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dalzade'nin meseldinden bir iz kalmamıştır.

Efdalzade Hamidüddin Efendi'nin oğlu
Selahaddin Musa Çelebi de ilmiyeden yetişmiş , Sahn-ı Sernan müderrisliğine kadar yükselmiş ve 963 Zilkadesinde (Eylül
1556) vefat etmiştir (Atar, s. 238)
Hamidüddin Efendi, Mahmud el-İsfa
hanl'nin Metô.li'u '1-en:;r.ô.r 'alô. Tavô.li'i'l-envô.r (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. I 56; Şehid Ali Paşa, nr. I 785/1; Hacı
Mahmud Efendi, nr. 5890), Seyyid Şerif
el-Cürcanl'nin Ijô.şiye 'alô. Şer]Ji Mu]]taşari'l-müntehô. (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1277; Hamidiye, nr. 746/3; Hacı
Beşir Ağa, nr. ı 37/1) adlı eserlerine haşi
yeler yazmış ve bu eserler uzun süre
medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
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1863'te Hindistan'ın Utar
eyaletinin A'zamgarh bölgesindeki Periha (Phariha) köyünde doğdu. Ferahl'nin doğum yeri ve nisbesi üzerinde
bir araştırma yapan Şerefeddin Islahi
('Ulümü'l-~ur'an, III. s. 136-145), dedelerinin Afganistan'ın Ferah şehrinden gelerek Hindistan'da yerleştikleri yere de
aynı adı verdiklerini, bu yerin daha sonra
Urduca'da Periha (Per!he, Fer!he) şeklinde
anıldığını belirtir. Hamidüddin de eser18

Kasım

alim, müfessir

düşünür.

Pradeş

lerini Arapça kaleme aldığından bu yere
yahut asıl memleketine atfen Ferahi nisbesini kullanmıştır. Seçkin bir aileye mensup olan Ferahi küçük yaşta hafız olduktan sonra köyündeki medresede Farsça
öğrendi ; Hindistan'ın tanınmış alimlerinden halazadesi Şibll Nu'manl'nin İslami
ilimlerle ilgili derslerine devam etti. Arap
dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, mantık ve
felsefe derslerinin okutulduğu programı
bitirdikten sonra Şi bil Nu'manl'nin Hindistan'daki ilmi seyahatlerine katıldı. Uzunca bir süre kaldığı Leknev'de Abdülhay
el-Leknevi ile tanıştı ve ondan fıkıh okudu; ayrıca Azizüddin Aziz el-Leknevl'den
Fars edebiyatı konusunda faydalandı. Lahor' da The Oriental College'da Arap dili
ve edebiyatı hacası olan Feyzülhasan Seharenpürl'den özel olarak Arap dili ve
edebiyatı dersleri aldı. Ferahi Feyzülhasan'ın öğrencisi olmakla her zaman iftihar etmiştir.
Lahor'dan yirmi yaşında dönen Ferahl.
bazı muhafazakar çevrelerde hoş karşı
lanmamasına rağmen İngilizce öğrenme

ye karar verdi. Bunun için Aligarh'ta bulunan Mohammedan Anglo- Oriental College'a kaydoldu. Burada aynı zamanda
Şi bil Nu'manl. Eltaf Hüseyin Hall ve Thomas Arnold gibi alimierin katıldığı ilmi
toplantıları takip etme fırsatı buldu; ayrıca Arnold'dan çağdaş felsefe okudu. Arnold, The Preaching of Islam adlı eserini yazdığı zaman Ferahi hocasını kıyası
ya tenkit etmiştir. 1895 yılında bu müesseseden lisans diplaması alan Ferahi, hem
geleneksel hem de modern ilimleri öğ
renmiş bir kişi olarak Hindistan'ın çeşitli
yerlerinde öğretim görevinde bulundu.
1897-1907 yılları arasında Karaçi'deki
Medresetü'l-İslam'da Arapça okuttu.
1907-1908'de Aligarh'ta yardımcı profesörü olarak çalıştı. Burada Arapça profesörlüğüne getirilen Josef Horovitz'den
İbranice öğrendi. 1908'de Allahabad'daki Muir Central College'a Arapça profesörü olarak tayin edildi. 1914'te Haydarabad'daki darülulüma rektör oldu ve bu
görevi 1919'a kadar sürdü . Urduca eği
tim ve öğretim yapan bir üniversite kurma fikrinin öncülerinden olan Ferahl'nin
bu arzusu Osmaniye Üniversitesi'nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. 1919'da Medresetü'l-ıslah ve Darü'l-musannifin'e daha fazla mesai vermek için Haydarabad'dan A'zamgarh'a dönen ve çalışmalarını
burada sürdüren Ferahi, 11 Kasım 1930'da tedavi için gittiği Batı Utar Pradeş'te
ki Mathüra şehrinde vefat etti ve oraya
gömüldü.

ilgi alanı olan Kur'an'ın
bulma gayretleri, Kur'an- ı Kerim'i anlamak için anahtar olarak
değerlendirdiğ i bazı temel prensipler bulup geliştirmesini sağladı. Bu metodun
temeli "nazm-ı Kur'an" adını verdiği Kur'an'ın tutarlılık özelliğidir. Ferahl, nazmın
rehberliği olmadan Kur'an'ın sırlar dünyasını ve hikmetini araştırmanın mümkün olmayacağına inanmıştır. Nazım metodunu takip eden diğer ulemanın aksine
Ferahl'nin nazım kavramı süre ve ayetler
arasındaki tenasübü belirlemekle sınırlı
kalmamıştır. Ona göre tenasüp tertiple
birlikle nazmı oluşturan unsurlardan biridir. Temel nazım birimi süredir ve nazım açısından küçük süreler de büyük süreler kadar önemlidir. Her sürenin bir ana
konusu vardır ki bütün süre bunun üzerinde oluşu r. Sürelerde ayetler birbiriyle
çok yakın bir mana ağıyla örü lmüştür.
Aynı şekilde bütün süreler mükemmel
düzenlenmiş bir bütünlüğe oturtulmuş
olup her sürenin kompozisyon, mahiyet ve
mana olarak bir önceki ve bir sonraki süre
ile yakın ilişkisi vardır. Ferahl'ye göre bunu
anlayan Kur'an'ın yarısını anlamış demektir. Kur'an - ı Kerim'in açıklanması konusunda Ferahl'nin önem verdiği diğer bir
yöntem de Kur'an'ın Kur'an'la tefsir edilmesidir. Bu yolla mana anlaşılıyorsa baş
ka kaynağa başvurmaya ihtiyaç kalmaz.
anlaşılmıyorsa hadise müracaat edilir. Bu
arada gerektiğinde Cahiliye şiirinden de
faydalanılmalıdır. Ferahi, Araplar'ın dille
ilgili ana kitaplarında mevcut üslüpların
Ferahl'nin

asıl

sırlarını düşünüp

araştırılmasının Kur'an'ın aniaşılmasına
yardımcı olacağı

kanaatindedir.

Kur'an anlayışı ve derin İslam tarihi bilgisi ışığında Ferahi, İslam ümmetinin yeni nesil entelektüelleri için inkılap sayıla
bilecek üç temel unsur ihtiva eden bir
program tasarlamıştır. Programın en
önemli hedefi kendisinin geliştirdiği prensipierin ışığında bir tefsir yazarak Kur'an'ın aniaşılmasını sağlamaktı. Ona göre müslüman toplumlarındaki hastalığın
asıl sebebi Kur'an'ın temel öğretilerini
iyi kavrayamamak ve ayrıca tembelliktir.
Ümmeti kurtuluşa götürecek ortamı oluş
turmanın tek yolu Kur'an'a dönmektir.
Ferahl, sadece on beş kadar kısa sürenin
tefsirini yazmış olmasına rağmen tasarladığı tefsir metodunu bunlarda başarıy
la uygulamış, aynı metodu geliştirerek
sürdüren talebesi Emin Ahsen Islahi Tede bb ür-i Kur'ô.n (Lah or ı 983) adıyla dokuz ciltlik tam bir tefsir yazm ıştır.
Ferahl'nin tasarladığı programın ikinci
bölümü, İslami ilimierin İslami olmayan
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unsurlardan arındırılarak Kur'an ve Sünnet' e göre yeniden yapılandırılmasıdır.
Bununla ilgili bir plan hazırlayan Ferahl,
belagat ve beyan alimlerinin koyduğu
prensipleri takdir etmekle birlikte bunların tercüme suretiyle eski Yunan'dan
alındığını, dolayısıyla Kur'an üslübunun
güzelliğini yeterli derecede anlatamadıklarını savunur. Ona göre Arap dilinin
metot tenkitçisi Kudame b. Ca'fer vazettiği esasları Yunan edebiyatından almış. öte yandan bütün gücünü manaya
değil kelam kalıplarına ve nazma sarfetmiştir. Bu bakımdan Kudame'nin Nalidü'ş-şi'r'i ile, insanları olduğundan baş
ka türlü niteleyen Yunanlı şair Sophokles'in şiirlerinin ışığında tenkit esaslarını
ortaya koyan Aristo'nun şiir kitabı arasında büyük benzerlikler vardır. Ferahl,
sanatın sadece zevk ve tatmin vesilesi
olmayıp ahlaki değerler ve asil öğretiler
için de bir araç olduğunu söyler. Bu sebeple de Kur'an'dan çıkardığını belirttiği
bir belagat sistemi ortaya koymuştur.
Programın son bölümü İslam eğitim
sistemini Kur'an merkezli yapmak, diğer
konu ve ilimleri de onun etrafında bütünleşecek şekilde ıslah etmektir. Ferahl, son
on yılını Medresetü'l-ıslah'ta eğitimle ilgili prensip ve fikirlerini uygulamakla geçirmiştir.
Çalışmaları yüksek bir araştırma ve
ilim standardına sahip olan Perahi delillerini kaynaklardan büyük bir titizlikle
alır, analize tabi tutardı. Bunun yanında
kendi devrinde savunmacı bir tutum ortaya koyan ulemanın aksine, cihad ve hilafet gibi kavramları yorumlamasından
da anlaşılacağı gibi tamamen bağımsız
ve cesur bir tavır takınmış. entelektüel
ve ıslahçı bir hareketin zeminini hazırla
mıştır.

Eserleri. Daha çok

düşüncelerini

gerçekleştirme yolunda faaliyet gösteren ve
bir ıslahçı olan Perahi'nin eserleri şunlar
dır: 1. Teisiru ni?-dmi'l-Kur'fm ve teisirü'l-Furliiin bi'l-Furliiin. Tefsir konusundaki düşüncelerini uyguladığı bu eserde
re'y veya dirayet yöntemini reddederek
ayet ve süreler arasındaki rabıtayı ortaya koymaya ve Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmeye çalışmıştır. Eserde yer alan Haşr.
Tahrlm. Şems, Asr, Kafirün ve Leheb süreleri aynı tarihte (Aligarh ı 908). Fatiha.
Zariyat, Kıyame. Mürselat, Abese, Tin,
Fil, Kevser ve İhlas süreleri ise farklı tarihlerde basılmıştır. Fdti]].atü Teisiri ni?-dmi'l-Kur'dn adıyla müstakil yayım
lanan bölümde (A'zamgarh ı 937) kendi
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tefsir metodunu açıklayan yazar besmele ve Fatiha süresinin tefsirine yer vermiştir. Bazı eksiklerden dolayı halen yayımlanmamış bulunan Bakara ve Al-i imran sürelerinin dışındaki bütün tefsirleri
Emin Ahsen Islahi tarafından Urduca'ya
tercüme edilerek Mecmu'a-i Telasir-i
Perahi adıyla neşredilmiştir (Lahor 1985,
1991 ). Z. Deld'ilü'n-ni?-dm (A'zamgarh
1968). Kur'an-ı Kerim'in ayet ve sürelerinin birbiriyle irtibatını inceler. 3. Esdlibü'l-Kur'ô.n (A'zamgarh 1969). Hitap, iltifat, hazf, icmalden sonra tafsil, vasıl ve
fasıl nevileriyle atıf. istifham, vasıl, takdim ve tehir gibi konuları ihtiva etmektedir. 4. et-Tekmil ii uşuli't-te'vil. Te'vil,
tahrif. tafsil kavramlarıyla te'vilde hataya düşmenin sebepleri, Kur'an'ın Kur'an'la te'vili ve te'vilin esasları gibi konu ları kapsayan bir çalışmadır. Son üç eser
Resô.'ilü'l-İmô.m el-Ferdhi ii 'ulumi'lKur'dn adıyla yayımlanmıştır (A'zamgarh 1388/1968, ı 4 ı 1/1991 ). S. Müiredô.tü'l-Kur'dn (A'zamgarh ı 939). Ferahl'nin, ayet ve sürelerin bir kısmını diğer
leriyle açıklama metodundan hareketle
lugatçılar ve müfessirlerden farklı anladığı bazı Kur'an lafızlarını şerhettiği bir
çalışma olup müellifinin Arap diline hakimiyetinin bir delili olarak kabul edilir. 6.
Cemheretü'l-belô.ga (A'zamgarh 1941 ).
Müellifin Kur'an'dan. eski Arap şiiri ve
edebiyatından faydalanarak belagat konusunda geliştirdiği düşünce ve nazariyelerinin yer aldığı eseridir. 7. er-Re'yü'ş
şa]].i]]. ii men hüve'~-~ebi]]. (A'zamgarh
1331. 1338) . Hz. İbrahim'in kurban etmeye teşebbüs ettiği oğlunun İshak değil İsmail olduğunu yahudi ve İslam kaynaklarıyla mukayeseli olarak ortaya koyduğu bir eserdir. Kitap Emin Ahsen Islahi tarafından Urduca'ya çevrilerek neş
redilmiştir (Delhi, ts.; Lahor ı 395/1 975).
8. el-İm'ô.n ii alisdmi'l-Kur'dn (Aligarh
ı 329; Kahire ı 349) . Kur'an'da geçen yeminleri ele alan eseri Emin Ahsen Islahi
Urduca'ya çevirmiştir (Lah or ı 395/1 975).
9. el-Kii'id ila 'uyuni'l-'aliii'id (A'zamgarh ı 975). İslam akaidiyle ilgilidir. 1o.
Divan (Arapça, A'zamgarh 1967). 11. Divô.n (Farsça, Haydarabad ı 903).
Perahi'nin Evşô.iü '1-Kur'dn, Esbdbü'nnüzul, Kitdbü 'r-Rüsu]]. ii ma'riieti'nndsil] ve'l-mensul], Fılihü'l-Kur'dn,
İ]].kdmü'l-uşul bi-a]].kdmi'r-Resul, Kitdbü '1-'Alil ve md ievlia '1-'alil adlı eserleri ise henüz basılmamıştır (yayımlan
mamış eserleriyle ilgili geniş bilgi için
bk. Muhammed Ecmel Islahi, V/2, s. 811 19).
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Buhara'da doğdu. İyi bir medrese tahsili görerek Arapça ve Farsça'yı bu iki dilde şiir yazacak derecede öğrendi. Babasıyla birlikte Buhara'dan Hindistan'a göç
etti. Nagevr'de kadılık yapan babasının
vefatı üzerine Muizzüddin Muhammed
b. Şam zamanında bu şehirde kadı oldu
ve üç yıl süren bu görevi sebebiyle Nagevr kadısı diye tanındı. Ancak manevi bir
işaret üzerine görevinden ayrıldı ve Bağ
dat'a gidip Ebü'n-Nedb Şehabeddin esSühreverdl'nin sohbetlerine katıldı; daha
sonra kendisine intisap ederek en seçkin
müridierinden biri oldu. Ertesi yıl hacca
gitti. On dört ay Medine'de, bir yıl Mekke'de kaldıktan sonra Hindistan'a döndü. Daha önce Bağdat'ta tanıştığı ve derin bir saygı duyduğu Çiştl şeyhlerinden

