
zamnamesini okuyup an iayabilmesi ve 
eğitim aldığı sanat dalında başarılı olma
sı gerekiyordu. Ara sınıflarda imtihanlara 
girerek sınıf atlamak da mümkündü. Bi
rinci. ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine 
yapmış oldukları işlere göre bir miktar 
ücret verilmesi kararlaştırılmıştı. 

imtihanı verip diplama alan öğrenciler 
yevmiye ile veya sözleşmeli olarak ıslah
hanelerin iş yerlerinde çalışma hakkına 
sahiptiler. Dışarıda dükkan açmak iste
yenlere ise ıslahhaneden borç verilmek 
suretiyle yardımcı olunacaktı. Dükkan 
açanlar mahalli idarelerle iş birliği yapı
larak kontrol altında tutulacak ve işinde 
herhangi bir suistimali görülenler hak
kında gerekli tedbirler alınacaktı (Düstw; 

Birinci t ertip. ll , 292-295). Böylece ıslahha
nelere bir bakıma, ahi ve !onca teşkilat
larının önceki yüzyıllarda Osmanlı esnaf 
ve zenaatkarları üzerinde oynamış oldu
ğu olumlu rol yüklenmek istenmişti. Zira 
bir taraftan liyakatli sanatkiklar yeti şti

rerek ülkenin yetişmiş eleman ihtiyac ı 

nın karşılanması planlanırken diğer ta
raftan bu sanatkarların başarılı ve dürüst 
birer esnaf olmaları sağlanmaya çalışılı
yordu. 

lslahhaneler. hemen tamamıyla ıslah
hane sandıklarında toplanan yardımlarla 
açılmıştır. lslahhanelerin normal giderle
ri. yukarıda sözü edilen döner sermaye ge
lirlerinin yanı sıra akan kendilerine tahsis 
edilen bağ. bahçe. han, ev. değirmen vb. 
emlak ile bazı resmi işlemlerden alınan 
yüzdelerle karşılanmaktaydı. Bu kurum
lar. Cumhuriyet dönemine kadar faaliyet 
gösterecek olan sanayi mekteplerine ze
min ve model oluşturmuştur. Nitekim 
1868'de istanbul'da Sultanahmet'te açı
lan Mekteb-i Sanayi ile 1869'da Yediku
le'de hizmete giren Kız Mekteb-i Sanayii 
de yine yetim. öksüz ve kimsesiz çocuk
lara mesleki teknik eğitim vermek ama
cıyla kurulmuştu. Fakat bunlar ıslahha
nelere göre daha gelişmiş durumdaydı. 
Il. Abdülhamid devrinde ( 1876-1909) di
ğer vilayetlerdeki ıslahhaneler de sana
yi mektebi haline getirilmeye başlandı. 
Ayrıca istanbul'da korunmaya muhtaç 
çocuklar için ıslahhane tarzında bir Da
rülhayr-ı Ali kurulduysa da bu okul II. 
Meşrutiyet'in başında kapatıldı. Balkan 
ve I. Dünya savaşları yıllarında Osmanlı 
Devleti on binlerce korunmaya muhtaç 
çocuğun barınma . beslenme ve eğitim 
problemiyle karşı karşıya kaldı. Hükü
met. bu ihtiyaçları karşılamak için Ma
arif Nazırı Ahmed Şükrü Bey'in 12 Teş-

rinisani 1330 (25 Kas ım 1914) tarihli tek
lifi üzerine Maarif Nezareti'ne bağlı ola
rak ülkenin birçok yerinde darüleytam
lar açtı. Milli Mücadele'nin buhranlı gün
lerinde bilhassa şehid çocuklarını kabul 
ederek büyük yararlıklar gösteren bu ku
rumlar 1926'da kapatıldı (bk. DARÜLEY

TAM). 
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ISLAHi, Emin Alısen 
(..s>~! 1)->i ..r--oi) 

(1 904-ı 997) 

Pakistanlı alim, 
müfessir ve siyasetçi. 

_j 

Hindistan'ın A'zamgarh şehrine bağlı 
Bumhor köyünde doğdu. ilk öğrenimini 
burada tamamladı. 1914'te aynı şehre 
bağlı Saray-ı Mir'de Medresetü'I-ıslah'a 
kaydoldu ve bu okuldan 1922'de mezun 
oldu. Zekası. güzel konuşma ve güzel ya
zı yazma kabiliyetiyle dikkat çeken Islahi. 
hacası Abdurrahman Niğrami tarafından 
tahsilini devam ettirmesi yönünde teşvik 
edildi. Utar Pradeş eyaletinde yayımlanan 
Medine ve Saç gibi bazı dergilerde üç 
yıl kadar yöneticilik yaptı ve yazılar yazdı. 

ISLAHI, EmTn Ahsen 

1925'te dönemin meşhur alimlerinden 
Hamidüddin Ferahi'nin Saray-ı Mir'de 
başlattığı derslerine devam ederek tef
sir, fıkıh, felsefe ve siyaset okudu; vefa
tma kadar ( 1930) onun yanında bulundu. 
Bir yandan da Medresetü'l-ıslah'ta hoca
lık yaptı. Sünenü't-Tirmi~i şerhi Tul).fe
tü'l-al).ve~i'nin müellifi olan MübarekpG
ri'den hadis ve hadis usulü okuyarak ica
zet aldı. Daha sonra A'zamgarh'a dönüp 
el-IşJQ]J. adıyla bir dergi çıkardı ( 1936-

1939) 

Islahi. 1941 yılında MevdGdi'nin önder
liğinde kurulan Cemaat-i islami adlı teş
kilatın kurucuları arasında yer aldı. Teşki
latta başkan yardımcısı ve Meclis-i ŞGra 
üyesi oldu . 1943'te Saray-ı Mir'den Doğu 
Pencap'taki Patankot'a bağlı Darülislam'a 
giderek faaliyetlerini burada sürdürdü. 
Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak ku
rulmasından sonra Cemaat-i islami'nin 
merkeziyle birlikte kendisi de Lahor'a ta
şındı. Pakistan'da islam'a zarar verdikle
ri gerekçesiyle Kadiyaniler'e karşı 1953'te 
başlatılan harekette önemli rol oynadı. 
Ancak ülkede kamu düzenini bozdukları 
gerekçesiyle bu harekete katılan pek çok 
alim ve fikir adamıyla birlikte Islahi de 
yargılandı ve bir buçukyıl hapse mahkum 
oldu. Hapisten çıktıktan sonra Cemaat-i 
islami'deki görevine döndü. Teşkilatın 
hangi faaliyetlere öncelik vermesi gerek
tiği hususunda hareketin liderleri arasın

da çıkan ihtilafta Islahi daha ziyade top
lumun ıslahı için mücadele verilmesini , 
MevdGdi ise siyasi faaliyet gösterilmesi
ni savunuyordu. Cemaat-i islami'nin bü
tün üyelerinin katılımıyla yapılan toplan
tıda alınan kararları benimsemeyen Isla
hi. Ocak 1958'de bazı arkadaşlarıyla bir
likte Cemaat-i islami'den ayrıldı. Aynı yıl 
hacca gitti. 

Islahi Cemaat-i islami'den ayrıldıktan 
sonra tamamen ilmi ve fikri çalışmalara 
yöneldi. Bu arada Tanzim-i islami adıyla 

Emin Ahsen 
ısiahi 
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siyasi faaliyetlere yer vermeyen bir teşki
lat kurdu ( 1958). Tefsire dair eserini yaz
maya ve özel dersler vermeye başladı. 
Kurduğu derneğin yayın organı olarak 
Haziran 1959'dan itibaren Misal} dergi
sini çıkardı. Derginin ilk sayılarında Mev
dQdi'nin siyaset anlayışını eleştirdi (Ma
~alat-ı Işla/:ıf, ı. 79-120) . Tanınm ış bir ga
zeteci olan oğlu Ebu Salih'in Mısır'da uçak 
kazasında ölmesi üzerine dersleri tatil et
ti ( 1965) . Tanzim-i islam 'ın ve derginin yö
netimini Dr. israr Ahmed' e bıraktı ( 1966). 

Bütün mesaisini tefsir çalışmalarına tah
sis edebilmek için 1973 yılı başında La
hor'dan ayrılıp Şeyhopür'a bağlı Rahma
nabad köyüne yerleşti. 1979'da ise La
hor'a geri döndü ve 1980'de tefsirini ta
mamladı. Bu defa hadis üzerinde çalış
maya ağırlık verdi. Bu amaçla Kasım 
1980'de İdare-i Thdebbür-i Kur'an u Ha
dis adlı bir merkez kurdu ve bu merke
zin yayın organı olarak Tedebbür dergi
sini çıkarmaya başladı ( 1981 ). Bir yandan 
da yetişkin öğrencilere hadis dersleri ve
riyordu. 1993'ten itibaren sağlığı bozul
duğu için derslerine son vermek zorunda 
kaldı. Islahi 15 Aralık 1997'de Lahor'da 
vefat etti. 

Toplumun ıslahı ve müslümanların fik
ri seviyesinin yükseltilmesi .Islahl'nin de
ğişmez amacı olmuş , bu sebeple aktif si
yasetin dışında kalmaya çalışmıştır. Ce
maat-i islami'nin itibarlı bir üyesi olarak 
faaliyet gösterdiği dönemde kaleme al
dığ ı Da'vet-i Din aôr Us ka Tariif-i Kar, 
İslami Riyaset meyn Fı]fhi İ{ıtildiat ka 
lfal ve İslami Mu'aşere meyn 'Avrat 
ka Ma]fam gibi eserlerinde fert ve top
lumun ıslahıyla ilgili meselelerio çözü
münde uyulacak İslami kuralları göster
miş , özellikle İslam'ın şura anlayışının 
önemini vurgulamıştır. Islahi, gerek Ey
yQb Han gerek Zülfikar Ali Butto ve ge
rekse Ziyaülhak'tan gelen çeşitli teklif ve 
ödülleri kabul etmemiş, bölge alimlerinin 
pek çoğunun içine düştüğü ifrat ve tef
ritten özenle kaçınmıştır. Kur'an'ın anla
şılması konusuna önem veren Islahi, Me
btıdi'-i Tedebbür-i Kur'an adlı kitabın
da Kur'an'ın tefsiriyle ilgili düşüncelerini 
açıklamış, yazdığı tefsirinde bunları uygu
lamıştır. Bu eserinde Islahi iyi niyetli ol
mayı, Kur'an'ı yüce bir kelam olarak ka
bullenmeyi, onun getirdiği prensipiere 
göre değişimi benimsemeyi, üzerinde de
rinliğine düşünmeyi ve Allah'a teslimiye
ti Kur'an'ı anlayabilmenin ön şartları ola
rak ileri sürerken Kur'an'ın kendi kendi
sini tefsir etmesinden, dilinden ve naz-
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ınından yararlanmayı onu anlamanın da
hill vasıtaları; mütevatir ve meşhur sün
neti, diğer hadisleri, saha be sözlerini, se
beb-i nüzQiü, tefsirleri , semavl kitapları 
ve islam öncesi Arap tarihini bilmeyi de 
harici vasıtaları arasında saymıştır. Isla
hi, hacası Hamidüddin Ferahl gibi nazım 
prensibi üzerinde fazlaca durmuş ve bu
nu daha da geliştirerek tefsirinde uygu
lamıştır. Buna göre eserinde ayetler ara
sı münasebeti gösterdikten başka birbi
rini muhtelif açılardan tamamladığını ile
ri sürdüğü sQreleri önce kendi aralarında 
ikişer i kişer eşleştirmiş, daha sonra bu 
ikili grupları bir araya getirerek bütün 
Kur'an'ı kapsayacak şekilde yedi ana gru
ba ayırmıştır. Bu gruplardan her biri bir 
veya daha fazla Mekkl su re ile başlamak
ta ve en az bir Medeni sQre ile sona er
mektedir. Ancak Kur'an'ın dört süresi (el
Fa.tiha, en-Nur, el-Ahzab, ei-Hucurat) ye
di gruptan hiçbirinde yer almaz. Çünkü 
Fatiha suresi Kur'an için bir önsöz mahi
yetinde iken diğerleri öteki grup ve sure
Ierin tamamlayıcısı durumundadır. Islahi, 
surelerio kendi aralarında gruplar oluş
turması düşüncesine delil olarak Hicr ( 15/ 

87) ve Zümer (39/23) surelerindeki ayet
leri göstermiş olup bu ayetlerde yer alan 
"mesani" kelimesi "ikişer" anlamına gelen 
"mesna" kelimesinin çoğuludur ve ayet
lerio mealieri buna göre düzenlendiğin
de ikili ve yedHi sistem kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. Bu sistem ilim çevre
lerinde ilgi uyandırmış, Müstansır Mir, 
Tedebbür-i Kur'an'daki nazm prensibi 
üzerine Michigan Üniversitesi'nde hazır
ladığı doktora çalışmasında ( 1983) bir fa
raziye de olsa Islahi'nin bu prensibi uygu
lamada büyük ölçüde başarılı olduğunu 
ifade etmiştir ( Coherence in the Qur'an, 
S . 102) 

Hadis ilminin önemi üzerinde duran 
Islahi, kabul- red ve dinde hüccet olma 
bakımından sünnetle hadisin birbirinden 
farklı olduğunu ileri sürer. Ona göre ha
dis ResQiullah'ın söz, fiil ve takrirlerinin 
rivayeti , sünnet ise onun yaşayarak veya 
söyleyerek insanlara öğrettiği İslam'ın 
yine yaşanarak günümüze kadar gelen 
şeklidir. Tarihin bir döneminde sünnetin 
yazılı hale gelmiş olması onun yaşanarak 
intikal eden özelliğini değiştirmez. Isla
hi, bir konuda sünnetin birden fazla ola
bileceğini ve bunun için ResGl-i Ekrem'in 
hayatında pek çok örneğin bulunduğunu 
söyler. Ona göre Kur'an'ı yeterli görüp 
sünneti inkar edenler aslında çelişkiye 
düşerek Kur'an'ı da inkar etmektedirler. 

Çünkü sünnet de Kur'an gibi aynı kişilerin 
rivayetiyle bize kadar gelmiştir (Mebadi'-i 
Tedebbür-i lfadfş, s. 15, 24-32) . 

Islahi, Pakistan'da İslam hukukunun 
kamu yönetimi esaslarının belirlenmesi 
ve bunların kanunlaştırılması amacıyla 
yapılan çalışmalara önemli katkılarda bu
lunmuştur. Anayasanın ilkelerini belirle
mek için 1956'da oluşturulan İslam Huku
ku Komisyonu'na (lslamic Law Commission) 
üye olarak alınmış ve burada iki yıl görev 
yapmıştır. Ziyaülhak da kendisinden, is
lam · hukukunun kanunlaştırılması çalış
malarını yürütmek için kurulan islam Dü
şüncesi Konseyi'ne (Council of lslamic ldeo
logy) üye olmasını istemiş, ancak sağlık 
durumunu gerekçe göstererek bunu ka
bul etmemiştir (Islamic Law, s. VIII) is
lam devletinde kanunların hazırlanmasın
da mezhep farklılığının dağuracağı prob
lemierin tartışılması ve bazı zorluklar ile
ri sürülerek devletin laik olmasının isten
mesi üzerine İsltımi Riyaset ve İslami 
Riyaset m eyn Fı]fhi İ{ıtiltıfat ka lfal 
adlı eserlerinde bu konunun çözümünün 
mümkün olduğunu ileri sürmüş, İsltımi 
Kanun ki Tedvin adlı eserinde meseleyi 
ele alarak ilginç görüşler ortaya koymuş
tur (a.g.e., s. VIII-XII) . 

Islahi, tasawufi yapılanma içerisinde 
bulunduğunu iddia ettiği islam dışı un
surların tesiriyle oluşan nefis tezkiyesi 
usullerine karşı çıkmış, Kur'an ve Sün
net'e dayalı, fert ve toplumu hareketli 
unsurlar olarak dikkate alan bir usul öner
miştir. Ona göre mutasawıflar kişiyi top
lum ve çevresinden soyutlayıp köşesine 
çekilmiş olarak düşünmekte ve bu çer
çevede bir nefis tezkiyesi önermektedir. 
Halbuki insan, gerek ferdi gerekse içti
mal hayatında vazifelerini ihmal etmek
sizin nefsini tezkiye edip, kendini yetişti
rebilir (Tezkiye-i Nefs, I. 10-14; ll, 9-10) . 

Islahi'nin diğer bir ilgi alanı da felsefe
dir. Öğrencilik yıllarından itibaren bu ko
nudaki belli başlı eserleri incelemiş, Batı 
felsefesi ve onun kendi ülkesindeki uzan
tıları üzerinde düşünmüştür. Ona göre 
felsefe müslüman alimierin önem verme
si gereken bir ilim dalıdır. Sonradan kitap 
halinde yayımlanan konuşma ve makale
lerinde Tanrı, insan, hayır ve şer, cebir ve 
ihtiyar, ahi ret, vahiy ve peygamberlik ko
nularında eski ve yeni felsefecilerin gö
rüşlerini ele alarak İslam'la çatışan yön
lerine işaret etmiştir. Kur' an, sünnet, ha
dis, tasawuf ve mezhepler konusundaki 
düşünceleri bir bütün olarak değerlendi
rildiğinde onun gelenekçilerle modernist-



ler arasında bir yerde, fakat gelenekçilere 
daha yakın konumda bir ilim adamı ol
duğu görülür. 

Eserleri. 1. Tedebbür-i ~ur' an (I-VIII, 
La hor ı 967- ı 980). Islahi'nin 1940'lı yıllar
da yazmayı tasarladığı, telif plan ve ilke
lerini 1953'te ortaya koyduğu, yazımını 
1958-1980 yılları arasında gerçekleştir
diği tefsiridir. Ona göre bu eser kendisi
nin kırk. hacası Hamldüddin Ferahl'nin ise 
otuz-otuz beş yı llık emeğinin ürünüdür. 
Tefsirde ayetler. süreler ve süre grupları 
arasındaki ilgi gösterilirken söz uzatılma
mış. daha önce açıklanan bir konuya gön
derme yapılarak tekrarlardan kaçınılmış 
ve üslübun akıcı olmasına özen gösteril
miştir. ilmi bir tefsir o lmasına rağmen 
Pakistan ve Hindistan'da halk arasında 
büyük ilgi uyandıran eserden Tefhimü '1-
~ur'fın adlı tefsirin yazarı Mevdüdl gibi 
pek çok alim etkilenmiştir (Birı ş ık, s. 267). 
Eserin Lahor'da gerçekleştirilen sekiz cilt
lik ilk iki baskısının ardından üçüncü (La
hor ı 983) ve daha sonraki baskıları dokuz 
cilt halinde neşredilmiştir. Tefsir üzerin
de üç yüksek lisans. bir doktora çalışması 
yapılmış. doktora tezinde ağırlıklı olarak 
nazım prensibi incelenmiştir (a.g.e., s. 
268). Z. Mebadi'-i Tedebbür-i ~ur'an 
(Lahor 1969) Islahi'nin 1936-1939yılları 
arasında el-Işld]J dergisinde yazdığı ma
kalelerden ve bunlara eklenen bazı yeni 
yazılardan oluşan eserde Kur'an'ın anla
şılması ve tefsir edilmesi için gereken 
şartlar ve metotlar açıklanmıştır. Hindis
tan'da yapılan ilk baskısından sonra kitap 
gözden geçirilerek yeniden yayımianmış 
(La hor ı 99 ı), İngilizce'ye de tercüme edil
miştir. 3. Mebad.i'-i Tedebbür-i ljadi§ 
(Lah or I 989) 4.lja~i~at-ı Şirk ü Tev}Jid 
(Lahor ı 973 , ı 989, 1991 ). Kelamcıların İs
lam dininin temel inanç konularını açık
larken Yunan mantık ve ilahiyatma dayan
masına tepki olarak kaleme alındığı anla
şılan, risalet ve mead konularının da ele 
alınacağı bir serinin ilk kitabı olan eserde 
şirk ve tevhid bahisleri genişçe işlenmiş, 
aykırı görüşler tenkit edilmiştir. Serinin 
diğer kitapları yazılamamıştır. s. Pelse
tey key Bünyadi Mesa'il ~ur'an-ılfa
kim ki Rôşni meyn (Lahor ı 991 ). Din ve 
felsefenin ortak ilgi alanına giren konula
rın Kur'an-ı Kerim'in ışığında tahlil edil
diği bir çalışma olup İngilizce'ye de çevril
miştir (Lah or I 992). 6. Tezkiye-i Nefs. 
Kur'an ve Sünnet' e göre nefis tezkiyesi
nin yollarını gösteren kitabın önce ilk cil
di yayımianmış (Lahor ı 957, ı 961, ı 989). 

daha sonra ll. cildi neşredilmiştir (Lahor 
1989, 1991) Eser İngilizce'ye de tercüme 
edilmiştir. 7. Da'vet-i Din aôr Us ka Ta 
ri~-iKar(Lahorl951 , 1991 [3bs i)Ce
maat-i İslami'nin kuruluşunun ardından 
yazılan eserde peygamberlerin davet şe
killeri ve davet esnasında karşılaştıkları 
problemleri nasıl aştıkları gibi konular iş
lenmiştir. 8. Telhim-i Din (Lahor 1992) 
1959 yılından itibaren Mi§a~ dergisin
de yayımlanan makalelerden ve okuyucu 
mektuplarına verilen cevaplardan oluşan 
eser Kur'an. hadis. dinin anlamı. İslam 
toplum düzeni ve milli konularla ilgili beş 
bölümden meydana gelmektedir. 9. İs
lfımi ~anun ki Tedvin (Lahor 1976 [2 . 
bs. ı. 199 ı) . Pakistan'da İslam hukukunun 
kanunlaştırılmasının tartışıldığı günler
de çeşitli yerlerde verilen konferans ve 
seminer notlarından oluşan bir eserdir. 
Kitap S. A. Rauftarafından Islamic Law
Concept and Codification adıyla İngi
lizce'ye çevrilerek yayımlanmıştır (Lah or 
1979). 1 o. İslami Riyaset meyn Fı~hi İb.
tilfıfat ka ljal (Lahor 1982, 1991) İslam 
devletinde ortaya çıkan hukukl ihtilafla
rın çözümü konusundaki tarihi bilgilerin 
değerlendirildiği. geleceğe yönelik öneri
leri de ihtiva eden eser İngilizce'ye de ter
cüme edilmiştir. 11. İslfımi Mu'aşere 
meyn 'Av rat ka Ma~ am (Lah or ı 950, 
1988, ı 992) Müellifin hapiste iken kale
me aldığı eserde kadınların ferdi. içtimal 
ve siyasi hayatta başarılı olabilmeleri için 
uyulması gereken kurallar ele alınmak
tadır. 1Z. Ma~alfıt-ı Işlfı}Ji(Lahor ı 991 ). 
Müellifin Cemaat-i İslami'den ayrıldıktan 
sonra yazdığı makalelerden oluşan kitap 
dört bölümden meydana gelmekte olup 
birinci bölümde Resülullah'ın "üsve-i ha
sene" olmasının anlamı açıklanmış, ikin
ci ve üçüncü bölümlerde Cemaat-i İsla
mi'den ayrılmasının sebepleri. dinde ba
slretli davranmanın önemi ve toplumun 
ıslahında uygulanacak metotlar işlenmiş. 
dördüncü bölümde Batı medeniyetinin 
geliştirdiği bilim ve felsefeye karşı tedir
ginlik duymanın tesirleri üzerinde durul
muştur. 

Islahi'nin diğer eserleri şunlardır: lja
~i~at-ı Namaz (Aligarh ı 985; Lah or ı 989); 
lja~*at-ı Ta]fva (Lahor [?J); İsldmi Ri
yaset (La hor [?1): ~ur'an meyn Purdey 
key AJ:ıkdm (Lahor 1982, 1991 ); Ten~idat 
(Lahor [?1); Tavzi}Jdt (Lahor[?l) Islahi ay
rıca hacası Hamldüddin Ferahl'nin on dört 
süreyi içeren tefsiri Ni~amü '1-~ur'an' ı 
(Lahor 1985, l99l:A'zamgarh 1990) ve di
ğer iki eserini Urduca'ya tercüme ederek 
yayımiarnıştır (DiA, XV, 478) Cemaat-i is-
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lam! tarafından sekiz ci lt olarak yayımla
nan zabıtlarda Islahi'ye ait çok sayıda ko
nuşma ve yazı yer almakta olup bunların 
ancak bir kısmı kitaplarına yansımıştır. 
Onun notlar biçiminde Tedebbür dergi
sinde yayımlanan (ı 998) el-Muvatta' ve 
Şa}Ji}J -i Buljari şerhleri ise henüz kitap 
halinde neşredilmemiştir. 
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