
viye amacıyla kaleme alınmış olup bu
rada da yeniçeriler ağır bir dille yerilmek
te, bu arada çeşitli nasihatler verilmek
tedir. Çok miktarda ayet ve hadise yer 
vererek eserine dini bir hüviyet kazan
dıran ve korkusuzca Nizam-ı Cedid ' in 
müdafaasını yapan Ubeydullah Efendi'
nin Nizam-ı Cedid düşmanlarından ken
disine bir zarar gelebileceğinin hatırıa
tılması üzerine, "emir bi'l-ma'rQf nehiy 
ani'l-münker" vazifesinin herkese vacip 
olduğunu, kendisinin de bunu yaptığını 
ifade etmesi (Zebfre-i Kuşmani, s. 22), ese
rin yeni düzene karşı askeri ve dini çev
relerin tepkilerini frenleme gibi bir · gö
rev üsttendiğini göstermektedir. Zebf
re-i Kuşmanf'nin istanbul'da Arkeoloji 
Kütüphanesi ile (nr. 375) istanbul Üniver
sitesi (1Y. nr. 1603; ibnülemin. nr. T 3595) 
ve Berlin Devlet kütüphanelerinde (Sahr
weide, V, 123-124) dört nüshası bilinmek
tedir. Bunlardan baş tarafında madal
yon ve takrizler bulunan, bend başlıkları 
altın yaldızlı Arkeoloji Kütüphanesi nüs
hasının lll. Selim'e takdim edilmek üze
re bir hattata istinsah ertirildiği anlaşıl
maktadır. Bazı biyografik ve bibliyogra
fik _eserler dışında adı pek geçmeyen, 
ancak Cevdet Paşa tarafından kaynak 
olarak kullanılan Zebfre-i Kuşmanf'yi 
Ömer İşbilir yüksek lisans tezi olarak 
neşre hazırlamıştır (bk. bibl.). 2. Fezle
ke-i Nasfhôt-ı Kuşmanf. Bilinen tek 
nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 
Cevdet Paşa kitapları arasında bulunan 
(nr. 75) ve tamamı 30 varak olan bu eser 
iki bölümden ibarettir. 1806 yılında Os
manlı- Rus savaşının başlaması dolayı

sıyla Avrupa devletlerine hitaben yazıl
mış bir beyanname ile başlayan birinci 
bölümde Kabakçı isyanı anlatılmaktadır. 

Dlhkanizade 
U beydullah 
Kusmani'nin 
Zebfre·i 

Kuşmd.nf 

{f ta 'ri{i 

nizarnı 

ilhamr adlr 
eserinin 
ilk iki sayfası 
( İÜ Ktp ., 

ibnillemln , 

m. T 35951 

İkinci bölümde ise müellifin öteki eser
lerinde olduğu gibi yeniçeriterin kötü du
rumları ele alınmakta. askeri eğitim ve 
savaş ilminin zaruretinden söz edilmek
tedir. Fezleke-i Nasihat-ı Kuşmanf de 
Cevdet Paşa tarafından kaynak olarak 
kullanılmıştır (Tarih, I. I I). Eserin iki bö
lümü arasındaki üslQp farkı , bunlardan 
birincisinin başka biri tarafından yazılmış 
olabileceği intibaını vermektedir. 3. Me
vaiz-i Kuşmdnf. Müellifin, "ümmetin ni
zamma vesile olacak" bazı tavsiyelerini 
ihtiva etmektedir. Bilinen tek nüshası 
Millet Kütüphanesi'nde bulunan (Ali EmT
ri, Şer' iyye, nr. 59I) ve 7 varaktan ibaret 
olan eser beş maddeden oluşmaktadır. 

Kuşmani'nin Zebfre-i Kuşmanf'de 

kaydettiği Risdle-i İhsaniyye, Terkfb-i 
Rehber, Nevaibname-i Kuşmanf, Se
yahatname-i Kuşmdnf ve Kanunnd
me adlı eserlerinin nüshalarına henüz 
rastlanmamıştır. 

Kitaplarını mev' iza tarzında kaleme 
alan Ubeydullah Kuşmani'nin dili ağda
lı , ifadeleri muğlak ve cümleleri uzun
dur. Müellif beğendiği kişileri uzun uzun 
methederken beğenmediği kimseleri de 
kötü sıfatiarta yerrnekten çekinmemiş
tir. 
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DIHLEvı, Abdülhak b. Seyfeddin 
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( .s_,k..ıll Y. . ..uı +. Y. ~ı....,.. ) 
Ebü'l-Mecd Abdülhak b. Seyfiddfn 

b. Sa'dillah ed-Dihlevf 
(ö. 1052 / 1642) 

Hindistanlı muhaddis. 
_j 

958 yılı Muharreminde (Ocak 1551 ) Del
hi'de seçkin bir Türk ailesinin çocuğu 
olarak dünyaya geldi. Ecdadından Hin
distan'a ilk göç eden Aga Muhammed 
et-Türk ei-Buhari (ö. 790 / 1388). Moğol 
istilasından dolayı Buhara 'yı terkederek 
buraya yerleşmişti. Bu sebeple Dihlevi 
Buhari nisbesiyle de anılır. Hindistan'da 
hadis ilminin temelini ilk defa o attığı 
için "muhaddis", soyunu göstermesi ba
kımından da "Türk" lakapları onun adı
nın ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. 
Bir diğer lakabı da Hakkı ' dır. Babası Şeyh 

Seyfeddin alim, zahid ve edip bir kimse 
idi. Akaid ve tasawufa dair bazı kitap
ları ile şiirleri bulunmaktadır. Dihlevi ilk 
öğrenimini ondan yaptı. önce bir yıl için
de Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, sonra Arap
ça öğrenimine başladı. Yedi yıl süre ile 
hacası Muhammed Mukim'den ve Delhi 
Medresesi'ndeki diğer hocalardan isla
mi ilimler tahsil etti ve yirmi iki yaşında 
tahsilini tamamladı. 

Babasının isteği üzerine onun medre
sesinde birkaç yıl hocalık yapan Dihlevi, 
yine babasının arzusuyla Abdülkadir-i 
Geylani'nin torunlarından olan Şeyh MO
sa b. Hamid el- Haseni'ye intisap etti 
(985 1 1577). Babasının ölümünden son
ra (990/ 1582) devrinin önemli bir eğitim 
ve öğretim merkezi sayılan Ekber Şah'ın 
sarayına girdi. Burada gösterdiği başarı 
sebebiyle imparatorun lutuf ve ihsanına 
nail oldu. Zamanının büyük kısmını im
paratorun şairi Feyzi- i H indi ve Taba
~(it-ı Ekberf'nin müellifı Mirza Nizamed
din Ahmed el-Herevi ile birlikte geçiri
yordu. Bu arada tarihçi ve ilim adamı 
Molla Abdülkadir el-Bedaüni ile de irti
bat kurdu. Sarayın önde gelenlerinin, 
dindarlığını ve şöhretini kendi şahsi ga
yeleri için suistimal ettiklerini anlayınca 
saraydan ayrıldı ve hacca gitmeye karar 
verdi. Bu maksatla Delhi'den ayrıldı, fa
kat gemiyi kaçırdığı için bir yıl Ahmeda
bad 'da beklemek zorunda kaldı. Bura
da kendisini Mirza Nizameddin b. Mu-
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hammed el-Herevi misafir etti ve onu 
Hicaz'a bizzat uğurladı (996/ 1588). Mek
ke'ye vardığında Kenzü'l- cummal mü
ellifi Ali el-Müttaki'nin talebesi muhad
dis Abdülvehhab b. Veliyyullah el-Müt
takr'nin ders halkasına iki yıl devam et
ti ve bu arada ona Mişkcltü1-MeşabiJ:ı'i 
okudu. Hacasından idizet aldıktan son
ra Hicaz'da bulunan diğer alimlerden de 
faydalandı. Mekke'ye yerleşmek ve özel
likle hadis ilmindeki hizmetlerine bura
da devam etmek istiyordu. Ancak hoca
sı Abdülvehhab onu Hindistan'a döne
rek hizmetini kendi vatanında sürdür
meye ikna etti. Dihlevi bunun üzerine 
1000 (1591-92) yılında Hindistan'a dön
dü ve Delhi'de bir medrese kurarak ha
dis öğretimiyle meşgul olmaya başladı. 
Diğer medreselerden farklı olarak bü
tün ilimleri Kur'an ve hadis temeli üze
rine dayandıran metodu ve ciddi gay
retleriyle Hint yarımadasında hadis il
minin temelini ilk defa onun attığı ve 
oğlu Nürulhak ed-Dihlevr ile diğer tale
belerinin bu geleneği devam ettirdiği 

kabul edilir. 

O dönemde dini ve kültürel yönden 
büyük bir cehalet içinde bulunan Hin
distan'da sapık fırkalar, bozuk tasawuf 
ekolleri, bid'at ve hurafe son derece yay
gındı. Abdülhak ed-Dihlevi bunlarla mü
cadeleye başladı. Halk arasında dini şu
urun yayılması ve kabuğuna çekilmiş ule
manın uyarılması hususunda gayret gös
terdi. Hükümetin ileri gelen şahsiyetle
rini de sünneti ihya etmeye, bid'atları 

ortadan kaldırmaya teşvik ederek bu 
konuda çeşitli kitaplar ve risaleler yazdı, 
dersler ve konferanslar verdi. Bu mak
satla halk üzerinde son derece etkili olan 
Hace Muhammed Baki-Billah ve Şeyh 
Ahmed-i Serhendi gibi alim ve süfl şah
siyetlerle iş birliği yaptı. Onun tasawuf 
konusundaki kanaati şudur: "Tasawuf 
fıkha muhtaç, ancak fıkıh tasawufa 
muhtaç değildir. Tasawuf ne kadar yü
ce ve değerli olursa olsun fıkhın faydası 
daha kapsamlıdır. Kısacası fıkıh ve şeri
atla amel her şeyden önce gelir". 

Abdülhak ed- Di h levi' nin sapık cere
yanlara karşı durmaları için kendilerine 
mektup yazdığı devlet adamları arasın
da Moğol veziri Abdürrahim Han -ı Ha
nan ve naib Murtaza Han da bulunmak
taydı. İmparator Ekber Şah'ın vefatın
dan sonra yerine geçen oğlu Cihangir'e 
verilmek üzere Murtaza Han'a uzun bir 
mektup yazdı ve bu mektubuna Tenbi-
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hü1-giifilin bi-fena'i'd-dünya ve er
bclbihcl ve'gtirari'l-cahilin bi-zel].arifi
ha ve esbclbiha adını verdi. Daha son
ra imparatoru on dördüncü cülüs yıl dö
nümünde ziyaret etti. Cihangir'in Şii olan 
karısı Nurcihan'ın kendisine duyduğu 
nefrete rağmen imparatordan hürmet 
ve ikram gördü ve ona ayrıca er-Risale
tü'n-Nı1riyye ii beyani ~ava cidi's-sal
tana ve aJ:ı.kamiha ve erkaniha ve es
bclbiha ve alc1tihcl adlı bir risale sundu. 

Abdülhak ed-Dihlevi, hadis ilimlerin
de yarım asrı aşan hocalığı. Hanefi tık
hındaki dirayeti, yetiştirdiği binlerce ta
lebesi. telif ettiği birçok eseri yanında 
Hint yarımadasında gerçek İslam anla
yışını yerleştirmek için sapık cereyan
larla, batı! fırkalarla . bid'at ve hurafe
lerle mücadele eden bir mürşid ve lider 
şahsiyetti. Sıddık Hasan Han onu hadis 
ilminde bir otorite kabul etmemekle be
raber bu ilme yaptığı hizmetleri takdir
le yadetmektedir. İleri gelen talebelerin
den biri olan, dindarlığı ve dürüstlüğü 
ile tanınan oğlu Nürulhak, Agra kadılığı 
yanında yazdığı birçok eserle ve özellik
le ŞaJ:ıiJ:ı.-i Bul].ari'yi Teysirü'l-kiiri adıy
la ve altı cilt halinde Farsça'ya tercüme 
etmesiyle şöhret bulmuştur. Dihlevi 23 
Rebiülewel1052'de (21 Haziran 1642) ve
fat etti, vasiyeti üzerine Delhi'de Havz-ı 
Şemsi yakınında yaptırılan türbeye gö
müldü. 

Eserleri. Abdülhak ed- Di h levi, Te, li
fü'l-~albi'l-elif bi-kitabeti fihristi't-te
valif adlı risalesinde eserlerinden otuz 
kadarını saymakta ve her biri hakkın
da bilgi vermektedir. Bütün eserlerinin 
1 00 · ü bulduğu söylenmektedir. Bunla
rın çoğunun dili yaşadığı bölgede hakim 
olan Farsça· dır. Bir kısmını da Arapça 
olarak kaleme almıştır. Önemli eserleri 
şunlardır : 

A) Hadisle İlgili Olanlar. 1. Lemaccltü't
ten~iJ:ı. ii şerhi Mişkclti'l-MeşabiJ:ı.. Dih
levi'nin en büyük eseridir. Arapça ola
rak kaleme aldığı kitabın ilk iki cildi Mu
hammed Ubeydullah tarafından Lahor'
da basılmış ( 13901 1970), diğer ci ltieri da
ha sonra neşredilmiştir. Müellif hadis
leri Hanefi mezhebini ön planda tuta
rak yorumlamıştır. Eserin hadis usulü
ne dair mukaddimesi Mişkcltü'l-Meşa
biJ:ı. ile birlikte Hindistan'da basıldığı gibi 
(1312, 1899) Selman el-Hüseyni en-Ned
vi tarafından Mu~addime ii uşı1li'l- J:ı.a

diş adıyla 'ayrıca neşredilmiştir (Beyrut 
1404/ 1984). Dihlevı. Mişkcltü'l-Meşa-

biJ:ı. 'e daha büyük hacim de Farsça ola
rak Eşi ccatü '1- Lema c at ii şerJ:ıi Kita
bi'l-Mişkclt adıyla bir şerh daha yazmış
tır. Bu eser dört cilt halinde Leknev' de 
basılmıştır (1277) . Mişkclt üzerinde Arap
ça olarak kaleme aldığı Esma, ü'r-ricc11 
ve'r-ruvati1-me?kı1rin ii Kitabi'I -Miş
kat (bk. GAL Suppl., 1, 621) ve Cami cu'J
berekclt ii müntel].abi şerhi'l-Mişkclt 
adlı iki eseri daha vardır. 2. Ma şebete 
bi's-sünne ii eyyami's-sene (Kalküta 
1253/1837; Leknev 1307). Eserde muh
telif aylarda yapılması tavsiye edilen iba
det ve davranışlara dair rivayetler ten
kit edilmektedir. 3. Tari~u'J-ifade (Kal
küta 1252/ 1836). Firüzabactf'nin Sifrü's
sa c ade adlı eserine Farsça olarak yazıl
mış şerhtir. Kitap et- Tari~u'J-~avfm şer
J:ı.u 'ş - sıra tr I-müsta~m adıyla da bilin
mektedir. 4. Ta~i~u'l-işare ila ta cmi
mi'l- beşare bi'l- cenne. Aşere-i mü
beşşere*den başka muhtelif hadislerde 
cennetle müjdelendikleri belirtilen sa
habilere dairdir. Dihlevi'nin ayrıca bazı 
kırk hadis çalışmaları . Risale ii a~a
mi'l-J:ı.adiş adlı bir kitabı ile Hz. Peygam
ber' e salatü selama dair eserleri de var
dır. 

B) Tasawufla İlgili Olanlar. 1. Miftahu'l
Fütı1J:ı. (Leknev 1298/ 1881). Abdülkadir-i 
Geylani'nin Fütı1J:ı.u '1- gayb adlı eserinin 
Farsça tercüme ve şerhidir. 2. Ce??abü'l
~ulı1b ila tari~'l-maJ:ı.bı1b. Tasawufa 
intisap eden kişinin yapması gereken 
şeyleri otuz üç babda özetiediği bir eser
dir. 3. Meracü1-baJ:ıreyn fi'l-cem ci bey
ne'Hari~ayn (Delhi 1265/ 1848). Şeriat

la tarikatın uyum içinde bulunduğunu 
göstermek üzere Farsça olarak kaleme 
alınmış bir eserdir. 4. TaJ:ı.şilü't-ta carruf 
ii macrifeti'l-fı~hi ve't-taşavvuf. Mü
ellif bu Arapça eserinde de aynı konuyu 
işlemiştir. s. Adabü'ş-şaliJ:ı.in. Gazzalf'
nin İhya'ü culı1mi'd-din'inden yeme. 
içme. uyuma. adab-ı muaşeret ve ben
zeri konuları özetiediği Farsça bir eser
dir. Dihlevi' nin tasawufa dair Mektı1-
bat ve Terceme-i Gunyeti'Halibin ad
lı eserleri de vardır. 

C) Biyografiyle İlgili Olanlar. 1. Medari
cü'n-nübüvve ve meratibü'l-fütüvve 
(1-11, Delhi 12811 1864). Hz. Peygamber'in 
hayatına dair Hindistan'da yazılan kitap- · 
ların en mükemmeli kabul edilen Farsça 
bir eserdir. Menahicü'n-nübüvve adıy
la Urdu diline de tercüme edilmiştir (Lek
nev 1277). 2. MatJa cu'J-envari'l-behiy
ye fi'l-J:ıilyeti'J-celiyyeti'n-nebeviyye. 



Arapça olan bu eser de Hz. Peygamber'in 
ahlakı ve şernailine dairdir. Kitabın bir 
nüshası Bengladeş'te ei-Cem'iyyetü'I
Asyeviyye Kütüphanesi'ndedir. 3. el-En
varü '] - celiyye if al_ıvali ']- meşayil]i 'ş
Şa~eliyye. Şazeiiyye tarikatına mensup 
sekiz büyük alimin hal tercümesidir. 4. 

Zadü ·ı- müttalpn if sülı1ki tariip'l- ya
}f.in. Ali ei-Müttaki ile onun talebesi ve 
kendi hacası Abdülvehhab b. Veliyyullah 
ve daha başkalarının biyografilerini ihti
va eden eserin iki yazma nüshası bilin
mektedir (bk. bibl). s. Zübdetü'l -aşar 

if al]bdri lf.utbi'l- al] yar ( Bombay 1304/ 
1887). Abdülkadir-i Geylani'nin hal ter
cümesine dairdir. 6. Al]bdrü '1- al] yar if 
al_ıvali'l-ebrar (Delhi 1270/ 1853). Ken
di biyogrofisini de ihtiva eden kitap Hint
li alim ve mutasawıflara dair olup Dlh
levi'nin ilk eseridir. Aynı konuda Farsça 
olarak kaleme aldığı Al_ıval-i E'imme-i 
İşna 'Aşer ve Zübdetü'l-esrar if me
nalp.bi gavşi'l- ebrar adlı kitapları da 
vardır. 

D) Diğer Eserleri. Dihlevfnin ayrıca ta
rih, fıkıh, mantık, nahiv ve diğer ilimle
re dair muhtelif çalışmaları olup bun
lardan bazıları şunlardır: 1. Ce~bü'l-]f.u
lı1b ila diyari'l-mal_ıbıJ.b. Farsça olarak 
kaleme alınan ve Taril]-i Medine ola
rak da bilinen eser Hakim Seyyid Ali İr
fan tarafından Urduca'ya tercüme edil
miş ve yayımlanmıştır (Lahor 1988). z. 
Fetl_ıu '1-mennan if te, yi di me~hebi'n
Nu 'man. Fıkhi konuları hadislerle açık
ladığı bir eserdir (bk. GAL Suppl., ll, 603). 
3. Tekmilü1-iman ve ta}f.viyetü'l-i]f.iin. 
Akaide dair olan bu Farsça eserinde hi
lafet konusunu geniş bir şekilde ele al
mıştır. 4. et-Taril]u'l-lfa]f.lp. Farsça ola
rak kaleme alınan eser Hindistan'da İs
lamiyet'in yayılışından X. (XVI.) yüzyıla 

kadar geçen dönemi içine alan bir Hint 
tarihidir. s. Zikrü ·ı- mülı1k. Bu eserde 
Gürller devrinden Ekber Şah zamanına 
kadar olan dönemi içine alan bir Hint ta
rihidir. 6. İrşadü'l-mekdtib ve'r-resa'il 
ila erbdbi1-kemal ve'l -teia'il. Müelli
fin çoğu tasavvufa dair altmış yedi risa
lesinden meydana gelmiştir. 

Dihlevi bunlardan başka, Ali b. ömer 
ei-Katibfnin mantığa dair Şemsiyye adlı 
eserini hem şerhetmiş hem de ed-Dür
retü'l-behiyye adıyla ihtisar etmiştir. Ay
rıca tecvide dair ed- Dürrü 1-teri d fi'l
Jp.ra'ati ve't-tecvid ({f beyani ~ava'i· 
di't-tecvfd) adlı bir çalışması, tefsire dair 
Ta 'li]f.u 'l-l_ıô.vi 'alô. tefsiri'l-Beyiô.vi ad
lı bir kitabı olduğu kaydedilmektedir. 
Adô.bü'l-libô.s adlı kitabı da önemli eser
lerindendir. 
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ll'!l ISMAİL HAKKI UNAL 

ı DİHLEVİ, Abdülkadir b. Ahmed ı 

( '"~.ıli .._ı .::: _;~wı~ ı 

Abdülkadir b. Şah Veliyyillah 
Ahmed b. Abdirrahl'm ed-Oihlevl' 

(ö. 1230/1815) 

Kur'an-ı Kerim'i 

L Urduca'ya çeviren İslam alimi. _ı 

1167 (1753) yılında Delhi'de doğdu. 
Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin Abdülaziz 
ve Refiuddin'den sonra üçüncü oğludur. 
Dokuz yaşında iken babasını kaybettiği 
için daha çok ağabeyi Abdülaziz ed-Dih
levi' den faydalandı. Tasawufi yönden 
Şeyh Abdüladlf ed-Dihlevfye intisap et
ti. Tahsilini tamamladıktan sonra Mes
cid-i Ekberabadi adıyla bilinen Delhi bü
yük camiindeki ders halkalarında hadis, 
fıkıh ve tefsir okuttu ve çok sayıda öğ
renci yetiştirdi. Abdullah b. Hibetullah 
ei-Betrhanevi, İsmail b. Abdülgani ed
Dihlevf, Fazl-ı Hak Hayrabadf, Mirza Ha
san Ali eş-Şafii ei-Leknevi, İshak b. Efdal 
ei-Ömerf ed-Dihlevi, Mahbüb b. Ali el 
Ca 'feri, İshak b. İrfan el-Birflvi ve Seyyid 
Ahmed Şehfd onun öğrencilerindendir. 

19 Receb 1230 (27 Haziran 1815) tarihin
de vefat etti ve Delhi'de babası Şah Veliy
yullah'ın kabrinin yanına defnedildi. Dih
levi kaynaklarda zahid, müstağni ve mü
tevekkil bir kimse olarak tavsif edilir. 

Di H Li 

Dlhlevi'ye ün kazandıran eseri, Urdu
ca'ya çevirdiği tefsirf mahiyetieki Kur'an 
tercümesidir. Muiıl_ıu '1- ~ur, ô.n (Matıtı-ı 
~ur, an) adını verdiği bu tercümeyi 1205 
(1791) yılında tamamladı. Ağabeyi Şah 
Refiuddin'in halkın ilgisini kazanamayan 
edebi nitelikteki tercümesine karşılık 

bu tercüme Hint müslümanları arasın
da çok yayılmış ve benimsenmiştir. Ese
rin ilk neşri, 1245 (1829) yılında Delhi'
de Abdullah b. Seyyid Sahadır Ali tara
fından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra
ki baskıları en çok Delhi'de olmak üzere 
Mirut, İlahabad, Ludhiana, Kanpür. Lek
nev, Bombay ve Lahor'da yapılmıştır. Bu 
baskıların hepsinde Urduca tercüme ya
nında Kur'an-ı Kerim'in Arapça metni
ne de yer verilmiştir. Eser ayrıca baba
sı Şah Veliyyullah ed-Dihlevfnin Farsça, 
ağabeyi Refiuddin'in Urduca Kur'an ter
cümeleriyle birlikte neşredilmiştir. Bazı 
baskılarında ise İbn Abbas tefsiri, Sa'df-i 
Şirazfye isnat edilen tefsir, Hüseyin b. 
Ali'nin Tefsir-i l:füseyni'si ve Ahmed Ha
san ed-Dihlevı~nin Al_ısenü 't- tefasir'i de 
yer almaktadır (geniş bilgi için bk. Binark
Eren, s. 527-532). 
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