KANDEHLEVI, Muhammed ilyas
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 tarihinde vefat etti ve Lahor'da defnedildi.
Eserleri. Kandehlevi'nin büyüklü küçüklü 1OO'e yakın eseri bulunmaktadır. Bunların önemlileri yayımlanmıştır. Diğer
eserlerinin büyük bir kısmı Lahor'daki
idare-i Eşrefü't-tahkik adlı kurumda saklanmaktadır. 1. Ma'arifü'l-Kur'an (1-VI,
Lahor 1963; 1-VII. Lahor 1982). 1941-1974
yıllarında Urduca yazılmış Kur'an tefsiridir. Müellifin vefatı sebebiyle Saffat suresinin sonuna kadar yazılabilen eser daha
sonra oğlu Muhammed Malik Kandehlevi
tarafından tamamlanmıştır. Rivayet tefsiri özelliği taşıyan kitabın en önemli kaynakları 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 Beyanü'l-Kur'an'ıdır. 2. el-Fetf:ıu's-sema
vi bi-tavzihi Tefsiri'l-Beyzavi. Kadi Beyzavi'nin Envarü't-tenzil ve esrarü't-te'vil adlı tefsirinin Fatiha'dan Al-i imran'ın
ve isra suresinden Kur'an'ın sonuna kadarki kısmının Arapça şerhidir. isra suresinden sonraki kısım oldukça muhtasardır. Kandehlevi bu çalışmasını hazırlarken
daha çok Şeyhzade haşiyesinden istifade
etmiştir. Müellif yer yer Beyzavi'nin yorumlarını 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 Ahmed Tehanevi, Müfti Abdüşşekur Tirmizi.
Müfti CemilAhmed Tehanevi, Müfti Muhammed Şefi' ve Muhammed idris Kandehlevi tarafından kaleme alınan eserin
Abdüşşekur Tirmizi ile Cemil Ahmed Tehanevi'nin yazdığı kısımları idare-i Eşre
fü't-tahkik'tedir. Kandehlevi'nin yazdığı
son cilt. Kaf- Nas arasındaki surelerde yer
alan ahkam ayetlerinin tefsirini ihtiva etmekte olup seri içerisinde V. cilt olarak
yayımlanmıştır. S. et-Ta'li}su 'ş-şabiJ:ı 'ald
Mişkati'l-MeşabiJ:ı (D1ma ş k 1354/ 1935) .
Kandehlevi'nin bölgede büyük kabul gö-

ren Mişkatü '1-MeşabiJ:ı üzerine 19221930 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 kaleme alınan ve on dört cüzden oluşan eserin 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 adlı eserinin şerhi olup Camia-i Eşrefiyye
tarafından yayımlanmıştır (La ho r, ts .). 8.
el-Keldmü'l-mev§u}s fi taJ:ı]si]si enne'lKur'an kelamulliihi gayru mal]Jıl}s(La
hor, ts . JMektebe-i OsmaniyyeJ). Kandehlevi, bu eserinde kelam konularını ele alış
tarzında büyük ölçüde Bakıllani'nin elİnşaf'ından etkilenmiştir. 9. Siretü 'IM uştafa . Urdu ca yazılan eserin ilk üç cildi
1941, tekmile şeklinde hazırlanan son cildi 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 SlddTki, La hor ı 992) yapılmıştır. 10. Jjilafet-i
Raşide (Urduca, Lahor, t s. JMektebe-i
Osmaniyye J; 2. bs. , haz. Muhammed Miyan S1ddlki , 1-11. Lahor 1992) Şah Veliyyullah Dihlevi'nin İzaletü'l-l]afa' adlı eseri
esas alınarak hazırlanmıştır. 11. Miskü'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-k elam (Mü lt an . ts . JM ektebe - i
KerTmiyyeJ; Lahor, ts . JMektebe-i Osmaniyyej ). 14. Uşul-i İslam (Urduca, Lahor,
ts. JMektebe-i Osmaniyyej) . 16. 'A]sii'id-i
İslam (Urduca. Lahor, ts. !Mektebe-i Osmaniyyej) . 17. Al).senü'l-J:ıadi§ fi ibtali'tte§li§ (Urduca, Lah o r. ts . !ilmi Merkezj) .
18. İ§bat-ı Şani'-i 'Alem ve İbtal-i Dehriyyet ü Madde (Urduca, Lahor, ts. JİimT
Merkezj) . 19. et-Ta'li]siitü'l-'Arabiyye
'ale'l-Ma}siimati'l-lfaririyye( Arapça, Lahor, ts. !Mekt ebe- i Eşrefiyyej).
Kandehlevi hakkında müstakil çalışma
lar yapılmıştır. Bunların en kapsamiısı oğ 
lu Muhammed Miyan Sıddiki tarafından
yazılan eserdir (bk. bibl.) . Torunu Muhammed Sa'd Sıddiki de hazırladığı doktora
tezinde (bk. bi bl.) Kandehlevi'nin hayatı
nı. ilmi kişiliğini ve müfessirliğini anlatmıştır. Aynı mahiyetteki diğer bir çalış
ma. Muhammed Zahirüddin tarafından
Mevlana MuJ:ıammed İdris Kandehlevi ki 'İlmi Jjidmat aôr AJ:ıval u A§ar
adıyla gerçekleştirilmiştir (yüksek 1isan s
tezi , 1974. idare-i UIGm-i islamiyye, Camia-i Penca b) .
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Bugünkü Utar Pradeş eyaletinin batı
Kandehle'de tanınmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta
Kur'an'ı ezberledi. 1896'da öğrenim görmek üzere Genguh'a gidip ağabeyi Muhammed Yahya'dan islami ilimlerle ilgili
dersler aldı: Abdürrahim ReypGri ve Eş
ref Ali et- Tehanevi gibi alim ve sufilerin meclislerinde bulundu. Reşid Ahmed Genguhi'ye intisap ederek özel sohbetlerine devam etti. Genguhi'nin ölümünden (ı 905) etkilenen Kandehlevi bir
süre münzevi hayat yaşadı. Daha sonra
Delhi'ye giderek Halil Ahmed Seharenpuri'ye intisap etti ve seyrü sülGkünü tamamladı. 1908'de Mahmud Hasan'ın ders
halkasına katılmak üzere Diyubend'e gitti ve ondan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ari ile S ünen-i
Tirmizi'yi okudu. Ayrıca hocasına ingilizler'e karşı cihad edeceğine dair söz verdi.
191 O' da Seharenpur'daki Mezahirü'l uıum Medresesi'nde ders vermeye başla
dı . 191 4 'te Halil Ahmed SeharenpGri ile
birlikte hacca gitti ve ertesi yıl döndüğünde medresedeki görevine yeniden
başladı. iki yıl sonra buradan ayrılıp Delhi'deki Nizameddin Türbesi yakınında
Bangle Vali Mescidi Külliyesi'ne yerleşti.
Babası Muhammed ismail'in 191 7'de ölümü üzerine onun bölge halkına yönelik
eğitim faaliyetlerini sürdürmek isteyen
Kandehlevi çok sayıda okul açarak ders
verdi, halkın sosyal meseleleriyle ilgilendi.
sında

1925'te ikinci defa çıktığı hac yolculuMekke ve Medine'de yaklaşık beş ay kalan Kandehlevi. memleketine
ğu sırasında
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KANDEHLEVT, Muhammed ilyas
döndükten sonra kapsamlı ve teşkilatlı
bir tebliğ faaliyetine başladı. Tevhid akldesinin, ibadet ve ahlak anlayışının öğre
tilmesi hedeflenen bu çalışmaları sırasın 
da Nuh 'ta halka yaptığı bir konuşmada
onlara cemaat halinde örgütlenmeleri
çağrısında bulundu. Böylece Cemaat-i
Tebliğ, Tebllgi Cemaat, Tahrik-i iman gibi isimlerle anılan bir hareketin kurulu şu gerçekleşti. Kandehlevl ve hareketin müntesipleri çeşitli bölgelere düzenli
olarak tebliğ gezileri yaptılar.
Kandehlevl, 1932 yılında üçüncü defa
gerçekleştirdiği hacdan dönüşünde daha
azimli ve kararlı olarak faaliyetlerini genişletti. Belirli sayılardan oluşan düzenli
grupları tebliğ amacıyla Utar Pradeş ' in
çeşitli yerlerine gönderdi. Gittikçe güçlenen tebliğ faaliyetlerini ülke dışına yaymak için önde gelen arkadaşlarıyla birlikte 1938'de son defa Hicaz'a gitti ve dünyanın çeşitli bölgelerinden hacca gelen
insanlara hareketin misyonunu anlattı;
ayrıca yöneticilerle temaslarda bulundu .
Hacdan dönünce Bastinizameddin ve
Mevat başta olmak üzere çeşitli yerlerde
tebliğ faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve yeni
okullar açmayı sürdürdü. 1941'de Nuh'ta
düzenlenen . Kandehlevl'nin konuşmacı
olarak iştirak ettiği mitinge 25.000 kişi
katıldı.

1940 yılından itibaren Nedvetü'l-ulema
adlı diğer bir cemaatin mensupları Kandehlevi hareketinin çizgisine uygun bir
çalışma içine g i rmiş ve her iki cemaat
arasında irtibat kurulmuştu . Bu gelişme
lerin sonucunda yapılan bir davet üzerine
Kandehlevl 1943'te Nedvetü'l-ulema' nın
merkezlerinden olan Leknev'e gitti ve
kendisine büyük ilgi gösteren halka ko nuşmalar yaptı . Ardından Delhi'ye dönen
Kandehlevi 13 Temmuz 1944'te vefat etti ve Bangle Vali Mescidi yakınına defnedildi. Kendisinden sonra Cemaat-i Tebliğ ' in başına oğlu Muhammed Yusuf geçti.
Thsawufı gelenekten etkitenmiş

bir hareket adamı olan Kandehlevl'nin temel
misyonu ve hedefi sosyal, kültürel ve dini açılardan problemli gördüğü islam ümmetinin sağlıklı temeller üzerinde yeniden
gelişmesine katkıda bulunmaktı. Müslümanla rın içinde bulunduğu durumun ana
sebebini islami şuur ve yaşayıştan uzaklaşma olarak gören Kandehlevl. İslami ilkeleri samirniyetle uygulamadıkça bu durumdan kurtulmanın mümkün olmayacağını savunmakta , başarı ve kurtuluşu
ferdi ve içtimal olmak üzere iki kategoride değerlendirmektedir. Ferdi başarı
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müslümanın

tır

kalmasıyla

bütün ilahi emirlere bağlı
mümkündür; toplumsal başa
nya gelince bunun için takip edilmesi gereken esaslar da şu şekilde sıralanabilir :
Tebliğ ruhunu canlı tutmak. Hz. Peygamber'in getirmiş olduğu vahye dayalı bilgiyi
öğrenmek ve öğretmek. iyiliği emredip
kötülükten sakındırmak. muhtaçlara yardım etmek. ahlaklı ve dindarlıkta samimi olmak.

taries içinde. Delhi 1985, 11 , 138- 176). Ayrıca konuşmaları esnasında Muhammed
ManzOr Nu'manl'nin kaydettiği bazı sözleri M elfı1 ?- at-i ljazret-i M evlana MuJ:ıammed İlyas adıyla neşredilmiş (Lu cknow 1978). bunların bir kısmı Muhammed Asif Kıdval tarafından ingilizce'ye
çevrilmiştir (Abul Hasa n Nadwi, Life and
Mission of Ma u/ana Mohammad !/yas içi nde, 2. bs.. Lu cknow 1983, s. 153- 169). Delhi'de 1944 yılında "Bütün Hindistan Uleması ve Müslüman Siyasi Liderleri" adıyla
gerçekleştirilen konferansa Kandehlevl'nin sunduğu bir metin A Call to Muslims başlığıyla yayımlanmıştır (Lyall pGr
1944).

Müslümanların başarısını yaratıcıyla
kuracakları

derin irtibatta gören Kandehmerkeze alarak müslümanların mükemmel bir ibadet şuuruna
ermelerini arzulamaktadır. Ona göre esasen her müslümanın kalbinde potansiyel
bir iman bulunmaktadır. Olumsuz şartla 
rın etkisiyle üzeri örtülen bu imanın açı
ğa çıkarılması. aksiyana dönüştürülmesi
gerekmektedir. İslam ancak bu şartla fert
ve toplum olarakyaşanır hale gelecektir.
Kandehlevi bu noktada altı esasa dayanan
bir program ve yöntem teklif etmektedir. Ön şartı anlamsız şeyleri terketmek
olan bu esaslar şunlardır : Kelime-i şeha
deti gerçek anlamıyla kavramak ve gereğini yerine getirmek. namaza gereken titizliği göstermek, her günün belli vakitlerinde ilimle meşgul olmak, her müslümana sevgi ve saygı göstermek. ihlaslı
olmak ve dünyanın bütün bölgelerine
tebliğ amaçlı seyahatler yapmak.
Allah'a gönülden bağlılığı ve O'na kulluğu ahlaki kemale ulaşmanın şartı olarak gören Kandehlevi bunu başarılı bir
siyasi hayatın da esası gibi düşünmekte
dir. Şahsi hayatlarında bu şarta uymayanların kamu hayatını ve toplumu buna
göre düzenlemeleri mümkün değildir.
Kandehlevl'nin öncüsü olduğu Cemaat-i
Tebliğ'in üyeleri ferdi olarak belirli siyasi
görüşleri destekleme ve politik meselelerle ilgilenme hususunda özgür bırakll
makla birlikte kendi içlerinde siyasi tartışmalara girmeleri veya siyasi gayelerle
tebliğ çalışmala rına katılmaları yasaklanmıştır (bk. CEMAAT-i TEBÜG).
levl. bu

irtibatı

Kandehlevl'nin müstakil bir eseri buAncak dini, ahlaki ve içtimal konularla Cemaat-i Tebliğ hareketinin yapısına ve faaliyetlerine dair düşüncelerinin yer aldığı çok sayıdaki mektubunu Ebü'I-Hasan en-Nedvl bir araya
getirerekMekatib-i lja:lr et-i Mevlana
lunmamaktadır.

Şah MuJ:ıammed İlyas adıyla neşret
miştir (Del hi ı 952, 1972. 1979). Daha sonra burada yer alan. Nedvi'ye yazdığı otuz
dört mektubun beşi Christian W. Troll tarafından bir değerlendirme yazısıyla birlikte İngilizce'ye çevrilerek yayımlanmış-

(Islam in fndi a : Studies and Commen-
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Cemaat-i Tebliğ liderlerinden,
Hindistanh alim.
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20 Mart 1917'de Delhi'de doğdu . HinUtar Pradeş eyaJetine bağlı Muzaffernagar şehrinin Kandehle kasabasından birçok alim ve sGfınin yetiştiği bir
aileye mensuptur. "Hazratci" lakabıyla tanınan Kandehlevl. ilk eğitimini Cemaat-i
Tebliğ'in kurucusu olan babası Muhammed İlyas Kandehlevi'den aldı. Delhi'deki
Kaşifü'l-uiGm Medresesi'nde ilk öğreni
mini tamamladıktan sonra yüksek tahsil
için 1932'de SeharenpGr'daki Mezahirü'l-uiGm Medresesi'ne kaydoldu. 1933
yılına kadar burada kaldı . Aynı yıl Delhi'distan'ın

