
KANDEHAR 

rin doğusunda Ahmedşahi adını verdiği 
surtarla çevrili bir şehir kurdu. Birinci in
giliz-Afgan savaşında (ı 839- ı 842) ingiliz
ler tarafından işgal edilen Kandehar kısa 
bir süre Şir Ali Han'ın yönetimindeki Af
gan Krallığı'nın merkezi oldu . ikinci ingi
liz-Afgan savaşında (ı 878- ı 880). ingiliz
ler'in ülkeyi tekrar işgal etmesi üzerine 
Şir Ali Han'ın Ruslar'a sığınmasından son
ra tahta çıkan Abdurrahman Han zama
nında ingilizler Afganistan- Hindistan sı
nırını tesbit ederken Kandehar'ı Afganis
tan'da bıraktılar. XX. yüzyılda da strate
jik önemini koruyan şehir, 1979'da baş
layan Rus işgali döneminde Ruslar'ın or
du kumandanlık merkezlerinden biri ha
line getirildi ve büyük çarpışmalara sah
ne oldu; zaman zaman da mücahidlerle 
Ruslar arasında el değiştirdi. 11 Eylül 
2001 tarihinde Washington ve New York 
kentlerine yapılan terörist saldırısının ar
dından Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 
Ekim 2001'de Afganistan'a karşı başlat
tığı askeri harekat sırasında diğer bazı 
şehirlerle birlikte Kandehar da ağır bom
bardımana maruz kaldı. 

Kandehar'ın bugünkü nüfusu 330.000 
civarındadır ve bunun büyük çoğunluğu
nu Peştular oluşturur. 1979'da 178.000 
olan nüfusun artmasında Rus işgalinden 
beri devamlı surette savaş hali yaşanan 
Afganistan'daki mülteci sorununun da 
payı vardır. Kabil'den sonra ikinci büyük 
şehir olan Kandehar özellikle ulaşım bağ
lantıları sebebiyle ülkenin en önemli tica
ret merkezidir. Şehirde bir milletlerarası 
havaalanı ile (I 970) bir teknik kolej bulun
maktadır. Buradaki mimari eserlerin en 
tanınınışı Ahmed Şah Dürrani'nin türbe
sidir. 
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Hindistanlı alim ve mutasavvıf. 
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Kandehar'da doğdu. Burada bulunan 
alimlerden özellikle M evievi Ahmed Kan
dehari'den öğrenim gördü. Ardından iran 
ve Arap ülkelerine seyahat ederek bilgisi
ni geliştirdi. Kandehar'a döndükten sonra 
Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Fakirul
lah Şikarpürl'ye intisap ederek hayatını 
öğretim ve eser yazmakla geçirdi. Çevre
sinde üstadıkül ve Muhakkık Kandehari 
gibi unvanlarla şöhret buldu. Kandehari, 
Ahmed Şehid ve ismail Şehid'in tarikat-ı 
Muhammediyye diye bilinen cihad ha
re-ketine ilgi duydu ve Sihler'e karşı ci
had hareketi başlatmak üzere 1826 yı
lında ismail Şehid ile birlikte Kabil' e gitti. 
Ayrıca Horasan, Buhara ve Hindistan çev- . 
resindeki alimlerle ilişki kurdu ve onlar 
arasında itibar kazandı. Bundan dolayı 
eserleri buralarda ve özellikle Hindistan'
da geniş ölçüde yayıldı. Bu arada çok sa
yıda öğrenci yetiştirdi. Pencap'taki ilmi 
çevrelerde ünlü olan Mevlana Ahmed 
Gaznevl, Kandeharl'nin talebelerinden
dir. Habibullah Kandehari 1265 yılı Ra
mazanında (Ağustos 1849) vefat etti ve 
Kandehar'da defnedildi. 

Eserleri. Kandeharl'nin islami ilimler. 
tarih. felsefe ve matematik gibi konular
da Arapça, Farsça ve Peştu dilinde tesbit 
edilebilen kırk kadar eseri vardır. Na]f.
dü 's-si]f.dt ii tezyifi'l-mevzıl.'at ve Kitd
bü'ş-Şevari}f. hadisle, 'A.demü tekiiri 
ehli'l-]f.ıble kelamla, Mugtenimü'l-J:ıu
şıl.l ii 'ilmi'l-uşul usul-i fıkıhla ilgilidir. 
Kitab-ı Va}Jdetü '1-vücıl.d ve va}Jde
tü'ş-şühıl.d, Risale-i Tefekkür, Risale-i 
Şabr ve Şükr, Risale-i At at ve A]f.sam-ı 
Gurur, Ijutab ve Meva'i? tasavvuf ve 
ahlak konusunda Farsça yazılmış eserle
ridir. Müellif. Hariri'nin el-Ma]f.Cimat'ını 
da Tercüme-i Ma]f.amat-ı Jjariri adıyla 
Farsça'ya çevirmiştir. Ayrıca Risale-i Te
vari]].-i Vefeyat-ı Rical-i Ma'rıl.f-i İslam 
ile 1252 (1836) yılına kadar islam halife 
ve hükümdarlarından bahseden Ebce
dü 't-tevari]]. adlı eserleri bulunmaktadır. 
Ten]f.iJ:ıu Tehafüti'l-ieldsife, Lisanü '1-
mizan ve Kitdbü Ijulaşati'l-Mizan fel
sefe ve mantığa, Münte]].abu Ta]Jrir-i 
Öklidis, Tercüme-i Ta}Jrir-i Öklidis, 
Riyazü'l-mühendisin, Risale-i TaJ:ı-

]f.i}f.-i Semt-i ~b le ise geometriye dairdir 
( eserlerinin bir li stesi ve yazma nüshaları 
için bk. UDMi, VII, 889-890) . 
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tefsir, hadis ve kelam alimi. 
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Hindistan'ın Bopal şehrinde doğdu. 
Ailesi Muzaffernagar'a bağlı Kandehle ka
sabasındandır. Soyu baba tarafından Hz. 
Ebü Bekir' e, anne tarafından Hz. Ömer' e 
ulaşır (Muhammed Miyan Sıddtki, s. 31 ). 
Bölgesel bir mahkemede görevli olan ba
bası Muhammed ismail Kandehlevi aynı 
zamanda bir ilim adamı idi. Muhammed 
idris Kandehlevi. Kur'an'ı ezberleyip ilk 
öğrenimini tamamladıktan sonra Teha
ne Bon (Tane Bôn) şehrindeki Medrese-i 
Hankah-ı Eşrefiyye'de orta öğrenim ve 
Seharenpür'daki Mezahirü'l-ulüm Med
resesi'nde yüksek öğrenim gördü. Bura
da Halil Ahmed Seharenpürl'den, bölge
nin ilim geleneğinde "devre-i hadis" de
nilen ve belirli hadis kitaplarının okunma
sını gerektiren usule göre hadis okudu ve 
icazet aldı ( 19 ı 7). Ardından dönemin en 
itibarlı medresesi olan Darülulüm-i Diyü
bend'e giderek Enver Şah Keşmiri. Şeb
bir Ahmed Osmarıi ve Seyyid Asgar Hüse
yin gibi hocalardan hadis okuyup icazet 
aldıktan sonra 1920'de hocalığa başladı. 
Delhi'deki Medrese-i Eminiyye'de bir yıl 
ders okuttu; daha sonra davet üzerine 
Darülulüm-i Diyübend'e gitti ve burada 
1929 yılına kadar tefsir ve hadis hocası 
olarak görev yaptı. DiyGbend'de kendisi
ne "şeyhü't-tefsir" payesi verildi. 1929-
1939 yıllarında Haydarabad'da (Dekken) 
bir yandan hocalık yaparken diğer yan
dan telifle meşgul oldu. Bu arada özellik
le hadis şerhleriyle ilgili çalışmalarında 
Haydarabad'daki Asafiye Kütüphanesi'
nin zengin koleksiyonlarından istifade 
etti. Haydarabad Nizamlığı idari muhta
riyete sahip olması sebebiyle ilim adam
ları için bir cazibe merkezi haline gelmiş, 
araştırma ve neşriyat için modern ku
rumlar oluşturulmuştu. Kandehlevi bu 
ortamdan faydalandı, diğer ilim adamla
rıyla dostluk kurdu. 1939'da yeniden Di-



yubend'e davet edildi. bu ikinci hocalık 
dönemi dokuz yıl kadar sürdü. 21 Aralık 
1949'da Pakistan'a göç edip Bahavelpur'
daki Camia-i Abbasiyye'de şeyhü'l-hadis 
olarak görev yaptı: iki yıl sonra da Lahor'
daki Camia-i Eşrefiyye'de hadis hacası 
ve başmüderris oldu. Yirmi üç yıl süren 
bu görevi sırasında 28 Temmuz 1974 ta
rihinde vefat etti ve Lahor'da defnedildi. 

Eserleri. Kandehlevi'nin büyüklü küçük
lü 1 OO'e yakın eseri bulunmaktadır. Bun
ların önemlileri yayımlanmıştır. Diğer 
eserlerinin büyük bir kısmı Lahor'daki 
idare-i Eşrefü't-tahkik adlı kurumda sak
lanmaktadır. 1. Ma'arifü'l-Kur'an (1-VI, 
Lahor 1963; 1-VII .Lahor 1982). 1941-1974 
yıllarında Urduca yazılmış Kur'an tefsiri
dir. Müellifin vefatı sebebiyle Saffat sure
sinin sonuna kadar yazılabilen eser daha 
sonra oğlu Muhammed Malik Kandehlevi 
tarafından tamamlanmıştır. Rivayet tef
siri özelliği taşıyan kitabın en önemli kay
nakları ibn Kesir'in Tefsirü'l-Kur'ani 'l
'a?im'i, Süyuti'nin ed-Dürrü'l-men
§ur'u, Şah Abdülkadir ed-Dihlevi'nin Kur
'an tercümesiyle Mılc;fiJ:ıu Kur'an adlı 
tefsiri, Senaullah Panipeti'nin Telsir-i 
Ma?hari'si ve Eşref Ali Tehanevi'nin Be
yanü'l-Kur'an'ıdır. 2. el-Fetf:ıu's-sema
vi bi-tavzihi Tefsiri'l-Beyzavi. Kadi Bey
zavi'nin Envarü't-tenzil ve esrarü't-te'
vil adlı tefsirinin Fatiha'dan Al-i imran'ın 
ve isra suresinden Kur'an'ın sonuna ka
darki kısmının Arapça şerhidir. isra sure
sinden sonraki kısım oldukça muhtasar
dır. Kandehlevi bu çalışmasını hazırlarken 
daha çok Şeyhzade haşiyesinden istifade 
etmiştir. Müellif yer yer Beyzavi'nin yo
rumlarını eleştirmiş. bu arada kelami ve 
tasawufi konulara ağırlık vermiştir. On 
bir cüzden oluşan eser henüz basılma

mıştır. 3. Mu]saddimetü 't-tefsir. Kur'an 
ilimleri ve tefsir usulünün bir özeti olan 
eserin 237 sayfalık yazma nüshası idare-i 
Eşrefü 't-tahkik'te bulunmaktadır. 4. AJ:ı
kdmü 'l-Kur'an (Karaçi 1413/ 1993) Eş
ref Ali Tehanevi'nin teşvikiyle Zafer Ah
med Tehanevi, Müfti Abdüşşekur Tirmizi. 
Müfti CemilAhmed Tehanevi, Müfti Mu
hammed Şefi' ve Muhammed idris Kan
dehlevi tarafından kaleme alınan eserin 
Abdüşşekur Tirmizi ile Cemil Ahmed Te
hanevi'nin yazdığı kısımları idare-i Eşre
fü't-tahkik'tedir. Kandehlevi'nin yazdığı 
son cilt. Kaf- N as arasındaki surelerde yer 
alan ahkam ayetlerinin tefsirini ihtiva et
mekte olup seri içerisinde V. cilt olarak 
yayımlanmıştır. S. et-Ta'li}su 'ş-şabiJ:ı 'ald 
Mişkati'l-MeşabiJ:ı (D1maşk 1354/ 1 935) . 
Kandehlevi'nin bölgede büyük kabul gö-

ren Mişkatü '1-MeşabiJ:ı üzerine 1922-
1930 yıllarında Haydarabad'da yazdığı 
beş ciltlik şerhtir. Eserin ilk dört cildini 
bizzat kendisi Şam'a giderek bastırmıştır. 

6. TuJ:ıfetü '1-Jsiiri bi-J:ıalli müşkilati'l
Bul]ari. 1934-1937 yılları arasında kale
me alınan ve on dört cüzden oluşan ese
rin ilk iki cüzüyle son cüzü neşredilmiştir. 

7. Tul).fetü '1-il]van bi-şerl).i J:ıadi§i Şu'a
bi'l-iman. Beyhaki'nin Şu'abü'l-iman ad
lı eserinin şerhi olup Camia-i Eşrefiyye 
tarafından yayımlanmıştır (La hor, ts .). 8. 
el-Keldmü'l-mev§u}s fi taJ:ı]si]si enne'l
Kur'an kelamulliihi gayru mal]Jıl}s(La
hor, ts . JMektebe-i OsmaniyyeJ). Kandeh
levi, bu eserinde kelam konularını ele alış 
tarzında büyük ölçüde Bakıllani'nin el
İnşaf'ından etkilenmiştir. 9. Siretü 'I
M uştafa . Urdu ca yazılan eserin ilk üç cildi 
1941, tekmile şeklinde hazırlanan son cil
di ise 1966 yılında Diyubend'de basılmış
tır. Daha sonra da üç cilthalinde iki baskı
sı (Lahor 1977, 1985 ) ve iki cilthalinde 
bir baskısı (haz. Muhammed Sa'd SlddT
ki, La hor ı 992) yapılmıştır. 10. Jjilafet-i 
Raşide (Urduca, Lahor, t s. JMektebe-i 
Osmaniyye J; 2. bs. , haz. Muhammed Mi
yan S1ddlki , 1-11. Lahor 1992) Şah Veliyyul
lah Dihlevi'nin İzaletü'l-l]afa' adlı eseri 
esas alınarak hazırlanmıştır. 11. Mis
kü'l-l]itam fi l]atmi'n-nübüvveti 'ala 
seyyidi 'l-enam (Urduca, Mültan 1371 / 
1952; Lahor 1977; DiyGbend 1986). 12. 
lfayat-ı 'isa (Urduca , Lahor 1977). 13. 'İl
mü 'l-kelam (Mü ltan . ts . JM ektebe - i 
KerTmiyyeJ; Lahor, ts . JMektebe-i Osma
niyyej ). 14. Uşul-i İslam (Urduca, Lahor, 
ts. JMektebe-i Osmaniyyej) . 16. 'A]sii'id-i 
İslam (Urduca. Lahor, ts. !Mektebe-i Os
maniyyej) . 17. Al).senü'l-J:ıadi§ fi ibtali't
te§li§ (Urduca, Lahor. ts . !ilmi Merkezj) . 
18. İ§bat-ı Şani'-i 'Alem ve İbtal-i Deh
riyyet ü Madde (Urduca, Lahor, ts. JİimT 
Merkezj) . 19. et-Ta'li]siitü'l-'Arabiyye 
'ale'l-Ma}siimati'l-lfaririyye(Arapça, La
hor, ts. !Mektebe- i Eşrefiyyej). 

Kandehlevi hakkında müstakil çalışma
lar yapılmıştır. Bunların en kapsamiısı oğ 

lu Muhammed Miyan Sıddiki tarafından 
yazılan eserdir (bk. bibl.) . Torunu Muham
med Sa'd Sıddiki de hazırladığı doktora 
tezinde (bk. bi bl.) Kandehlevi'nin hayatı
nı. ilmi kişiliğini ve müfessirliğini anlat
mıştır. Aynı mahiyetteki diğer bir çalış
ma. Muhammed Zahirüddin tarafından 
Mevlana MuJ:ıammed İdris Kandeh
levi ki 'İlmi Jjidmat aôr AJ:ıval u A§ar 
adıyla gerçekleştirilmiştir (yüksek 1 isan s 
tezi , 1974. idare-i UIGm-i islamiyye, Ca
mia-i Pencab) . 
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Cemaat-i Tebliğ'in kurucusu 
Hindistanlı dini lider. 

Bugünkü Utar Pradeş eyaletinin batı
sında Kandehle'de tanınmış bir ailenin ço
cuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta 
Kur'an'ı ezberledi. 1896'da öğrenim gör
mek üzere Genguh'a gidip ağabeyi Mu
hammed Yahya'dan islami ilimlerle ilgili 
dersler aldı: Abdürrahim ReypGri ve Eş
ref Ali et-Tehanevi gibi alim ve sufi
lerin meclislerinde bulundu. Reşid Ah
med Genguhi'ye intisap ederek özel soh
betlerine devam etti. Genguhi'nin ölü
münden (ı 905) etkilenen Kandehlevi bir 
süre münzevi hayat yaşadı. Daha sonra 
Delhi'ye giderek Halil Ahmed Seharen
puri'ye intisap etti ve seyrü sülGkünü ta
mamladı. 1908'de Mahmud Hasan'ın ders 
halkasına katılmak üzere Diyubend'e git
ti ve ondan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ari ile S ünen-i 
Tirmizi'yi okudu. Ayrıca hocasına ingiliz
ler'e karşı cihad edeceğine dair söz verdi. 
191 O'da Seharenpur'daki Mezahirü'l 
uıum Medresesi'nde ders vermeye başla
dı . 1 91 4 'te Halil Ahmed SeharenpGri ile 
birlikte hacca gitti ve ertesi yıl döndü
ğünde medresedeki görevine yeniden 
başladı. iki yıl sonra buradan ayrılıp Del
hi'deki Nizameddin Türbesi yakınında 
Bangle Vali Mescidi Külliyesi'ne yerleşti. 
Babası Muhammed ismail'in 191 7'de ölü
mü üzerine onun bölge halkına yönelik 
eğitim faaliyetlerini sürdürmek isteyen 
Kandehlevi çok sayıda okul açarak ders 
verdi, halkın sosyal meseleleriyle ilgilendi. 

1925'te ikinci defa çıktığı hac yolculu
ğu sırasında Mekke ve Medine'de yakla
şık beş ay kalan Kandehlevi. memleketine 
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