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Refluddln Abdülvehhab b. Ahmed 
b. Abdirrahlm ed-Dihlevl ei-HırCıkı 

(ö . 1233/ 1818) 

L 
Hindistanlı alim. 

_j 

1163 (1750) yılında Delhi'de doğdu . Ba
bası Şah Veliyyullah ed-Dihlevi olup şece
resi Hz. Ömer' e dayanır. İlk eğitimini baba
sından ve yakın çevresinden aldı. Kur'an-ı 
Kerim'i ezberleyerek kıraat öğrendi, ba
basının hadis derslerine devam etti. Kar
deşleriyle birlikte dönemin meşhur Urdu 
edebiyatçısı Mir Derd'den Urduca öğrendi. 
On üç yaşındayken babasının ölmesi üze
rine yetiştirilmesiyle ağabeyi Abdülaziz ed
Dihlevi ilgilendi. Akrabası Muhammed Aşık 
b. Ubeydullah Pultl'den dini ve t asawufi 
eğitim gördü. Yirmi yaşlarında öğrenimi
ni tamamlayıp eser telif etmeye ve fetva 
vermeye başladı . Şah Abdülaziz'in rahat
sızlanması sebebiyle Rahimiyye Medrese
si'nin yönetimini üsttendi ve burada hoca
lık yaptı. Öğrencileri arasında yeğeni is
mail Şehid'in yetişmesinde önemli rolü var
dır. Şah Abdülaziz'in aksine siyasifaaliyet
lerde aktif olarak yer almayan Dihlevi 6 
Şewal 1233 (9 Ağustos 1818) tarihinde ko
leradan öldü ve Delhi'deki aile kabristanı
na defnedildi. Rahman Ali'nin onun ölü
mü için verdiği 1249 (1833) yılı (Te?kire-i 
'Ulema' -i Hi nd, s. ı 96 ) doğru değildir. Re-

fiuddin Dihlevl'nin ilmi geleneğini sürdü
ren oğlu Şah Muhammed MahsCısullah . 

Seyyid Ahmed Han 'ın hocalarındandır. 

Refiuddin ed-Dihlevl Hint alt kıtasının, 
özellikle Delhi'nin siyasi ve idari bakımdan 
çok karışık olduğu bir dönemde yaşamış
tır. Bu devirde İngilizler, Hint alt kıtasını 
büyük ölçüde kontrol altına almış bulunu
yor, ayrıca bölgede misyonerlik faaliyetleri 
çok yoğun biçimde devam ediyordu. Dih
levl tefsir ve ketarndan başka Arap ede
biyatı , mantık ve matematik alanlarında 
ileri seviyeye ulaşmıştı . Arapça yazdığı şiir
leri oldukça başarılı sayılır. Babası gibi Ha
nefi mezhebine bağlı olan Refiuddin ha
disle amel etme fikrini benimsemekteydi 
(Hali d Zaferullah Daud i, s. 159 ) işterini 
planlı biçimde yürütmeyi başaran Refiud
din bu sayede vaktini iyi değerlendirme im
kanı bulmuştur (M İ s hak Battl. ı . 250-25 1 ). 

Eserleri. Dihlevi Arapça, Farsça ve Ur
duca yirmi civarında eser kaleme almıştır. 
Manzum çalışmaları ise dağınık haldedir. 
1. Tercüme-i Kur'dn-ı Kerim. Urduca ilk 
Kur'an mealierinden olup 1222 (1807) yılın
da hazırlanmıştır; küçük kardeşi Abdülka
dir'in tercümesi 120S'te ( ı 791 ) basılmıştı . 

Bazı yerlerde bu konunun karıştı rı ldığı gö
rülmektedir (geniş bilgi için bk. Sa liha Ab
dül hakim Şerefeddin , s. 192; Seyyid Ha
mld Şattarı . s. 141-l43). Çevirinin Dihlevl 
tarafından mı yoksa talebesi Seyyid Necef 
Ali (Focdar Han) tarafından mı hazırlandığı 
hususu tartışmalıdır. Eserin, onun talebe
sine verdiği Kur'an tercümesi derslerine 
ait notların derlenmesi sonucu oluşmuş ve 
kendisinin bu metin üzerinde düzeltme
ler yapmış olması kuwetle muhtemeldir 
(M Sa lim Kasımi v. dğ r, s. 22-23; Sa li ha 
Abdülhaklm Şerefeddin , s. 194; Ahlak Hü
seyin Kasım i . s. 58 ; Cem l l Calibl. ll, ı 050 ). 
Satır arası tercüme yöntemine göre ha
zı rlanan çevirinin dili metne sadakatten 
dolayı biraz ağırdı r (örnekler içi n bk. Sey
yid Ham id Şattart, s. 1 59- 182; M. EyyQb Ka
diri, s. 59-69) Bu sebeple tercüme daha 
çok bilgili ve kültürlü kesime hitap etmek
tedir. Eser hazırlanırken Şah Veliyyullah'ın 
Fe tf:ıu 'r-raf:ıman li tercem eti'l-K ur'an 
adlı Farsça çevirisinden geniş ölçüde yarar
lanıldığı anlaşılmaktadır. Annemarie Schim
mel'e göre Şah Refiuddin'i ve kardeşi Şah 
Abdülkadir'i Kur'an ' ı Urduca'ya çevirmeye 
sevkeden amil Benjamin Schultze'un Ki
tab-ı Mukaddes'i 1725 yılında Tamilce'ye, 
1741 'de Urduca'ya çevirmiş olmasıdır (ls

lam in the lndian Subcontinent, s. 18 1 ). 
Schimmel'in bu iddiasını tutarsız bulan Riz
vi'nin görüşlerine (Shah Abd al-Aziz, s. ı 04) 
bütünüyle katılmak mümkün değildir. Zi-
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ra bölgeye gelen Cizvit ve Protestan mis
yonerleri o dönemde müslüman halka yö
nelik yoğun bir faaliyet göstermekte. is
lam'a ve Kur'an'a dair eserter yayımtamak
taydı ( Birı şık, Oryanta list Misyoner/er, s. 
5 ı -1 27) Eserin ilk baskısı Tercüme-i Şah 
Reti'u'd-din adıyla yapılmış (l - ll , Kalküta 
1251-1254/ 1835- 1839). daha sonra bazıla
rı babasının Farsça ve kardeşi Şah Abdül
kadir'in Urduca çevirileriyle birlikte olmak 
üzere birçok defa basılmıştır (baskıl a rı için 
bk. Saliha Abdülhaklm Şerefeddin . s. 192; 

Seyyid Ham id Şattarl , s. 144; World Bibli
ography, s. 574-582, 666; Ahmed Han, s. 
83-97) 2. Tefsir-i Reti'i. Urduca kaleme 
alınan eser Bakara suresinin tefsirini 
içermekte olup Refiuddin'in verdiği tefsir 
derslerinin talebesi Seyyid Necef Ali tara
fından derlenmesiyte meydana gelmiştir 
(Delhi 1272/ 1855; bk. Saliha Abdülhakl m 
Şerefeddi n . s. ı 94; Cem l l Ca l ibi , ll. ı 050). 
Tefsirin dili ve anlatımı Kur'an tercüme
sinin aksine açık ve anlaşılır bulunmuştur 
(Enver Sedld, s. 168). 3. Tetsiru ayeti 'n
nilr (Brocke lmann , GAL Supp l., ll , 850 ; 
ayrıca bk. Ahlak Hüseyin Kasıml. s. 6 ı; M. 
Salim Kı dval, s. 383). 4. Tekmilü'ş-şına'a 
(Tekmilli-şma'ati 'l-e?hfin). Mantık, tahsil 
(yeti şme döneminde okuduğu eserler). me
bahis mine'l-umCıri't-amme ( bazı metafizik 
konular). tatbiku'l-ara' ( mezhepterin uygu
l amala rı nda i ht il afl ı konula rın ortaya ç ı

kı ş sebebi) bölümlerini içermekterdir. Ba
zı yazmaları bulunan eserin (Brockelmann. 
GAL Suppl. , ll , 850) bir kısmını Sıddlk Ha
san Han kitabında nakletmiştir (Ebcedü 'l
'ulam, I, 203-2 18, 38 1-392,393, ayrı ca bk. 
tür.yer.). 5. Mukaddimetü 'l-'ilm. insan 
zihninde nesne ve olaylarla ilgili bilgilerin 
oluşum biçimiyle ilgili bir risaledir; bazı kı
sımları Sıddlk Hasan Han tarafından nak
ledilmiştir (a.g. e., ı . 199-203) 6. Kıyamet

name (Ma /:ışername) (Lahore 1339; Hay
darabad, ts.). Halk arasında yaygın olan 
kitabın A.şar-ı Maf:ışer ve A.şar-ı Kıya
met adıyla manzum ve Kıyametname 

(De'bü 'l-al]iret) adıyla mensur Urduca ter
cümesi bulunmaktadır. 7. Mecmil'a tis'a 
resa'il (Del hi 131 4) . Din ve tasawuf ko
nularına dair Farsça risaleterin bir araya 
getirilmiş şeklidir. 8. Fetava (Delhi 1322) 
9. Leta'if-i ljamse. 10 . Demgu 'l-batıl. 

Tasawufun güç konuları ile Şah Veliyyul
lah'ın vahdet-i şühCıd düşüncesinin açıkla

masını içeren eser Arapça ve Farsça kale
me alınmıştır ; aynı zamanda Mevlana Gu
lam Yahya'nın Kelime tü'l-J:ıak adlı ese
rine reddiyedir. Şah Refiuddin bu kitabını 
Esrarü 'l-mef:ıabbe adıyla ihtisar etmiştir 
(Dan iş name-i Edeb-i Farsf, IV, ı 265 ı. 11. Es-
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rô.rü'l-me}Jabbe (Gujranwala 1383/ 1963). 
Sevginin anlam ve önemine değinilen risa
lede kainatta her şeye sevginin hükmet
tiği görüşü işlenir (Ebü'I-Hasan Nedvl, V, 
383) . Eserde ayrıca Refiuddin'in İbn Sina'
nın Kaşidetü'r-ru]J'una manzum cevabı 
ve Resülullah'la ilgili bir kasidesi yer alır. 
Risalede ele alınan konuların Dihlev'i'ye ka
dar Farabi ve İbn Sina dışında hiç kimse ta
rafından dile getirilmediği söylenir (S ıd dik 
Hasan Han , I, 414-41 5; Ebü'I-Hasa n 
Nedvl, V, 383; Danişname-i Edeb-i Farsl, 
N, 1265). 

Dihlevl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
Tekmilü '1-e?,hô.n, Risô.letü 'Paruz ve '1-
]f{ıfiye, İşbfıtü şa]f]fi'l-]famer, İbtalü be
rahini'l-]Jikemiyye 'ala uşuli'l-}Jükema', 
Şer}Ju Esmari'l-esrar (GisOdıraz'ın Farsça 
kitabının şerhidir, bk. Danişname-i Edeb-i 
Farsl, IV. 1265), Şer]Ju Burhani'l-'ô.şı]fin 
(GisOdıraz' ın Farsça kitabının şerhidir; bk. 
a.g.e., a.y.). Aşarü's-sa'a ii 'alô.mati'l-lp.
yô.me, Mevlud-i Şerit, Umurü'l- 'amme 
(Kutbüddin er-Razl'nin Risaletü't-taşavvu
rat ve 't-taşdl~at adlı eserine M Ir Zahid ei
Herevl'nin yazdığı şerh üzerine haşiyedir. 
b k. Brockelmann, GAL, II, 271; Dihlevl'nin 
eserleri için ayrıca b k. Abdülhay ei-Hasenl, 
Vll, 184; Zubaid Ahmad, s. 290. 418-4 I 9. 
476, 483; Danişname-i Edeb-iFarsı, IV, 1265; 
UDMi, X, 318-319). İslam'ın beş şartının sa
de bir dille anlatıldığı Rah-ı Necat adlı 
kitabın müellifi konusunda ihtilaf vardır. 
Çok beğenilen ve defalarca basılan eserin 
ilk baskıları Şah Refiuddin ed-Dihlevl'ye nis
betedilmiş (Leknev 1256/1840, 1258/1842, 
1260/1844, 1272/1856). daha sonra Şah 
Abdülkadir ed-Dihlevl ve Muhammed Ali 
Panipeti'ye izafe edilmiştir; bazı baskıla
rında ise müellif ismi yazılmamıştır. Ancak 
yapılan incelemeler sonunda eserin Sena
uilah Panipeti'nin Md la büdde minh ad
lı kitabının muhtasarı olduğu anlaşılmıştır 

(M. EyyOb Kadiri, s. 72-83) 
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~ MUHAMMED Aıwçi 

REFORM 

XVI. yüzyılda 
Avrupa'da ortaya çıkan 

ve yeni Hıristiyanlık anlayışmı savunan 

L 
akımların genel adı. 

_j 

Latince'de "bir şeye yeniden şekil ver
me" anlamına gelen reformare ve refor
matio kelimelerinden türeyen reform ve 
reformasyon kavramları, özellikle XVI. yüz
yılda Katalik kilisesini eliştirrnek ve Kitab-ı 
Mukaddes'i temel almak suretiyle Hıristi
yanlığın aslına dönülmesini savunan hare
kete verilen isimdir. Reform kelimesi, İs
lam dünyasında dini düşünce ve yaşayış
taki yenilik hareketleri söz konusu oldu
ğunda genellikle ıslah ve tecdld gibi kav
ramlarla ifade edilmiştir. 

Ortaçağ boyunca Batı Avrupa'da Hıris
tiyanlık dini birliği temsil eden kilise teş
kilatıyla aynı anlama geliyordu. XIII. yüzyıl
da sosyal ve siyasal bakımdan en üst sevi
yede bulunan kilise kendini manevi ve ah
laki düzenin belirleyicisi olarak kabul et
tirmiş, sapkın mezhepler papalığa bağlı 
engizisyon mahkemeleriyle ortadan kaldı
rılmıştı. Ancak kilisenin , kontrolü altındaki 
birçok kurum aracılığıyla toplum üzerinde 
baskı uygulaması toplumda yeni oluşan 
sosyal. siyasal ve ekonomik güçlerce red
dediliyor, bu durum kiliseyle bu güçler ara-

sında gerginliğe yol açıyordu. Ayrıca haksız 
kazançlar elde etmesi, siyasete karışarak 
dünyevi olana bulaşması ve kendi içinde 
meydana gelen yozlaşmalar kilisenin itiba
rını giderek zayıflatıyordu. 

Kilise tarihindeki reform hareketi Batı 
Avrupa'da XVI. yüzyılda gerçekleşmiş ol
makla birlikte kökenieri daha eskilere da
yanır. XII. yüzyılın sonunda Petrus Valdus, 
dini telkin ve vaazın bütünüyle Kitab-ı Mu
kaddes'e dayalı olması gerektiğini ileri sür
müş, XIII. yüzyıl başında yeni kurulan Fran
sisken ve Oorniniken tarikatları, reform ha
reketlerini kilise hiyerarşisi ve manastır 
nizarniarına nisbetle halka daha yakın bir 
manevi hayat formu sunan oluşumlar şek
linde takdim etmiştir. Modern dindarlık di
ye adlandırılan uygulama da kiliseye men
sup olmayan halka yönelikti. 

XVI. yüzyıl reform hareketi öncesinde 
kilisenin reforme edilmesi yönünde çağrı
lar yapan düşünürlerin yetiştiği görülmek
tedir. Bunlardan biri İngiliz düşünürü ve 
Kitab-ı Mukaddes uzmanı John Wyclif'tir 
(ö. 1384). Wyclif ideal ve ebedi bir gerçeklik 
olarak kilise ile bu kiliseye uygunluğu nis
betinde otorite sahibi olabileceğini söyle
diği maddi alemdeki kilise arasında açık 
bir ayırım yapmış, doktrin belirleme konu
sunda sadece Kitab-ı Mukaddes'in bir öl
çü olabileceğini vurgulamış, papanın oto
ritesini ve manastır hayatını kabul etme
miştir. Görüşlerini yaymak için Latince ye
rine İngilizce yazmayı tercih eden Wyclif 
sosyal konularda da yeni görüşler ileri sür
müştür. Diğer bir reformist hareketin lide
ri Çek ilahiyatçısı ve din adamı John Hus'
tur. Wyclif'in düşüncelerinden etkilenen 
H us. vaazlarında kilisenin yanlış yönlendir

melerini ve kilise teşkilatma mensup din 
adamlarının ahlaksızlıklarını gündeme ge
tirmiştir. Kısa bir süre Prag Üniversitesi rek
törlüğü de yapan H us kilise tarafından afo

roz edilmiş ve Constance Konsili'nde ( 1414-
141 8) yapılan sorgulamada görüşlerinde 
ısrarlı olması üzerine sapkınlıkla suçlana
rak öldürü1müştür. Bu olay halk tarafın
dan tepkiyle karşılanmış, Hus hem şehid 

hem milli kahraman ilan edilmiştir. Onun 
görüşlerini takip eden taraftarları Bohem
ya'da kilisenin de içinde yer aldığı sosyal 
ve siyasal yozlaşmalarakarşı sert bir mu
halefet hareketi başlatmıştır. Kiliseyle H us 
yanlıları arasında gerginlik giderek bir sa

vaşa dönüşmüş. uzun yıllar süren savaş 
Katalik ordularının galibiyetiyle sonuçlan
mıştır. Reform öncesi dönemin önemli 
muhaliflerinden biri de Girolamo Savona
rola'dır. Tanrı'nın bir gün kilise ve toplum

daki yaziaşmayı cezalandıracağını söyle-


