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11 Ramazan 1315'te (3 Şubat 1898) Hindistan'ın Utar Pradeş eyafetine bağlı Muzaffernagar şehrinin Kandehle (Kandehle)
kasabasında doğdu . Babası Muhammed
Yahya ilim ve tasawufla ilgilenen bir aileye mensup olup Diyubend Medresesi'nin
kurucularından Reşld Ahmed Genguhl'nin talebelerindendir. Kandehlevl, ilk öğ
renimini iki yaşında iken babasıyla birlikte gittiği Genguh'ta tamamladı. Kur'an'ı
ezberledikten sonra babasından ve Cem aat-i Tebliğ'in kurucusu olan amcası
Muhammed İlyas'tan Arapça, Farsça ve
Urduca bazı temel kitapları okudu. 191 0'da Mezahirü'l-ulum Medresesi'ne hoca
tayin edilen babasıyla Seharenpur'a giderek öğrenimini orada tamamladı. 19141915'te babasından Mişkatü'l-MeşabiJ:ı,
ŞerJ:ıu Me'ani'l-aşar ile İbn Mace dışın
daki Kütüb-i Sitte'yi okudu ve ertesi yıl
hacca gitti. Halil Ahmed Seharenpurl'den ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ari, ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim ve
Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ile elMuvatta'ın Şeybant rivayetini okudu. Babasının vefatından (ı 9 ı 6) sonra Mezahirü'l-ulum Medresesi'nde ders vermeye
başladı. Ebu Davud'un es-Sünen'ine dair Ber;lü'l-mechud adıyla geniş bir şerh
yazmayı düşünen hocası Halil Ahmed Seharenpurl'nin isteği üzerine onunla birlikte on yıl sürecek bir çalışmaya başladı.
192S'te hocasıyla beraber Medine'ye gidince çalışmalarına orada devam etti.
1927'de Seharenpur'a döndü ve Mezahirü't-uıam Medresesi'nde müdür yardım
cısı. 1954'te müdür oldu. Gözlerinden rahatsızlanıncaya kadar kırkyıldan fazla bir
süre ( 1927- ı 968) ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ôri ile Ebu
Davud'un es-Sünen'ini okuttu ve bundan dolayı "şeyhü'l-hadis" unvanıyla anıl
dı (Muhammed Aşık ilahlel-Bernl, s. ı 18119).

Kandehlevi ilk tasawufı terbiyeyi baba1925'te hocası Halil Ahmed
Seharenpurl'den Kadiriyye. Çiştiyye, Sühreverdiyye ve Nakşibendiyye tarikatların
da icazet aldı; tedrls ve telif faaliyetleri
yanında irşad çalışmalarına başladı. Cemaat-i Tebllğ'i kuran amcası Muhammed
İlyas Kandehlevl'nin oğlu ve bu cemaatin
lideri, kendisinin de öğrencisi ve damadı
sından aldı.
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olan Muhammed Yusuf Kandehlevl'nin en
büyük destekçisi oldu. Cemaat-i Tebliğ'in
yayılması için çeşitli toplantılar düzenledi,
seyahatler yaptı. 1972'de Medine'ye yerleşti ve tebliğ çalışmalarını oradan yürüttü. Kandehlevl 25 Mayıs 1982'de Medine'de vefat etti ve Cennetü'l-baki'da defnedildi.
Eserleri. Çoğu basılınam ış 1OO'den fazla eseri olduğu kaydedilen Kandehleıfı'nin
başlıca çalışmaları şunlardır: 1. Evcezü'lmesalik ila Muvatta'i Malik. Kandehlevl, el-Muvatta'ın en geniş şerhlerinden
biri sayılan bu eserini bazı aralıklarla otuz
yılda kaleme almıştır. Mukaddimede hadis ilmi ve tedvini, hadis tarihi. imam Malik. el-Muvatta' ve nüshalarıyla şerhleri
hakkında bilgi verdikten sonra müellif kı
saca kendi hayatını, hocalarını ve isoadlarını zikretmiş, şerhte takip ettiği metot
ve kaynakları hakkında açıklamalarda bulunmuş. hadis kitaplarında kullanılan terimler ve hadis usulüyle ilgili bazı meseleler üzerinde durmuştur. Kandehlevl, çalışmasını Muhammed b. Abdülbaki ezZürkanl'nin el-Muvatta' şerhiyle Seharenpurl'nin Ber;lü '1-mechild'u üzerine
bina etmiştir. Raviler hakkında da bilgi
veren müellif hadislerin fıkhl hükümlerini dört mezhebe göre açıklamış. Maliki
mezhebi kaynakları yanında Hanefıler'in
delillerini de belirtmeye çalışmıştır. Eser
ilk olarak altı cilthalinde Hindistan'da yayımlanmış. on beş cilt halindeki ikinci neş
rinin ilk üç cildi Kahire'de. diğer ciltleri
Beyrut'ta basılmıştır ( 1974 ). 2. Ijaşa'il-i
Nebevi ŞerJ:ı-i Şema'il-i Tirmir;i. Tirmizi'nin Şema'ilü'n-nebi adlı eserinin Urduca tercümesi ve şerhi olup Hindistan
ve Paki:;tan'da çeşitli baskıları yapılmış
tır. 3. el-Ebvab ve't-teracim. ŞaJ:ıiJ:ı-i
Bul]ari'nin bab başlıkları ile hadisler arasındaki münasebeti tesbit etmek için kaleme alınmıştır (Muhammed Aşık ilahleiBernl, s. 120). 4. Ta~rir-i Bul]ari-i Şerif.
ŞaJ:ıil:ı-i Bul]ariderslerindeki Urduca takrirlerini ihtiva eden eserin ı. cildi yayım
lanmıştır. 5. Cüz'ü esbôbı il]tilafi'l-e'imme (baskı yeri yok 1927). 6.lfaccetü'lveda' ve cüz'ü 'umrati'n-nebi (şallal
lahu 'aleyhi ve sellem). Bu konulardaki
rivayetleri ve bunlarla ilgili fıkhl hükümleri ihtiva etmektedir (nşr. Ahmed ez-Za'bl, Beyrut 1418/1997). 7.Esbfıbüsa'ade
ti'l-müslimin ve şa~ii'ihim ii <jav'i'lKitdb ve's-Sünne. Eser Harun Ünal tarafından bazı ilaveler le birlikte Türkçe'ye
çevrilmiştir (Kitap ve Sünnete Göre Mutluluğun Kazanılması, istanbul 1984). 8.
Tari]]-i Me~ahir. Seharenpur'daki Meza-

hirü'l-ulum Medresesi'nin elli yıllık tarihine ait Urdu ca bir eserdir (Seharenpur
1972 ı. 9. Taril]-i Meşayil]-i Çiştiyye.
Yine Urduca olan eserde Çiştl şeyhi Halil
Ahmed Seharenpurl'den itibaren Çiştiy
ye tarikatı mensuplarının biyografisi verilmektedir. 10. Yad-ı Eyyam. Müellifin
kendi hayatına dair olan eserin iki cildi
basılmıştır. 11. Kütüb-i Feza'il per İş
kdldt or unki Cevabfıt. Faziletli arnellere
teşvik amacıyla Cemaat-i Tebliğ'in yayım
ladığı çeşitli eserlerde yer alan hadislerin
bir kısmının mevzu olduğu iddiasına (Halid Zaferullah Daudi, s. 243-245) cevap vermek üzere yazılmış bir risaledir (baskı yeri ve tarihi yok). 12. Dehli ki Tebliği Cema'at per çend 'Umumi İ'tirazat or
unki Mufaşşal Cevabfıt. Delhi'de Cemaat-i Tebllğ'e yöneltilen eleştirilere verilen
cevapları ihtiva etmektedir (Kara çi. ts .
1Educational Press 1). 13. Fitne-i Mevdudiyyet. Kandehlevl, Mevdudl'nin bazı görüşlerini bu kitapçıkta tenkit etmiştir
(Lahor, ts. IMektebetü'I-Kasıml). 14. Vücubü i'fa'i'l-liJ:ıye (nşr. Ferld Emin elHindavl, Beyrut 1408/1988).
Müellifin faziletli arnellere teşvik amacıyla 1929-1964 yılları arasında Urduca
kaleme aldığı, Cemaat-i Tebliğ'in tebliğ
programları çerçevesinde Tebliği Nisab
adıyla bir araya getirilip birçok defa yayımlanan ve çeşitli dillere tercüme edilen
eserlerden lfikayat-ı ŞaJ:ıabe, Feza'il-i
Tebliğ, Feza'il-i Kur' an, Feza'il-i Rama:lfın, Feza'il-i Ş al at ve Feza'il-i Zikr,
Yusuf Karaca tarafından Ashab-ı Kiramdan Örneklerle Müslüman Şahsiyeti
adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İs
tanbul 1997) . Ayrıca bunlardan Feza'il-i
Zikr'i Hayri Demirci Zikrin Faziletleri
adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul, ts.
iGülistan Neşriyatj). Kandehleıfı'ninyine
bu seriden Feza'il-i lfac, Feza'il-i Şada
~iit, Feza'il-i Dürud-i Şerif gibi risaleleri de vardır.
Kandehlevl, Reşld Ahmed Genguhl'nin
hadis derslerinde babasının iki yıl boyunca tuttuğu notları yayımlamak istemiş,
bunlardan Sünen-i Tirmir;i'ye ait olan
takrirler üzerinde 1932-1934 yıllarında
çalışarak oluşturduğu eseri kendi haşiye
ve ta'likleriyle birlikte el-Kevkebü'ddürri 'ala Cami'i't-Tirmir;i adıyla neşret
miştir (l-IV, Karaçi 1987). 1956-1968yıl
larında Genguhl'nin ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]]Qri takrirleri üzerinde durarak bunları da Lami'u'd-derari 'ala Cami'i'l-Bul]ari ismiyleyayımlamıştır (1-X, Mekke 1975).
Müellif, Muhammed Yusuf Kandehlevl'nin Emani'l-al]bar ii ŞerJ:ıi Me'ani'l-
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aşar adlı eserinin basıtamayan lll ve IV.
ciltlerinin el yazısıyla çoğaltılmasını sağ
lamıştır ( 1974). Ayrıca Reşld Ahmed Genguhl'nin hadis takrirleri serisinin Şal;i.(ı-i
Müslim ile ilgili kısmı kendi gözetiminde damadı Muhammed Akil Seharenpurl'nin ta'likleriyle el-l:fallü'l-müfhim liŞal;il;-i Müslim (l-ll, Karaçi, ts . [Mektebetü'ş-Şeyh [) ve Sünen-i Nesa'itakrirlerinin 1. cildi el-Feyzü's-sema'i 'ald Süneni'n-Nesa 'i (Seharenpur 1985) adıyla
neşredilmiştir.
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Bir sıvı yağ haznesi
ile fitilden oluşan basit bir
aydınlatma aleti.

_j

Kandil Latince "aydınlatıcı: mum, lamba" anlamındaki candela kelimesinden
Arapçalaşan kındilin Türkçe'ye geçmiş
şeklidir. Selçuklular'la Osmanlılar ' ın daha
çok Farsça çerağ, Araplar'ın ise sirilc ve
misbah kelimelerini kullandıkları görülür.
En basit örneklerine milartan önce V.
ait Anadolu, Mısır. Mezopotamya
ve diğer Ön Asya medeniyetlerinde rastlanan ilk kandiller pişmiş topraktan yapılmış kase veya derince birer ta bak şek
lindeydiler. İçlerindeki is lekelerinden kandil oldukları anlaşılan bu kaplarda hayvan
yağlarının yakıldığı ve fitil olarak da keten gibi bitki liflerinin kullanıldığı tahmin
edilmektedir. Bunlara zamanla bir veya
birkaç tane üçgen şeklinde fitil yeri eklenmiş ve içlerinde genellikle zeytinyağı
gibi donmayan ve daha az is çıkaran bitkisel yağlar yakılmıştır: yağın yüzeyde
toplanıp fitil tarafından kolayca emilebilmesi ve son damlasına kadar yakılabil
mesi için de altına su konulmuştur. Eskiçağ'ın en yaygın kandilleri Grek tarzı denilen ve ağzı açıkyuvarlak bir yağ haznesiyle kısa bir fitiliikten oluşan küçük tipteydi. Daha önce ticaret yoluyla Yakındo
ğu'ya gelen bu tip kandil Büyük İsken
der'in Doğu seferiyle daha geniş bir alana
yayıldı ve zamanla bazı değişiklikler geçirerek boyutça biraz büyüyüp fitilliği emzik biçiminde olan arkadan kulplu küçük
bir çaydanlık (dem lik) şeklini aldı.

Arap ya rımadasında Fav karyesinde yapı lan ka zılarda bul u·
nan bronz kandil (~a ryetü 'l-Ffw, s. 92, rs. 1)

binyıla

Form ve motifleri genellikle bir inancı
ve aydınlığı temsil eden kandiller eşya ve sembol olarak kutsal kitaplarda önemli bir yer tutar. Eski Ahid'in birçok yerinde dini ve kültürel obje niteliğ i
bulunan kandillerden söz edilir ve yahu-

yansıtan

diler bunlar için halis zeytinyağı tedarikiyIe görevlendirilir ( Ç ıkı ş, 25/6; 27/20; 35/8).
Hz. Süleyman'ın sarayında ve daha sonra
Babil'e götürülen değerli eşya arasında
altın kandiller de vardı (ı. Krallar. 7/ 49 ;
ll. Tarihl er. ı 3/ 11; Yeremya, 52/ 19). Yeni
Ahid'de Hz. Ysa'ya izilfe edilen bir cümlede Hz. Yahya kandile benzetilir(Yuhanna.
5/35-36). Simean da Hz. Ysa'yı henüz bebekken kucağına alıp ondan Allah'ın bütün milletierin yolunu aydınlatmak için
hazırladığıışık diye bahseder (Luka, 2/3 ı) .
Bu söz. hıristiyan dünyasında ışığa ve
onun kaynağı olan m um ve kandile neredeyse kutsallık izafe edilecek bir önem
kazandırmıştır. Vaftiz, düğün ve cenaze
törenlerinde gündüz de olsa m um yakıl
dığı gibi kilise ve dindar hıristiyan evlerindeki Meryem ana ve Hz. Ysa ikonaları
nın önünde de hiç sönmeyen kandiller
(günümüzde fitilliğine alev izieni mi veren
titreşimli küçük am pul takılmış kandil
şeklinde elektrik lambaları) yakılmaktadır:
Türkçe'deki "Meryem Ana kandili gibi"
( zay ıf yanan, güçsüz ışık) deyimi de buradan gelmektedir.
Kur'an'da Allah'ın nuru (Kur'an. nübüvvet. iman) kristal fanus içindeki ışık saçan bir kandile benzetilir (en-Nur 24/3 536). Yine Kur'an'da güneş burçların arasındaki bir kandile (ei-Furkan 25/61; Nuh
71 116). yıldızlar da gök ku b b eye asılmış
kandillere (mesabTh) benzetilmekte ( Fussılet 41/12; el-Mülk 67/5) ve Hz. Peygamber'in de ışık saçan bir kandil olduğu söylenmektedir (ei-Ahzab 33/45-46)
Arap yarımadasında yürütülen Fav kaarmut biçiminde, kapaklı ve kıv
rık saplı bronz bir kandil bulunmuştur
(Abdurrahman et-Tayyib el-Ensarl. s. 117).
Cahiliye şiirinde de kandilden söz edilir.
İmruülkays. atının tüylerinin parlaklığını
kilisedeki rahibin zeytin veya susam yağı
konulmuş kandilinin ışığına benzetir (Ha-

zı larında
IX. y üzy ıl
Endülüs
Emevi
dönemine ait
pirine kandil
(Eihamra
Müzesi)
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