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minde gerçekleştirilen astronomik göz
lem ve ölçümlerle ilgili malumat ilim ta
rihi açısından son derece önemlidir. Fir
devsü '1- J:ıikme, klasik tıp anlayışının 

vazgeçilmez ilkesj sayılan "beden sağlı
ğı ile ruh sağlığının yani ahiakın bir ara
da mütalaa edilmesi gerektiği" hususu
nu savunan, ayrıca tıp-felsefe ilişkisini 
en güzel şekilde yansıtan bir eser olma
sı bakımından da üzerinde durulmaya 
değer bir kaynaktır. 

Müellif, hekimlik ahlakına dair bilgi 
ve öğütlere de yer verdiği eserini son
radan Süryanfce'ye çevirmiştir. Firdev
sü'l-J:ıikme'nin tenkitli metni Muham
med Zübeyr es-Sıddfki tarafından ya
yımlanmıştır (Berlin 1928). Naşirin tesbi
tine göre bu eser, başta Ebu Bekir er
Razı olmak üzere birçok hekim ve kül
tür tarihçisi için kaynak olmuştur (Fir· 
devsü'l·hikme, naşirin ÖnSÖZÜ, S. yd) . 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Yusuf b. Matar el-Firebr! 

(ö. 320 / 932) 

Bubiiri'nin 
el-Ciim(u'ş-şaJ:ıiJ:ı adlı eserinin 

en önemli rfıvisi. 
_j 

231 'de (845) Ceyhun ile Buhara ara
sındaki Firebr (Ferebr) köyünde doğdu. 
Müslim ve Tirmizi gibi muhaddislerin 
hocası olan Ali b. Haşrem el -Mervezf'
den hadis tahsil ettiği bilinmekte, diğer 
hocaları ve tahsil hayatı hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Kendisinden İbnü's
Seken, EbQ Zeyd el-Mervezf, EbQ İshak 
İbrahim b. Ahmed el-Müstemlf, Ebü'l
Heysem Muhammed b. Mekkf el-Küşmf
henf ve Ebu Muhammed Abdullah b. Ah
med b. Hameviyye (HammGye) es-Serah
sf gibi ŞaJ:ıih-i Buly'iri ravileri hadis ri
vayet etmişlerdir (diğer talebeleriiçin bk. 
DİA, VII, ı 17'deki şema) Talebesi Küşmf
heni el -Cami cu 's- şaJ:ıih 'i ondan 320 
(932) yılında dinlediğine göre hayatının 
sonuna kadar öğretim faaliyetini sür
dürmüş demektir. 
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Firebrf'yi ilim dünyasına tanıtan en 
önemli faaliyeti, Buharf'nin el-Cdm/u's
şaJ:ıi}ı 'inin aslı na sahip olması (Sezgin, 
s. 178) ve onu rivayet etmesidir. BuM
ri'den bu eseri 248'de (862) Firebr'de, 
252'de (866) veya 253-255 (867-869) 
yılları arasında Buhara'da dinlediği be
lirtilmektedir. Her ne kadar Firebrf'nin. 
el-Cdm/u'ş-şaJ:ıih ' i Buharf'den birçok 
kişinin dinlediğini, fakat bu ravilerin hep
sinin kendisinden önce vefat ettiğini söy
lediği ileri sürülmekteyse de Zehebi bu 
rivayetin doğru olmadığını belirterek ese
ri Firebrf'den sonra Buharf'nin talebe
lerinden Pezdevf'nin (ö . 3291 940-41) ri
vayete devam ettiğini bildirmektedir. Fi
rebrf ayrıca, Buharf'nin hal ku' ı- Kur'an 
konusunda yazdığı Ijalku et'dli'l- cibdd 
adlı eserini de rivayet etmiştir (Keş{ü'?-· 
?-Unun, 1, 722; ayrıca bk. HALKU EF'ALİ'I

iBAD). 

Güvenilir bir muhaddis olan Firebri 20 
Şewal 320'de (24 Ekim 932) vefat etti. 
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Türk musikisi usullerinden . 
_j 

Kelime olarak "Avrupa tarzı fer' usu
lü" anlamına gelmektedir. Yirmi sekiz 
zamanlı bir büyük usul olup firenkçTn 
usulünden ilham alınarak tertip edildiği 
söylenmektedir. İki tane altı zamanla 
dört tane dört zamanın. yani iki yürük 
semai ve dört sofyan usulünün birleş

mesinden meydana gelmiş olup 28/ 4'
lük ikinci mertebesi kullanılmıştır. Ayrı
ca darbeyn usullerinden bazılarının için
de de yer alan bu usulün şematik gös
terilişi şöyledir: 

Çok az kullanılmış olan firengf fer' 
usulünün zamanımıza ulaşan örnekle
rinden bununla sadece bestelerin ölçül
düğü anlaşılmaktadır. 
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FİRENGİ MAHAL 

Hindistan'ın Leknev şehrinde bulunan 
dini eğitim kurumu. 

_j 

1693 yılından beri faaliyet gösteren 
müessesenin ismi. buradaki binada (ma
hal) daha önce Avrupalı (Frenk) tüccar
larm oturmuş olmasından kaynaklan
maktadır. Babürlü Hükümdan Evrengzfb 
1691 'de burayı, ileride "ders-i Nizamf" 
adıyla anılan öğretim usulünü ortaya ko
yacak olan Molla Nizameddin'in ailesine 
tahsis etmiş ve yaklaşık 250 yıl kadar, 
bu aileye mensup ilim adamları verdik
leri derslerle Darülulüm-i Firengi Ma
hal'in faaliyetini yürütmüşlerdir. 

Şibli en-Nu'mani tarafından "Hindis
tan'ın Cambridge'i " olarak nitelendiri
len Firengi Mahal, XVIII ve XIX. yüzyıllar
da Hindistan'daki en önemli İslami eği
tim merkezlerinden biri idi; bununla bir
likte bilinen manada teşkilatlı bir kurum 
haline gelmesi ancak XX. yüzyılın başla
rında mümkün olmuştur. Genel olarak 
burada ulemanın kendi evlerinde ayrı ay
rı ders vermeleri usulü takip edilmiş ve 
masraflar Babürlüler devrinde kısmen 
sultanlar tarafından karşılanmıştır. 

Esas itibariyle ders-i Nizami usulünün 
uygulandığı öğretimde özellikle fıkıh ve 
mantık üzerinde çok duruluyordu; do
layısıyla bu müessesenin eğitim anlayı
şı, Şah Veliyyullah'ın Delhi ve onun bir 
bakıma devamı olan Diyübendf usulle
rinden farklıdır ve daha çok bir aile ge
leneği şeklinde gelişen Firengi Mahal'
de tasawufi hayat da bütün canlılığı ile 
yaşatılmıştır. Firengf Mahal uleması za
man zaman Hindistan'ın Madras, Ram
pOr, Haydarabad gibi şehirlerine gide
rek oralarda da ders vermişlerdir ; an
cak asıl merkez her zaman için önemini 
korumuştur. 
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Firengl Mahal uleması aynı zamanda 
yazdıkları eserlerle çok meşhur olmuş
lardır. Mesela Abdülhay el-Leknevi'nin 
kitapları ve fetvaları (bk MECMÜA-i FETA
VA) bugün dahi Güney Asya müslüman
ları için vazgeçilmez birer kaynaktır. Yi
ne Firengl Ma hal 'in en önemli temsilci
lerinden olan Mevlana Abdülbarl (Kıya
müddin Muhammed). aktif siyasi hayatı
nın yanı sıra yazdığı irili ufaklı 111 eser
le dikkat çekmektedir. Abdülbarl ayrı
ca Firengl Ma hal· in kurumlaşmasını da 
gerçekleştiren kişid ir. 1905'te tesis et
tiği Medrese Aliye Nizarniye (Medrese
tü'n-Nizamiyye) ile Firengl Mahal eğiti

mini bir sisteme oturtmuş ve bu med
rese 1960'lara kadar faaliyet göstermiş
tir. Firengl Mahalliler Hindistan müslü
manlarının siyasi mücadelelerinde de ön 
saflarda yer almışlardır. Bu arada XX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı davası
nın savunuculuğunu üstlenmişler ve bü
tün Güney Asya· daki geniş bağlantıları

nın yardımıyla özellikle Hindistan Hila
fet Hareketi sırasında çok aktif rol oy
namışlardır. Esasen Firengl Mahalliler. 
siyasi faaliyetleri ve kimlikleri itibariyle 
Hindistan'daki dini tedrisat ekaileri içe
risinde en fazla dikkat çekenler arasın
da yer almışlardır . 

XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
hem Pakistan'ın kuruluşuyla ilmi kad
ronun bir kısmının Hindistan'dan ayrıl
ması, hem de dini eğitim anlayışının de
ğişmesi Darülulüm-i Firengl Mahal üze
rinde etkisini hissettirmiş ve müessese 
eski önem ve canlılığını kaybetmiştir. 

Bununla birlikte Hindistan'ın özellikle 
son iki asırlık ilim, kültür ve siyaset ta
rihinde oynadığı rol her zaman için öne
mini koruyacaktır. 
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Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

On iki zamanlı bir küçük usul olup iki 
tane üç zaman ile üç tane iki zamanın, 
yani iki sema i ve üç nlm- safyan usulü
nün birleşmesinden meydana gelmiştir. 
12/B'lik birinci ve 12/ 4'lük ikinci mer
tebeleri kullanılmıştır. Bunlardan ikinci 
mertebesi nisbeten ağır olduğu için usu
lün son nlm- safyanı velvelelendirilerek 
vurulabilir. Şematik gösterilişi yukarı

dadır. 

Bu usulün meydana getirilişi hususun
da Rauf Yekta Bey Zekai Dede'den nak
len şu bilgileri vermektedir: "Fransa Kralı 
ı. François, 1 543 yılında Kanuni Sultan 
Süleyman'a devrin usta müsikişinasla

rından müteşekkil bir orkestra gönder
miştir. Bu orkestranın sarayda verdiği 
konserler esnasında eserlerden birinin 
usulü padişah tarafından çok beğenii
miş ve Türk müsikişinaslarının da bu ri
timde eser bestelemesi istenmiştir. İs
mi bilinmeyen bir müsikişinas da frenk
çin adıyla düzenlediği bu usulde eserler 
bestelemiştir." Ancak Mehmet Suphi Ez
gi, firenkçln ve firengl fer' usullerinin Fa
tih Sultan Mehmed'den sonra icat edil
miş olabileceğini ifade etmektedir. 

Çok az kullanılan firenkçln usulüyle 
daha çok peşrev ve bestelerle bazı Mev
levl ayinlerinin üçüncü selamları ölçül
müştür. 
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Muhammed Kasım Hindılşah 
b. Gulam All el- Esterabadl 

(ö. 1033/1623 [?)) 

Gülşen-i İbrahimi adlı 
L Farsça eseriyle meşhur olan tarihçi. _j 

960'ta (1553) doğduğu tahmin edil
mektedir. Esterabad 'dan Hindistan'a göç 
edip Ahmednagar'a yerleşen bir ailenin 
çocuğudur. Garfban veya Garlbzade la
kabıyla da anılır. Eserlerinde ailesi ve 
kendisi hakkında fazla bilgi vermeyen 
Pirişte'nin babası Gulam Ali Hindüşah el
Esterabadl alim bir kişiydi. Pirişte Hin
distan'da Şeyh Muhammed el-Mısrl ve 
Ahmed b. Nasrullah es-Sindl gibi meş
hur alimlerden ders okudu. 

Genç yaşta Ahmednagar hakimi Mur
taza Nizamşah'ın (ı 565- ı 588) hizmetine 
giren Pirişte onun saray muhafızları ara
sında yer aldı. Başvezir Mirza Han, Bl
capür saltanat naibi Dilaver Han ile bir
likte Murtaza Nizamşah'ı tahttan indir
meye kalkıştığı zaman durumun ciddi
yetini anlayan Firişte. Murtaza Nizam
şah' a saraydan uzaklaşmasını tavsiye et
tiyse de hükümdar onu dinlemedi ve mu
halifleri tarafından öldürüldü. Pirişte ise 
eski arkadaşı olan Murtaza Nizamşah'ın 
oğlu Miran Hüseyin sayesinde hayatını 

kurtarabildL Ancak onun da kısa bir 
müddet sonra öldürülmesi üzerine bu
radan ayrılarak Bfcapür'a gitti (ı 589) ve 
Bfcapür hakimi 11. İbrahim Adilşah'ın hiz
metine girdi. Cihangir'in saltanatının baş
larında ll. İbrahim Adilşah 'ın elçisi ola
rak Lah or' a giden Pirişte'nin bundan 
sonraki hayatı hakkında bilgi yoktur. 
Eserinde, Sahadır Han FarOki'nin 1033 
( 1623) yılında ölümüyle ilgili olarak ge
çen bir kayıt eğer daha sonra ilave edil
memişse onun bu tarihte hayatta oldu
ğunu gösterir. 
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