
şekilde işlendiği bu son iki eserde Mo
liere'in Tartuffe'ünün büyük ölçüde etki
si vardır. Her iki eser de birçok yönden 
töre komedisine benzemektedir. 7. Za
vallı Gilbert yahut Bir Mahkumun Zev
cesi (İs tan bul 1307). Başarısız bir metod
ram olan bu eserde olaylar Paris 'te iki 
iş ortağı arasında geçer. Metin And bu 
oyunun Feraizcizade'ye ait olmadığı gö
rüşündedir ( TDI., sy 228 ]19701. s. 442) 
8. Persenk. 131 O' da ( 1894) Bursa· da 
kaleme alınan eser yazma halinde olup 
163 büyük varaktır (Millet Ktp., Ali Emi
ri. Sözlük, nr. ı 28). Yazar bu eserinde 
Türk dilinin Arapça ve Farsça'dan üs
tün olduğunu , hatta bütün dillerin Türk
çe'den doğduğunu ileri sürmektedir. ll. 
Abdülhamid'e sunulan Persenk iki bö
lümden oluşmaktadır. Birinci bölüm "Per
senk". ikinci bölüm, sayfa kenarlarında
ki açıklamalardan oluşan "Türk Dilinin 
Lisan - ı Ademi-Menşe Zeban Olduğuna 
Dair Persenk Açıklaması" başlığını taşı
maktadır. Eserin ilk sayfasında da Per
senk, Sarf-ı Usan-ı Osmdni Şükufe
nisar-ı ZebCın-ı Umumi ismi yer almak
tadır. Ferai~cizade'nin. "Cenab-ı Hakk'ın 

cennette Hz. Adem'e öğrettiği isimterin 
Türk lisanı üzre olduğunu" ve "elsine-i 
umümiyyenin bundan çıkarıldığını Per
senk 'i karıştırır karıştırmaz keşfettiği ni" 
söylediği bu kitabı , Cumhuriyet'ten sonra 
(1935 yılında) Türkçe'nin, diğer bütün dil
lerin kendisinden doğduğu bir ana dil ol
duğunu savunan "Güneş - Dil teorisi "ne 
bir anlamda zemin hazırlayan çalışmalar
dan biridir. Persenk'in asıl nüshasından 
başka Dehri Dilçin tarafından istinsah 
edilen diğer bir nüshası da Türk Dil Ku
rumu Kütüphanesi'ndedir (A/244, iki cilt) 

Feraizcizade'nin oyunlarındaki belir
gin Maliere etkisi, daha çok onun Bur
sa'da vali olan Ahmed Vefik Paşa'nın ya
nında bulunmasına bağlanmaktadır. Ah
med Vefik Paşa Bursa' da kaldığı süre 
içinde bir tiyatro kurarak burada sık sık 
Maliere'in oyunlarını sahneler. Bu oyun
lardan etkilenen Feraizcizade ·nin eser
lerini Ahmed Vefik'in Bursa'dan ayrıldı
ğı tarihten sonra yazması da onun uyan
dırdığı Maliere sevgisinin devam ettiril
mesi isteğinden kaynaklanmış olmalı

dır. Maliere etkisi dolayısıyla Feraizciza
de oyunlarında mahalli dili, yerli malze
meyi, geleneksel hayat tarzını başarılı 

bir şekilde kullanmıştır. Ancak yazarın 
oyunları dil, üslüp ve kurgu bakımından 
yazıldığı döneme göre dikkate değer sa
yılsa bile bu oyunların konu bakımından 
güçlü oldukları söylenemez. 
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(~!_,.ili) 

XIX. yüzyılda İngilizler'in 
Bengal'i işgalinden sonra 

Hacı Şeriatullah 

(ö. 1840) 
tarafından başlatılan dini 

ve içtimal muhtevalı İslami hareket. 
L ~ 

Adını , "bir müslümanın yapmak zorun
da olduğu görevi " anlamındaki farizanın 
çağulu olan feraizden almıştır. Feraiziy
ye, islam dünyasının Avrupalı güçlerin 
hakimiyetine girmesinden sonra ortaya 
çıkan islami uyanışın Hint kıtasındaki 
oluşumlarından birini teşkil eder. Bu ha
reket. Kuzey Hindistan'da etkili olan ben
zeri akımların aksine daha çok Doğu 
Bengal ve Asam'da fakir müslüman ta
baka arasında yayı l mıştır. Akımın men
supları. farzları ve özellikle islam'ın beş 
şartını yerine getirme konusunda gös
terdikleri hassasiyet sebebiyle bu adla 
anılmışlardır. Ancak bundan önce. geç
miş günahlardan arınmak için tövbe et
meyi şart koşarlar. Buna göre, Bengal 
dilinin müslüman lehçesinde formüle 
edilen bir tövbe metnini harekete katı
lacak olan kimse Feraiziyye temsilcisi
nin huzurunda tekrar eder. Bu tövbe "ik
rari biat" adını alır ve pirin eli müridin 
eli üzerine konularak yapılan (desti) bi
attan ayrılır. Cemaate giriş şartı sayılan 
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bu görevi yerine getiren kimse müslim 
veya mürnin adını alarak diğer mensup
larta eşit haklara sahip olur. Bu arada 
hareketin kurucusu Hacı Şeriatullah ba
zı mutasawıfların uygulamalarını. özel
likle de pirlere ve dergahlara gösterilen 
aşırı hürmeti tasvip etmeyip onlara ben
zemediğini göstermek amacıyla kendi
sine "pir" yerine "üstad", mensupianna 
da "mürid" yerine " şakird" denilmesini 
istemiştir. Hanefi mezhebine sıkı şekilde 
bağlı olan Hacı Şeriatullah. ingiliz hakimi
yetinde bulunmasından dolayı Hindistan ' ı 

darülharp sayd ı ğı için cemaatle kılınan 
cuma ve bayram namazlarının eda edil
mesini menetmiş, bid'atlar. doğum, ev
lenme ve ölümlerde uygulanan debdebeli 
merasimlere, muharrem ayı taziyelerine 
ve hurafelerden kaynaklanan gelenekle
re şiddetle karşı çıkmıştı r. Bu hususlar 
dikkate alındığı takdirde Feraiziyye'nin 
takvaya yönelik bir ıslah ve yeniden can
lanma karakteri taşıdığı görülür. 

Hacı Şeriatullah. 1781 yılında Sengar
de Medaripür'un Şamail köyünde fakir 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
On iki yaşında iken KalkOta'ya giderek 
Beşaret Ali'nin Kur'an dershanesine de
vam etti. 1799'da. İngiliz idaresine kar
şı duyduğu nefretten dolayı memleke
tinden göç etmeye karar veren hacası 
ile birlikte Mekke'ye gitti. Burada Şafii 
alimlerinden Şeyh Tahir es-Sünbül ei
Mekki'nin öğrencisi oldu. Kadiriyye tari
katına intisap eden ve iki yıl kadar Ka
hire'de Ezher Üniversitesi'nde tahsil gö
ren Şeriatullah 1818 yılında Bengal ·e 
döndü. Müslümanların hurafeler ve Hin
duizm'den kaynaklanan uygulamalarla 
iç içe olduğunu görünce. muhtemelen 
Vehhabi hareketinin tesiriyle dine aykırı 
kabul ettiği inanç ve hareketlerle mü
cadeleye başladı. Onun zihnini meşgul 
eden önemli meselelerden biri. Hindü 
toprak sahipleri ve Avrupalı çivit ziraat
çilerinin zulmüne uğrayan. parasızlık se
bebiyle mahkemelerde haklarını araya
mayan Bengal'in fakir müslüman köy
lülerinin durumu idi. Hacı Şeriatullah. 

aralarında yaşayıp onları teşkilatlandır

mak ve bu yolla kendilerini haksızlığa 

karşı korumak gerektiğine inanıyordu. 
Nitekim bazı müelliflerin kanaatine gö
re hareketin asıl gayesi ingilizler'in te
keline ve Hindülar'ın zulmüne karşı ç ı k

maktı. Ancak Feraiziyye dini bir teşek
kül halinde kalmaya, siyasete fazla bu
laşmamaya çalışm ıştır. Bu yönüyle me
sela Tarikat-ı Muhammediyye grubun
dan ayrılmıştır. 
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Hacı Şeriatullah ' ın 1840 yılında vefatı 
üzerine oğlu Muhammed Muhsin. Düzü 
Miyan adıyla hareketin lideri ilan edildi. 
Düzü Miyan 1819'da doğmuş, 1831'de 
tahsil için Mekke'ye gönderilmiş , beş yıl 

burada kaldıktan sonra babası tarafın
dan Bengal'e çağrılmıştı. Ülkesine dö
nünce bütün gayretini babasının başlat
tığı harekete sarfeden Düzü Miyan Fe
raiziyye'nin başına geçtikten sonra sadık 
mensuplarını "hilafet" adını verdiği . hiye
rarşik ve iyi düzenlenmiş bir kardeşlik 
teşkilatı etrafında topladı. Teşkilat men
supları bölgelerinde cereyan eden gel iş

meleri liderlerine bildiriyorlardı. Hareke
tin herhangi bir mensubu toprak sahip
lerinin zulmüne uğrarsa veya hakkı çiğ
nenirse mahkemeye müracaat için lazım 
olan para kendi aralarında toplanırdı. Ba
zı durumlarda teşkilat eli sopalı adamlar 
göndererek toprak sahiplerinin malları
nı yağmalatır ve hizmetkarlarını dövdü
rürdü. Düzü Miyan'ın sosyoekonomik he
defi. mensuplarını Hindü toprak sahip
lerinin ve Avrupalı çivit ziraatçilerinin zul
münden korumak, müslüman halk kit
leleri için sosyal adaleti sağlayacak bir 
ortam hazırlamaktı. Bu gayeye ulaşabil 

mek için gönüllü kimselerden bir likler 
teşkil ettiği gibi Panchayat denilen yöre
nin geleneksel yargılama sistemini can
landırmaya da gayret göstermiştir. 

1843-1846 yılları arasında Feraiziler'
le muhalifleri arasında sert mücadele
ler meydana geldiyse de muhaliflerin al
dıkları tedbirler in hiçbiri müessir olma
dı. Zira Feraiziyye liderinin arkasında da
yanışma içinde bulunan 80.000 kadar 
mensubu vardı. Düzü Miyan ' ın eylemle
re başvurması, İngiliz idaresinin Ben
gal'in kırsal kesiminde etkili olamama
sından kaynaklanıyordu. Ancak her şe
ye rağmen Düzü Miyan babasının yolun
da yürüyerek Titu Mir'in Batı Bengal'
de 1827-1832 yılları arasında yaptığı 

tarzda İngilizler'le mücadeleye girmedi. 
Bazı müellifler Düzü Miyan ' ın, yabancı 

idarecileri kovmak ve müslüman güçleri 
kuwetlendirip harekete geçirmek amacı 
taşımadığını iler i sürmüşlerse de İngiliz 
işgali yüzünden Hindistan ' ın darülharp 
sayılarak cuma ve bayram namazlarının 
kılınmaması , Feraiziyye 'nin aynı zaman
da bir istiklal hareketi olduğunu ve siyasi 
gayeler taşıdığını göstermektedir. 

Düzü Miyan 1857 yılında tutuklanıp 
Kalküta'daki AlipOr cezaevine gönderil
di; 1859' da tahliye edilince Bengal' e dön
dü. Burada da bir müddet tutukluluk 
hayatı yaşadıktan sonra 1860 yılında ser-
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best bırakıldı. Onun 1862 ·de Dakka ·da 
ölümünün ardından oğlu Gıyaseddin Hay
dar hareketin lideri oldu. İ ki yıl sonra 
Haydar' ın da vefatı üzerine Düzü Miyan'ın 
on iki yaşındaki ikinci oğlu Abdülgafür, 
Naya Miyan adıyla başa geçti. Bu dönem
de Abdülgafür 'un vasilerinden oluşan 

kurul hareketin bölünmesini önledi. Da
ha sonra Abdülgafür'un olgunluk çağı
na ulaşması ile Feraiziyye kaybettikleri
ni tekrar kazanmaya başladı . Hakkında 

çok az şey bilinen Abdülgafür devrinde 
de toprak sahipleri ve çivit ziraatçileri
ne karşı verilen mücadele devam etti. 
Bu arada Keramet Ali'ye bağlı Taayyü
niler denilen zümre ile Peraiziler arasın
daki mücadeleler de şiddetlendi. Naya 
Miyan'ın 1884'te ölümünden sonra Dü
zü Miyan'ın en küçük oğlu Saidüddin Ah
med başkan seçildi. Dini ilimlerde kök
lü bilgisi olan ve ilim adamları ile irtiba
tı bulunan Saidüddin Ahmed devrinde 
Feraiziler'le Taayyüniler arasındaki mü
cadele bütün Doğu Bengal'e yayıldı. Sai
düddin'in 1906 yılında vefat etmesi üze
rine Bedşah Miyan adıyla hareketin li
deri olan oğlu Ebu Halid Reşidüddin Ah
med, selefierinden intikal eden İngiliz
ler'le iyi geçinme politikasını sürdürdü. 
Babasının ölümünden kısa bir müddet 
önce Bengal'in iki ayrı eyalete bölünme
si konusunda diğer İslami hareketler le 
birlikte başlattığı çalışmalar Ebu Halid'i 
devrinin İslami politik cereyanlarına da
ha çok yakınlaştırdı. 1911'de Bengal'in 
yeniden tek eyalet haline getirilmesi ve 
1914'te İngilizler'in Osmanlılar'a karşı 
savaş ilan etmeleri üzerine Bedşah Mi
yan İngiliz hükümetine düşman oldu. 
1922 ·de hilafet hareketine katılmasın
dan dolayı hükümet tarafından bir süre 
tutuklandı. Daha sonra Pakistan'ın ku
rulması için başlatılan harekete bütün 
gücüyle destek oldu. 1947 yılında Pakis
tan Devleti 'nin kurulması üzerine Na
rayongan ·da bir konferans tertip etti 
ve mensuplarına , Pakistan ' ın bir İslam 
devleti olarak teşekkül etmesiyle darül
harp durumunun ortadan kalktığını , ar
tık cuma ve bayram namazlarının kılı

nabileceğini açıkladı. Kendi devrinde Fe
raiziyye hareketini zor şartlar altında 

devam ettiren Ebu Halid, oğlu Muhsinüd
din Ahmed 'in Bengal'de politikaya gir
mesine de izin verdi. Ebu Halid'in 1959 
yılında vefat etmesinden sonra Düzü Mi
yan adıyla hareketin liderliğine getirilen 
Muhsinüddin Ahmed halen bu görevi 
yürütmektedir. Günümüzde Feraiziyye, 
zayıflayan ve önemini kaybeden bir İs-

lami grup olarak Hint kıtasının bazı yö
relerinde varlığını sürdürmektedir. 
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ı 
FERAizizADE MEHMED SAİD 

--, 

(ö. 1251 / 1835) 

Gülşen-i Maarif adlı eseriyle 

L 
tanınan Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Bursa'da doğdu . Dersiam Seyyid Fe
raizi Mehmed Efendi 'nin oğludur. İlk 
eğitimini babasından aldı . Medreseye 
devam etti, bu arada özel olarak kendi
ni yetiştirdi ve Arapça' sını ilerletti. Esad
zade Ataullah Efendi'nin şeyhülislamlığı 
zamanında ( 1807 -1 808) öğrenimini ta
mamlayarak Bursa mahkemesinde kıs
met-i askeri başkatibi Mihalicizade Sey
yid Hasan Efendi'nin yanında mahkeme 
katibi oldu.· Gülşen-i MaCırif adlı eseri
nin hatime kısmında yer alan biyografi
sinde, sukük (bk. SAK) ve inşada çok ma
hir olan Hasan Efendi'nin i'lam, senet ve 
tahrirat müsveddelerini temize çektiği
ni ; iyi bir katip olabilmenin Arapça ya
nında Farsça bilmeye de bağlı olduğunu 
anlayınca Farsça öğrenmeye karar ver
diğini ve İstanbul 'da o sırada tanınmış 
mutasawıflardan el-Hac Ali Baba ' nın 

derslerine devam ederek ondan Lugat-ı 
ŞC'ıhidi, Fend-i 'A ttCir ve DfvCın-ı HC'ı
fı;{ın tamamını , kısmen de Sa'di-i Sira
zi'nin Bostan 'ı ile Gülistan 'ını okuduğu
nu yazar. Hayatının sonraki devreleri 
hakkında fazla bilgi yoktur. Bursa· da 
Emir Sultan Camii 'nin hatipliğini de yap
tığı ve hiç evlenmediği belirtilen Peraizi
zade'nin 1251'de (1835), kitabının ba
sım işleri tamamlanmadan biraz önce 


