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Sade bir üslupla kaleme alınan bu tef
sirde gerek Hz. Peygamber' den rivayet 
edilen hadislerde gerekse sahabe ve ta
biinden nakledilen haberlerde sened zik
redilmemiştir. Ayetlerin ve sürelerin nü
zQI sebepleri, sürelerin faziletleri, nasih 
ve mensuh, müteşabihlerin te'vili gibi 
Kur'an ilimleriyle ilgili çeşitli konulara 
temas edilmiş, mütevatir kıraat farkla
rı üzerinde genişçe durulmuş, bu arada 
kainat ahvali ve peygamber kıssaları

na dair ayrıntılı bilgilere ve İsrailiyat'tan 
olan haberlere de yer verilmiştir. Eser
de rivayetle beraber dirayet yolu da ih
mal edilmemiş, özellikle kelimelerin tü
retilişleri ve manaları ile ilgili oldukça 
doyurucu açıklamalar yapılmış, zaman 
zaman ayetlerdeki belagat nükteleriyle 
edebi sanatlar da gösterilmiştir. Kelam 
ilmini ilgilendiren konulara da temas 
eden Alaeddin es-Semerkandi, ayetleri 
tefsir ederken bazı tasavvufi mütalaa
lar zikretmiş, bu arada Sehl et-Tüsteri 
ve Nizameddin en-Nisabürf gibi tasav
vuff yönü bulunan müfessirlerin görüş
lerine de yer vermiştir. 

Brockelmann bu tefsire ait bir yazma 
nüshanın Tunus Zeytüne Kütüphane
si'nde (nr. I, 40 / I) bulunduğunu haber 
vermektedir. Tesbit edilebilen diğer yaz
ma nüshaları ise Süleymaniye (Esad Efen
di, nr. 67, 68 ; Kı lı ç Ali Paşa, nr. 106-I09; 
Ul.leli, nr. 98; Hasan Hüsnü Paşa , nr. 55) 
ve Samsun Gazi kütüphanelerinde (nr. 
90 I) kayıtlı bulunmaktadır. 
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Mehdi-Lidinillilh 

Ahmed b. Yahya ei-Murtazii'nın 
(ö. 840/1437) 

Zeydi fıkhına dair eseri . . 
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Tam adı el-Bahrü'z-zehhar el-camt 
li-me?ahibi 'ule~a 'i'l-e~Şar olan eser, 
ashaptan itibaren eliiyi aşkın müctehİ
dİn görüşlerini değerlendirmesi yönün-
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den karşılaştırmalı bir fıkıh kitabı, yer 
yer akaid, kelam ve fıkıh usulü ile ilgili 
bazı meseleleri ele alması bakımından 
ise ansiklopedik bir çalışma özelliği taşı
maktadır. Ayrıca eserlerinde, başta Ehl-i 
beyt olmak üzere muhtelif mezheplerin 
görüşlerine yer veren Emir es-San'anf 
ve Şevkani gibi tanınmış Yemen alim
leri için de temel kaynak vazifesi gör
müştür. 

Eserin kısa mukaddimesinde ilim öğ
renmenin önemi üzerinde durulmakta, 
taklidin çerçevesi çizildikten sonra müc
tehidsiz bir çağın bulunamayacağı belir
tilerek ictihadın gerekliliği vurgulanmak
tadır. Eser "Kitabü't-Tahare"den "Kita
bü's-Siyer"e kadar toplam elli yedi bö
lümden oluşmaktadır. Genellikle "kitab" 
ve "bab" olarak adlandırılan ana başlık
larının sözlük anlamları verildikten son
ra çeşitli fasıllar açılmaktadır. Ashap bi
rinci, tabiin ikinci. Ehl-i beyt üçüncü ve 
diğer fakihler de dördüncü sırada olmak 
üzere ictihadlarına müracaat ettiği alim
leri tabakalara ayıran müellif, her me
seleyle ilgili görüşleri açıklarken bu sı

rayı gözetmektedir. Tekrarlardan kaçın
mak maksadıyla da isimleri sık sık ge
çen alimierin her biri için birer rumuz 
kullanmaktadır. Meseleleri imkan nisbe
tinde delilleriyle birlikte izah eden, Zeydf 
mezhebine ait olsun olmasın delili kuv
vetli olan, zaman ve mekanın değişme
siyle birlikte ortaya çıkan problemierin 
çözümünde kolaylık sağlayan görüşleri 
tercih eden müellifin, mukaddimedek.i 
açıklamasına uygun olarak yeri geldik
çe ictihadlarda bulunduğu da görülmek
tedir. 

Müellifi tarafından Gayetü'l-efkar ve 
nihayetü'l-en;zdr el-muJ:ıfta bi- 'aca'i
bi'l-BaJ:ıri'z- zel]l]dr ( yazmaları için b k. 
Brockelmann, II, 239; Suppl., Il, 245) adıy
la şerhedilen eser üzerine, Hüseyin b. 
Yahya Haneş eş-Şeharf'nin el-~ame

rü'n -nevvar 'ale'l-BaJ:ıri'z-zel]l]ar (yaz
maları için b k. Habeşi, s. 249); Haşim b. 
Yahya b. Muhammed eş-Şamrnin Nete
J:ıatü'l-en;zar J:ıdşiye 'ale 'l -BaJ:ıri'z-zel]
l]c'ir adlarıyla yazdıkları şerhler yanında 
Ali b. Ahmed ed-Dal el-Yemeni ile Emir 
es-San'ani de birer şerh kaleme almış
lardır. Ayrıca Salih b. Mehdi el-Makbilf'
ye ait el-Mendr fi'l-mul]tar mine 'l-BaJ:ı

ri'z-zel]l]dr (yazmaları için bk. Brockel
mann, ll , 240; Suppl., ll, 246; Ha beşi, s. 
250) ve Abdullah b. Hasan b. Yahya el
Kasımi ed-Dahyanrye ait NücıJ.mü'l-en
;zar el-münteze' mine'l-BaJ:ıri'z-zel]l]ar 
adlı muhtasarları da vardır. Behran ta-

raftndan tahric* edilen hadisleri Ki
tabü Cevahiri'l- al]bôr ve'l- aşar el
müstal]rece min lücceti'l-BaJ:ıri'z-zel]
l]ar adlı eserde toplanmıştır. el-Bal_ı

rü'z -zehhar bu eserle ve Abdullah b. 
Abdülk~rfm ei-Curaff'nin ta'likat*ı ile 
birlikte Kahire'de beş cilt halinde neş
redilmiş (ı 366- ı 3681 ı 94 7- ı 949), daha 
sonra San· a' da da ofset baskısı yapıl
mıştır (1409/ 1988). 
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BAHRÜLULÜM el-LEKNEVİ 

( .>_,:.<JJI ~.,W~ ) 
Ebü' l -Ayyaş Muhammed Abdülall 

b . Nizamiddln b. Kutbidd!n 
el-En sari es- Sihalevl 

(ö. 1225/1810) 

Başta usul-i fıkıh ve mantık olmak üzere 
İsliimi ilimierin çeşitli alanlarındaki 

şerh ve hiişiyeleriyle tanınan 
Hindistanlı iilim. 
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Heranan göç ederek Hindistan'a ge
len ve Leknev yakınlarındaki Sihalev ci
varına yerleşen bir ulema ailesine men
suptur. "Melikü'l -ulema" unvanıyla da 
tanınmaktadır. 1143 ( 1731) yılında Lek
nev'in Firengi Mahal diye bilinen bölge
sinde doğdu. Nesebi, uzak ceddi Molla 
Alaeddin yoluyla ünlü mutasavvıf Ab
dullah-ı Ensarf'ye (ö . 481 1 1089) kadar 
uzanır. Hint-islam eğitim tarihinin önem
li ilim merkezlerinden biri olan Firengi 
Mahal'in temeli, Bahrülulüm 'un dedesi 
Molla Kutbüddin ve ailesinin Sultan Ev
rengzfb (1658-I 707) tarafından Leknev'
deki metrük bir malikaneye yerleştiril
meleriyle atılmıştır. Ailenin müderris olan 
fertleri tarafından kısa zamanda ünlü 
bir ilim ve kültür ocağı haline getirilen 
bu yer, eski sahibinin Avrupalı olması 
dolayısıyla Firengf Mahal olarak tanın
mıştır. Bahrülulüm'un babası Molla Ni
zameddin de burada "ders-i Nizaml" adı
nı taşıyan yeni müfredat programını ha
zırlayıp uygulayan meşhur bir müder
ristir. 



Bahrülulüm ilk öğrenimine Firengi Ma
hal'de başladı. On yedi yaşına kadar ba
basının burada verdiği dersleri takip et
ti. Bu arada Şeyh Muhammed Eşref Ka
küri'nin kızıyla evlendi. Kısa bir müddet 
sonra babası vefat etti. Yarım kalan tah
silini. babasının halefi ve seçkin talebe
si Kemaleddin es-Sihalevfden ders gö
rerek tamamladı. Öğretim hayatına Mol
la Nizameddin'in Firengi Mahal'deki kür
süsünde başladı. Yazdığı bir risalenin 
Leknev' deki Sünniler'le Şiiler arasında 

münakaşaya. hatta muharrem ihtifalle
rinin birinde ciddi olaylara sebep olması 
üzerine Leknev'den ayrılarak Şahcihan
pür şehrine gitti. Dini, siyasi ve içtimaT 
karışıklıklardan hoşlanmadığı anlaşılan 

Bahrülulüm bu yüzden birçok defa yer 
değiştirmek zorunda kaldı. Şahcihanpür'
daki uzun ikameti sırasında Hafız Rah
met Han'dan saygı ve ilgi gördü. Onun 
öldürülmesi ve yerine Şücaüddevle'nin 
geçmesi üzerine Rampür'a gitti. Bura
da bulunduğu dört yıllık süre içinde dev
let yönetimi kendisine ve talebelerine 
geniş maddi ve ilmi imkanlar sağladı. 
177S'te babası Seyyid Celaleddin-i Teb
rizi'nin anısına Burdvan'ın küçük bir ka
sabası olan Bahar'da bir medrese (Med
rese-i Celaliyye) kuran MünşT Sadreddin'in 
teklifini kabul ederek bu medresede bir 
müddet ders verdi. Ancak daha sonra 
MünşT Sadreddin ile arası bozulunca Va
lacah Muhammed Ali Han ' ın davetini 
kabul ederek Bahar'dan ayrıldı ve Mad
ras'a yerleşti. Valacah'ın himayesinde 
kendisine tahsis edilen medresede il
mi faaliyetlerine devam etti. V ala ca h·
tan gördüğü himaye ve destek. ondan 
sonra şehri yöneten oğulları tarafından 
da sürdürüldü. Hayatının sonuna kadar 
Madras'ta kaldı ve 12 Receb 122S'te ( 13 
Ağustos 1810) burada vefat etti. Mad
ras'taki Valacahi Camii Mezarlığı'nda bu
lunan kabri Hindistan'daki müslüman
ların büyük ilgi gösterdiği ziyaretgahlar
dan biridir. 

Kaynakların belirttiğine göre çok yön
lü bir alim, başarılı bir müderris, velüd 
bir müellif, döneminin ilim hayatında et
kili bir şahsiyet olan Molla Abdülali el
Leknevi'ye "Bahrülulüm " ve "Melikü'l
ulema" unvaniarının kimin tarafından ve
rildiği hususu tartışmalıdır. Birinci un
vanın Abdülaziz ed-Dihlevi ikincisinin ise 
Valacah Muhammed Ali Han' ın oğlu Um
detü'I -ümera tarafından verildiği şek

lindeki görüş, onun hayatı ve eserleriy
le ilgilenen pek çok araştırmacı tarafın
dan benimsenmiştir. Hindistan'ın kuze-

yinde daha çok Bahrü'l -ulüm, güneyin
de ise Melikü'l-ulema unvanıyla tanın
maktadır. 

Eserleri. Bahrülulüm'un günümüze ula
şan pek çok matbu ve yazma eseri ken
disinin İslami ilimierin birçok sahası ile 
ilgilendiğini göstermektedir. Tasawufi 
eserlerinde özellikle İbnü'l-Arabi'nin Fu
şı1şü'l-J:ıikem ve el-Fütı1J:ıôtü'l-Mekkiy
ye'sinin etkisini görmek mümkündür. 
Yaşadığı dönemin geleneğine uyarak 
usül-i fıkıh. felsefe. mantık. kelam ve 
tasawuf alanlarında kendisinden önce 
yazılmış önemli eseriere yaptığı şerh ve 
haşiyeler, onun eser listesinde geniş bir 
yer tutmaktadır. 

1. Fevôtihu'r-raJ:ıamı1t if şerJ:ıi Mü
sellemi'ş-şübı1t. Muhibbullah el-Bihari'
nin usül-i fıkıhla ilgili Müsellemü'ş-şü
bı1t adlı eserinin şerhidir. İlk defa Lek
nev'de yayımlanan (1 878) bu eserin Gaz
zali'ye ait el-Müstasfô'nın kenarında ya
pılmış değişik baskıları vardır (Bulak 1322 ; 

Kah i re 1324 ). 2. Tekmil e tü Şerf:ıi TaJ:ırf
ri'l-usı11. İbnü'I-Hümam ' ın usül-i fıkıh 
alanındaki ünlü eseri et- TaJ:ırir'e, Bah
rülulüm'un babası Molla Nizameddin ta
rafından başlanıp bitirilemeyen şerhe 

yaptığı tekmiledir (bk Ansari. s. 90) . 3. 
Tenvirü'l-menôr şerhu Menôri'l-envôr 
(u.şat). Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin Me
nôrü'l-envôr adlı usül-i fıkha dair ese
rine Farsça olarak yaptığı şerhtir. Eserin 
Urduca tercümesi neşredilmiştir (Karaçi 
1961). 4. el-Erkônü'l-erba'a (Resa'ilü'l· 
erkan). Namaz, oruç, zekat ve hac ile il
gili esasları Hanefi mezhebi prensipleri
ne göre ele alıp inceleyen ve Hindistan 
medreselerinde ders kitabı olarak oku
tulan bu eser Resô 'ilü'l-erkôn adıyla 
Leknev'de, el-Erkônü'l-erba 'a başlığıy
la da Kalküta'da birçok defa basılmıştır 
(Ansan. s. 85, nr. 2). s. Şerf:ıu Süllemi1-
'ulı1m. Muhibbullah ei-Bihari'nin man
tığa dair Süllemü'l- 'ulum'unun şerhi
dir (Delhi 1861). 6. el -Ifôşiye 'alô ŞerJ:ıi 
Hidôyeti '1- hikme. Esirüddin el- Ebhe
ri'nin Hidôyetü'l-hikme adlı birinci kıs
mı mantığa ayrılmış olan felsefi eseri
ne Sadreddin-i Sirazi tarafından yapılan 
şerhin haşiyesidir (Leknev 1846). 7. el
Hôşiye 'alô iôbitati't- Teh?ib. Sa'ded
din et-Teftazani'nin Teh?ibü'l-manp~ 
adlı eserinin "kıyas" bölümüne yapılmış 
haşiyedir (Madras 1373). 8. el-Hôşiye 

'alô Hôşiyeti Mir Zôhid 'ale'r-Risôle
ti 'l-~utbiyye. Hint alimi Kutbüddin Mah
müd b. Muhammed'in er-Risôletü'l-Kut
biyye diye tanınan mantıkla ilgili risa
lesine Mir Zahid el-Herevi tarafından ya-
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pılan haşiyenin haşiyesidir (Delhi 1875 ) 

9. el-Hôşiye 'alô Hôşiyeti Mir Zahid 
'ala Molla Celôl. Sa'deddin et-Teftaza
ni'nin Teh?ibü'l-mantık'ına Celaleddin 
ed-Dewani tarafından yapılan ve Molla 
Celôl olarak bilinen şerhe Mir Zahid ei
Herevi'nin yaptığı haşiyenin haşiyesidir 
(Leknev 1872) 10. el-Haşiye 'ala Haşi
yeti Mir Zôhid 'alô Serhi'l- Mevôlp.f. 
Adudüddin ei-İci'ye ait olan el-Meva
Jp.f'a Seyyid Şerif ei-CürcanT tarafından 
yapılan meşhur şerhin "el-umürü'l-am
me" bölümüne yine MTr Zahid ei-Here
vi'nin kaleme aldığı haşiyeniri haşiyesi
dir (Leknev 1876). 11. ŞerJ:ı-i Meşnevi-i 
Mevlana Celaleddin -i Rumi. Bahrülu
lüm'un bu şerhi. onun tasawuf alanında 
İbnü'I-Arabi'nin etkisinde kaldığını göste
ren önemli bir eserdir (1 -Vl. Leknev 1873) 

Bahrülulüm'un bunlardan başka Hin
distan'ın çeşitli kütüphanelerinde nüs
haları bulunan hadis. ahlak ve matema
tikle ilgili başka eserleri de vardır (bk. 
Brockelmann. ll. 625; El2 1İng . l. ı. 937; An
sarı . S. 85-90) 
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Meşhur Şii alimi. 
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Aslen Bürücirdli olan büyükbabası Sey
yid Muhammed, hem baba hem de an
ne tarafından Molla Muhammed Bakır 
el-Meclisi'nin soyundan dır. Bahrülulüm 
Kerbela'da doğdu (1 155 / 1742) Burada 
önce babası Seyyid Murtaza'nın. ardın
dan Ahbari ekolünün reisi olan Şeyh Yü
suf ei-Bahrani'nin yanında fıkıh okudu. 
Daha sonra Necef'e giderek Şeyh Mu
hammed Mehdi Futüni ve Şeyh Muham
med Taki-i Devraki'nin derslerinden fay
dalanarak fıkıh bilgisini geliştirdi. Tek-
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