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Şeyh Ab dül gaffâr b. Ab dul lah’tan Arap di li 

ve ede bi ya tı, belâgat, man tık ve fı kıh oku-

du. 1918’de Benâres’ten ay rıl dı. Med re se 

me zun la rı üni ver si te me zu nu sa yıl dı ğı için 

1919’da İlâhâbâd Üni ver si te si’nde gir di ği 

sı nav da ba şa rı gös te rip ede bi yat dip lo ma-

sı al dı. Ay nı yıl Diyûbend’e gi de rek Dârü-

lulûm’a gir di, an cak has ta lı ğı yü zün den 

bu ra dan ay rıl mak zo run da kal dı. 1920’de 

ge ri dö nüp med re se nin son sı nıf ha dis 

ki tap la rı nın (Kü tüb-i Sit te) oku tul du ğu 

prog ra ma ka tıl dı. Bu sı ra da Sey yid As gar 

Hü se yin, Müftî Azîzür rah man Diyûbendî 

ve Şebbîr Ah med Osmânî gi bi âlim ler den 

gör dü ğü ders ler ya nın da dö ne min meş-

hur mu had di si En ver Şah Keşmîrî’den 

Sü nen-i Tir mi×î ders le ri al dı. Tek rar 

has ta lan ma sı üze ri ne Me uv’a dön dü. 

İyi leş tik ten son ra bu ra da pek çok ha dis 

ki ta bı nı Kerîm Bahş Sem behlî’ye oku du, 

ay rı ca ken di sin den aklî ilim ler yanın da fı-

kıh usu lü ders le ri al dı.

1921’de Me uv Dârü lulûm Med re se-

si’nde Arap ede bi ya tı ve fı kıh okut ma ya 

baş la dı. Er te si yıl med re se nin son sı nıfın-

da ha dis okut tu, 1924’te Benâres’te-

ki Maz ha rü’l-ulûm Med re se si’nde baş-

müder ris ol du. 1930’da Me uv’da kur du ğu 

Miftâhü’l-ulûm Med re se si’nde baş mü-

der ris ve şey hü’l-hadîs ola rak ders ver di; 

med re se nin bir İslâmî ilim ler üni ver si te si 

ha li ne gel me si ni sağ la dı. Bu ra da ders ver-

me yi bı rak tı ğı 1950 yı lı na ka dar Øa¼î¼-i 

BuÅârî ile Sü nen-i Tir mi×î okut tu. Bu 

ta rih ten iti ba ren ki tap te li fi ne ve ha dis 

ki tap la rı nın tah kik ve neş ri ne ağır lık ver-

di. 1952’de Hin dis tan Kon gre Par ti si’nin 

tek li fiy le aday gös te ril di ği se çim ler de Ut-

tar Pra deş eya le ti nin mec li si ne üye se çil di. 

Beş yıl sü ren bu gö re vi sı ra sın da Ebü’l-Ha-

san Nedvî’nin ıs ra rıy la Lek nev’de ki Ned ve-

tü’l-ulemâ Üni ver si te si’nde bir yıl Øa¼î¼-i 

BuÅârî okut tu. Bu ara da il ki 1950, ikin ci si 

1952’de ol mak üze re al tı de fa hac ca git ti. 

1969’da Bey rut, Dı maşk, Say da, Ba‘le bek, 

Ha lep ve Laz ki ye gi bi şe hir ler ile Kü veyt 

ve Bah reyn gi bi ül ke le re zi ya ret ler ger-

çek leş tir di. 1970’li yıl lar da Kü veyt Va kıf lar 

ve Din İş le ri Ba kan lı ğı’nca yü rü tü len el-

Mevsû£atü’l-fıšhiy ye pro je si ne kat kı da 

bu lun mak için da vet edil di. An cak ora da 

kı sa bir sü re ka la rak sa de ce “Kitâbü’l-

Cenâßiz”in ha zır lan ma sın da da nış man lık 

yap tı. 1985’te Ka hi re’de IV. Sîret ve Sün-

net Kon gre si’ne ka tıl dı. A‘zamî bu zi ya ret-

le rin de, tah ki kiy le meş gul ol du ğu baş ta 

Ab dür rezzâk es-San‘ânî’nin el-Mu½an-

nef’i gi bi eser le rin bas kı iş le riy le il gi len di ği 

gi bi dö ne min ön de ge len ilim adam la rıy-

la gö rü şe rek fi kir alış ve ri şin de bu lun du; 

son ra dan yaz dı ğı Ki tâ bü ¥ad di’l-ša×f, 

Ki tâ bü ¥ad di’ş-şârib, Ki tâ bü’l-ƒums, 

Ki tâ bü’r-Rüßye, Ki tâ bü’r-Rec£a, Kitâ-

bü’t-Tašıy ye, Ki tâbü’l-Müt£a, Kitâ-

bü’n-Nücûm ve’l-fâl ve’l-šıyâfe ve’z-

zecr, e¹-ªıb gi bi eser le ri var dır. Bun lar-

dan özel lik le fı kıh la il gi li olan la rın ha cim li 

ba zı eser le ri nin bab baş lık la rı na ait ol ma sı 

muh te mel dir (İb nü’n-Nedîm, s. 244-246).
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Hin dis tan’ın ku ze yin de Ut tar Pra deş 

eya le ti A‘zam garh şeh ri ne bağ lı Me uv 

bel de sin de doğ du. Bu ra ya nis bet le Me uvî 

ola rak da anı lır. İlim ge le ne ği ne sa hip bir 

ai le için de ye tiş ti. Kur’an oku ma yı öğ ren-

dik ten son ra Fars ça, Arap ça, ede bi yat ve 

tec vid le il gi li te mel bil gi le ri baş ta ba ba-

sı ol mak üze re bel de sin de ki ho ca lar dan 

al dı. Ar dın dan Go rahpûr ve Benâres’te, 

Diyûbend oku lu nun ku ru cu la rın dan Mev-

lânâ Reşîd Ah med Gengûhî’nin öğ ren ci si 

ba şın da se kiz bab dan olu şan bir mu kad-

di me mev cut tur. İmâmiy ye’nin za ma nı-

mı za in ti kal eden en es ki tef sir le ri ara sın-

da yer alan eser -ay nı dö nem ler de ya zı lan 

Fu rât el-Kûfî, Ali b. İbrâhim el-Kummî ve 

Mu ham med b. İbrâhim en-Nu‘mânî’nin 

tef sir le riy le bir lik te- özel lik le ken di le ri ne 

nis bet edi len tef sir le ri gü nü mü ze ulaş ma-

yan, be şin ci ve al tın cı imam lar dan ri va yet 

edi len, Şiî tef si ri nin ana kay nak la rın dan 

olan Ehl-i beyt ri va yet le ri nin mu ha fa za sı 

açı sın dan önem li gö rül mek te dir (Ayo ub, 
s. 184). Eser de baş ta Hz. Pey gam ber, Mu-

ham med el-Bâkır ve Ca‘fer es-Sâdık ol mak 

üze re Ehl-i beyt imam la rın dan gele n ri-

va yet ler nak le dil mek le bir lik te az da ol sa 

sa hâ be ve tâbiîn gö rüş le ri ne de yer ve-

ril miş tir. Ay yâ şî, Kur’an tef si rin de re’ye 

baş vu rul ma sı nı doğ ru bul ma dı ğın dan 

ken di si ne ula şan ri va yet le ri ak tar mak la 

ye tin miş, ki şi sel de ğer len dir me le re ve 

ter cih le re yer ver mek ten ka çın mış tır. Bu 

çer çe ve de tef sir de Kur’an’ın tah ri fiy le il gi-

li ba zı ri va yet ler nak le dil mek te (Tef sî rü’l-
£Ay yâ şî, I, 25, 192-193), an cak bun lar için 

de her han gi bir yo rum ya pıl ma mak ta dır. 

Bu tür ri va yet le rin eser de yer al ma sı ba zı 

Şiî âlim le ri nin eleş ti ri le ri ne yol aç mış tır. 

Me se lâ Ali Penâh el-İş tihârdî, Ay yâ şî’yi 

sika ola rak gör mek le bir lik te tef si rin de ki 

ri va yet le rin ço ğun lu ğu mür sel ka bul edil-

di ğin den bun la ra iti bar edi le me ye ce ği ni, 

bir kıs mı nın ise ta ma men uy dur ma ol du-

ğu nu be lir tir (Tašrîrât, s. 257-258). Ese rin 

as lın da mev cut bu lu nan se ned ler kim li ği 

meç hul bir müs ten sih ta ra fın dan çı ka rıl-

mış tır. Müs ten sih mu kad di me de tef si ri 

se ned le riy le in ce le yip be ğen di ği ni, an cak 

mem le ke tin de onu semâ ya da icâzet yo-

luy la alan bi ri ne rast la ma dı ğın dan bun-

la rı çı kar dı ğı nı, ar dın dan böy le kim se le re 

rast la yın ca da se ned le ri ilâve et ti ği ni be-

lir tir se de (Tef sî rü’l-£Ay yâ şî, I, 13) bunla-

rın sa yı sı çok az dır. Do la yı sıy la eser de yer 

alan riva yet le rin gü ve ni lir li ği tar tış ma lı dır. 

Tef sî rü’l-£Ay yâ şî, Sey yid Hâşim er-Resûlî 

el-Ma hallâtî’nin tas hi hiy le neş re dil miş (I-
II, Kum 1380-1381/1961-1962), bu neşir, 

da ha son ra her sûre ye ait ri va yet le rin 

ken di için de nu ma ra lan dı rıl ma sıy la tekrar 

edil miş tir (Bey rut 1411/1991). Re cep Emin 

Gül, Şia Tef sir le rin de Ha dis Kul la nı mı 

-el-Ay yâ şî Tef si ri Ör ne ği- adıyla yük sek 

li sans te zi ha zır la mış tır (2014, Yü zün cü 
Yıl Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü-
sü). Ay yâ şî’nin ay rı ca Ki tâ bü Sîre ti Ebî 

Bekr, Ki tâ bü Sîre ti £Ömer, Ki tâ bü Sîre-

ti £O¦mân, Ki tâ bü Sîre ti Mu£âviye, Ki-

tâ bü Mi£yâri’l-aÅbâr gi bi eser le ri dı şın da 
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1393/1973). 3. Hu meydî, el-Müs ned 

(Hay darâbâd 1381-1382/1962-1963). 
A‘zamî’ye gö re Hu meydî’nin el-Müs ned’i 

ilk tas nif edi len müs ned ler den bi ri dir (Ab-
dul lah b. Zü beyr el-Hu meydî, el-Müs ned, 
neş re de nin gi ri şi, I, 2). Bu neş re Ye men li 

âlim Ab dur rah man el-Mu al limî bir tak-

riz yaz mış tır. 4. Ab dul lah b. Mübârek, 

ez-Zühd ve’r-rešåßiš. Ko nu ya da ir ilk 

ki tap lar dan olan eser Kitâbü’z-Zühd ve 

yelîhi er-rešåßiš adıy la neş re dil miş tir 

(Ma le ga on 1385/1965; Hay darâbâd 1966; 
Bey rut, ts.). 2063 ha dis içe ren bu eser için 

de Ebü’l-Vefâ el-Efgånî bir tak riz ka le me 

al mış tır. 5. Saîd b. Mansûr, es-Sü nen. İbn 

Mansûr’un ka yıp ol du ğu zan ne di len es-

Sü nen’inin III. cil di Mu ham med Hamîdul-

lah ta ra fın dan 1960 yı lın da İs tan bul’da ki 

Köp rü lü Kü tüp ha ne si’nde bu lun muş tur. 

A‘zamî ki ta bın mi ras, va si yet, nikâh, talâk 

ve ci had bö lüm le ri ni içe ren bu nüs ha sı nı 

not lar ve tahrîcler le bir lik te iki cilt ha lin-

de ya yım la mış tır (Ma le ga on 1388/1968; 
Bom bay 1403/1982). Ese rin A‘zamî ve Mu-

ham med Hamîdul lah’ın tak dim ya zı la rı nı 

içe ren bir bas kı sı da ha mev cut tur (Bey-
rut 1985). 6. Mu ham med Tâhir el-Fet tenî, 

Mec ma£u bi¼âri’l-envâr fî ³arâßibi’t-

tenzîl ve le¹âßifi’l-aÅbâr. Hin dis tan lı âlim 

Fet tenî’nin Kur’an ve ha dis ler de ge çen 

garîb ke li me le ri açık la mak ama cıy la ka-

le me al dı ğı bu ha cim li eser 1963 yı lın da 

ba sıl mış tı. A‘zamî ese rin ha ta lı olan bu 

bas kı sı nı yaz ma nüs ha la rı nı da göz den 

ge çi rip not lar ek le ye rek ye ni den tah kik 

et miş, ba şı na da ge niş bir mu kad di me 

yaz mış tır (I-V, Hay darâbâd 1967-1973). 
7. Mu ham med Tâhir el-Fet tenî, TelÅî½u 

ƒa vâti mi Câmi£i’l-u½ûl. Mec düd din İb-

nü’l-Esîr’in Câmi£u’l-u½ûl ad lı ese rin de 

adı ge çen ba zı râvi ve şa hıs la rı tes bit et ti ği 

bö lü mün Fet tenî ta ra fın dan ya pı lan muh-

ta sa rı dır (Ma le ga on, ts.). 8. Ab dür rezzâk 

es-San‘ânî, el-Mu½an nef (I-XI, Bey rut 
1971-1975). Ön söz de, A‘zamî’nin ki tap ve 

nüs ha la rı hak kın da yaz mak ta ol du ğu ay-

rın tı lı bir gi riş bö lü mü nün müs ta kil ola-

rak neş re di le ce ği be lir til miş se de böy le 

bir ça lış ma ya yım lan ma mış tır. Ese rin X. 

cil di nin 379. say fa sın dan XI. cil di nin so nu-

na ka dar Ab dür rezzâk’ın, ho ca sı Ma‘mer 

b. Râşid’den nak let ti ği el-Câmi£in bir 

bö lü mü de ne şir de yer al mak ta dır. 9. 

Hey semî, Keş fü’l-estâr £an zevâßidi’l-

Bezzâr. Bezzâr’ın el-Müs ned’in de yer 

alan ri va yet le rin Kü tüb-i Sit te’ye zevâidi-

ni ih ti va eden eser A‘zamî’nin ta‘lik ve 

tahrîcle riy le dört cilt ha lin de ya yım lan-

mış tır (Bey rut 1979-1985). 10. Ebû Be kir 

İbn Ebû Şey be, el-Mu½an nef. Yir mi cilt 

Benâres’te ki Maz ha rü’l-ulûm Med re se si 

şey hü’l-hadîsi Ab dül cebbâr A‘zamî, Dârü-

lulûm-i Diyûbend mü der ri si Mu ham med 

Hü se yin Bihârî, Lek nev’de ki Dârü lulûm 

Ned ve tü’l-ulemâ şey hü’l-hadîsi Ab düs-

settâr, Dârü lulûm Diyûbend müf tü nâibi 

Zafîrüd din Miftâhî ve Mahfûzür rah man 

onun ta le be le rin den ba zı la rı dır. Ço cuk la-

rı ara sın da Reşîd Ah med Miftâhî öğ re tim 

fa ali yet le ri ne de vam et mek te dir.

Önem li ha dis kay nak la rı nın ilmî neş ri ni 

ger çek leş tir me si A‘zamî’nin ta nın ma sı na 

ve si le ol muş, Ah med Mu ham med Şâkir’in 

Ah med b. Han bel’in el-Müs ned neş riy le 

il gi li ten kit ve ta‘lik le ri biz zat mu hak kik 

ta ra fın dan tak dir le kar şı lan mış tır. Ez her 

Şey hi Ab dül halîm Mahmûd, “Dün ya da en 

bü yük mu had dis ola rak anıl ma yı ha ke de-

cek bi ri var sa onun Mevlânâ Habîbür rah-

man A‘zamî ol du ğu na şe ha det ede rim” 

de miş tir (Mv.AU, II, 181). M. Zâhid Kev serî 

ve Ab dül fettâh Ebû Gud de de A‘zamî’den 

öv güy le söz eden âlim ler dir (İbn Kut lu bo-
ğa, neş re de nin gi ri şi, s. 5-6; M. Zâhid Kev-
serî, neş re de nin no tu, s. 82). Onu tak dir le 

anan lar ara sın da ay rı ca Keşmîrî, Hü se yin 

Ah med Me denî, Sey yid Sü ley man Nedvî, 

Menâzır Ah sen Geylânî, Ebü’l-Ha san Nedvî 

ve Mu ham med Hamîdul lah gi bi önem li 

ki şi ler bu lun mak ta dır.

Habîbür rah man el-A‘zamî tah kik et ti ği 

eser ler de mez hep kay gı sı gö zet me miş, 

te lif eser le rin de ise Ha nefî mez he bi ni esas 

alan gö rüş le ri öne çık mış tır. Ha di sin hüc-

ci ye tiy le il gi li Nu½re tü’l-¼adî¦ gi bi ba zı 

ki tap la rın da dev rin de ki ha dis kar şıt la rı na 

ce vap ver miş tir. Dö ne min de ki ih tilâflı ko-

nu lar la il gi li ola rak ka le me al dı ğı ki tap ve 

risâle le rin den ba zı la rı Resâßil-i A£¾amî 

adıy la bir ara ya ge ti ril miş (Ka ra çi 2009), 
ay rı ca Şiî grup la rı nın bid‘at ma hi ye tin de ki 

uy gu la ma la rı na yö ne lik ki tap ve risâle ler 

yaz mış tır. A‘zamî’nin, ilmî ve edebî der-

gi ler de ya yım la nan 130 ci va rın da Ur du ca 

ma ka le siy le yir mi beş ki ta bın tah ki ki ya-

nın da iri li ufak lı el li ka dar te lif ki tap ve 

risâle si nin bu lun du ğu kay de dil mek te dir.

Eser le ri. Tah kik ve Ta‘lik. A‘zamî’nin 

ba zı eser le re yap tı ğı tah kik ve ta‘lik le ri 

te lif le rin den da ha önem li dir. 1. İbn Ha-

cer el-As kalânî, MuÅta½arü’t-Ter³¢b 

ve’t-terhîb. Mün zirî’ye ait ese rin ih ti-

sa rı nın tah ki ki dir (Ma le ga on 1380/1960, 
1390/1970). 2. İbn Ha cer el-As kalânî, el-

Me¹âli bü’l-£âli ye. A‘zamî dip not lar da ha-

dis le rin tahrîci ve ke li me izah la rıy la neş ri ni 

zen gin leş tir miş tir. 4702 ha dis ih ti va eden 

el-Me¹âlib, Kü veyt Va kıf lar ve Din İş le-

ri Ba kan lı ğı ta ra fın dan dört cilt ha lin de 

ba sıl mış tır (Kü veyt 1390-1393/1970-1973, 

çe şit li ki şi le re ha dis icâze ti ver di. Ha lep li 

mu had dis Ab dül fettâh Ebû Gud de, Ez her 

Şey hi Ab dül halîm Mahmûd, Ab dü lazîz b. 

Bâz, Ha san el-Meşşât, Mu ham med Ha se-

neyn Mahlûf, Hay red din ez-Zi riklî, Mus ta-

fa Ah med ez-Zerkå ve Lüb nan Müf tü sü 

Ha san Hâlid gi bi şah si yet ler le gö rüş tü.

A‘zamî’nin ger çek leş tir di ği önem li eği-

tim hiz met le rin den bi ri de 1978’de kur du-

ğu ha dis ih ti sas med re se si dir. el-Ma‘he-

dü’l-âlî li’d-dirâsâti’l-ulyâ adıy la bi li nen bu 

med re se Me uv’da Tons neh ri nin kı yı sın da 

bü yük bir ca mi ile bir lik te in şa edil di. Med-

re se de ha dis ta le be le riy le biz zat il gi le nen 

A‘zamî on la rın ha dis ilim le ri ko nu sun da 

uz man laş ma la rı için gay ret gös ter di. Aynı 

yer de Mirkåtü’l-ulûm ad lı med re se yi kur-

du (Sey yid Ab dülmâcid el-Gavrî, s. 140-
141, 161). A‘zamî, ilmî fa ali yet le ri ya nın-

da sos yal fa ali yet le re de ka tı la rak Hint 

müs lü man la rı nın prob lem le ri ne çö züm 

bul ma ko nu sun da ça ba sar fet ti. 1953’te 

Dârü lulûm-i Diyûbend Med re se si İs ti şa re 

Mec li si’ne üye se çil di. Öm rü nün so nuna 

ka dar de vam eden bu gö re vi nin ya nı sıra 

ay nı yıl Del hi’de ki Cem‘iy yet-i Ulemâ-yı 

Hind’in yö ne tim ku ru lu üye si ol du. 1972’-

de Dârü lulûm-i Diyûbend ulemâsı nın ön-

cü lü ğün de, Hin dis tan müs lü man la rı nın 

şahsî hu kuk sa ha sın da ki hak la rı nı ko ru-

mak ama cıy la dü zen le nen top lan tı la ra ka-

tıl dı; Hin dis tan Müs lü man la rı Şahsî Hu kuk 

Ce mi ye ti’nin ku ru cu la rı ara sın da yer al dı. 

Ay rı ca Lek nev’de ki Dârü lulûm Ned vetü’l-

ulemâ yö ne tim ku ru lun da ki gö re vi ne 

de vam et ti. Hin dis tan hü kü me ti, İslâmî 

ilim ler sa ha sın da ki hiz met le rin den do la yı 

1985’ te ken di si ne dev let tak dir ödü lü ver-

di. Hin dis tan müs lü man la rı nın dinî hak la-

rı nı ko ru mak üze re 1986’da te sis edi len 

İmâret-i Şer‘iy ye-i Hind’in ilk baş ka nı ol du 

ve bu se bep le “Emîrü’l-Hind” di ye anıl dı.

Habîbürrahman el-A‘zamî 15 Mart 

1992’de ve fat et ti. Ce na ze si ne 100.000’den 

faz la ki şi nin ka tıl dı ğı be lirtilmek te dir. Mü-

te va zi bir ha yat sür müş olup za yıf ya pılı, 

es mer, az ko nu şan, va kar ve mehâbet 

sa hi bi bir ki şiy di. Ha nefî mez he bi ne bağ-

lı olan A‘zamî, Hakîmü’l-üm me di ye bi li-

nen dö ne min meş hur sûfî âli mi Eş ref Ali 

Tehânevî’den ta sav vufî ter bi ye al mış tır. 

Tehânevî’nin ken di si ne il ti fat ta bu lun-

du ğu ve et-Tenš¢dü’s-sedîd ad lı ki ta bı-

na bir tak riz yaz dı ğı kay de dil mek te dir. 

A‘zamî’nin şa ir lik yö nü de var dır; Pa kis-

tan Müf tü sü Şebbîr Ah med Osmânî’nin 

ve fa tı do la yı sıy la Burhân der gi sin de bir 

mer si ye si ya yım lan mış tır (Füyûzur rah man, 
I, 133). Lek nev’de ki Furšån der gi si nin 

mü dü rü Mu ham med Manzûr Nu‘mânî, 
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A‘ZAMÎ, Habîbürrahman

Arap ça ve Ma lay ca öğ ren di. Mem le ke ti 

Su lu’ya dö nün ce ilk za man lar ba ba sı nın 

sa ra yın da din gö rev li si ol mak is te di ğin-

den si ya set ten uzak dur du. 1735 yı lı baş-

la rın da ba ba sı nın yaş lı lı ğı se be biy le taht 

kav ga la rı nın or ta ya çık tı ğı bir sı ra da onun 

sul tan lık tek li fi ni red det tiy se de ba zı ma-

hallî re is le rin ıs ra rı üze ri ne tah ta çık ma yı 

ka bul et ti ve Su lu sul ta nı ilân edil di. Sa ra-

yı nı da ba zı ile ri ge len le rin is te ği üze ri ne 

Ta vi-Ta vi’de ki Dun gan’dan Jo lo’da ki Bau-

ang’a ta şı dı.

Azîmüd din, tah ta çık tık tan son ra Ma-

ni la ana mer kez ol mak üze re Fi li pin ler’in 

ku ze yin de ki ada lar da hâki mi yet ku ran İs-

pan yol lar’la ka lı cı bir ba rış an laş ma sı yap-

ma ya ça lış tı. Tem muz 1735’te Zam bo an-

ga’da ki (Min da nao) İs pan yol va li si ne bu 

yön de mek tup ya za rak bir he yet gön der-

di. İlk gi ri şi mi ba şa rı sız lık la so nuç lan ma-

sı na rağ men dü şün ce sin den vaz geç me di, 

ni ha yet Ocak 1737’de Ma ni la’da ki İs pan yol 

ge nel va li siy le Val des Ta mon An laş ma sı 

di ye bi li nen bir dost luk an laş ma sı im za la-

dı. Bu na gö re Av ru pa dev let le ri ha riç dış 

düş ma na kar şı or tak ha re ket edi le cek ve 

iki ül ke ara sın da ser best ti ca ret ya pı la-

cak tı. Ay rı ca bü tün esir ler kar şı lık lı ola-

rak ser best bı ra kı la cak, İs pan yol lar’dan 

alı nan ki li se le re ait de ğer li eş ya ve süs le-

me ler ge ri ve ri le cek ti. An laş ma ge cik me li 

de ol sa 9 Ha zi ran 1742 ta ri hin de İs pan ya 

Kra lı V. Phi lip ta ra fın dan onay lan dı. Ay nı 

yıl Azîmüd din, İs pan yol lar’ın as kerî gar-

ni zo nu nun bu lun du ğu gü ney de ki Min da-

nao ada sın da Zam bo an ga şeh ri ni zi ya ret 

et ti ve İs pan yol va li si ta ra fın dan iyi kar şı-

lan dı. Ba zı Ciz vit pa paz la rıy la dinî ko nu-

lar da tar tış ma lar yap tı, dinî ilim ler de iyi 

ye tiş miş bir âlim ol du ğu nu İs pan yol lar’a 

da gös ter di. Ay rı ca İs pan yol va li sin den, 

ken di si ni taht tan in dir mek için fır sat kol-

la yan ku ze ni Da tu Sab du la’nın (Ab dul-
lah) li der li ğin de ki mu ha le fet ha re ke ti ni 

ve onun baş lat tı ğı is ya nı bas tır mak üze re 

yar dım ta le bin de bu lun du. İs pan yol lar’ın 

yar dı mıy la bu is ya nı kon trol al tı na al dık-

tan son ra 1747’de Bor neo ada sı nın do-

ğu sun da kor san lık ya pan Ti run lar’a kar şı 

İs pan yol lar’la or tak mü ca de le ver di, onla-

rın elin de ki hı ris ti yan esir le rin ser best bı-

ra kıl ma sın da İs pan yol lar’a yar dım cı ol du. 

İs pan yol lar’la kur du ğu ba rı şın ya nı sı ra 

Çin’ le de iliş ki le ri ni ge liş tir me ye ça ba gös-

ter di. Hat ta onun, ba ba sı Bed red din dö-

ne min de ti carî ga ye ler le Çin’e gön de ri len 

el çi lik he ye ti içe ri sin de yer al dı ğı be lir ti lir. 

Ken di si de 1743 ve 1746 yıl la rın da Çin’in 

baş şeh ri Pe kin’e el çi gön der di.
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XVI II. yüz yı lın baş la rın da doğ du. Ba tı 

dil le rin de adı ge nel lik le Ali mud din ola rak 

ge çer. İs pan yol lar ta ra fın dan Ma ni la’ da 

vaf tiz edil di ğin den İs pan yol resmî ka yıt-

la rın da I. Fer di nand adıy la hı ris ti yan bir 

sul tan ola rak yer alır. Da ha ön ce Da tu La-

ga san is miy le anı lır ken 1735’te tah ta çı-

kın ca Azîmüd din la ka bı nı al dı. Ba ba sı Sul-

tan Bed red din (Ba da rud din), an ne si as len 

Su la ve si ada sın da ki Soo peng’den ge len 

Bu gi li bir ha nım dır. Azîmüd din, ba ba sı nın 

sa ra yın da ilk dinî eği ti mi ni al dık tan son-

ra tah sil için Hol lan da sö mür ge yö ne ti mi 

al tın da ki Ba tav ya’ya (bu gün kü Ca kar ta) 
git ti. Bu ra da iyi bir dinî öğ renim gör dü; 

ol ma sı plan la nan tah ki kin ilk beş cil di neş-

re di le bil miş tir (Mek ke 1983-1984). 11. İbn 

Şâhin, Kitâbü’¦-¡išåt. He nüz ya yım lan-

ma mış tır. A‘zamî’nin ay rı ca Şem sed din 

es-Sehâvî’nin Fet¼u’l-mu³¢¦ bi-şer¼i El-

fiy ye ti’l-¼adî¦’ini ha cim li bir cilt, İs hak b. 

Râhûye’nin el-Müs ned’ini iki cilt ha lin de, 

ay rı ca Fet tenî’nin Kitâbü’t-Te ves sül’ünü 

tah kik et ti ği be lir til mek te dir (Habîbür rah-
man el-A‘zamî, el-Elbânî, neş re de nin gi ri-
şi, s. 6-7; Füyûzur rah man, I, 132).

Te lif. Arap ça: 1. el-Elbânî şü×û×ühû ve 

aÅ¹âßüh. Mü el li fin, Mu ham med Nâsı rüd-

din el-Elbânî’nin eser le rin de ki şâz ve ha ta lı 

gö rüş le ri Er şed es-Se lefî im za sıy la eleş tir-

di ği ça lış ma sı dır (Kü veyt 1984). 2. Cüzßü 

Åu¹abâti’n-nebî. Al tı say fa lık bu risâle Hz. 

Pey gam ber’in Vedâ haccında ki hut be le ri ni 

ih ti va et mek te olup Mu ham med Ze ke riyyâ 

Kan deh levî’nin ¥ac ce tü’l-vedâ£ ad lı ese-

ri nin ekin de yayımlan mış tır (Bey rut 1997). 
3. el-¥âvî li-ricâli’¹-ªa ¼âvî. Tahâvî’nin ki-

tap la rın da ki râvi le rin bi yog ra fi le ri nin al fa-

be tik sı ray la ele alın dı ğı bu eser he nüz ya-

yım lan mamıştır. 4. el-İt¼âfâtü’s-se niy ye 

bi-×ikrâ mu¼addi¦i’l-¥ane fiy ye (ta mam-
lan mamış tır). Ur du ca. 1. Nu½re tü’l-¼adî¦. 

Ha dis le rin de lil teş kil et ti ği ni gös ter mek ve 

ha dis kar şıt la rı nı red det mek için ya zıl mış-

tır. 2. Ta¼š¢šu eh li’l-¼adî¦. Bu eser de 

Hint alt kı ta sın da ki ehl-i hadîs ce ma ati ni 

ve gö rüş le ri ni eleş ti ren bir ça lış ma dır. 3. 

Re ke£âtü’t-terâvî¼. Te ra vih na ma zı nın 

yir mi rek‘at kı lın ma sı ge rek ti ği ni is pat la-

mak ama cıy la ka le me alın mış olup bu na 

ce vap ola rak ya zı lan Envârü’l-Me½âbî¼ 

ad lı red di ye ile bir lik te ye ni den ba sıl mış-

tır. 4. Ensâb o kefâßet ki şer£î ¼ay¦iyyet. 

Soy ve ne sep ko nu la rıy la nikâhta ki denk lik 

me se le si nin şer‘î hük mü ne da ir dir. 5. el-

A£lâmü’l-merfû£a fî ¼ük mi’¹-¹alašåti’l-

mecmû£a. Bu beş eser Resâßil-i A£¾amî 

ge nel baş lı ğıy la ka le me alın mış tır (Ka ra çi 
2009). 6. el-Ezhârü’l-merbû£a fî red di’l-

Â¦âri’l-metbû£a. Mü el li fin el-A£lâmü’l 

merfû£a ad lı ki ta bı na red di ye şek lin de ya-

zı lan el-Â¦ârü’l-metbû£a’ya ce vap ola rak 

ya zıl mış tır. 7. el-¥üce cü’l-šaviy ye £alâ 

sec de te yi’t-ta¼iy ye. 8. A£yânü’l-¼uccâc. 

İki cilt lik bir eser dir. 9. A¼kâmü’n-ne×r 

li-ev liyâßillâh. 10. İrşâdü’¦-¦ešaleyn 

bi-cevâbi it ti¼âdi’l-ferîšayn. Şîa’ya 

red di ye dir. 11. Red dü Ta¼š¢ši’l-kelâm. 

Mübârekpûrî’nin Ta¼š¢šu’l-kelâm fî 

vücûbi’l-šırâße Åal fe’l-imâm ad lı ese-

rine red di ye olup he nüz ba sıl ma mış tır. 

12. Ricâlü’l-BuÅârî. 13. Dest Kâr-ı Ehl-i 

Şe ref. A‘zamî bu ese rin de dinî hü küm le re 

uy gun ka zan cın öl çü le ri ni or ta ya koy ma ya 

ça lış mış tır.
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