
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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FİRİŞTE 
(G~) 

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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FIRIŞTE 

Eserleri. 1. Gülşen-i İbrtihfmi (Tarif)-i 
Firişte) . II. İbrahim Adilşah, Mlrhand'ın 
Raviatü's-sata, adlı eserinin bir nüs
hasını Pirişte'ye vererek Hindistan'ın ge
niş bir tarihinin yazılmasını çok arzu et
tiğini, daha önce kimsenin bu işe giriş
mediğini, Nizameddin Ahmed Herevi'nin 
Taba~iit-ı Ekberf'sinin yetersiz kaldığı
nı ve orada Dekken'e fazla yer ayrılma
dığını söyleyip böyle bir eser yazması için 
onu teşvik etmiş, Pirişte de otuz iki ka
dar eserden faydalanmak suretiyle Gül
şen-i İbrahfmf'yi kaleme almıştır. Mü
ellif eserinde esas itibariyle tarihi kay
naklardan pek çok iktibasta bulunmuş, 
bu arada şifahl rivayetlere de yer ver
miştir. Tuğluklular'ın menşei hakkında

ki görüşleri bu şahsi tahkikierine daya
nır. Ancak Pirişte'nin bazı hususları de
ğerlendirmede tenkidl kavrayıştan mah
rum olduğu görülür. Nitekim Bfcapür ha
kimi ve Mnedanın kurucusu Yusuf Adil
şah'ın Osmanlı Mnedanına mensup ol
duğuna dair yanlış bilgiyi aynen aktar
mıştır. Eserde ayrıca birçok coğrafi ha
taya rastlanır. Ancak Hindistan tarihini 
yazarken eski Hindü racalarından baş
laması geniş bir tarihçilik anlayışına sa
hip olduğunu gösterir. Eser, Hindistan'
daki müslüman hakimiyetinin tarihi ge
lişimini anlatan değerli bir kaynaktır. Ni
tekim yeni bulunan bazı kitabe ve para
lar onun yazdıklarının güvenilir olduğu
nu ortaya koymuştur. Bununla birlikte 
verilen bilgiler dikkatle ayıklanarak kul
lanılmalıdır. Mükemmel bir tarih şuuru
na sahip olan Pirişte sadece siyasi olay
ları yazmayı hedeflemişse de eserinde 
yer yer dini ve kültürel hayat hakkında 
bazı bilgiler vermiştir. Sade bir üslüpla 
kaleme alınan eserin günümüze ulaşan 
erken tarihli iki nüshası mevcuttur. Bun
lardan biri 1015 (1606-1607) yılında is
tinsah edilmiş olup Gülşen-i İbrahfmf 
adını taşır. Ttiril]-i Nevresname adıy
la istinsah edilen öbür nüsha ise 1018 
(1609-10) tarihlidir (eserin yazma nüsha
ları için bk. Storey, I/ ı. s. 446-448) . Gül
şen-i İbrahimi bir mukaddime, on iki 
kısım (makale) ve bir hatimeden meyda
na gelmiştir. Mukaddimede Hindülar'ın 
inançları, ilk racalar ve İslamiyet'in Hin
distan'a girmesi üzerinde durulur. Asıl 
eserde Lahor'daki Gazne, Delhi, Dekken, 
Gucerat. Malva, Burhanpür. Bengal. Sind 
ve Mültan sultanları, Sind, Keşmir ve Ma
labar emirleriyle Hint velfleri anlatılır. 

Hatimede ise Hindistan coğrafyası, ikli
mi vb. hakkında genel bilgiler verilir. Ta
ril] -i Pirişte kısmen veya tam olarak bir
kaç defa basılmıştır (nşr. ı. Briggs - Mlr 
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Khairat Ali Khan, Bombay- Poona ı83 1-

I832; Lucknow I864-1865 ; hatalı ve no k
san olarak İngilizce tre. J. Briggs, History 
of the Rise of the Mahomedan Power in 
India, till the YearA. D. 1612, London ı829; 
Urduca nşr. Fida Ali Talib, I-IV, Haydarabad 
1926- 1932 ve Abdülhay Hoca, I- Il, Lahor, 
ts). Z. İl]tiyarat - ı ~iisımf (Destarü'l·etıb
ba). Hint tıbbıyla ilgili olan bu eser bir 
mukaddime, üç bölüm ve bir hatimeden 
ibarettir (yazmaları için bk. Rieu, Suppl., 
s. 113-ıl4) 3. Mul]taşar-ı Bestitfnü'l
üns. İhtiyarüddin ed-Dihlevf'nin Bestitf
nü'l- üns adlı eserinin özetidir (Abdül
hay el-Hasenf, V, 397). 
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FİRİŞTEOGLU, Abdüllatif 

(bk. İBN MELEK). 

FİRİŞTEOGLU, Abdülmecid 

(ö. 864/1459-60) 

Hun1filiğin 
Anadolu ve Rumeli'de yayılmasında 

büyük rolü olan müellif. 
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İzmir'in Tire kazasında doğdu. Hayatı 
hakkındaki bilgiler oldukça çelişkilidir. 

Taşköprizade, Aydınoğlu Mehmed Bey'in 
hacası izzeddin Abdüllatlf b. Melek'i an
latırken alim ve fazı! olan bu zatın kar
deşinin "sapık Hurüfi fırkasının reisi Faz
luilah 'ın ashabından" olduğunu söyler, 
ancak adını vermez (eş-Şe~a'i~, s. 45). 
Bu iki kardeşin meşreplerinin çok farklı 
olmasına rağmen aralarının gayet iyi ol
duğunu belirten Mecdl de Hurüfi olan 
kardeşin adından bahsetmez (Şekaik Ter

cümesi, s. 67). 

Eserlerinde Abdüllatff b. Abdülazlz el
Ma'rüf bi'bni Melek, Abdüllatff b. Feriş
te, Pirişte oğlu Abdüllatif gibi farklı isim-

ler kullanan Abdüllatif'in babasının adı
nın Abdülaziz olduğu, "Melek" veya ke
limenin Farsça'sı olan "Firişte" lakabıyla 
tanındığı anlaşılmaktadır. İbn Battüta'nın 
Anadolu'da karşılaştığını söylediği Kadı 

izzeddin Pirişte muhtemelen bu zattır. 

Hurüfiliğe dair telif ve tercüme eser
leriyle tanınan diğer Pirişteoğlu eserle
rinde Abdülmecid b. Pirişte izzeddin et
Tirevl künyesini kullanmıştır. Lugat-ı 

Kiinıln-ı İlôhi adlı eserin bazı nüshala
rında ise künyesi Abdülmecld b. Abdül
latff b. Pirişte şeklindedir. Firişteoğlu Ab
dülmecid'in Hurüf11iğe nasıl intisap etti
ğine dair eski kaynaklarda bilgi yoktur. 
XIX. yüzyıl müelliflerinden Hoca İshak 
Efendi Hurüf11er ve Bektaşfler'e dair ka
leme aldığı Kaşifü '1- esrar ve dtifiu '1- eş
rtir adlı eserinde Firişteoğlu Abdülme
cid'in Bayezid adlı birine intisap ettiği
ni, bu zatın Fazlullah' ın halifelerinden 
Şemseddin'e mensup olduğunu ve Ab
dülmecid'in 864 (1459-60) yılında öldü
ğünü kaydeder (s. ı 57) ; ancak bu bilgiyi 
nereden aldığını belirtmez. 

Son zamanlarda yapılan bir çalışma
da, Lugat-ı Kiinıln-i İlahi'nin bazı nüs
halarında rastlanan Abdülmecld b. Ab
düllatlf b. Pirişte şeklindeki isim zinci
rinden hareketle eski kaynakların ver
diği bilgilerin aksine Abdülmecid ile Ab
düllatif'in kardeş olmadıkları, Abdülme
cid'in Abdüllatif'in oğlu olduğu ileri sü
rülmüşse de (Cemal Muhtar, s. 13) söz
konusu kayıt bu iddia için yeterli bir ge
rekçe teşkil etmez. Aynı araştırmada 

Abdüllatif'in 821'den (1418) sonra, Ab
dülmecid'in ise 864 (1459) veya 874'te 
( 1469) vefat ettiği, iki kardeş arasında 
bu kadar yaş farkı bulunamayacağından 
hareketle, ileri sürülen iddianın ispat 
edilmeye çalışılması da isabetli değildir. 
Zira Abdüllatif'in ölümü için 794 ( 1392), 
801 (1398), 820 (1417), 885 (1480) gi
bi farklı tarihler verilmekte olup bu du
rumda onun Abdülmecid'den sonra ve
fat etmiş olması dahi mümkündür. 

Eserleri. 1. Işkncrme. Fazlullah-ı Hurü
fl'nin Ctividanntime-i Şagıl'inin muh
tasar tercümesidir. Çeşitli nüshaları bu
lunan Işkname (mesela bk. Millet Ktp., 
Ali Emlrl, Şer'iyye, nr 1238, 1368) 1288'
de ( 1871) istanbul 'da basılmıştır. Bu 
eser, Divan -ıNesimi'den (İstanbul 1260) 
sonra Hurüfiliğe dair Türkiye'de bası

lan ilk kitaptır. z. Alıiretname. Hurü
filer'in ahiretle ilgili inançlarını anlatan 
eserin en eski nüshaları Millet Kütüp
hanesi ile (Ali Emi rf, Şer'iyye, nr. ı 363, 
ı 364) İstanbul Üniversitesi Kütüphane-


