
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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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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