
HAMTDÜDDiN FERAHT 

unsurlardan arındırılarak Kur'an ve Sün
net' e göre yeniden yapılandırılmasıdır. 
Bununla ilgili bir plan hazırlayan Ferahl, 
belagat ve beyan alimlerinin koyduğu 
prensipleri takdir etmekle birlikte bun
ların tercüme suretiyle eski Yunan'dan 
alındığını, dolayısıyla Kur'an üslübunun 
güzelliğini yeterli derecede anlatama
dıklarını savunur. Ona göre Arap dilinin 
metot tenkitçisi Kudame b. Ca'fer va
zettiği esasları Yunan edebiyatından al
mış. öte yandan bütün gücünü manaya 
değil kelam kalıplarına ve nazma sarfet
miştir. Bu bakımdan Kudame'nin Nali
dü'ş-şi'r'i ile, insanları olduğundan baş
ka türlü niteleyen Yunanlı şair Sophok
les'in şiirlerinin ışığında tenkit esaslarını 
ortaya koyan Aristo'nun şiir kitabı ara
sında büyük benzerlikler vardır. Ferahl, 
sanatın sadece zevk ve tatmin vesilesi 
olmayıp ahlaki değerler ve asil öğretiler 
için de bir araç olduğunu söyler. Bu se
beple 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 bütün
leşecek şekilde ıslah etmektir. Ferahl, son 
on yılını Medresetü'l-ıslah'ta eğitimle il
gili prensip ve fikirlerini uygulamakla ge
çirmiştir. 

Çalışmaları yüksek bir araştırma ve 
ilim standardına sahip olan Perahi delil
lerini kaynaklardan büyük bir titizlikle 
alır, analize tabi tutardı. Bunun yanında 
kendi devrinde savunmacı bir tutum or
taya koyan ulemanın aksine, cihad ve hi
lafet 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 ger
çekleştirme yolunda faaliyet gösteren ve 
bir ıslahçı olan Perahi'nin eserleri şunlar
dır: 1. Teisiru ni?-dmi'l-Kur'fm ve teisi
rü'l-Furliiin bi'l-Furliiin. Tefsir konusun
daki düşüncelerini uyguladığı bu eserde 
re'y veya dirayet yöntemini reddederek 
ayet ve süreler arasındaki rabıtayı orta
ya koymaya ve Kur'an'ı Kur'an'la tefsir et
meye çalışmıştır. Eserde yer alan Haşr. 
Tahrlm. Şems, Asr, Kafirün ve Leheb sü
releri aynı tarihte (Aligarh ı 908). Fatiha. 
Zariyat, Kıyame. Mürselat, Abese, Tin, 
Fil, Kevser ve İhlas süreleri ise farklı ta
rihlerde 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 besme
le ve Fatiha süresinin tefsirine yer ver
miştir. Bazı eksiklerden dolayı halen ya
yımlanmamış bulunan Bakara ve Al-i im
ran 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 
1 968). Kur'an-ı Kerim'in ayet ve süreleri
nin birbiriyle irtibatını inceler. 3. Esdli
bü'l-Kur'ô.n (A'zamgarh 1969). Hitap, il
tifat, hazf, icmalden sonra tafsil, vasıl ve 
fasıl nevileriyle atıf. istifham, vasıl, tak
dim ve tehir gibi konuları ihtiva etmek
tedir. 4. et-Tekmil ii uşuli't-te'vil. Te'vil, 
tahrif. tafsil kavramlarıyla te'vilde hata
ya 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'l
Kur'dn adıyla yayımlanmıştır (A'zam
garh 1388/1968, ı 4 ı 1/1991 ). S. Müire
dô.tü'l-Kur'dn (A'zamgarh ı 939). Fera
hl'nin, ayet ve sürelerin bir kısmını diğer
leriyle açıklama metodundan hareketle 
lugatçılar ve müfessirlerden farklı anla
dığı bazı Kur'an lafızlarını şerhettiği bir 
çalışma olup müellifinin Arap diline haki
miyetinin bir delili olarak kabul edilir. 6. 
Cemheretü'l-belô.ga (A'zamgarh 1941 ). 

Müellifin Kur'an'dan. eski Arap şiiri ve 
edebiyatından faydalanarak belagat ko
nusunda geliştirdiği düşünce ve nazari
yelerinin yer aldığı eseridir. 7. er-Re'yü'ş
şa]].i]]. ii men hüve'~-~ebi]]. (A'zamgarh 
1331. 1338) . Hz. İbrahim'in kurban et
meye teşebbüs ettiği oğlunun İshak de
ğil İsmail olduğunu yahudi ve İslam kay
naklarıyla mukayeseli olarak ortaya koy
duğu bir eserdir. Kitap Emin Ahsen Isla
hi 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 ye
minleri 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'zam
garh ı 975). İslam akaidiyle ilgilidir. 1 o. 
Divan (Arapça, A'zamgarh 1967). 11. Di
vô.n (Farsça, Haydarabad ı 903). 

Perahi'nin Evşô.iü '1-Kur'dn, Esbdbü'n
nüzul, Kitdbü 'r-Rüsu]]. ii ma'riieti'n
ndsil] ve'l-mensul], Fılihü'l-Kur'dn, 
İ]].kdmü'l-uşul bi-a]].kdmi'r-Resul, Ki
tdbü '1- 'Alil ve md ievlia '1-'alil adlı eser
leri ise henüz basılmamıştır (yayımlan
mamış eserleriyle ilgili geniş bilgi için 
bk. Muhammed Ecmel Islahi, V/2, s. 81-

1 19). 
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Iii lSHTIYAQ A. ZıLLI 

HAMiDÜDDİN NAGEVRİ 
( .s.)_lu ı.)l....l.ft ~ ) 

Hamidüddin Muhammed 
b. Ata Kadı Nagevri 

(ö. 643/1246) 

Hindistanlı sfifi ve ~ilim. 
_j 

Buhara'da doğdu. İyi bir medrese tah
sili görerek Arapça ve Farsça'yı bu iki dil
de şiir yazacak derecede öğrendi. Baba
sıyla 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 Na
gevr kadısı diye tanındı. Ancak manevi bir 
işaret üzerine görevinden ayrıldı ve Bağ
dat'a gidip Ebü'n-Nedb Şehabeddin es
Sühreverdl'nin sohbetlerine katıldı; daha 
sonra kendisine intisap ederek en seçkin 
müridierinden biri oldu. Ertesi yıl hacca 
gitti. On dört ay Medine'de, bir yıl Mek
ke'de kaldıktan sonra Hindistan'a dön
dü. Daha önce Bağdat'ta tanıştığı ve de
rin bir saygı duyduğu Çiştl şeyhlerinden 



Kutbüddin Bahtiyar Ka ki ve Ferldüddin 
Genc-i Şeker'in sohbetlerine devam etti. 
Kutbüddin'den veya Mulnüddin Siczl'den 
Çiştiyye hırkası giydi. Gençlik yıllarında 
yaptığı uzun seyahatlerden sonra İltut
mış'ın idaresi altındaki Delhi'ye yerleşti. 
643 (1246) yılının Ramazan ayında vefat 
etti; vasiyeti üzerine Kutbüddin Bahtiyar 
Kaki'nin kabrinin yanına defnedildi. Dara 
Şüküh onun kabrini ziyaret ettiğini söy
ler (Sefinetü'l-evliya', s. 114). 

Çiştl şeyhlerinden Nizameddin Evliya 
müridlerine, "Gerek benim gerekse siz
lerin ihtiyaç duyduğu her şey Nagevrl'nin 
eserlerinde vardır" diyerek onun tasav
vuftaki üstün mertebesine işaret etmiş
tir. Semaa düşkün olması Nagevrl'ye bir
çok taraftar kazandırmışsa da aynı za
manda ulemanın kendisini ağır biçimde 
suçlayıp aleyhinde fetva vermesine ve 
sürgüne gönderilmesi için sultan nezdin
de teşebbüse geçmesine sebep olmuş
tur. Ancak semadan hoşlanan Minhacüd
din Osman b. Muhammed ei-Cüzcanl'nin 
kadı olması ile hakkındaki şikayetler so
nuçsuz kalmıştır. 

Ziraatta meşgul olup el emeğiyle geçi
nen Hamldüddin'in Hintyogilerinin, ayrı
ca vejeteryanizmin etkisi altında kaldı
ğından söz edilir (Schimmel, s. 304). Es
ma-i hüsnayı şerhetmek için yazdığı Me
tfıli'u 'ş-şümus ile ilahi muhabbet ve ma
ri fet hakkındaki kırk hadisi -şerheden 
Şer]J.-i Erba'in adlı iki eseri günümüze 
kadar gelmiştir (Aiigarh Mevlana Azad 
Ktp , Hablb Gene koleksiyonu). Abdül
hak ed-Dihlevl A.l]bfırü'l-a./:ıyfır'da (Del
hi 1309) ona ait olduğunu söylediği Le
vfı'i]J. ve Levfımi' adlı eserlerden alıntı
lar yapmıştır. Rıza Kulı Han Hidayet de 
Sühreverdiyye tarikatının Hindistan'daki 
önemli bir temsilcisi olan Nagevrl'nin Rfı
]J.atü'l-~ulCıb ve 'Iş~nfıme adlı iki eseri 
daha bulunduğunu söyleyerek ona ait iki 
rubalyi iktibas etmiştir (bk. bibl) 
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HAMiDÜDDİN SİV ALi 
(~l~.,:r-..1.11~) 

(ö. 674/1276) 

Çiştiyye tarikatına mensup 
Hindistanlı sufi. 

. _j 

VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Delhi'de 
doğdu. Ashaptan Said b. Zeyd'in soyun
dan gelen ailesi müslüman yönetici sını
fına mensuptur. İyi bir eğitim görmesine 
rağmen gençlik yıllarında zevk ve safaya 
düşkün biri olarak dikkati çeken Haml
düddin daha sonra dini bir hayat tarzı 
sürdürmeye karar verdi ve Ecmlr'de İs
lamiyet'i yaymaya çalışan Çiştiyye tarika
tının kurucusu Hace Mulnüddin Hasan 
ei-Çiştl'ye (ö. 633/1236) intisap etti. Sü
lükünü kısa sürede tamamlaması üzeri
ne şeyhi kendisine "sultanü't-tarikin" un
vanını verdi ve bu unvanla tanındı. Çiştiy
ye tarikatından hilafet aldıktan sonra Ec
mlr'den ayrılarak Nagevr şehri yakınla
rında bir köy olan Sival'e yerleşti. Burada 
mensubu olduğu yönetici sınıfıyla ilgisini 
kesti ve iki dönümlük arazisini ekip biçe
rek geçimini sağladı. 

Hamldüddin Sivall, Çiştiyye tarikatının 
Hindistan topraklarında yayılmasını sağ
layan ilk önemli Çiştl şeyhlerinden biridir. 
Diğer Çiştl şeyhleri şehir merkezlerinde 
faaliyet gösterirken Hamldüddin irşad ça
lışmalarını kırsal kesimde sürdürmeyi 
tercih etmiştir. Ortaçağ Hint-İslam dün
yasının ünlü süfısi Bahaeddin Zekeriyya'
ya ve dönemin diğer mutasawıtlarına di
ni ve tasawufı konularda mektuplar gön
deren Hamldüddin Sivall bazı şiir ve ta
sawufı risaleler kaleme almıştır. Abdül
hak ed-Dihlev'i'nin A./:ıbfırü'l-a./:ıyfır adlı 

eserinde bu risalelerden geniş nakiller 
bulunmaktadır. 
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Iii ETHEM CEBECİOGLU 

Kur'an-ı Kerim'de 
cehennemiikiere içirileceği bildirilen 

kaynar su 
(bk. CEHENNEM). 

_j 
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HAMiTARASLI 

HAMi S 
(~1) 

İslam devletlerinde 
ordunun savaş sırasında 
esas aldığı beşli tertip 

(mukaddime, kalb, 

meymene, meysere, saka) 

(bk. ORDU). 

HAMi ş 
(bk. HAŞiYE). 

HAMİT ARASU 
(1909-1983) 

Şarkiyat, Türkoloji 
ve falklor alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Azerbaycanlı ilim adamı. 

_j 

_j 

_j 

23 Şubat 1909'da Gence'de doğdu. Asıl 
adı Hemid Mehemmedtağıoğlu'dur. Kü
çük yaşta babasını kaybettiğinden üvey 
babası tarafından büyütüldü. Babasından 
kalan zengin kütüphane ve annesi Hürrü
beyim'in klasik Şark ve Azerbaycan edebi
yatı hakkındaki bilgisi küçük yaştan itiba
ren onu etkiledi. İlk ve orta tahsilini Arap
ça ve Farsça öğrenmeye başladığı Gen
ce Medresesi'nde tamamlayarak ( 191 5-
1920) devrin en önemli okullarından biri 
sayılan Gence Darülmuallimlni'nde oku
du ( 1920-1926). Daha sonra öğretmenlik 
ve yöneticilik yaptığı N ebiağı lı köyünde 
bulunduğu esnada folklor ve halk edebi
yatıyla ilgilendi, derlemeler yaptı ( 1926-

1928). 

1928'de Bakü'ye gitti. Bu sırada bir 
yandan öğretmenliğini sürdürürken bir 
yandan da Azerbaycan Devlet Pedagoji 
Enstitüsü'nün Dil ve Edebiyat Fakültesi'
ne devam etti. Gösterdiği üstün başarı 

Ham it Araslı 
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