Azfzürrahman'ın 
1475, Muhammed Şefi'in 968 fetvası yer 
almaktadır. Karl Muhammed Tayyib bu 
edisyandaki bazı bölümlerin sistematik 
bir şekilde. bazılarının ise rastgele tas
nif edilmiş olduğunu . edisyon standar
dının da beklenen seviyeye ulaşamadığını 
ifade etmektedir (Fetava-yı DarütuLam-ı 
Diyabend, I. 29). 

Fetava-yı Darü1culum-ı Diyubend, 
sadece İslam hukukunun modern çağ
daki gelişimini göstermesi bakımından 
değil aynı zamanda Güney Asya müslü
manlarının içtimaf, iktisadi ve siyasi ta
rihini yansıtması açısından da önemli bir 
kaynaktır. Fürü-ı fıkıh konularına göre 
düzenlenmiş soru ve cevaplardan mey
dana gelen eserde meselenin kimin ta
rafından ve hangi tarihte sorulduğu kay
dedilmemektedir. Halbuki bu bilgiler çe
şitli problemierin gelişim sürecini değer
lendirmede faydalı olacaktı. Zira fetva
ların verildiği dönem Güney Asya müs
lüman toplumu için çok kritik bir dönem
di. Batı'nın siyasi hakimiyeti, bilim ve 
teknolojisinin etkisiyle dini ve içtimal 
kimlik krizine girerek yeni bir istikamet 
arayışına yönelen müslümanlar sayısız 
soru üretmeye başlamışlardı. Müftüler 
bu süreç içinde esas olarak tutucu kal
makla birlikte dini kavrarnlara önemli 
tanımlamalar getirmişlerdir. Bunlardan 
biri bid'at kavramıdır. Teknolojik icatlar 
ve yeni içtimal tatbikat, dine sonradan 
sokulan ve din gibi benimsenen bu uy
gulamalardan ayırt edilmiştir. 

Diyübend Darülulümu fetvaları kurum
laştırarak İngiliz mahkemelerinin karşı
sına rakip olarak çıkmıştır. Bu fetvalar, 
darülulümun dini meselelerde otorite 
konumuna gelmesine yardımcı olmuştur. 
Son zamanlarda Ziyaü'I-Hasan Farüki 
(The Deoband School and the Demand 
for Pakistan, s. 42-47), Barbara D. Meteaif 
(lslamic Reuival in British lndia : Deoband, 

s. 146-ı57) ve Muhammed Halid Mes'üd 

(Trends in the lnterpretation of lslamic Law 
in Nineteenth Century British lndia) tara
fından yapılan bazı araştırmalar eserin 
sırasıyla siyasi düşünce. dini- içtimal re
formlar ve İslam hukuk teorisi üzerinde
ki rolünün önemini vurgulamaktadır. 

Bunlardan başka Reşfd Ahmed Gangü
hf (Fetaua-yı Reşidiyye, Karaçi, ts .). Mah
mud Hasan Gangühf (Fetava-yı Maf:ıma
diyye, Kara çi ı 986) ve Nizameddin'in (Ni

?amü' 1- fetava, Diyübend ı 399 1 ı 979) fet
vaları da neşredilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Fetava-yı Darül'ulam-ı Diyübend (nşr. Mev
lana Muhammed Zafırüddin) . Diyubend 1962, 
I-XV ; a.e. (nşr. Muhammed Rıza Osmani), Ka· 
raçi 1396-97 /1976 -77, 1·11 ; Ziauı Hasan Faru
qi, The Deoband School and the Demand for 
Pakistan, Bombay 1963, s. 42-47; Muhammed 
Khalid Masud, Trends in the lnterpretation of 
lslamic Law in 1'/ineteenth Century British In· 
dia (yüksek lisans tezi. ı969). McGill University· 
Canada; Barbara D. Metcaıf. /slamic Revival 
in British lndia: Deoband, Princeton 1982, s. 
146-157. r-.;:ı 

• MuHAMMAD KHALID MAsuo 

1 FETAVA-yı EBÜSSUÜD EFENDi 
1 

L 

Şeyhülislam 

Ebüssuüd Efendi'nin 
(ö. 982/1574) 

fetvalarını bir araya getiren eser. 
_j 

Kanünf Sultan Süleyman ve ll. Selim 
devirlerinde aralıksız otuz yıl şeyhülis

lamlık yapan Ebüssuüd Efendi'nin fet
valarını. biri ülkedeki bütün kadıları bağ
layan fetvalar. diğeri onun bir müftü 
olarak dini konularda sorulan sorulara 
verdiği cevaplar olmak üzere iki gruba 
ayırmak mümkündür. Birinci gruba gi
renler "fetva-yı şerffe" adıyla padişaha 
sunulup tasdik edildikten sonra, devlet 
başkanının ictihadf meselelerden birini 
tercih etmesi durumunda onunla işlem 
yapılacağı prensibi gereği (Mecelle, md. 
ı 80 ı) imparatorluktaki bütün kadıları 

bağlayıcıdır. Ma'ruzat'ta yer alan Ebüs
suüd'a ait fetvalarla kanün-ı cedfdin nü
vesini teşkil eden fetvalar, Budin Kanun
namesi'nin mukaddimesi olarak kaydedi
len ve mfrf arazinin esasını tanzim eden 
fetvalar, gedik, icareteyn, istibdal gibi 
konulara ait fetvalar bu gruba girmek
tedir. Bu tür fetvalar kanunnameler gi
bi hukuki mevzuat arasında yer almış 
ve günümüzdeki ictihadı birleştirme ka
rarlarının fonksiyonlarını ifa etmiştir. 

Ebüssuüd Efendi'nin bu fetvaları, Os
manlı Devleti'nin son zamanlarına ka
dar yapılan bütün hukuki düzenlemele-

F8AVA-yı EBÜSSUÜD EFENDi 

re temel teşkil etmiştir. Mesela vakıf 
müessesesinin zirveye ulaştığı bir dö
nemde Ebüssuüd Efendi vakıflarda ge
dik meselesini araştırarak çalışmasını 

bir risale içerisinde Kanuni'ye fetva-yı 
şerffe şeklinde arzetmiş ve Osmanlı Dev
leti'nde asırlarca uygulanan. bazan fay
dalı, bazan da zararlı sonuçlar doğuran 
gedik hakkının temeli Ebüssuüd 'un bu 
fetvası ile atılmıştır (Ebüssuüd Efendi, Fe· 

tava, Süleymaniye Ktp., ismihan Sultan. 
nr. 223, vr. ı 33b- 1 36•; Akgündüz, Osman· 
lı Kanunnamele ri, N, 105- 12 ı). 

Yine mfrf arazi rejimi, Ebüssuüd Efen
di'nin bütün kanün-ı cedfd nüshalarının 
baş tarafında zikredilen fetvalarında her 
yönüyle açıklanmıştır. Hatta Budin Ka
nunnamesi'nin mukaddimesinde mfrl 
arazi meselesi fetva şeklinde açıklandı
ğı gibi ll. Selim devrinde hazırlanan Üs
küp Kanunnamesi'nin mukaddimesinde 
de konu çok açık biçimde ve fetva tar
zında beyan edilmiştir (BA, TD, nr. 449, 
s. 2; Ebüssuüd Efendi, Fetaua, Süleyma
niye Ktp., Girullah Efendi, nr. 968, vr. 3b-
6b; Akgündüz, Osmanlı Kanunnamele ri, 

N, 76-9 ı) . Ayrıca süfiler. kızılbaşlar ve 
Şiiler'le ilgili fetvaları ile malikane- diva
nf sistemi ve Osmanlı vergi hukukunu 
yakından ilgilendiren öşür ve aksarnı 

hakkındaki fetvaları Osmanlı hukukun
da derin izler bırakmıştır. 

Ebüssuüd'un birinci gruba giren fet
valarını diğer fetvalarından ayıran en 
önemli özellik, bunların cevaplarının kı
saca "caizdir" veya "caiz değildir" şek
linde olmayıp bazan müstakil bir risale 
teşkil edecek tarzda gerekçeleri ve de
lilleriyle birlikte geniş olarak verilmesidir. 
Mesela onun nakit para vakfının meşrü 
olduğunu ileri süren ve Çivizade Muhyid
din Mehmed Efendi'nin aksi yöndeki gö
rüşlerini tenkit eden fetvası nakit para 
vakfı hakkında müstakil bir monografi 
gibidir. İmam Birgivf'ye karşı yine aynı 
konuda kaleme aldığı fetva da müstakil 
bir risaıe olarak basılmıştır. Sorulan soru 
ile ilgili fıkıh kitaplarında farklı görüşler 
ortaya atılmış ve Ebüssuüd da bunlardan 
birini tercih etmişse bunun delillerini et
raflı şekilde fetvalarında aksettirmiştir. 

Bu hususta Ebüssuüd Efendi'nin İslam 
hukukuna ve Osmanlı uygulamasına kat
kısı çok önemlidir (Ebüssuüd Efendi, Feta
va, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 
ıı77, vr. 158•-ı6Jb; a.mlf., Risale ff va~· 

{i'l-men~ül, Süleymaniye Ktp ., Bağdatlı 
Vehbi Efendi, nr. 477 / 2. vr. J b-ıOb; Ak
gündüz, İs lam Hukukunda ve Osmanlı Tat· 

bikatında Vakıf Müessesesi, s. 151- ı 58). 
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