
Pervln'in kişiliği , felsefi görüşleri , fikir
leri, üslübu ve ahlaki mazmunlarıyla İran 
edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Şiirle il
gili çalışmalarında esas yönlendirici olan 
babası başlangıçta ona Fransızca , Arapça 
ve Türkçe şiirlerden yaptığı mensur çevi
rileri vererek bunları nazım haline getir
mesini istiyordu. Önceleri babasının der
gisi Bahar'da yayımlanan ve çağdaş anto
lojilerde örnekleri görülen şiirleri divanının 
son dönemlerde yapılan bir baskısına gö
re (Tahran 1363 h ş .l ı 984) 5606 beyittir ve 
birkaçı d ışında kaside , mesnevi, kıta ve 
gazel tarzındadır. Konuları içtimal ve ah
laki olup, özellikle kadın ve aile ön planda 
gelmektedir. Kadının eğitiminden ve kal
kınmadaki rolünün öneminden söz eder. 
İ ran toplumundaki aksak yönleri ele alı r 
ve bu aksaklıkların eğitim ve öğretim ye
tersizliğinden doğduğunu öne sürer. Şiir
lerinde ahlaki ve tasawufi konuların yanı 
sıra vatan sevgisi ve tabiat da işlenmiştir. 

Onun üslübu kendine özgü deyiş biçimi
nin Horasan ve Irak üslüplarıyla bileşimi 
gibidir, bilhassa N asır-ı Hüsrev ile Sa'dH ŞI
razi' nin etkisinde kalmıştır. Etkilendiği di
ğer şairler arasında Senal. Evhadüddln-i 
Enverl. Ferldüddin Attar, Mevlana Cela
leddin-i Rumi, Hafız-ı Şlrazl ve Abdurrah
man-ı Cami sayılabilir. 

Pervln'in sağlam bir lafız ve anlam ör
güsüne sahip kasidelerindeki ahlaki ve ta
sawufi ruhla kısa mesnevilerindeki renk
lilik kıtalarında yerini kadınca tahassüs ve 
letafete bırakır. Eski ve yeni tarzda yazdığı 
kıtalarının dili son derece sade ve açıktır. 

Arapça'yı çok iyi bilmesine rağmen diva
nında kullandığı Arapça kelime sayısı çok 
azdır. Kalıp ve şekilden ziyade fikir ve ma
naya önem veren Pervln yeniden canlan
dırdığı münazara formunda çok başarılı 
olmuş . klasik edebiyattan aldığı bu tarz
daki şiirlerinde kendi içgüdülerini ve yara
tıcılığını ortaya koymuştur. Onun çeşitli be
yit ve mısraları darbımesel haline gelmiş-

Pervin-i 
ltısami 

tir. Ali Ekber Dihhuda bunlardan yirmi iki
sini Emşdl ü ljikem adlı eserine dahil et
miştir. 

Divanının ikinci neşri ölümünden kısa 
bir süre sonra kardeşi Ebü'I-Feth İ'tisaml 
tarafından yapılmış (Tahran ı 320 hş./ ı 94 ı , 

Bahar'ın giri ş iy l e birlikte; 8. bs., Tahran 
ı 36 3 h ş./ ı 984 ), bunu diğefi izlemiştir (n ş r. 
Minüçihr Muzafferiyan, Tahran 1362 hş./ 

1983, 1364 hş./ ı 985; n şr. Hişmet Müey
yed, Costa Mesa 1987; nşr. Ahmed Keri
m!, Tahran 1369 hş./ 1 990 ). Pervln'in şiir
lerinden seksen ikisini Hişmet Müeyyed 
ve M. A. Madelung İngilizce 'ye tercüme 
etmiştir (A Nightingale's Lament, Lexing
ton 1985 ). 
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PERVIZ, Gulam Ahmed 
( ji.'.Y. ~ı ı"~ ) 

(1 903-ı 985) 

Kur' aniyyfin ekolünden 
Tulfi-i İslam Hareketi'nin kurucusu, 

müfessir. _j 

9 Temmuz 1903 t arihinde Hindistan sı
nırları içindeki Doğu Pencap'ta Amritsar 
yakınlarındaki Gordaspür şehrine bağlı Ba
taıe kasabasında doğdu. Babası Çôdrl (ge
ni ş toprak sahibi) Fazluddin, dedesi Çiştiy
ye tarikatının Nizamiyye kolundan Hanefi 
alimi ve tabip Mevlevl Rahimbahş'tır. İlk 
eğitimini dedesinden aldı. Bir misyoner 
lisesinde orta öğrenimini tamamladıktan 
sonra ( 192 ı ) Lahor'da devlet matbaasm
da katip olarak göreve başladı ve matbaa 
müdürlüğüne kadar yükseldi. Ardından 
İçişleri Bakanlığı'nda görev aldı ( 1927 ), 
m üsteşar yardımcılığından emekli olunca
ya kadar ( 1955) bu kurumda kaldı. Bu ara
da Pencap Üniversitesi'ni bitirdi ( 1934). 

cuıam 

Ahmed Perviz 

PERVTZ, Gulam Ahmed 

Lahor'da bulunduğu sırada Muhammed 
İkbal ile görüştü ve onun düşüncelerini 
kendisinden öğrenme fırsatı buldu. Per
viz'in Kur'an'a dair çalışmalarında bu gö
rüşmelerin derin etkisinin olduğu kabul 
edilir (Chawla, s. 6). Onun üzerinde önem
li etkisi bulunan bir diğer şahsiyet, Delhi'
deki Camia Milliyye İslamiyye'nin öğretim 
üyelerinden Muhammed Eslem Ceracpü
rl'dir. Perviz, Ceracpüri ile ilk defa 1931 
yılında görüştü ve aralarındaki yakınlık Ce
racpüri'nin vefatma ( 1955) kadar sürdü 
(Gulam Ahmed Pervlz, Cami'a, LXXlX/3-5 
[1982J, S. 78-80) . 

İ kbal tarafından ortaya atılan, Hint alt 
kıtasının müslümanlarla Hindular arasın

da bölünmesini öngören iki millet nazari
yesini benimseyen Perviz bunu yazıların

da savundu, bu sebeple Pakistan'ın kuru
cusu Muhammed Ali Cinnah'ın takdirini 
kazandı. 1937-1938 yıllarında Cinnah'ın 
müşavirliğini yaptı. Emekliliğinin ardından 

anayasa hazırlık çalışmalarını yürüten İs
lam Hukuku Komisyonu'na üye tayin edii
diyse de ( 1957) General Eyyüb Han'ın as
keri darbesi ( 1958) yüzünden komisyon ça
lışmaları sona erdi. Perviz 1958'de Karaçi'
den ayrılarak Lahor'a yerleşti. Burada özel 
dersler verdi, kolej ve üniversitelerde oku
yan kesimden büyük ilgi gördü. Özellikle 
Batı tarzı eğitim alan kesim onun yenilik
çi düşüncelerine önem veriyordu. 

Perviz'in Kur'aniyyün hareketi çerçeve
sinde başta hadise bakışı ve fıkhl konulara 
yaklaşımı olmak üzere pek çok konudaki 
aykırı düşünceleri İslam ilim geleneğine 
bağlı ulemanın tepkisini çekiyordu. Bu ke
sim bir yandan Perviz aleyhinde kitaplar 
neşrederken bir yandan da ona karşı bir
lik kurmaya çalışıyordu . Sonunda gelenek
sel ekol içinde yer alan 1 000 kadar alim 
bir fetva hazırlayarak Perviz'in İslam dai
resinden çıkıp "kafir" olduğunu ilan etti. 
Peıviz key Barey meyn 'Ulema' ka Müt
tefe]fa Fetva adıyla kitap halinde de ya
yımlanan fetva çalışması (Karaçi, ts) onun 
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görüşlerini bir araya getirmesi bakımın

dan önemli bir kaynaktır. Bu fetva karşı
sında resmi makamların bir müeyyide uy
gulamaması sebebiyle Perviz fazla bir sı
kıntı çekmedi. Eserlerinde ortaya koydu
ğu görüşleri inceleyen başta Emin Ahsen 
Islahi ve MevdGdi olmak üzere birçok alim 
tarafından ana çizgiyi aştığı kabul edildi 
(mesela bk. Te{hTm·i Drn, s. 170- 174; Sün
net ki A' inT f:layşiyyet, tü ryer); ancak bu 
gruptaki alimler Perviz'i tektir etmedi. Per
viz 24 Şubat 198S'te Lahor'da vefat etti. 

Gulam Ahmed Perviz hakkında yapılan 
çalışmaların bazısında onun XX. yüzyılın 
büyük bir filozofu olduğu ileri sürülürken 
bir kısmında orüinal bir fikrinin bulunma
dığı. Karl Marx'ın ekonomi ve Darwin'in ev
rim teorilerini aynen kopya ettiği söylen
miştir. Perviz özellikle siyasi, içtimal ve ik
tisadi konuları işlediği kitaplarında çok sa
yıda Batılı ilim ve fikir adamının eserlerin
den alıntı yapmıştır. Ancak yer yer aktar 
maları arasında uyum bulunmadığı ve yer
siz bilgiler topladığı görülmektedir ( TarTI]-i 
Edebiyyat-ı Müselmanan-ı Pakistan u Hind, 
X, 322 ) Aiiz Ahmed' e göre Pervlz, Seyyid 
Ahmed Han'dan sonra Batılılar'ın görüş

lerini en çok kullanan ve bunlara güvenen 
bir kişidir (/slamic Modernism, s. 224-225). 

Diğer bir grup ise Perviz'i modernist ola
rak takdim etmiş, bu niteliğiyle Seyyid Ah
med Han ' ın ve İkbal'in görüşlerini geliş
tirdiği ileri sürülmüştür (Chawla, s. 9- 10) 

Esasen Perviz, gerek eserlerinde gerekse 
konuşmalarında Seyyid Ahmed Han için 
olumlu ifadeler kullanmış . onu önder ka
bul etmiş ve hakkında bir kitap yazmıştır. 
Perviz'in Kur'aniyyGn çizgisinde olduğunun 
delillerinden biri de onun ekol mensubu 
diğer ilim adamları hakkındaki değerlen
dirmeleridir (Abdurrahman Kll§.nl, s. 128-

131) 

Perviz'in siyasal, ekonomik ve sosyal gö
rüşleri üzerine çalışma yapan Muhammad 
lqbal Chawla, onun 1947 öncesi görüşle
riyle daha sonraki görüşleri arasında önem
li farklılıklar bulunduğunu söyler. 1938'de 
yazdığı bir makalede Hz. Ebu Bekir örne
ğinden hareketle zekatın toplanması husu
sunda devletçiliği savunurken Pakistan'ın 

kurulmasının ardından devletin zekat top
lamasına karşı çıkmıştır. 1960 öncesinde 
sosyalizmin aşırı muhaliflerinden iken Zül
fikar Ali Butto'nun başbakan olmasıyla gün
deme getirilen İslam sosyalizmi görüşünün 
gönüllü savunucusu olmuştur. Muhammed 
lqbal Chawla, Pervlz'i yaşadığı döneminin 
ürünü olarak tanıtır; ona göre İslam'ın iler
leme dini olduğunu ve bu sebeple dini gü
nün ihtiyaçlarına göre yorumladığını be-
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lirtir. Pervlz'in ortaya koyduğu yorumların 
en önemli noktası siyasal ve ekonomik te
orisidir. Aslında onun gündeme getirdiği 
konu ve kavramlar tamamen yeni değildir 
(A Study of lslamic Writings in Pakistan, 
s. 8-9). Perviz'in eserleri üzerinde yapılan 
bir inceleme onun -1938'e kadar, 1947'ye 
kadar ve Pakistan'ın kuruluşundan sonra 
olmak üzere- genelde üç fikri dönem ge
çirdiğini göstermektedir. 

Perviz'in en sert eleştirileri sünnetin din
deki yeri hakkındadır. ResGl-i Ekrem'in 
otoritesini ve sünneti teorik olarak kabul 
edip Kur'an'ın en iyi şekilde ResGiullah ta
rafından anlaşılabileceğini söylemekle bir
likte Kur'an'ı açıkladığı belirtilen hadislerin 
sağlam bir şekilde günümüze intikal et
mediğini ileri sürer. Malsam-ı Jjadiş adıy
la bir kitap yazan ve diğer eserlerinde de 
konuya temas eden Pervlz hadis ve sün
net malzemesini yok hükmünde görmüş, 

eserlerinde hadisiere yer vermemiştir (ay
rıntılı bilgi için bk. MevdOdl, tür.yer.; Ab
durrahman Kllanl, s. 453-780; Hatiboğlu, 

Çağdaş/aşma ve Hadis Tartışma/an, s. 263-

338). Pervlz'in vefatından sonra TulG-i is
lam Hareketi mensupları , aleyhte yayın
lar sebebiyle cemaatin sünnet ve hadis 
konusundaki tavrı hakkında bazı açıkla
malar yapmış . mevzG olanların dışındaki 
hadislerin kendileri için bir kriter sayıldı
ğını bildirmiştir. 

Gulam Ahmed Perviz'in ilkyazıları 1937-
1938 yıllarında A'zamgarh 'ta yayımlanan 
M a'drii, Saray-ı Mir'de yayımlanan Iş

ldl]. ve Haydarabad'daki Tercümdnü'l
Kur'an dergilerinde çıkmış . ancak dü
zenli yazarlık hayatına Urduca Mecelle-i 
TulU'-i İsldm ile başlamıştır. Bu dergi 
arkadaşı Seyyid Nezir Niyazi tarafından 
1935 yılında İkbal' in hatırasına çıkarılmış. 
fakat ertesi yıl yayımı durmuştur. Dergi 
1938'de Pervlz tarafından yeniden neş

redilmiş. kendisi vefatma kadar derginin 
sahibi , editörü ve yazarı olmuştur. Me 
celle -i TuHl'-i İslam'ın yayımı 1942 yılın
da durmuşsa da 1948'de Karaçi'de yeni
den başlamış. Perviz'in 1958'de Lahor'a 
yerleşmesiyle burada çıkarılmasına devam 
edilmiştir. Derginin neşri günümüzde de 
sürmektedir. Perviz başlatmış olduğu ha
rekete ve kurduğu cemaate Tahrik-i Tu
lG-i İslam adını vermiştir. Bu hareket za
manımızda devam etmekte, cemaatin Pa
kistan dışında Amerika, İngiltere , Kana
da, Avusturalya ve Güney Afrika gibi ül
kelerde şubeleri bulunmaktadır (ayrıca bk. 
KUR'ANİYYÜN) 

Eserleri. Kur'aniyyGn ekolünün en ve!Gd 
yazarlarından olan Perviz kırk kadar eser 

kaleme almıştır. Tamamına yakını Urdu
ca olan bu çalışmalarının çoğu Kur'an ve 
tefsire dairdir (te fsirl e ilgili eserleri ve 
tefs ircili ği hakkında b k. Bin ş ık, s. 37 I -
390).1. Menü Yezddn (Delhi 1941 ; La
hor ı 958). Perviz'in ilk dönemde yazdığı ve 
burada ilk sırada verilen yedi kitabı Ma'd
riiü 'l-Kur'dn adıyla bir seri halinde dü
zenlenmiş , bu seri sonraki baskılarında ay
rı kitaplar halinde neşredilmiştir. Men ü 
Yezddn'da Allah'ın varlığı, isimleri, sıfat
ları, fiilieri vb. geniş biçimde ele alınmıştır. 

Z. İblis ü A dem (Delhi 1945 ; Lahor 1954, 

1972, 1983, 1993) . Eserde insanın yaratı
lışı. Adem kıssası , İblis, şeytan, cinler, me
lekler, vahiy ve risalet konuları Kur'an'a da
yalı olarak anlatılmaktadır. 3. Cu' ey Nur 
(Karaçi 1955 ; La hor 1986, 4. bs. ). "Nur ır
makları" anlamına gelen bu eser peygam
berler hakkındadı r. 4. Beris-ı Tur (Karaçi 
1955; Lahor 1956, 1973, 1993) İsrailoğul
ları'ndan ve onlardan gelen peygamber
lerden bahsedilen kitapta Zülkarneyn ko
nusu da ele alınmıştır. s. Şu'le -i M estar 
(La hor I 958, 197 ı) 6. Mi' ra c-ı İnsdniy
yet (Karaçi 1949; Lahor 1976, 1993, 5. bs.). 
Hz. Peygamber'in hayatına dairdir. 7. İn
san n ey Kiya Sôça? (Karaçi 1955 ; Lahor 
1959). Eflatun'dan modern döneme ka
dar insanların geçirdiği düşünce evreleri 
hakkındaki eserde müellif yer yer Kur'an 
ayetleriyle mukayeseler yapmaktadır. 8. 
Lugdtü'l-Kur'dn (1-IV, Lahor 1941 , 1960-

1 96 ı , ı 984). Pervlz'in gençlik yıllarında 
Kur'an'dan faydalanmak için yaptığı bir 
çalışma olup ilmi objektiflik bakımından 
başta gelen eseridir. Müellif burada Kur
'an'daki belli başl ı kelime ve kavramları , 

yer ve şahıs isimlerini alfabe sırasına gö
re ele almış ve güvenilir kaynaklardan ha
reketle açıklamıştı r. 9. Tebvibü'l-Kur'an 
(I-lll , Lahor 1977, 1984) . Kur'an'ın konu 
fihristidir. Eserde belli bir sistem içinde 
oluşturulan başlık ve alt başlıklar mana
Iandırılmış. ardından çizilen anlam çerçe
vesine hangi ayetlerin ne tür özellikleri se
bebiyle alındığı belirtilmiştir. 10. Me tali
bü'l-iur]san (1-V, Lahor 1975; VI, 1984; VII , 
199 1) . Perviz'in yıllar süren Kur'an-ı Ke
rim derslerinin teybe kaydedildikten son
ra yazıya geçirilmiş şekli olup müellif ese
rin hayatta iken basılan ilk altı cildini oku
muştur. Diğer ciltler ise teyp kasetlerinin 
çözümlenmesiyle meydana gelecektir. An
cak müellif yoğun açıklamalarının ilk cilt
lerde bulunduğunu ifade etmiştir (Meta
libü 'l-furkan, Mukaddime, !, ~) . 11. M ei
humü 'l-Kur'dn (Lahor 1960- 196 1; diğer 

bas kıla rı için bk. A hmed Han. s. 165; Ce
mi l Nakvl, s. 53 ). Perviz bu çalışmasında 
Kur'an ayetlerinden anladıklarını rahat bir 



anlatımla kaleme almıştır. Bu açıdan eser 
çok kısa açıklamalarla yetinilen bir Kur'an 
tercümesi mahiyetindedir. Müellif bu ese
rini yirmi beş-otuz yıllık bir emeğinin ürü
nü olarakgöstermektedir (Mefhumü'l-~ur
'an, 1. 12) 12. Kur'ani Fayşaley (Lahor 
1987, 1992) Ayetler çerçevesinde ibadat, 
muamelat ve ukübat konularının işlendi
ği eserde aile ve toplum, siyasi, içtimal ve 
iktisadi hayat, Allah, insan, peygamber, 
Kur' an, hadisler, köle ve cariyelik mevzu
ları yer alır. 13. Kur'ani Kavanin (Lahor 
ı 978). Daha çok hukuka ve devletin işle
yişine dair konuların Kur'an ışığında iş

lendiği bir eserdir. 14. İkbal aor Kur'an 
(I , Lahor I955, I975, ı987 ; Il , ı988) Müel
lifin İkbal hakkında yazdığı makalelerin bir 
araya getirilmesiyle oluşan eser İkbal'in 
Kur'an'a bakışını ve Kur'an'ı yorumlayışı
nı içermektedir. 15. Ni~am-ı Rububiyyet 
(Kara çi ı 954; Lah or I 978). Pervlz, "nizam-ı 
rubübiyyet" ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de 
mevcut dini, siyasi. içtimal ve iktisadi sis
temi anlatmaya çalışmaktadır. Doğu ve 
Batı dünyasının ekonomik sistemlerinin 
eleştirildiği eserde ekonomik konular ge
niş biçimde ele alınmıştır. 16. Cihan-ı Per
da (Lahor I969, I987) Ölüm, öldükten 
sonra dirilme, hesap, cennet ve cehennem 
gibi konuların işlendiği kitapta Ehl-i sün
net inancına ters düşen pek çok görüş yer 
almaktadır. 17. Meg;ahib-i 'Alem ki As
mani Kitabeyn (La hor ı 977). İlahi olan 
ve olmayan belli başlı dinlerle ilgili bir ça
lışmadır. 18. Taşavvuf ki lfa~il~at (La
hor l98ı, ı 992) "Tasawufve İslam", "Ta
sawuf ve İkbal" adlı iki bölümden oluşan 
kitapta tasawufta çok kullanılan terimie
rin tahlili yapılır ve büyük mutasawıfların 
görüşleri üzerinde durulur. Eserde tasav
vufa yönelik eleştiriler de yer almaktadır. 
19. Şahkdr-ı Risalet 'Ömer Faru~ (La
hor ı974). Hz. Ömer hadis rivayeti karşı
sındaki tutumu, Kur'an'ı öne çıkaran söz 
ve uygulamaları sebebiyle Kur'aniyyün eko
lünün çok önemsediği bir şahsiyettir. Per
vlz bu hacimli kitabında Hz. Ömer'i tanı
tırken onun görüşlerinden kendisine delil
ler çıkarmaya çalışır. 20. Ma~am-ı lfadiş 
(Lahor ı957, ı965 , ı975, 1992, 2001). Per
vlz ile hacası Muhammed Eslem Cerac
pür'i'nin yazılarını ihtiva eden eserde sün
netin dindeki yeri, mevsukiyeti, hadis ki
taplarının durumu, hadise farklı yaklaşan 
alimierin görüşleri gibi konular ele alın
mıştır. Kitapta. Ebü Hanife'nin hadisleri 
çok sert bir dille eleştirdiği iddiasının yer 
aldığı bir bölüm bulunmaktadır. 21. İslam 
Kiya he (Lahor I964, ı992). İslam. din ve 
insanla ilgili çeşitli konuları içerir. Aynı ko-

nular müellif tarafından Islam-A Chal
lenge to Religion adlı eserde de büyük 
oranda işlenmiş olup (Lahor 1968, 1989) 
bu kitap onun tercümesi niteliğindedir. 22. 
Esbab-ı Zeval-i Ümmet (Karaçi ı952 ; La
hor ı 976, ı 993, 8. bs ). Daha önce Mecel
le-i TuW'-i İsldm'da tefrika edilen bir ri
sale olup Pervlz'in dini görüşlerinin bir öze
ti mahiyetindedir. Bu sebeple kitap büyük 
rağbet görmüş ve birçok baskısı yapıl
mıştır. 23. Selim key Nam lfutut (!. La
hor ı953, ı954, 1959; II, Lahor 1959, ı992 ; 

III, 1960; I-lli, 1981. 1984, I986) Sistema
tiği itibariyle modern tarzda kaleme alınan 
eserde geleneksel İslam'a ve topluma kar
şı mücadele eden Selim adlı hayall bir gen
ce yazılmış mektuplar yer almaktadır. Bu 
mektuplarda Allah tasawurundan Hz. Mu
hammed'in dindeki yerine, komünizm-İs
lam ilişkisinden namaz ve zekata kadar 
pek çok konu işlenmiştir. 24. Tahire key 
Nam l:futut (I-ll, La hor 1957. ı 969. 1976, 
ı 989) Tahire isimli hayaıt bir kıza hitaben 
yazılmış on üç mektuptan oluşan kitapta 
nikah, talak, çok evlilik gibi konular ele 
alınmıştır. Mektuplardan birinde Pervlz, 
miras ve şahitlik hususunda kadınlarla er
kekler arasındaki eşitsizliği kabullenilemez 
bir durum olarak nitelendirmiştir (Tah i re 
key Nam ljutut, s. 35-36; Pervlz'in eserleri 
için bk. Hadim Hüseyin ilahlbahş, s. 52-54) 

Gulam Ahmed Pervlz hakkında muhte
lif kişiler tarafından çalışmalar yapılmıştır. 

Bunların arasında Freeland Abbott, Er
win ı. J. Rosenthal, Sheila McDonough, J. 
M. S. BaUon, Aziz Ahmad, G. E. von Gru
nebaum. M. lqbal Chawla, Muhammed 
ömer Dıraz, Abdurrahman Kilan!, Muham
med Din Kasım'i, İbrahim Hatiboğlu ve 
Abdülhamit Birışık sayılabilir (bu yazarla
rın eserleri için bk. bibl.; Pervlz hakkında 
yap ılan diğer çalışmalar için bk. TulQ'-i is
lam, Lll/7 ]2000J, s. 3-5). Münewer Hüse
yin Dihlev'i'nin Kur'ani Ta'g;irat be-Ce
vab-ı Pervizi lfurafat (Lahor I 947). M ün
şi Abdurrahman Han ' ın İntisab (Mültan 
ı 984). Muhammed Aşık-ı İlahi Bülendşeh
r'i'nin Fitne-i İnkar-ı lfadiş (Lahor ı986). 
Reşld Ahmed'in Fitne-i İnkar-ı lfadiş 
(Kara çi ı 403) adlı kitaplarında ve Muham
med Şefi'in "Gulam Ahmed Pervlz per Küfr 
ka Fetva" (Şihab, V/9]Lahor 1962]. s. 12). 
Veli Hasan Tonki'nin "Küfriyyat-ı Pervlz" 
(Beyyinat, III ]Karaçi I962J, s. 33-48). Mu
hammed Sıdcfik'ın "[:<.uran aôr Penfiz" (Bey

yinat, Xl/3 ]Karaçi 19871. s. 50-63) isimli 
makalelerinde Pervlz'in görüşleri eleştiril
miştir. Bu eleştirilere Mecelle-i TuW'-i 
İsldm dergisinde yayımlanan makalelerin 
yanı sıra Sabir Sıddiki ' nin Ebleh-i Mes-

PERV]Z NATiL HANLER] 

cid (Lahor 1989, 2. bs.) ve Muhammed 
İslam'ın TaJ:ırik-i Pakistan aôr Perviz 
(Lah or I 988) adlı eserlerinde cevaplar ve
rilmiştir. 
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İranlı şair, 
dilbilimci ve devlet adamı. 
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Tahran'da doğdu. Aslen Mazenderanlı 
olan ailesinden birçok kişi Kaçarlar döne
minin divan teşkilatında görev yapmıştı. 
Hanleri nisbesi dedesi "hanlar hanı"ndan 
gelmektedir. İlk eğitimini babası Ebü'l-Ha
san İ'tisamüddevle'den aldı; daha sonra 
darülfünunu ve Tahran Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi'ni bitirdi (ı 932). İlk maka
lesi henüz öğrenciyken İ~dam gazetesin-
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