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~ MusTAFA YAYLA 

FETAVA-yı REŞİDİYYE 

( "t--;..) i.S_ıb ) 

Mevh1m1 Reşid 
Ahmed Gangil.hi'nin 

(ö. 1905) 
fetvalarını bir araya getiren eser. 

_j 

Diyübend Darülulümu' na bağlı resmi 
bir darülifta kurumunun açıldığı 1892 yı
lından önce Gangühi'nin darülulüm müf
tüsü sıfatıyla verdiği fetvaları ihtiva et
mektedir. Reşld Ahmed, Nakşibendiyye 
tarikatı ile yakın münasebeti olan, muh
telif alimierin yetiştiği bir sülaleye men
suptur. 1887 Hint ayaklanmasında in
gilizler'e karşı olduğu için bir süre hap
sedildL Mevlana Muhammed Kasım Na
nevtevl ve Hacı İmdadullah ile birlikte 
XIX. yüzyıl Hindistan dini düşüncesinde 
önemli yeri olan yenilikçi harekete kat
kıda bulunmuştur. Diyübend Darülulümu 
ile Seharenpür'da Mezahirü'l-ulüm Med
resesi'nin açılmasında da önemli rol oy
namış ve bu iki kurumda müderrislik 
yapmıştır. 

1866'da darülulüm faaliyete başla

dıktan kısa bir müddet sonra müslüman 
halk dini, siyasi, hukuki ve iktisadi me
selelerle ilgili olarak bu kuruma sorular 
sormaya başladı. Başlangıçta Diyübend'
de görevli birçok müderris sorulara ce
vap bulmaya çalışırken sonradan bu so
rumluluk sadece Gangühi'ye verildiği için 
1880-1908 yıllarında verilen toplam 1173 
fetvanın çoğu bizzat Reşid Ahmed'e ait-

tir. Aynı zamanda kendisinden sonra bu 
görevi üstlenen Müftü Azizürrahman ve 
Mevlana Eşref Ali Tehanevi'yi yetişti

ren Mevlana Reşid Ahmed, fıkıh alanın
daki derin ilmi dolayısıyla çağdaşları ta
rafından "fakihü'n-nefs" lakabıyla anıl
mıştır. 

Eserde yer alan fetvalar genellikle çok 
kısa olup konu üzerinde ayrıntıya giril
mediği gibi diğer fıkıh ulemasının görüş
leri de zikredilmemiştir. Öte yandan sa
dece sorular kaydedilmiş, bunların kimin 
tarafından ve ne zaman sorulduğu be
lirtilmemiştir. 

Fetô.vô.-yı Reşidiyye, XIX. yüzyılda Di
yübendi ekolünün fıkhi ve kelami me
selelerdeki tavrını yansıtması bakımın
dan önemli bir kaynaktır. Bu ekolün et
ki alanını genişletme ve yenilikçi doktri
nin propagandasını yapma yönünden 
de iyi bir hizmet görmüştür. Eser ayrı
ca müslümanların İngilizler ve Hindülar 
karşısında siyasi, içtimai kimliklerini or
taya koyan bir rehber konumunda ol
muştur. 

Darülulümun resmi yayını olarak neş
redilmemekle birlikte zaman içerisinde 
konulara ve bölümlere göre tasnif edi
lerek birÇok defa basılan Fetô.vô.-yı Re
şidiyye'nin en son baskısı Te'lifô.t-ı Re
şidiyye adlı koleksiyonun içinde gerçek
leştirilmiştir (Lah or ı 987). 
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FETAVA-yı RIZVİYYE 
( "t~.) i.S_ıb ) 

Mevlana Ahmed 
Rıza Han Birilvi'nin 

(ö. 1921) 
fetvalarını bir araya getiren eser. 

_j 

Mevlana Ahmed Rıza Han 1886 yılında 
Ray Bereyli'de (Rai Bareilly) doğdu . Dini 
tahsilini babası Mevlana Ali Naki Han'ın 
yanında yaptı. 1880'de babasının ölü
münden sonra müftülük makamına geç
tL Birçok defa hacca gitti ve Haremeyn 
ulemasıyla bilgi alışverişinde bulundu. 

FETAVA-yı RIZViVYE 

"BiriM ekolü" diye tanınan Hindistan'
daki Ehl-i sünnet ve'l-cemaat ulema 
grubunun müftüsü olarak şöhret yaptı. 
Kanpür Nedvetü'l-ulema ve Diyübend 
Darülulümu alimlerine karşı şiddetli bir 
muhalefet yürüttü. 1904'te resmen açı
lan darüliftadaki çalışmalarında Mevlana 
Zaferüddin ve Mevlana Emced Ali ken
disinin en büyük yardımcıları olmuştur. 

Tam adı el- cAtô.ya'n-nebeviyye fi'l 
fetô.va'r-Reiaviyye olan eser başta ye
di cilt olarak planlanmışsa da daha son
ra verilen fetvaların ilavesiyle on iki cilt 
halinde tamamlanmış, fakat tamamı he
nüz basılmamıştır. Her cildin düzeni fark
lı olan eserin ilk iki cildi yazarın sağlı
ğında neşredilmiş olup diğerleri ancak 
1980' den sonra yayımlanmaya başlan
mıştır. Bu gecikmenin başlıca sebebinin 
Diyübendi ve Birilvi ekaileri arasındaki 
çekişme olduğu belirtilmekte ve birinci
sine mensup yayıncıların eseri basma
makta direndikleri ileri sürülmektedir. 
Tesbit edilebildiği kadarıyla Fetô.vô.-yı 

Rıiviyye'nin yayımlanan ciltleri şunlar
dır: 1, Lahor, ts., Bombay 1984, Karaçi 
1989; ll, Sambhal, ts., Karaçi 1991; lll, 
Sambhal, ts., Kara çi 1990; IV, Ram Na
gar, Nini Tal 1986, Kara çi 1990; V, La
hor 1972; VI, Mübarekpür 1981, Karaçi, 
ts. ; VII, Mübarekpür 1987, Karaçi 1988; 
X, Bisalpür, Pilibhit, ts.; Xl, Bereyli 1981. 

Lahor Rıza Vakfı (Rada Foundation), ko
nularına göre yeniden tasnif edilen ve 
Arapça metinlerin Urduca tercümelerini 
de ihtiva eden eserin yeni bir baskısını 
başlatmıştır. Üzerinde tarih bulunmayan 
ilk cildi 1992'de yayımlanan bu koleksi
yonun yirmi cilt kadar olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Fetô.vô.-yı Rıiviyye'deki fetvaların bir 
kısmı çok hacimli olup bu fetvaların ba
zıları müstakil kitap halinde de yayım

lanmıştır. Bunlar arasında ed-Devletü'l
Mekkiyye bi'l-meddô.ü'l-gaybiyye ve 
Hüsô.mü'l-Harameyn en meşhurlarıdır. 
Fetô.vô.-yı Rıiviyye, Rıza Han'ın ictihad 
kabiliyeti ve Hanefi fıkhına hakimiyeti
ni göstermesi yanında dönemin Hindis
tan'ının sosyal tarihi açısından da önem
li bir kaynak mahiyetindedir. Ayrıca onun 
devrin dini ve içtimai meselelerine yak
laşımı, bid'at ve sünnet gibi kavramla
rı tahlil edişi, Hindistan'daki reformcu 
ve muhafazakar görüşlerin anlaşılması
nı kolaylaştırmaktadır. Eserin en mü
him tarafı ise Birilvi ekolünün fıkhi ter
cihlerinin sistemleştirilmesine olan kat
kısıdır. 
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