
MAHMÜD HAMZA 

kelami'l-mühmel(Beyrut 1306). 3. el
Fera'idü'l-behiyye ii'l-]fava'idi'l-fı]fhiy
ye ( Dımaşk 1298. ı 986) . Mecelle'nin ilk 
kitabının neşrinden on yıl sonra Kadi
han'ın Fetdva'sından ihtisar edilerekya
zılan eser Mecelle'den sonra kaleme alı
nan ilk kavaid kitaplarındandır. 4. et-Ta
ri]fatü '1-vazıJ:ıa ile'l-beyyinati'r-raciJ:ıa 

(Tercif:ıu'l-beyyinat) (Dımaşk 1300) . Mu
hammed Bahaeddin tarafından el-Bey
yinatü 'r-raciha ii 't-tarika ti '1-vazıha 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 
1328). s. el-Burhan 'ala be]fa'i mülki 
Beni 'Oşman ila d.tıiri'z-zaman (Beyrut 
1308) . Eseri Bereketzade İsmail Hakkı Be
ka-yı Saltanat-ı Osmaniyye adıyla Türk
çe'ye tercüme etmiş (İstanbul 1332), bu 
tercüme Ahmet Sürün tarafından Latin 
harfleriyle de yayımlanmıştır (Hilafet Ri
saleleri, haz. İsmail Kara, istanbul 2002, 
1, 261-282). 

Mahmud Hamza'nın diğer eserleri de 
şunlardır: izaJ:ıu'l-ma]fal fi'd-dirhem 
ve'l-miş]föl(Dımaşk I 303): Rei'u'l-gışa 

ve 'an a{ı~i'l-ücreti'ale't-tilô.ve ( Dımaşk 
1303); TaJ:ırirü'l-ma]fale ii'l-J:ıaylule ve'l
keiale ( Dımaşk 1301 ); TuJ:ıietü .'l-esmô.' 

Ii-m eviidi aJ:ıseni'l-a{ılô.]f ve 't-tıbô.' (Dı
maşk 1301 ); Tercüme tü ta'allümi'l-J:ıô.
li'l-mu{ıtaşar(Dımaşk ı3ı3) ; Risô.lefi 
]fava'idi'l-ev]föi (Dı m aşk 1288) ; Mesô.'i
lü '1-ev]fai ( Dımaşk 1295); el-Fetô.va'n
na?m ( Dımaşk 1326); Fetva'l-{ıavaş ii 
J:ıilli ma şide bi'r-raşô.ş ( Dımaşk 1303); 

el-Fetô.va '1-MaJ:ımudiyye ( el-f:/amzaviy
ye) (1-11); el-'A]fidetü'l-İsldmiyye (esere 
Ahmed b. Abdü lganl İbn Abidin el-Hiba
tü'L-ilahiyye bi'L-'akideti'L-İslamiyye adıy
la bir şerh yazmıştır); 'Unvanü'l-esanid; 
el-Ecvibetü'l-mümçlat 'ala es'ileti'l-]fu
çlô.t (Zirikll son dört eserin de basıldığın ı 
belirtir); Mecmu'ô.tü resô.'il ( Dımaş k 

ı 303; ş u on risaleyi ihtiva eder : Keşfü 'L
mücane 'ani'l-gusl fi ' l-icane, Mişbat;u'd
diraye fi ıştılaf:ıi'L-Hidaye, Keşfü 's-sütD.r 
'an şıf:ıf:ıati'L-mühayatfi'L-me'cD.r, en-/'fD.
rü'L-Lami' fi uşD.Li 'L-Cami', UrcD.ze fi fenni 'L
firase, Taşf:ıff:ıu'n-nukül f[ sima'i da'va 'L
mer'e bi 'L-külli 'L-mu'accel ba'de'd-dui]D.l, 
Tenbfhü'L-I]avaş 'ala enne'l-im:la'e fi'L-f:ıu
dD.d la fi'L-kışaş, et-Taf:ırlr fl çiamani'L-amir 
ve 'L-me'mD.r ve'L-ecir, et-Te{avuz {i't-tena
kut, Risaleff l]aleli 'L-mef:ıaçiır ve 's-sicillat; 
bunlardan et-Tefavut fi't-tenakut Bereket
zade İsmail Hakkı tarafından Tenakuz-i Fık
hf adıyl a Türkçe'ye tercüme edilmiştir 1 is
tanbul 1308 ]; diğer eserleri için bk. Zey
dan, 11, 166-168; Abdürrezzak ei-Baytar, lll , 
14 73-14 7 4; M. Cem ll eş-Şattl, s. 16- ı 7). 
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MAHMUD HASAN DIYUBENDI 
(IS~~~ ı:r> ~~) 

(1851-1920) 

Hint alimi ve fikir adamı. 
_j 

Uttar Pradeş eyaJetine bağlı Bireli (Ba
reilly) kasabasında doğdu. Şeyhülhind un
vanıyla meşhurdur. İlk eğitimini Arap dili 
ve Cahiliye şiiri üzerindeki eserleriyle 
tanınan babası Zülfikar Ali' den. amcası 
Mehtab Ali'den ve bölgedeki diğer hoca
lardan aldı. 1866'da kurulan Diyubend 
Medresesi'nin (Darülu!Om-i DiyObend) ilk 
öğrencisi oldu. 187S'te aynı medreseye 
müderris olarak alındı ve burada çeşitli 
aralıklarla uzun yıllar ders verdi. 

1877 yılında çıktığı hac seyahati esna
sında, Hindistan'dan Hicaz'a hicret etmiş 
bulunan alimlerden muhaddis Abdülga
nl Müceddidl'den hadis, Çiştiyye tarikatı 
şeyhi İmdadullah Tehanevl'den tasawuf 
dersleri ve hilafet aldı. Hac dönüşünde 
medresedeki vazifesine devam eden 
Mahmud Hasan 1888'de başmüderris, 
hocası Reşid Ahmed Genguhi'nin vefatı 
üzerine 190S'te rektör oldu. Onun faali
yetleri sonunda medrese oldukça geniş
ledi ve ünü Hindistan dışına taştı. Buraya 
Afganistan, Türkistan, Buhara, Yemen ve 
Endonezya gibi bölgelerden öğrenciler 
gelmeye başladı. Mahmud Hasan, özel 

olarak yetiştirdiği talebelerine önce ule
ma arasında birlik oluşturulması amacıy
la Cem'iyyetü'l-ensar'ı (ı 909), ardından 

İngiliz eğitim sisteminin din yönünden 
bıraktığı olumsuz etkilerden gençleri ko
rumak üzere Nezaretü'l-maarifi'l-Kur'a
niyye'yi ( 19 13) kurdurdu. Ayrıca Batı tar
zında okullarla klasik tarzda eğitim veren 
medreseler arasındaki metot ve zihniyet 
farkını azaltmak maksadıyla modern bir 
eğitim kurumu olan Mohammadan Ang
lo- Oriental High School (Aiigarh Koleji) ile 
DiyGbend Darülulum'u arasında hoca ve 
öğrenci değişimi anlaşmasını imzalattı. 

Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve 
Balkan savaşları sırasında ( 19 I 1-1913) 

Mahmud Hasan Darülu!Gm-i Diyubend'i 
geçici olarak tatil etti; başta arkadaşları 
ve talebeleri olmak üzere müslümanları 
Osmanlılar'a yardıma çağırdı. Bu durum 
Hindistan'daki İngiliz idaresini yıpratmak 
için de iyi bir fırsattı. Mahmud Hasan iş
lerini daha kolay yürütebiirnek amacıyla 
Delhi'ye yerleşti. Güvendiği talebelerine 
Afganistan sınırındaki Yağıstan'da as
keri bir kamp kurdurdu. Öğrencisi Ubey
dullah Sindi'yi siyasi destek aramak ve 
gerekli organizasyonu yapmak için Afga
nistan'a gönderdi ( 1915) . Sindl, Afganis
tan'da diplomatik faaliyetlerde bulundu 
ve sürgünde kurulan Hint hükümetinin 
Hindistan'dan sorumlu bakanı oldu. 

191 S'te ikinci defa hacca giden Mah
mud Hasan Mekke'de Hicaz Valisi Galib, 
Medine'de Harbiye Nazırı Enver ve Bah
riye Nazırı Cemal paşalarla görüştü. Hi-

Mahmüd Hasan ' ın el yazısıyla Mevlana Fethuddin'e yazd ı 

ğ ı mektubun son kı smı (Abdürreşid Erşad , Bis Barey Mü
se/man, s. 303) 



caz'dan mücahidlerin bulunduğu Vağıs
tan'a gitmek istediyse de Ruslar'ın geçiş 
yollarını kapatması üzerine buna muvaf
fak olamadı. Mekke' de ilmi faaliyetlerine 
devam etmeye çalışan Mahmud Hasan, 
Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in Osmanlı 
Devleti'ne karşı isyanısırasında tutuklan
dı (Ekim ı 916). Buna gerekçe olarakisya
na dini bir hüviyet kazandırmak için çıka
rılan fetvayı imzalamaması gösteriise de 
asıl sebebin İngilizler aleyhine yürütülen 
faaliyetlere aktif biçimde katılması oldu
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim hemen ar
dından üç arkadaşıyla birlikte İngilizler'e 
teslim edildi ve Kahire'deki savaş suçlu
ları kampına. buradan da Malta'ya götü
rüldü (2 ı Şubat ı 9 ı 7). Olay Hindistan'da 
duyulunca İngiliz hükümeti aleyhine ya
pılan gösterilerde onun serbest bırakıl
ması istendiyse de bu tepkiler İngilizler'i 
kararından vazgeçirmedi. Mahmud Ha
san Malta'da üç yıl kadar tutuldu ve 12 
Mart 1920'de üç arkadaşıyla birlikte Hin
distan'a gönderildi. 

İleri yaşına ve İngiliz hükümetinin uya
rısına rağmen Mahmud Hasan ülkenin 
çeşitli şehirlerine seyahatte bulundu. İn
giliz yönetimine karşı halkı uyarıcı konuş
malar yaptı. Kasım 1919'da oluşturulan 
Hilafet Komitesi'ni desteklediğini bildir
di. Bu komite bir toplantısında kendisine 
"Şeyhülhind" unvanını verdi. Aligarh Ko
leji'nin İngiliz yanlısı politikalardan vaz
geçmemesi üzerine Camia Milliyye İsla
miyye adıyla yeni bir üniversite kurulması 

fikrini destekledi ve 29 Ekim 1920'de bu 
üniversitenin açılışını gerçekleştirdi. Ali
garh'ta İngiliz hükümeti aleyhinde çok 
etkili konuşmalar yapan Mahmud Hasan 
bir soru üzerine İngiliz hükümetiyle bütün 
ilişkileri kesme fetvası verdi. 1919'da ku
rulan Cem'iyyet-i Ulema-yı Hind'in ikinci 
toplantısındaki (ı 9-2 ı Kasım ı 920) ko 
nuşmasında İngilizler'i İslam ve müslü
manların en büyük düşmanı olarak ilan 
etti. Toplantının sonunda onun Aligarh'
ta verdiği fetva SOO kadar alim tarafın
dan imzalanarak kamuoyuna bu kurulu
şun ortak fetvası şeklinde bildirildi. Mah
mud Hasan 30 Kasım 1920'de vefat etti. 
cenazesi Delhi'den Diyübend'e götürüle
rek burada defnedildi. 

Mahmud Hasan, Darülulüm-i DiyQ
bend'deki hocalığı sırasında bazı öğren
cilerle özel olarak ilgilenmiş, bunlar ileri
ki yıllarda Hint-İslam toplumuna büyük 
katkılarda bulunmuştur. Enver Şah Keş

miri. Eşref Ali Tehanevi, Ubeydullah Sin
di, Senaullah Amritsari. Şebbir Ahmed 

Osmani, kendisi hakkındaki Risô.1e-i Şey
l].u'1-Hind'in (Delhi ı 918) müellifi Kifaye
tullah Dihlevi, Hüseyin Ahmed Medeni. 
Muhammed İlyas Kandehlevi, Seyyid 
Muhammed Miyan ve Ahmed Ali Lahari 
onun bu talebelerinden bazılarıdır. 

Eserleri. 1. Edille-i Kamile . Ehl-i ha
dis ekolünden Muhammed Hüseyin Batal
vi'nin Hanefi mezhebindeki bazı mesele
lerin Kitap ve Sünnet'te delili bulunma
dığı iddiası üzerine yazılmıştır (Diyı1bend 
ı 875-1877 ]?] ). Müellif bu konuda daha 
sonra ortaya atılan sorulara cevap için de 
iza}J-u '1-Edille'yi kaleme almıştır (Mi
ret 1299/1882; Diyı1bend 1330/1912) 2. 
Taş}J-i}J--i Ebi Davud. Müellif, S ünen-i Ebi 
Davud'un matbu ve yazma nüshalarını 
inceleyerek musahhah bir nüsha meydana 
getirmiştir. Arapça olan bu çalışma 1318 
( 1900) yılında Delhi'de yayımlanmıştır. 3. 
MCu;J.ı]J_u'1-Fur~ö.n. 1909'da başlayıp 
Temmuz 1918'de Malta'da tamamladığı 
Kur'an tercümesi dir. İlk defa 1920 yılında 
Bicnôr'da basılan eser, Şah Abdülkadir 
ed-Dihlevi'nin Muçlı}J-u'1-K.ur'ô.n (Müzı/:ı- L 

Kur' an) adlı Urduca Kur'an tercümesinin 
bazı çıkarma, ilave ve sadeleştirilmelerle 
yeni bir düzenlemesidir. Tercüme Hindis
tan ve Pakistan'da birçok defa basılmış

tır. Mahmud Hasan eseri tamamlayınca 
tefsiri haşiyeler de yazmaya başlamış. 
fakat tamamlayamadan vefat etmiştir. 

Bu haşiyeler, Nisa süresinden sonrası ta
lebesi Şe b bir Ahmed Osmani tarafından 
kaleme alınarak Telsir-i 'Oşmô.ni adıyla 
neşredilmiştir (Bicnôr 1925). Afganistan 
Devleti Muçlı}J-u '1 - Fur~ö.n' ı esas alarak 
bir Kur'an tercümesi hazırlatmış ve Tel
sir-i 'Oşmô.ni'nin Farsça çevirisiyle bir
likte yayımlamıştır. Tercüme ve tefsir Kral 
Fehd'in başlattığı , çeşitli dillerde Kur'an 
mealieri bastırıp dağıtma programı içinde 
yüzbinlerce basılarak (Medine I 989) da
ğıtılmıştır. 4. Külliyyô.t-ı Şey{ıu'1-Hind. 

Farsça ve Urduca kaside, mersiye, met
hiye ve tarih manzumelerini içeren ki
tap müellifin talebesi Asgar Hüseyin ta
rafından DiyQbend'de neşredilmiş (ı 340/ 

ı 922). daha sonra Ebu Selman Şahcihan
püri kitabı bir giriş ekleyerek yeniden 
yayımiarnıştır (Karaçi I 994) 5. Jjô.şiyetü 
Mu{ıtaşari'1-me'ô.ni. Sa'deddin et-Tefta
zani'ye ait eserin ve iki şerhinin haşiyesi 
olup 1344'te (1925) Delhi'de, ardından 
birçok defaDelhive Karaçi'de basılmış
tır. 6. en-Nurü's-sari 'ala Şa}J-if:ıi'1-Bu
]].dri. Şaf:ıi}J--i Bu{ıari derslerinin Müştak 
Ahmed Pencabi tarafından yazıya geçi
rilmiş şekli olup 1963'te neşredilmiştir. 

MAHMUD - ı HAYRAN! 

Mahmud Hasan'ın diğer eserleri de 
şunlardır : e1-Ebvab ve't-teracim 1i-Şa
J:ıil:ıi'1-Bu{ıari, Cühdü'1-mu~ı1 ii tenzi
hi'1-mu'izzi ve'1-müzil, A}J-senü'1-~ura 
ii tavzi}J-i evşa~ı '1- 'ura, e1-Feyzü'1-cari 
1i-şer}J-i Şaf:ıi}J-i'1-Bu]].dri, İladat-ı Maf:ı
mud, e1-Verdü'ş-şezi 'ald Cami'i't-Tir

mi~i. 
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.li] ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

MAHMÜD-ı HAYHANi 
( o.si'.r-> ~~) 
(ö. 667 /1269) 

Anadolu Selçukluları devrinde 
Akşehir'de yaşayan siifi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Ölüm tarihinden hareketle XIII. yüzyılın 
başlarında doğduğu söylenebilir. Adının 
başındaki "seyyid" unvanı onun muhte-
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