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iman eden herkesin sıdöıklar grubuna gir
diğini belirtmiştir. Ayetteki sıddlklar keli
mesini Mukatil b. Süleyman "verdikleri ha
berler konusunda peygamberlerden kuş
ku d uymayanlar, onları ya! anlamayanlar", 
Dahhak b. Müzahim ise "Allah'a iman edip 
peygamberleri tasdik edenler" diye açık
lamıştır (Taberl, XI, 683; Şevkanl, V, 2oıı 
Kelimenin Nisa süresindeki kullanımı ( 4/ 
69) müfessirlerin daha çok ilgisini çekmiş
tir. Burada genel olarak Allah'a, resulüne 
ve ülü'l-emre itaati emreden, bu husus
ta münafıkların ikiyüzlülüklerini eleştiren 
ve bir anlaşmazlık çıkması durumunda Hz. 
Peygamber'in hakemlik yapmasını isteyen 
ifadelerin ardından, "Allah'a ve resulüne 
itaat eden kimseler Allah'ın kendilerine 
lutufta bulunduğu peygamberler, sıddlk
lar, şehidler ve salih kişilerle beraber ola
caktır. Bunlar güzel arkadaşlardır" buyu
rulmuştur. Ayetin nüzül sebebiyle ilgili ri
vayete göre bir sahabinin Resül-i Ekrem'e 
gelerek onu kendisinden ve çocuğundan 
daha çok sevdiğini, evine gittiğinde bile 
onu özlediğini, o öldüğünde cennetteki 
yüksek makamı dolayısıyla kendisinden 
uzak kalacağından kaygılanıp üzüldüğünü 
söylemesi üzerine bu ayet inmiştir (Şev
kani, I, 545-546). Fahreddin er-Razi bu 
ayetteki sıddlklarla kimlerin kastedilmiş 
olabileceği konusunda üç görüşten söz 
eder. a) Dini şeksiz şüphesiz kabul eden
ler; b) Hz. Peygamber'in sahabilerinin ön
de gelenleri; c) Resülullah'ı ilk tasdik edip 
bu hususta sonraki müminlere önder olan
lar. Son açıklamaya göre İslam'ı ilk benim
seyenlerin başında Hz. Ebü Bekir yer aldı
ğı için sıddlk vasfına en çok layık olan da 
odur. Razi'ye göre sıddlkıyyetten bir ba
samak yukarı çıkılırsa nübüwete . ulaşılır. 
Bundan dolayı Ebu Bekir vefat edince as
hap onu Resülullah'ın yanına defnetıniş
tir (MefatiJ:ıu'l-gayb, X, ı 7l-l 73). 

Sıddlk kelimesi hadislerde de geçmek
tedir. Bu hadislerin bazılarında kelime Hz. 
Ebü Bekir'in sıfatı olarak sıkça zikredilir. 
Hz. Ebü Bekir mi'rac olayı başta olmak üze
re gayba dair haberleri hiç tereddütsüz 
kabul ettiği için bizzat Resül-i Ekrem ta
rafından kendisine sıddlk lakabı verilmiş 
ve İslam literatüründe bununla şöhret bul
muştur (mesela bk. Müsned, IV, 4; Buharl, 
"Feza'ilü aşJ::ıabi'n-nebl", 5; Tirmizi, "Tef
slı:", 30/4; Ebu Davüd, "Cihad", ı36). Resü
lullah'ın, vefat eden oğlu İbrahim'in ardın
dan, "Eğer yaşasaydı muhakkak ki sıddlk 
bir nebl olurdu'' dediği rivayet edilmekle 
birlikte (İbn Ma ce, "Cena'iz", 27) bu riva
yet asılsız sayılmıştır. Diğer bir hadiste de 
sıddlk mertebesindeki birine başkalarını 
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lanetle anıp kötülemenin yakışmayacağı 
ifade edilmiştir (Müslim, "Birr", 84) Doğ

ru sözlülüğün, özellikle ticari hayatta dü
rüstlüğün önemine vurgu yapan hadis
lerde de sıddlk kelimesi geçmektedir (b k. 
SIDK) 

Ahlak ve tasavvuf kitaplarında sıdk er
demi münasebetiyle sıddlk terimine yer 
verilmektedir. Kuşeyrl sıddlkı "bütün söz
lerinde, fiilierinde ve hallerinde doğru olan 
kişi" diye tarif etmiştir. Aynı mutasawıf, 
Haris b. Esed el-Muhasibl'nin bir kimsenin 
kendi kötülüklerine insanların vakıf olma
sından hoşlanmamasını sıddlkların ahla
kıyla bağdaştırmadığını nakleder. Maksa
dı ve niyeti doğru, iradesi hayra yönelmiş 
her insanın sadık veya sıddlk diye isimlen
dirilebileceğini ifade eden Gazzall'ye göre 
Allah'tan başka varlıklar karşısında özgür
lüğünü kazanmış olan kimse sadık olarak 
anılır; varlığını Allah'a ve O'nun sevgisine 
adamış olan ise sıddlklar mertebesine ula
şır. Sadık ve sıddlkın iradesi herhangi bir 
sapma, zayıflık ve tereddüt göstermeden 
bütün gücüyle iyiliklere yönelir. Doğruluk 
ve dürüstlüğün sonsuz sayıda dereceleri 
bulunmakta olup bunların hepsinde sıdk 
mertebesine ulaşanlar gerçek sıddlklardır. 
Sıddlkıyyet velayet derecesinin üstünde, 
nübüwet derecesinin altındadır. Sıddlkıy
yetle nübüwet arasında vasıta bulunma
maktadır, yani sıddlkıyyeti geçenler Allah'ın 
lutfuyla nübüwete ulaşmışlardır (Tehanevl, 
II, 850). 
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SIDDIK HASAN HAN 
( ..:ıl> ı:r> J.ı..i.... ) 

Ebü't-Tayyib Muhammed Sıddik 
Sahadır Han b. Hasen 

b. Ali ei-Kannevci 
(ö. 1307 /1890) 

Hindistanlı alim. 
_j 

19 Cemaziyelewel 1248'de ( 14 Ekim 
ı832) Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaJetine 
bağlı Bans Bireli'de doğdu. Hüseynlve Bu
har( nisbeleriyle ve Seyyid lakabıyla da zik-

redilmiştir. Ayrıca Kannevcl diye anılması 
yetişip büyüdüğü Uttar Pradeş eyaJetine 
bağlı Kannevc (KannOc, Kınnevc, Kannauj) şeh
rine nisbetıedir. Babası ilmiyeden olup yir
miye yakın kitabı vardır. Annesi Necbün
nisa Begüm, Müftü Muhammed İvaz'ın kı
zıdır. Nesebinin babası tarafından Hz. Hü
seyin'e, annesi tarafından Hz. Osman'a 
dayandığı belirtilmiş, dedesinin ve büyük 
dedelerinin Şii olduğu ve Buhara'dan Mül
tan'a göçtükleri kaydedilmiştir (Nevşeh
revl, s. 278). Bopal emiresiyle evlendikten 
sonra "Newab" ( eyaJet reisi veya valisi) un
vanını da kullanmıştır. 

Beş yaşında iken babasını kaybettiğin
den ailesi mali sıkıntı içine düştü. Ancak 
annesinin özel ilgisiyle öğrenim görmeyi 
başardı. Başta ağabeyi Seyyid Ahmed Ha
san Arşi olmak üzere çeşitli hocalardan 
aldığı ilk eğitimden ve dil öğreniminden 
sonra Ferruhabad, Kanpür ve Delhi gibi şe
hirlere gitti; buralardaki hocalardan akli ve 
nakli ilimleri okuyarak icazetler aldı. Del
hi müftüsü Sadreddin Han Sahadır Azur
de ed-Dihlevl'den yararlandı. Tahsilini yir
mi bir yaşında tamamlayınca Kannevc'e 
döndü ve kısa bir süre sonra iş bulmak için 
Bopal'e gitti (1855). Burada iki yıl devlet 
dairesinde katiplik ve mütercimlik yaptı. 
1857 bağımsızlık savaşı sırasında göre
vinden alındıysa da 1860 yılında .görevine 
tekrar döndü. 1861 'de Bopal Emirliği Baş
veziri Şeyh Cemaleddin'in dul kızı Zekiyye 
Begüm ile evlendi. Kendisinden iki çocuk 
sahibi olduğu Zekiyye Begüm'ün vefatı 
üzerine hacca gitti (ı 285/1868-69); sekiz 
ay Hicaz ve Yemen'de kaldı. Burada Hint 
ulemasından ve diğer alimlerden ders 
okudu, hadis ve tefsir ilmine dair sened
ler edindi. Şah Abdülazlz ed-Dihlev'i'nin to
runu Muhammed Ya'küb ed-Dihlev'i, Şev
kani'nin talebesi Abdülhak b. Fazlullah Be
naresl ve Hudeyde Müftüsü Şeyh Hüse
yin (Hasan) b. Muhsin ei-Ensarl el-Yemani 
yararlandığı hocalardan bazılarıdır. Onun 
Şevkani merkezli bir çizgi oluşturmasın
da bu dönemin önemli etkileri olmuştur. 
Mevlev'i Muhammed Hüseyin Şahcihanpü
ri, Hakim Asgar Hüseyin, Molla M. Murad 
Buharl. Mevlev'i M. Muhibbullah Panipeti 
çeşitli zamanlarda istifade ettiği veya ica- . 
zet aldığı diğer hocalarından bazılarıdır. 
Sıddlk Hasan Han ikinci evliliğini, ölmüş 
olan Bopal emiresi İskender Begüm'ün o 
tarihte Bopal emiresi bulunan dul kızı Şah 
Cihan Begüm'le yaptı ( 18 71). Şah Cihan Be
güm, Sıddik Hasan'ı devlet işlerindeki yet
kisine ortak etti ve kendisine yıllık 75.000 
rupi maaş bağlanmasını sağladı. Uzun bir 
süre yönetici konumunda bulunduktan 



sonra bazı suçlamalar üzerine 28 Ağus
tos 188S'te görevine son verildi. Bundan 
sonra ilmi çalışmalarına ağırlık veren Sıd
dlk Hasan Han 29 Cem.3ziyelahir 1307'de 
(20 Şubat I 890) Bopal'de vefat etti ve bu
radaki aile mezarlığına defnedildi. 

Sıddlk Hasan Han, XIX. yüzyılda Hint alt 
kıtasında kurumsal yapıya kavuşmuş bir 
fikir hareketi olarak ortaya çıkan Ehl-i ha
dis ekolünün kurucularındandır. Şah Ve
liyyullah ed-Dihlevl'nin görüşleri doğrultu
sunda Kur'an ve Sünnet'i esas alarak müs
lümanların problemlerine çözüm getirme
yi amaç edinmekle birlikte aşırı bir çizgi
ye kayan bu ekol, bid'at ve hurafe kayna
ğı kabul ettiği fıkıh mezhepleri ve tasav
vufa karşı sert bir mücadele vermiştir. Ne
zir Hüseyin'in eğitim faaliyetleri ve yetiş
tirdiği öğrenciler sayesinde Delhi'de geli
şen ekol Sıddlk Hasan Han'ın Bopal'de yü
rüttüğü teşkilatlan ma, telif ve yayın faali
yetleriyle kökleşmiş ve islam dünyasına adı
nı duyurmuştur (Saeedullah, s. ı 24-130; 
Birışık. S. ı 13- ı ı 7). 

Bopal emiresiyle evliliği sonrasında Sıd
dlk Hasan Han elde ettiği imkanları şeh
rin bir ilim merkezi haline gelmesi için kul
lanmıştır. Bu arada matbaalar kurulmuş, 
başta tefsir ve hadis olmak üzere çeşitli 
alanlarda eserler basılmış, birçok kitap üc
retsiz olarak ilim çevrelerine gönderilmiş
tir (İbka'ü'l-minen, s. 75). Medrese-i Bel
kisl, Medrese-i Süleymaniyye, Medrese-i 
Cihanglrl ve Medrese-i Sıddlki adlarıyla 
medreseler açılmış , başka yerlerden öğ
renci gelişine imkan hazırlanmıştır. Temel 
hadis külliyatı Arapça'dan Urduca'ya ter
cüme ettirilmiş, bazılarına Urdu dilinde 
şerhler yazılmıştır. Sıddlk Hasan Han ken
disi için çok zengin bir kütüphane (Kü
tübhane-i Valacahl) oluşturmuş ve büyük 
meblağlar ödeyerek önemli yazmaları bir 
araya getirmiştir. Onun kütüphanesi oğ
lu tarafından Leknev'deki Nedvetü'l-ule
ma'ya bağışlanmış olup halen bu kurulu
şun kütüphanesinde muhafaza edilmek
tedir (Nevşehrevl, s. 29 1-292) . Dönemin
de halkın hayatını kolaylaştıracak sosyal 
projelere öncelik verilmiş, şehirde islam'a 
aykırı görülen fiiller yasaklanmış, Hindu 
adetlerinden kaynaklanan merasimler dü
zene konulmuştur. Ehl-i hadis ekolünün 
gelişmesindeki bütün bu katkılarına rağ
men Sıddlk Hasan Han'ın Bopal emiresiy
le evliliği Aziz Ahmed tarafından Ehl-i ha
dis mensuplarının ilkelerine aykırı oldu
ğu gerekçesiyle eleştirilmiş, Sıddlk Hasan 
Han'ın yöneticilerle iş birliği zemini aradı
ğı ileri sürülmüştür. Sıddlk Hasan Han'ın 
islamı ilimierin her alanında Arapça, Fars-

ça ve Urduca olmak üzere ortaya koydu
ğu yüzlerce eser, Ehl-i hadis ekolünün ve 
düşüncesinin bütün islam dünyasına ya
yılmasında çok etkili olmuştur. Ancak bun
ların büyük ölçüde derleme ve ihtisar ni
teliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Tercümanü'l-Kur'an adlı tefsiri gibi bazı 
eserlerini bütünüyle kendisi yazmamış, ne
zaretinde çalışan bir komisyon tarafından 
hazırlanan bu tür eserler de onun adıyla 
neşredilmiştir. Bu yüzden Tercümanü'l
Kur'an başarılı bir tefsir çalışması olarak 
kabul görmemiş ve Hindistan'da çok et
kili olmamıştır (Abdülhay el-Hasenl, VIII, 
191 ; Van Dyck, s. 497; Birışık, s. 1 19-126, 
278). Ayrıca 'Avnü'l-bdri li-J:ıalli edil1eti'l
Bu)].ari ve es-Siracü'l-vehhac min keş
fi metalibi ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim İbni'l-l:fac
cac gibi şerh, l:fuşulü'l-me'mul min 'il
mi'l-uş(il ve Ravzati dari's-selam gibi 
ihtisar çalışmalarıyla Bulr1gu'l-meram'ın 

Farsça'ya, ed-Dürerü'l-Behiyye'nin Fet
J:ıu'l-mugis adıyla Urduca'ya tercümele
rinde asıl müelliflerin adına sadece önsöz
lerde yer verilmesi de eleştiri konusu ol
muştur. 

Sıddlk Hasan küçük bir emirliğin yöne
ticisi olmasına rağmen uluslararası ilişki
lere önem vermiş, Osmanlı Padişahı Ab
dülhamid ile iyi ilişkiler kurmuş, Osmanlı 
Devleti'nin içinde bulunduğu mali darlığın 
giderilmesi için yardım göndermiştir. Sa
vaştan ve şehitlikten bahsettiği kitabında 
Türk-Rus savaşından söz ederken bütün 
müslümanların Osmanlı padişahının ba
şarısı için dua ettiğini zikretmiştir ( el-'İb
re mimma ca'e fi 'l-gazv ve'ş-şehade ve'l
hicre, s. 7-8) . Sultan Abdülhamid de kendi
sine ikinci dereceden Mecidl nişanı, eşi Şah 
Cihan Begüm'e Şefkat nişanı göndermiş
tir (ilgili belgeler için bk. BA, HR.TO. dos
ya nr. 387, gömlek nr. 78, tarih 09.6. 1879; 
BA, HR.TO. dosya nr. 387, gömlek nr. 87, 
tarih 07.7.1879; HRTO. dosya nr. 387, göm
lek nr. 89, tarih 07. 7. I 879; HR.TO. dosya 
nr. 387, gömlek m. 91, tarih 07.7.1879; BA, 
HR.TO. dosya nr. 387, gömlek nr. 88, tarih 
24.9.1879). 

Eserleri. Sıddlk Hasan Han'ın Arapça, 
Farsça ve Urduca olarak çeşitli konularda 
yazdığı 220'yi aşkın eserin tamamına ya
kınının ilk baskıları Bopal, Agra, Kanpur, 
istanbul ve Kahire gibi merkezlerde yapıl
mış olup bunlardan bazıları şunlardır (eser
lerinin listesi için bk. Ebcedü'l-'ulüm, lll , 
274-279): A) Tefsir. 1. FetJ:ıu'l-beyan ii 
ma]):ö.şıdi'l-Kur'an (1-XV, Bopal 1290; 1-X; 
Kahire 1975; nşr. Abdullah b. İbrahim el
Ensi:lr1', I-XV, Beyrut 1412/ 1992). Ebü'l-Be
rekat en-Nesefi'nin Medarikü 't-tenzil, 
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İbn Keslr'in Tefsirü'l-Kur'ôni'l-'a~im ve 
Şevkani'nin FetJ:ıu '1-]fadir adlı tefsirlerin
den alıntılar yapılan ve rivayetlerle destek
lenen eserde israiliyat'a yer verilmemiş
tir. 2. Tercümanü'l-Kur'an bi-leta'ifi'l
beyan (I-XVI, Lahor 1890-1905, 1916) Baş
tan Kehf suresinin sonuna kadarki bölü
müyle Mülk suresi ve sonrası 1885-1890 
yılları arasında yazılan eser, müellifin ve
fatı üzerine talebelerinden Muhammed b. 
Haşim ve Zülfikar Ahmed Sopali tarafın
dan 1891-1897 yıllarında tamamlanmış
tır. ilk cildi 1888'de Lahor'da basılan tef
sirin Sıddlk Hasan Han'a ait diğer ciltleri 
ilk defa Lah or' da 1888-1892 yılları arasın
da yedi cilt olarak yayımlanmış, diğerleri 
ise 1892-1901 yıllarında sekiz cilt halinde 
neşredilmiştir (tanıtımı için bk. Birışık, s. 
ı ı 9- ı 26). 3. Neylü '1-merôm min telsi
ri ôyôti'l-aJ:ıkam (Leknev ı 292; Kah i re 
1347, 1963, 1979; nşr. Ali es-Seyyid Subhl 
el-Medeni, Ci d de I 979; nşr. Ra id b. Sabri 
İbn E bO Ulfe, Dernma m 14 ı 8/1997) Fet
J:ıu'l-beyan'dan önce kaleme alındığı an
laşılan tefsirde müellife göre hüküm içer
diği düşünülen 253 ayetin tefsiri yapılmış. 

ahkam ayeti içermediği kabul edilen yet
miş dokuz sureye hiç yer verilmemiştir. 

Müellif bu eserinde de Şevkani'nin görüş
lerinin etkisi altındadır. 4.ljulaşatü 'l-Keş

şôf (Leknev I 289). Zemahşerl'ye ait eserin 
özetidir. S. el-İksir ii uşuli't-tefsir (Kan
pOr 1290/1873). Farsça olan eseri Seyyid 
Nurü'l-Hüseyin Hüseynl Kalpevi Arapça'ya 
çevirmiştir. 

B) Hadis. 1. 'Avnü'l-bdri li-J:ıalli edil
leti'l-Bu)].ôri (HI, Bopa l I 299/1881; 1-V, 
Halep 1984). Zebldl'nin et-Tecridü'ş-şa

riJ:ı adlı eserinin şerhidir. 2. es-Siracü'l
vehhdc min keşfi metalibi ŞaJ:ıiJ:ıi Müs
lim b. l:faccôc (Bopal I 302; nşr. Ahmed 
Ferld Mezldl, I-VIII, Beyrut 1425/2004; nş r. 

Abdüttevvab Heykel, I-Xl, Doha-Katar 1984-
1 995) Münzirl'nin ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim üzeri
ne yazdığı Mu)].taşaru ŞaJ:ıiJ:ıi M üslim'in 
şerhidir. 3. FetJ:ıu'l- 'all am li-şerJ:ıi Bulr1-
gi'l-merôm (1-11, Bu l ak I 302; nşr. EbQ Ab
durrahman Salah b. Muhammed b. Uvey
da, 1-11, Beyrut 1418/ 1997; nş r. Muhammed 
Subhl Hasan H allak, I-IV, Beyrut ı 422/ 
2001 ; ı-ıı . Beyrut, ts.ıoarü Sadır]). ibn Ha
cer'in ahkam hadislerine dair eserinin şer
hidir. Sıddlk Hasan Han bu eseri Miskü'l
)].itôm min şerJ:ıi Bulr1gi'l-meram adıy
la Farsça olarak da şerhetmiş (I-III, Le k
nev, t s.), ayrıca er-Ravzü'l-basim min 
tercemeti Bulr1gi'l-merôm ismiyle Fars
ça'ya tercüme etmiştir. 4. ed-Dinü'l-)].a
liş (l-ll, Kah i re 1959; nşr. Muhammed Züh
rl en-Neccar, I-IV, Kah i re, ts.; nş r. M. Salim 
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Haşim, HV, Beyrut 141511995). Eserdetev
hid, uiCıhiyyet , bid'at ve hurafe gibi konu
lar ele alınmıştır. s. el-İdrô.k bi-tal;].rici 
eJ:ıô.dişi Reddi'l-işrô.k (KanpQr i 290/1873). 

İsmail Şehld'e ait eserdeki hadislerin tah
rlci yapılmıştır. 6. Yalfa?atü üli'l-i'tibô.r 
mimmô. verede ii g;ikri'n-nô.r ve aş]Jô.
bi'n-nô.r (Kah i re i 398/1 978; nşr. Ahmed 
Hicazles-Sekka, Kahire 1978, 1981). 7. el
'İbretü mimmô. cô.'e fi'l-gazv ve'ş-şehô.
de ve'l-hicre (Bopal i 293; İstanbul i 293; 

nşr. EbQ Hacer Muhammed Said b. Bes
yQniZağlQl, Beyrut 1985, 1408/1988) 8. el
lfıtta ii zikri'ş-Şı]Jô.]Ji's-sitte (Lah or i 977; 

Beyrut 1405/1985, 1987). 9. Mevô.'idü'l
'ava'id min uyuni'l-al;].bô.r ve'l-fevô.'id 
(Bopal 1298/1880). 10. Nüzulü'l-ebrô.r bi
'ilmi'l-me'şuri mine'l-ed'iyeti ve'l-eg;
kô.r (İstanbul ı 30 ı; Beyrut, ts. [Darü'l
ma'rife]), 11. Temimetü'ş-şabiy ii ter
cümeti'l-erba'in ii e]Jô.dişi'n-nebi (La
hor 1390). 

C) Akaid. 1. Katfü'ş-şemer ii beyô.ni 
'a]fideti ehli'l-eşer (nşr. Asım b. Abdul
lah ei-KaıyUtl, Kah i re i 984; nşr. Muham
med Emin el-Ganavl, Beyrut 2000). z. el
İ?;ô.'a li-mô. kô.ne ve mô. yekunü beyne 
yedeyi's-sô.'a (Bo pal i 293; İstanbul i 294; 

Medine i 97 i; Kah i re i 379; Beyrut i 986; 

nşr. Bessam Abdülvehhab el-Cabl, Beyrut 
i 421/2000; nşr. Abdülkadir el-Arnaüt, Dı
maşk 2001). 3. el-İnti]fadü'r-raci]J ii şer
]Ji'l-i'ti]fadi'ş-şa]Ji]J (Kah i re i 292; Bul ak 
i 298, Cila'ü'l-'ayneyn If mu/:ıfikemeti'l-A/:ı
medeyn ile birlikte; Beyrut 2000). 4. Mel
lô.kü's-sa'ô.de ii ifrô.dillô.hi Te'ô.lô. bi'l
'ibdde ([baskı yeri yok] 1887). 

D) Fıkıh ve Fıkıh Usulü. 1. lfuşulü'l

me'mul min 'ilmi'l-uşul (İstanbul ı 296; 

Kahire 1938; nşr. Muktedl Hasan el-Ez
her!, Kahire ı 985; Benares 1982). Şevka

ni'nin İrşô.dü'l-Fu]JUJ'ünün muhtasarı 
olan eser daha sonra Müntehe's-sul ii 
'ilmi'l-uşul adlı kitapta birlikte Ta]Jşilü'l
me'mul adıyla da basılmıştır (Beyrut ı 424/ 

2003). z. er-Ravzatü'n-nediyye şer]Ju'd
Düreri'l-behiyye (Bulak 1296; I-ll, Beyrut 
1406/1986, 1990; nşr. Muhammed Subhl 
Hasan Hallak, I-ll, Riyad 1418/1997; 1-11, 

Kahire, ts.). Şevkani'nin ed-Dürerü'l-be
hiyye fi'l-mesô.'ili'l-fı]fhiyye adlı kitabı
nın şerhidir. 3. lfüsnü'l-üsve bimô. şe
bete 'anillô.hi ve resulihi ii'n-nisve (İs
tanbul 1301; nşr. MuhammedAbdürrezzak 
er-RaQd, Am man ı 989; nşr. Ebu Abdurrah
man Salah b. Muhammed b. Uveyda, Man
süre ı 996; nşr. Hedy Mahmud Karaa, Ka
hire 1401/1981; nşr. Mustafa Said el-Hın 
Muhyiddin Misto, Beyrut 1416/1 997). Eser, 
Fı]fhü'n-nisô. fi'l-Kur'ô.ni'l-Kerim ve's-
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Sünneti'n-nebeviyye adıyla da basılmış
tır (nşr. Hamza en-Neşretl -Abdülhaflz Fe
ragll, Kahire 1998). 4. ?.aierü'l-lô.cji bima 
yecibü fi'l-]faQ.ô.'i 'ale'l-]ftiQ.i (Bopal i 294/ 

1877; nşr. EbQ Abdurrahman b. lsa el
Batenl, Beyrut 1422/2001). S. et-Tari]fa
tü '1-müslô. fi'l-irşô.di ilô. ter ki' d-ta]flid 
ve'ttibô.'u mô. hüve'l-evlô. (İstanbul 

i 296). 6. Delilü't-tô.lib 'alô. terci]Ji'l-me
tô.lib. Müellifin Farsça olarak kaleme al
dığı fetvalarını ihtiva eden eseri Leys Mu
hammed Lal Muhammed Arapça'ya çe
virmiş. Muhammed Lokman es-Selefi de 
Fetô.va'l-İmô.mi'ş-Şerif Şıddi]f lfasan el
Kannevci el-Bul;].ô.ri adıyla yayımiarnıştır 
(Riyad-Medlnetüsselam 1422). 7. Tal;].ri
cü'l-veşô.yô. min l;].abô.ya'z-zevô.yô.: ve
şô.yallah ve veşô.yô. resulih ve veşô.yô. 
şô.li]Ji'l-e'imme ve a]Jkô.mü'l-vaşıyye 
fi's-sünneti'l-mutahhare (Bulak 1302; nşr. 

Abdullah el-Leysl el-Ensarl, Beyrut ı 986). 

8. Zül;].rü'l-mu]Jti min ô.dô.bi'l-müfti (Bey
rut 2000). 9. İklilü'l-kerô.me ii tibyô.ni 
ma]faşıdi'l-imô.me (Bopal ı 294; Beyrut 
1990). 10. el-İklid li-edilleti'l-ictihô.d ve't
ta]flid (İstanbul 1295). Şevkani'nin et-Teş

kik 'ale't-tefkik adlı risalesinin özetidir. 
Şükrü Özen tarafından Türkçe'ye tercü
me edilip Mezheplerin Doğuşu ve İ eti
had Tartışması adlı derleme içerisinde 
yayımlanmıştır (İstanbul 1987, s. 275-31 7). 

Bunların dışında Arapça, Farsça ve Urdu
ca yazılmış daha birçok fıkıh kitabı bulun
maktadır. 

E) Dil, Edebiyat, Tarih, Biyografi. 1. Neş

vetü's-sekrô.n min şa]Jbô.'i teg;kô.ri'l
gizlô.n (Bopal i 294; İstanbul i 296; Ka
hire ı 338; Beyrut 2007). Kur' an, sünnet 
ve önemli kaynaklarda kadınlar hakkında 
geçen bilgilerin derlendiği ve değerlendi
rildiği bir çalışmadır. z. el-Mev'i?atü'l
]Jasene bimô. yul;].tebü ii şühuri's-sene 
(Beyrut 1962, 1984). 3. el-'Alemü'l-l;].af
fô.]f min 'ilmi'l-işti]fa]f (Bopal 1294; İstan
bul 1296; nşr. Nezir Muhammed Mektebl, 
Dımaşk ı 985). 4. el-Bülga ii uşuli'l-luga 
(İstanbul 1294; nşr. Nezir Muhammed Mek
tebl, Beyrut 1988). S. Gusnü elbdni'l-mü
verra]f bi-mu]Jassenô.ti'l-beyô.n (İstan
bul ı 294; nşr. Ahmed Abdülfettah Tern
ınam - Semlr Hüseyin Halebl, Beyrut 
i 987). 6. et-Tô.cü'l-mükellel min cevô.
hiri me'ô.şiri't-tırazi'l-ô.l;].iri ve'l-evvel 
(nşr. Abdülhaklm Şerefeddin, Bombay 
i 963; Beyrut ı 983). Kitapta S43 kişinin 
biyografisine yer verilmiştir. 7. Ebcedü'l
ulum* (i-III, Bo pal ı 295/1878; nşr. Abdül
cebbar Zekkar, i-III, Dımaşk ı 978, ı 988; 

i-III, Beyrut ı 978; nşr. Abdullah el-Halid!, 
Beyrut 200 ı). ilimierin tasnifine dair an-

siklopedik bir eserdir. 8. Lüktatü '1- 'aclô.n 
mimma temessü ila ma'rifetihi ]Jô.ce
tü'l-insô.n (Bopal 1878; İstanbul 1296; 

Beyrut i 985). 9. Ijabi'etü'l-ekvô.n fi'fti
rô.]fı'l-ümem 'ale'l-meg;ô.hib ve'l-ed
yô.n (İstanbul i 296 [Lüktatü'l-'aclfin ... ile 
birlikte]; Beyrut 1405/1984, i 989). 10. Lef
fü'l-]fımô.t 'alô. taş]Ji]Ji ba'zı me'sta'ma
lehü'l-'ô.mmetü 'ani'l-mu'arrebi ve'd
dal;].ili ve'l-müvelledi ve'l-aglô.t (Bopal 
i 29 i). 11. Ri]Jletü 'ş-Şıddi]f ile'l-Beyti'l
'ati]f (nşr. Abdurrahman Şerefeddin, Bom
bay ı 961; Demmam/Riyad ı 985; eserleri 
için ayrıca bk. Serkls, II, 120i-1205; Abdül
hay el-Hasenl, VIII, i 94; Hediyyetü'l-'ari
tfn, II, 388-390; Razıyye Hamld, s. 373-387; 

Eser!, s. 91-96; Fer'ival, s. 21-25; Saeedul
lah, s. 104-123, 185-190, 195-198; Nevşeh

revl, s. 298-3 i i). 

Sıddlk Hasan Han'la ilgili olarak çok sa
yıda çalışma yapılmıştır. Abdülhay ei-Lek
nevl'nin Na]fdü evhô.mi Şıddi]f lfasan 
Ijô.n el-müsemmô. ibrô.zü'l-gay el-vô.]fı' 
ii şifô.'i'l-'ay adlı kitabı (nşr. Salah Muham
med Ebü'l-Hac, Arnman i 421/2000) red
diye türündedir. Ebu Nasr Muhammed Ali 
Hasan Han'ın Me'aşir-i Şıddi]fi adlı eseri 
(Leknev i 925) konuyla ilgili önemli bir kay
nak niteliğindedir. Kurretü '1-a'yô.n ve me
serretü'l-ezhô.n ii me'ô.şiri'l-meliki'l-ce
lil en-Nevvab Mu]Jammed Şıddi]f lfa
san Ijô.n (istanbul ı 298) çağdaş alimte
rin görüşlerini bir araya getirmesi açısın
dan faydalı bir derlemedir. Saeedullah The 
Life and Works of Muhammad Siddiq 
Hasan Khan, Nawab of Bhopa11248-
1307/1832-1890 (1970, Cambridge Üni
versitesi; Lahore i 973); Ömer Han Asıfi 
Menhecü'ş-Şeyl;]. Şıddi]f lfasan Ijô.n ii 
tefsirihi Fet]Ji'l-beyô.n ii ma]faşıdi'l
Kur'ô.n (1415, İslamabad, el-Camiatü'l-İs
lamiyye el-alemiyye külliyyetü usulidd'in); 
Şaziye Halid Seyf en-Nevvô.b Şıddi]f lfa
san Ijô.n ve cühudühu el-cebbare ii 
l;].idmeti'l- 'Arabiyye (ı 4 ı 7, İslamabad, 

National Institute of Modern Languages); 
Ali b. Ahmed el-Ahmed Da'vetü'l-emir 
el-'ô.lim Şıddi]f lfasan !jan ra]Jimehul
lah ve intisô.büh ( 1420, Riyad, Camiatü'l
İmam Muhammed b. Suud); Zübeyr b. Mu
hammed b. EyyCıb Şıddi]f lfasan Ijô.n 
ve cühudüh fi'd-dirô.sô.ti'l-lugaviyye 
(1420, Medine, el-Camiatü'l-İslamiyye) ad
larıyla yüksek lisans çalışmaları yapmış; 
Razıyye Hamld Nevvô.b Şıddi]f lfasan 
Ijô.n (i 982, Bopal Üniversitesi; Del hi I 983); 

Cüneyt Eren Sıddık Hasan Han (1832-
1890) ve Neylü'l-merô.m min Tefsiri 
Ayô.ti'l-ahkô.m (i 994, Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü; Erzurum 200 i); 



Ahter Cemal Lokman es-Seyyid Şıddi]f_ 
lfasan !jan el-Kannevci: Ara,ühü'I-i'ti
]f_adiyye ve mev]f_ıfuhu min 'a]f_ideti's
Selef (1409, Mekke, Camiatü ümmi'l-ku
ra; Riyad 1417/1996) ismiyle birer doktora 
tezi hazırlamıştır. Muhammed İctiba Ned
vi de el-Emir Seyyid Şıddi]f_ lfasan Ijfın: 
lfayfıtüh ve fışfıruh (Dımaşk 1999) adlı 
Urduca bir kitap yazmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sıddlk Hasan Han, ib!):a'ü'l-minen bi-il!):a'i'l
mif:ıen, Lahor 1986, s. 30, 38, 69-71, 75, 78; 
a.mlf., Ebcedü'l-'ulüm (nşr. Abdülcebbar Zekkar), 
Dımaşk 1978, lll, 271-280; a.mlf., el-'İbre mimmii 
cti'e fi'l-gazv ve'ş-şehade ve'l-hicre (nşr. EbG Ha
cer M. Sa1d b. Besyünl Zağ!Gl). Beyrut 1408/1988, 
s. 7-8; a.mlf .. et-Tacü'l-mükellel (nşr. Abdülha
klm Şerefeddin). Beyrut 1404/1983, s. 541-550; 
a.mlf., er-Ravzatü'n-nediyye, Beyrut 1988, l, 191; 
Kurretü '1-a'yan ve meserretü '1-ezhan {i me' iişi
ri'l-meliki'l-celfl en-f'levvab Muf:ıammed Şıddii): 
f:lasan /jan, İstanbul 1298/1881, tür. yer.; Serk!s, 
Mu' cem, ll, 1201-1205; Abdülhay el-Hasenl, f'/üz
hetü'l-l)avatır, Vlll, 187-195; Hediyyetü'l-'arifln, 
ll, 388-390; Rahmi'ın Ali, Te?kire-i 'Ulema-i Hind 
(tre. M. Eyyüb Kadirl). Karaçi 1961, s . 250-251; 
Aziz Ahmad, /slamic Modemism in India and Pa
kistan: 1857-1964, London 1970, s. 119; Saeedul
lah, The Life and Works of Muhammad Siddiq 
Hasan Khan: f'lawab of Bhopal, Lahore 1973, 
s. 21 -80,104-130,185-190, 195-198; Abdurrah
man Abdülcebbar ei-Ferlvaı, Cühadü ehli'l-/:ıadiş 
fll)idmeti'l-Kurani'l-Kerim, Benares 1980 s. 21-
25; Seyyid Hamld Şett:iirl, Kuran-ı Mecid key Ur
du Teracim u Tefiisir ka Ten!):idi Mütala'a, Hay
ctarabad 1982, s. 436; Razıyye Hamld, f'levvab 
Şıddi!): f:lasan /jan, Delhi 1983, s. 73-227, 373-
387; Ahmed Han, Kuran-ı Kerim key Urda Te
racim: Kitabiyat, islamabad 1987, s. 107-108; 
E. A. van Dyck, iktifa'ü 'l-!):anü' bima hüve mat
bu', Kum 1409, s. 497; İrşadülhak Eseri, Pak u 
Hind meyn 'Ulema'ey Ehl-i f:ladiş ki /jidmat-ı 
f:ladiş, Faysalabad 1990, s. 91-96; Halid Zaferul
lah Daudi, XIX. Asır Hindistan Hadis Alimi Sıd
dik Hasan Han'ın Hayatı ve ilmi Şahsiyet! (dok
tora semineri, 1991). AÜ Sosyal Bilimler Enstitü
sü; a.mlf., Pakistan ve Hindistan'da Şah Veli
yuilah ed-Dehlevi'den Günümüze Kadar Hadis 
Çalışmaları, İstanbul 1995, s. 181-195; EbG Yah
ya imam Han Nevşehrevl, Teracim-i Ulema'ey 
f:ladiş-i Hi nd, Lah or 1992, s. 277-297, 298-311; 
Cemıı Nakvl, Urda Tefasir: Kitiibiyat, islamabad 
1992, s. 47; Abdülhamit Birışık, Hind Altkıtası 
Düşünce ve Tefsir Ekolleri, İstanbul 2001, s. 113-
117, 119-126, 278; Muhyiddin el-ElvaJ, "el-Mü'el
lefatü'l-'Arabiyye li-'ulema'i'l-Hindi'l-müsli
mln", ME, XXXVlll/B (1967). s. 844-850; Cüneyt 
Eren - N urullah Yılmaz, "Hindistan Bhopal Emi
ri ve Müfessir Sıddlk Hasan Han'ın Osmanlı 
Devleti ile ilişkisi", Atatürk Üniversitesi Türki
yat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, IX/19, Erzu
rum 2002, s. 233-238; Cüneyt Eren-Laith Suud 
Jassim, "Türk Dostu Bopal Emiri Sıddlk Hasan 
Han'ın Arap Dilindeki Yeri", a.e., IX/20 (2002), 
s. 43-60; Zafarul-lslam Khan, "Nawwab Sayyid 
Şıddıl). I:Iasan Khan", Ef2 (İng.). VII, 1048-1049; 
"Şıddll<. I:Iasan tıan I5annevd", UDMİ, XII , 103-
106. 

Iii ABDÜLHAMİT BiRIŞIK- A. CüNEYT EREN 

Fıkhi Görüşleri. XIX. yüzyılda Hint alt kı
tasında Hanefi mezhebi başta olmak üze
re fıkıh mezheplerine karşı mücadelesiyle 
tanınan Ehl-i hadis ekolünün öncülerin
den Sıddik Hasan Han, hem bu coğrafya
da hem İslam dünyasının diğer bölgele
rinde ekolün akaid ve fıkıh anlayışının yay
gınlaşmasında etkili olmuştur. Şah Veliy
yullah ed-Dihlevi'nin babası tarafından ku
rulmuş olup XVIII. yüzyıldan itibaren Hint 
alt kıtasındaki farklı düşünce hareketleri
ne kaynaklık eden Rahimiyye Medresesi'n
de eğitim gördüğünden düşüncelerinde 
Dihlevi ve öğrencilerinin önemli etkisi var
dır. Ancak Hasan Han önce Bopal'de, ar
dından Mekke ve Yemen'de görüştüğü Ye
menli alimierin yanı sıra elde ettiği kitap
ları sayesinde Şevkani, Muhammed b. Ab
dülvehhab ve İbn Teymiyye'nin fikirlerini 
öğrendikten sonra Selefi-Hanbeli gelene
ğine, hatta Zahiriliğe daha yakın bir anla
yışı benimsemiştir. 

Şirk, bid'at ve taklidi üç büyük sapkın
lık olarak nitelendiren Sıddik Hasan fıkıh 
alanında yazdığı eserlerinde iki konuyu sü
rekli vurgular: Birincisi, Kur'an ve hadis 
metinlerinin mutlak otorite kabul edilme
si ve re'y ictihadının tamamen devre dışı 
bırakılması, ikincisi taklidden ve mezhep 
bağlılığından kurtulmanın gerekliliğidir. Sıd

dik Hasan Han'a göre Ehl-i kitabın, özellik
le de yahudilerin dinleri konusunda tef
rikaya düşmelerinin ve sonuçta mensup 
oldukları dinin tahrif edilmesinin sebebi 
re'ydir. Aynı tehlike ilk üç nesilden sonra 
müslümanlar için de söz konusu olmuş, ilk 
nesillerde tefrikaya sebep olmayan dinde 
ihtilaf, re'yin müstakil bir hüküm kayna
ğı olarak kullanılmaya başlandığı sonraki 
nesillerden itibaren bir tefrika sebebi ha
line gelmiştir. Bu olumsuz gelişmede en 
büyük pay re'yin sonucu olarak ortaya çı
kan mezheplere aittir. Çünkü mezhepler 
sünnete bağlılık yerine taklidi yaygınlaş
tırmak suretiyle dini meselelerde tefrika
ya yol açan ve bu yüzden haram olan ih
tilafı körüklemişlerdir. Dolayısıyla mezhep
lerin ve taklit düşüncesinin ortaya çıkışını 
bir tahrif unsuru olarak gören Hasan Han, 
mezhep mukallidlerini birçok ayette ge
çen "Ailah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen
ler" ya da "dinde ihtilafa ve tefrikaya dü
şenler" şeklindeki ifadelerin kapsamında 
değerlendirir ( ed-Dinü'l-l]iiliş, III, 308-319; 
Delflü'Halib, s. 185-206); bu arada, "Üm
metimin ihtilafı rahmettir" ve "Ashabım 
yıldızlar gibidir" anlamındaki hadislerin 
hem rivayet bakımından ciddi zaaflar ta
şıdığına hem de ihtilafı tasvip ve taklidi 
tecviz anlamı içermediğine dikkat çeker 
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(Delflü't-talib, s. 207-215) Ona göre bütün 
müslümanların sapkınlık üzerinde birleş
meyeceğini, Allah'ın yardımının cemaat 
üzerinde olacağını ve bu cemaatten ayrı
lan bütün yolların cehenneme götüreceği
ni ifade eden hadiste (Tirmizi. "Fiten", 7) 

ve yetmiş üç fırka hadisinde (İbn Mace, 
"Fiten", 17) işaret edilen, örnek alınması 
gereken ve kurtuluşa erecek olan tek ce
maat (fırka-i naciye) Ehl-i hadis'tir. IV. (X.) 
yüzyılda ortaya çıkan fıkıh mezheplerine 
müntesip fakihler, özellikle de kendi yaşa

dığı dönemde Hindistan'da yaygın oldu
ğu üzere aşırı mezhep taassubuna sahip 
olanlar bu kapsamda değerlendirilemez 
(a.g.e., s. 187-194, 202-204) . Bununla bir
likte Sıddik Hasan Han, Zahiriler başta ol
mak üzere Ehl-i hadis'in yolundan giderek 
taklidi terkedip sünnete tabi olan bütün 
alimleri ve ilim ehli mütekaddimin sufileri
ni de ilim ve amel bakımından örnek alın 

ması gereken seçilmiş zümre içinde gö
rür (ed-Dinü'l-l]alis, III. 356-357). 

Bütün mezhep mukallitlerini kapsayan 
genel ifadeler kullanınakla birlikte Hasan 
Han'ın mezheplere yönelik eleştirilerinde 
daha ziyade Hint alt kıtasında etkili olan 
Hanefi mezhebini hedef aldığı anlaşılmak
tadır. Hasan Han, mezhepleri ilke olarak 
tamamıyla reddetmenin yanı sıra uygula
mada onları sünnete bağlılıkları açısından 
değerlendirir ve Hanefi mezhebini bu açı
dan en zayıf ve re'ye en fazla önem veren 
mezhep olmakla itharn eder. Hanbeli, Şa
fii ve Maliki mezhepleri ise sırasıyla sün
nete bağlılık yönünden daha makbul ve 
muteberdir. Ebu Hanife dahil olmak üze
re mezhep imamlarını mezheplere yöne
lik eleştirilerinin dışında tutmaya özen gös
teren Sıddik Hasan Han onların nasları esas 
alarak ictihad ettiklerini, re'ye dayalı bir fı
kıh üretmediklerini ve taklide karşı olduk
larını vurgular. Bununla birlikte Ebu Ha
nife'nin hadis konusunda zayıf olduğu ve 
Arap dilini hakkıyla bilmediği kanaatinde
dir. Öte yandan fıkıh mezheplerinin dörtle 
sınıriandıniması anlayışına itiraz ederek 
İbn Huzeyme, Süfyan es-Sevr! ve Taberi 
mezheplerinin de sünnete uydukları ölçü
de en az dört mezhep kadar muteber ol
duklarını, ancak bir bütün halinde herhan
gi bir mezhebi tercih etmenin hiçbir da
yanağı bulunmadığını belirtir ( ed-Dinü '1-
l]aliş, III, 350, 357; Ebcedü'l-'ulüm, II, 402; 
III, 122, 159-160) . Ona göre müctehidle
ri taklide ihtiyaç duyulmasının sebebi ilk 
dönemlerde sahih hadislerin ve asarın ted
vin edilmemiş olmasıdır. Daha sonra ted
vin edilen hadis kitapları her seviyedeki 
müslümanın dini bilgi ihtiyacını karşılamak 
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