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idi.MuhammedŞâzelî’ninbabasıkådılcemâavemuhaddisMuhammedSâdık,BâbülbahrCamii’ndeimamhatipti,aynızamandaZeytûneCamii’ndebirinciderecedenmüderrislikmertebesineyükselmişbirâlimdi.MuhammedŞâzelî,Kur’ânıKerîm’iezberleyipArapçavedinîbilgilereğitimialdıktansonra1924’teöğrenimineCâmiu’zZeytûne’dedevametti;lisekısmından1930,yüksekkısmından1934’te mezunoldu.HocalarıarasındabaştababasıolmaküzereŞeyhülislâmMuhammedAzîzCuayt,Tunus’unSîbeveyhisidi yeanılanMuhammedelHattâbBoşnâk,MuhammedTâhirİbnÂşûr,MuhammedBeşîrenNeyfer,Muhammedb.MuhammedelHaccûcî,MuhammedezZagvânî,MuhammedAbdülhayelKettânî,MuhammedelHacvî,Ömerb.HamdânelMahresîgibiâlimlervardır.MezuniyetininardındanCâmiu’zZeytûne’yemüderrisolaraktayinedildi(1934); 1935’teüçüncü,1943’teikincive1953’tebirinciderecedenmüderrislikmakamınayükseldi.Zeytûne’dekiidarîgörevleriyanındaKarmaAkarMeclisi’ndehâkimlikve1946yılındanvefatınakadarNefâfite(Bâbü lakvâs) Camii’ndeimamhatiplikyaptı.1968’deTunusÜniversitesi’ndeaçılanelKülliyetü’zZeytûniyyeli’şşerîaveusûli’ddîn’eüstat(pro fe sör)olaraktayinedildi;1977ve
1980yıllarındaikidefadekanlıkgörevinegetirildi.YapıvemüfredatbakımındanönemligelişmelersağladığıbukurumdakiöğretimfaaliyetininyanısıraSâdıkıyyeMedresesi’ndeveevindeArapdiliveedebiyatı,hadis,tefsirveMâlikîfıkhınadaireserlerokuttu.TalebeleriarasındaMuhammedelHâdîEbü’lEcfân,AhmedKartâmelHüseynîelFilistînî,MuhammedKettû,AbdurrahmanHuleyfelKayrevânî,EbûLübâbeTâhirSâlihetTûnisî,SubhîesSâmerrâî,MuhammedMahfûz,Muhammedb.AlevîelMâlikîgibiisimleranılır.Neyfer,Tunus’un1956yılındabağımsızlığınıkazanmasınınardındanelHizbü’dTûnisîelcedîdveelİttihâdü’lâmi’tTûnisîli’şşuğlpartilerindenoluşanCebhetü’lkavmiyyelistesindenKurucuMillîMeclis

dadır), Tâ rîÅ-i Sâ hen pâl;Arapçaola
rak Dür rü’l-ye tîm fî fe ²â yili bi’smi’r-
ra¼mâni’r-ra ¼îm, Rav ²ü’l-ci nân fî 
e¼â dî ¦i sey yi di’l-ins ve’l-cân (müellifin
ezberlediği420hadisiiçerir);Farsçaola
rak Æıs¹âsü’l-Æå di riy ye bi-mu vâ ze ne-
ti Æır ¹â si’n-Naš şi ben diy ye (Kådiriyye
tarikatınındiğerlerineveözellikleNakşi
bendiyye’yeüstünlüğüelealınmıştır)yeralır.AyrıcaMuhammedHayâtNevşâhî’nin
Te× ki re-i Nev şâ hiy ye (nşr.ÂrifNevşâhî,
İslâmâbâd2010),İmâmbahşLâhûrî’nin
Mirßât-ı øa fû riy ye,MuhammedHâşimTehrpâlevî’ninÇe hâr Be hâr (ƒazâßinü’l
esrâradıyla,nşr.ÂrifNevşâhî,İslâmâbâd
1984)adlıeserleriniFarsça’danUrduca’yatercümeetmiştir(eserlerinintambirlis
tesi,muhtevaveneşriiçinbk.Müceddi
dî–Nevşâhî,s.85145).

BİBLİYOGRAFYA:Nevşâhî,Şerîfü’ttevârîÅ,Sâ hen pâl 198184, II, 

412451; III, 219257; a.mlf.,Te×kireiŞu£arâyi
Nevşâhiyye(nşr.ÂrifNevşâhî),Lahor2007,neş-
redeningirişi,s.7-32;M.İkbâlMüceddidî,A¼vâl
veÂ¦ârıŞerâfetNevşâhî,La hor 1971; a.mlf.–ÂrifNevşâhî,Te×kireiŞerâfetNevşâhî,İslâmâ-
bâd 2008; ÂrifNevşâhî,BeYâdıŞerâfetNevşâhî,
İslâmâbâd1984;a.mlf.,FihristiMaÅ¹û¹âtiKi
tâbÅâneiNevşâhiyye,İslâmâbâd1989;M.K.Hermansen,“ImaginingSpaceandSitingCollec
tiveMemoryinSouthAsianMuslimBiographical
Literature(Tazkirahs)”,StudiesinContemporary
Islam,IV/2, Yo ung stown 2002, s. 17.

ÿÂrifNevşâhî

– —NEYFER, Muhammed Þâzelî
( محّمد الشاذلي النيفر )

Ebû Tâ hir Muhammed eþ-Þâzelî
b. Muhammed es-Sâdýk

b. Muhammed et-Tâ hir b. Mahmûd
b. Ahmed en-Neyfer
el-Hüseynî et-Tû ni sî

(1911-1997)

Tunusluâlim.
˜ ™

29Haziran1911tarihindeTunus’tadoğdu.İlimehlitanınmışbiraileyemensuptur;babatarafındannesebisûfîAhmederRifâî’ye,annetarafındanTunusmuhitindetanınmışevliyadanSîdîAliAzzûz’aulaşır.MısırasıllıolanNeyferailesi,1016’da(1607)nisbetedildikleriEndülüs’ünNefâr(Na va re)şehrindenSefâkus’agöçederekoradagüzelkokuticaretiyleuğraşmış,XVIII.yüzyılınbaşlarındabaşşehirTunus’ayerleşmiştir.AileninSefâkus’tabilinenilkşahsiyetiAhmedb.KåsımenNeyfer(ö. 1865)takvâehlibirtüccardıvebeşoğlundanüçüilimtahsiletmişti;bunlardanMuhammedenNeyferkådılcemâa,SâlihenNeyferMâlikîbaşmüftüsü

hâtıralarıyeralmaktadır.Bölgetasavvuftarihibakımındanönemliolanansiklopediniteliğindekibuçalışmanınkaynaklarıarasındayüzlercebasılıeseryanında1056 yazmabulunmaktadır.Eserinilkikicildimüelliftarafından1979ve1981’de,III.cildiÂrifNevşâhîtarafından19821984’teSâhenpâl’deneşredilmiştir.2. Tâ rîÅ-i 
£Ab bâ sî. Peygamberler ve İslâm tarihiyleilgilidir(Sâhenpâl1985). 3. E× kâr-ı 
Nev şâ hiy ye (Sâhenpâl1964). 4. Te× ki-
re-i Nev şâh-i Genc BaÅş (Lahor1978,
1985). 5. el-Æav lü’l-mu£a¾ ¾am fî me nâ-
šı bi’l-İmâ mi’l-A£¾am (Şarkpûr’daçıkan
Nûrü’lİslâmdergisininİmâmıÂzam’a
ayrılan1975EylülveEkimsayılarında
yayımlanmıştır). 6. En vâ rü’s-si yâ de fî 
â¦â ri’s-sa£â de.Hz.Peygamber’inEhlibeyt’ihakkındakibueserdeFâtımîolsunolmasınherAlevî’ninseyyidolduğuilerisürülür(Sâhenpâl1996). 7. Te× ki re-i 
Şu£arâ-yi Nev şâ hiy ye.Arap,Fars,Ur duvePencapdillerindeşiirsöyleyen583 şairinhayatınadairbutezkireÂrifNevşâhîtarafındantamamlanıpyayımlanmıştır(Lahor2007). 8. ¥a dâßi šu’l-en vâr fî 
ziyâre ti’s-sâde ti’l-eb râr (Sefernâmei
Ûç;nşr.ÂrifNevşâhî,Behâvelpûr1999). 
9. İ£câzü’t-tevârîÅ.Tanınmışşahsiyetlerindoğumveölümtarihlerini,eserlerinyazımvebasımları,binalarınyapımtarihinedairFarsçamanzumkıtalarihtivaedeneserdenbirseçmeyiÂrifNevşâhîyayımlamıştır(Sâhenpâl1976). 10. Te× ki re-i 
MeşâyiÅ-i Æå di riy ye-i Nev şâ hiy ye (Sâ
henpâl1979).SonikiFarsçaeserdışındaeserleriUrducayazılmıştır.Nevşâhî’nindiğerbazıeserleriarasındaUrducaolarakTe× ki re-i MuÅad derât, 
£Ulû mü’l-Æurßân (Kenzü’lma£rifet,IIV), 
Tu¼ fe tü’l-mu¼ibbîn fî cevâzi se mâ£i’l-
£âşı š¢n, Øa¼îfe-i Mesâyil (kelâmvefık
hadairbazıkonularıihtivaeder), Tâ rîÅ-i 
Se lâ ¹în (Hz.Peygamber,HulefâyiRâ
şidîn,HindistanvePakistan’dahüküm
sürenmüslümanhükümdarlarhakkın
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dü’l-mu£în £ale’²-²arûrî min £ulûmi’d-
dîn (Tunus1977);Mâlikb.Enes,Æıt£a min 
Mu va¹ ¹âßi Mâ lik bi-rivâye ti £Alî b. Zi-
yâd (Tunus1978;Beyrut1980,1981,1982,
1984);Muhammedb.OsmanesSenûsî,
Mü sâ me râ tü’¾-¾arîf bi-¼üs ni’t-ta£rîf (I,
Tunus1983;IIV,Beyrut1994);HâkimelKebîr,£Avâli’l-İmâm Mâ lik (Tunus1986;
Beyrut1432/2011);Muhammedb.AlielMâzerî,el-Mu£lim bi-fevâßidi Müs lim 
(IIII,Tunus19871991;Beyrut1412/1992); Muhammedb.MuhammedKådı’lKal‘a,
Şer ¼u’ş-Şuš râ ¹î siy ye fî med ¼i’n-Nebî 
(Tunus1996);Muhammedb.SaîdelBûsîrî,Üm mü’l-šurâ fî med¼i Åay ri’l-verâ 
(elÆa½îdetü’lHemziyye;Tunus1990;Bey
rut1418/1997,4.baskı);BelkåsımelBicâî,
Şer ¼u øa râ mî Øa ¼î¼ fî mus¹ala¼i’l-¼a-
dî¦ (Beyrut1429/2008;İbnFerahelİşbîlî’
nineserineBicâî’ninyazdığışerhinneşri
dir).Bazıönemlimakalevetebliğlerideşunlardır:“erRa¼meve’lmesßûliyye£indeEbîLübâbe”(edDirâsâtü’lİslâmiyye,III/3,İs
lâmâbâd1968,s.6381);“Terâcimüƒalîlli£Azzûmve’¹¹urušu’ttašrîbiyyeli’lfıšh”
(enNeşretü’l£ilmiyyeli’lKülliyeti’zZeytû
niyyeli’şşerî£aveu½ûli’ddîn,I/1,1971,s.
97168);“Muva¹¹aßuİbnZiyâdve’lümmehât”(a.g.e.,IV/4,Tunus1977,s.727);“İbnRâşidelÆafsî”(Dirâsâtfi’llu³ave’l¼aŠâ
re:MültešåİbnMan¾ûr1974[Tunus1975,
s.89120]);“etTecdîdfi’lİslâm”(edDîn
ve’lMüctema£:Dirâsâtvemu¼âŠarâtšud
dimetfîmülteša’nnedveti’lİslâmiyyebi’l
Æayrevan2528Feyferî1977,Tunus1978,
s.1754);“£UlemâßüSûsevedevruhumfîbinâßi’l¼aŠâre”(MültešåYa¼yâb.£Ömer:
etTürâ¦ve devruhu fî bihâßi’l¼aŠâre,
Sûse1976,Tunus1978,s.235293);“Devrü’l¼aŠâreti’lİslâmiyyefîneşßeti’lcâmi£avete¹avvürihâ”(Cevherü’lİslâm,XI/12,
Tunus1979,s.816;XI/34,1979,s.2128); “Fet¼ubâbi’lictihâd” (Mecelletü’lMec
ma£i’lfıšhîelİslâmî,I/1,1987,s.273307); “Cem£ ve tašsîmi’zzekât” (a.g.e., II/3,
1989,s.127144);“etTecennüsbicinsiyye³ayriİslâmiyye”(a.g.e.,II/4,1409/1989,
s.178252);“elU½ûlü’lfelsefiyyeli’tterbiyyefi’lİslâm”(elHidâye,XIX/4,Tunus
1994,s.1926;XIX/5,1994,s.6371) (fıkhî
konularlailgilidiğerbazımakalelerinin
birlistesiiçinbk.Mecelletü’lMecma£i’l
fıšhîelİslâmî,XIX/22,s.271273).NeyferayrıcaMuhammedMuhtârvüldBâh’ın
Med Åal ilâ u½ûli’l-fıšhi’l-Mâ likî (Tu
nus1987;Beyrut2011)veMuhammedelAzîzesSâhilî’ninÆaŠıy ye tü’t-ter biy ye 
ve’t-ta£lîm: Min Åilâli fik ri ¾u£amâßi’l-
I½ lâ¼ (Beyrut1995)adlıeserlerinetak

kurslarınıortakbirçatıaltındabirleştirenveönemlihizmetlerifaedenbukuruluşunadıvefatındanbirsüreönceRâbıtatü’lcem‘iyyâti’lKur’âniyye’yeçevrilmiştir.Birkısmıbabasındankalanyaklaşık13.000 basılı,birkısmınâdir1300yazmaeserdenoluşanşahsîbirkütüphaneoluşturmuş,ilimadamlarınınherzamanfaydalandığıbukütüphaneyi1992’deevininyakınındamüstakilolarakyaptırdığıbirbinadaMektebetüÂli’nNeyferadıylaaraştırmacılarınhizmetineaçmıştır.HakkındadüzenlenentoplantılardasunulantebliğlerBu¼û¦ ve 
dirâsât mühdât ile’ş-ŞeyÅ Mu ¼am med 
eş-Şâ ×e lî en-Ney fer (Beyrut1994)veeş-
ŞeyÅ el-£Allâme Mu ¼am med eş-Şâ ×e lî 
en-Ney fer (Tunus2011)adıylayayımlanmıştır.

Eserleri.Telif: el-Bû½îrî: ¥ayâtühû ve 
ede bühû fi’l-medî¼i’n-ne bevî (Tunus
1935), Müsâhe me tü’l-Æara viyyîn fi’l-
li šå hi’l-£ilmî bey ne’l-Ma³rib ve Tû nis 
(Kayrevan1379/1960), el-Mâzerî el-fa š¢h 
ve’l-mü te kel lim ve kitâbü hü’l-Mu£lim 
(Münestîr1968;Tunus1982), Â¦â rü’ş-
ŞeyÅ Mu ¼am med el-Beşîr el-İb râhîmî 
(İbrâhimî’ninelBe½âßirgazetesindeçı
kanmakalelerindenderlenmiştir[Cezair
1978]), ¬ikrâ mürûri ¦elâ¦ete £aşer šar-
nen £alâ teßsîsi’z-Zey tû ne (Tunus1400/
1979), et-Te cen nüs (Tunus1985), Bâr do: 
el-Mün te zeh ve medîne tü’l-me lik (Tu
nus1994), Üdebâßü sâlifûn (Tunus’taXII.
[XVIII.]yüzyıldayetişenondörttanınmış
şairveedibinhayatındanveşiirlerinden
örnekleriçerir[nşr.Tâhirb.Muhammed
eşŞâzelîenNeyfer,Beyrut2008]), el-Üs-
tûl fi’l-lu³a ve’l-edeb ve’t-tâ rîÅ (nşr.
Tâhirb.MuhammedeşŞâzelîenNeyfer,
Kartâc/Tunus2008), Dirâsât fî £ulûmi’l-
¼a dî¦ ve men he ci’l-mu¼addi¦în (nşr.
Tâhâb.AliBûserîhetTûnisî,Beyrut2009), 
el-Envârü’s-se niy ye min Åi lâli’l-Åu ¹a-
bi’l-cum£iy ye (nşr.MuhammedelAzîz
Sâhilî,Beyrut1432/2011).NeyferayrıcasûfîSîdîMuhrizb.HalefvetarihçiHammûdeb.AbdülazîzhakkındabirerkitapvedefalarcabasılanMenâsi kü’l-¼acadlıbireseryazmış,şiirlerinibirdivandatoplamış,okullardaokutulmaküzerehazırladığıAmmeveTebârekecüzlerigünümüzekadar700.000adettenfazlabasılmıştır.

Neşir:İbnKunfüz,el-Fâri siy ye fî me-
bâ di’d-dev le ti’l-¥af½iy ye (Tunus1968,
AbdülmecîdetTürkîilebirlikte);Alib.SâlimenNûrî,Tenbîhü’l-³åfilîn ve ir-
şâ dü’l-câ hi lîn £ammâ yeša£u le hüm 
mi ne’l-Åa¹aß ¼âle tilâve ti him li-ki tâ bil-
lâ hi’l-mübîn (Tunus1974;Kahire1986;
Beyrut1987);İbnÂşirelFâsî,el-Mür şi-

üyeliğineseçildiveNasrelMerzûk¢ilebirlikteanayasanınİslâmesaslarınauygunbiçimdehazırlanmasınaçalıştı.Busıradaanayasaya,“Tunusbirİslâmdevletidir”maddesininkonulmasınıteklifetti,ancaklaikliğisavunanlarbunakarşıçıkıncaonlarlaaynıgörüşteolanHabîbBurgibaortabiryolbularak1959anayasasına,“Devletindiniİslâm’dır”maddesikonuldu.DahasonrailkMilletMeclisi(19591963)veikidönem(1981,1986)TemsilcilerMeclisiüyeliklerineseçildi.Muhtelifvesilelerlebirçok İslâmülkesiyleFransaveAmerikaBirleşikDevletleri’neseyahatetti,düzenlenenbirçoktoplantıyakatıldı.Râbıtatü’lâlemi’lİslâmî’yebağlıMecmau’lfıkhi’lİslâmî’de,elMüessesetü’lvataniyyetü’tTûnisiyyeli’ttercümeve’ttahk¢kve’ddirâsâtveCem‘iyyetübeyti’lhikmegibikuruluşlardaüyeolarakönemlihizmetlerdebulundu.FasveTunus’taçeşitliödülvenişanlaraldı.4Aralık1997tarihindeTunus’tavefatetti.DahatalebelikyıllarındanitibarenFransızyönetiminekarşıbağımsızlıkmücadelesindeyeralanNeyfer,sömürgeyönetiminingüdümündekicemiyetleremukabilkurulanKuzeyAfrikaMüslümanÖğrencilerCemiyetiilediğerkültürelveedebîcemiyetlerdekiçalışmalarıylatanınmıştır.
1936’datalebelerarasındabirlikvedayanışmayısağlamak,dinîneşriyatyapmakveilmîtoplantılardüzenlemekamacıylakurulanCem‘iyyetü’zZeytûniyyîn’ingenelsekreterliğiniüstlenmiş,bucemiyet1938 yılındanitibarenülkeçapındaşubeleraçmıştır.1937’deHasanb.Îsâ’nınbaşkanlıkettiği,Cem‘iyyetü’şşebîbeti’zZeytûniyye’ninkuruluşundaönemliroloynamış,yine1936’daCem‘iyyetü’şşübbâni’lmüslimîn’inbaşkanlığınagetirilmiştir.Kültürveedebiyatınyaygınlaşmasıiçingazetecilikfaaliyetineönemvermiş,Fransızyönetimininbaskısıyüzündenfazlasürmeyen
el-Câmi£a (19371938)adlıedebiyatdergisininkuruluşuna,1953’tehaftalıkez-
Zey tû negazetesininçıkarılmasınaönemlikatkılardabulunmuştur.ÖmerŞâsiyeilebirlikteimtiyazsahibiolduğuveyazarlığınıdayaptığıbugazeteelHizbü’dTûnisîelcedîdpartisinidesteklemesisebebiyleikidefakapatılmış,1957’deüçüncüdefavenihaîolarakyayınıyasaklanmıştır.Tunus’taKur’anöğretmek,düzgünokunmasınısağlamakvehâfızlığıgeliştiripyaygınlaştırmak,mushafbastırmakgayesiyle
1968’dekurulanelCem‘iyyetü’lkavmiyyeli’lmuhâfazaale’lKur’âni’lKerîmad lıderneğinyöneticiliğinihayatıboyuncasürdürmüştür.Tunus’tamevcutKur’an
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zamlığı’nda1200rupigibiyüksekbirmaaşlaüstdüzeygörevlerdebulundu.BaşvezirI.SâlârCeng’in(MîrTürabAliHan) talebiüzerineüçyaşındaÂsafcâh(Asaf 

Jah) (VI)adıylaHaydarâbâdnizamıolanMîrMahbûbAliHan’ıneğitimiiçinyönetimedairyedirisâlekalemealdı.BugörevisırasındaaltıaydaKur’an’ıezberledi.Kur’anvetefsiraraştırmalarınayöneldi.I.SâlârCeng’inölümüyleŞubat1884’ te bugörevindenistifaederekDelhi’yeyerleşti.Annesinin ısrarıüzerine1888’deBicnôr’daikincibirevlilikyaptıysadabuevlilikuzunsürmedi.EtkilibirhatipolanNezîrAhmed18881905yıllarıarasındakırkdörtkonferansverdi(CemîlCâlibî,
IV,11361137).İngilizyönetimi22Haziran
1894’tekendisine“şemsü’lulemâ”pâyesiverdi.EdinburghÜniversitesitarafından
3Nisan1903’tehukukalanında,PencapÜniversiteside1910’daşarkiyataraştırmalarıalanındafahrîdoktoraunvanıileödüllendirdi.Kitaplarıvediğerbazıfaaliyetleriyleayrıcaparaödüllerialdı.NezîrAhmed3Mayıs1912CumagünüvefatettiveDelhi’dekiHâceBâk¢BillâhMezarlığı’nadefnedildi.Çocuklarınınçoğuküçükyaştaölmüş,kendisindensonrasadeceSekîneveSuğrâadlıikikızı,BeşîrüddinAhmedadlıbiroğlukalmıştır.NezîrAhmed’inyetiştiğiyıllardaBâbürlüDevletiensıkıntılıgünleriniyaşıyor,İngilizyönetimiisegittikçegüçleniyorveHindistan’ahâkimoluyordu.MisyonerlerinvebölgeyeeğitimöğretimiçingelenBatılıilimadamlarınıngençnesilüzerindebüyüketkilerigörülüyordu.NezîrAhmed,özellikleDelhi’deki öğrencilik yıllarındakendisinigelenekselmedresemollasıtipindenuzaktutmayaçalışmıştır.İslâm’laolanbağınımuhafazaetmeklebirlikteBatılılar’la arasına mesafe koymamış,kendisinidinadamlığındanziyadedevletadamlığınavebürokratlığahazırlamıştır.Dilveedebiyattakikabiliyeti,sosyalhayatavesiyaseteolanilgisionabuimkânıfazlasıylaveriyor,dinîkonulardaisesertdavranmamayaçalışıyordu(UDMİ,XXII,171). UrduedebiyatınınöndegelenbeşşahsiyetindenbiriolanNezîrAhmedmüslümanlarıniçindebulunduğupsikolojikezikliğibertarafetmekiçinklasikahlâkvenasihatkitaplarıyerineromanvehikâyelerletoplumunıslahınakatkısağlamış,ŞiblîNu‘mânî,SeyyidAhmedHanvediğerlerindenfarklıolarakhalkınherkesimiyleilgilenmiş,onlarakendidilleriveanlayışlarıilehitapetmiştir.Eserlerindedinî,ahlâkî,içtimaîvesiyasîkonulargüncelhayatınakışınauygunbiçimdeelealınıpişlenmiş

MevlevîSaâdetAlimedresehocasıydı.NezîrdörtyaşındaikenBicnôrşehrinegöçettiler.İlkeğitiminibabasındanaldı.Kısabirsüreokulagönderildiysedebabasıonuözelolarakeğitmeyebaşladı.Farsça’yıçokçabuköğrendi.DokuzyaşındanitibarenağabeyiAliAhmedilebirlikteMevlânâAbdülalîmNasrullahHanHorcevî’denüçyıldersokudu.1842’deDelhi’yegiderekaynızamandaDelhiKolejihocasıolanMevlevîAbdülhâlik’tandersalmayabaşladılar.Yi neağabeyiilebirlikteOcak1846’dadöneminöndegelenöğretimkurumuDelhiKoleji’ninArapçabölümünegirdive1854’te burayıbitirdi.Babasının ısrarıüzerinekolejinİngilizceprogramınakaydolmadı,MünşîAbdullahHan’danbaşlangıçdüzeyindeİngilizceöğrendi.1851yılıbaşındaDelhiKoleji’ndeikenhocasıAbdülhâlik’ınoğluMevlevîAbdülkådir’inbüyükkızıileevlendi.Delhi’dealdığıözelveresmîeğitimonunheraçıdangelişmesinisağladı.Buradakihocalarıarasında,UrdudiliveHintİslâmdüşüncesibakımındançokönemlibirşahsiyetolanRamChandra(Ramc han

dra)veMevlevîMemlükAliNânevtevîgibiisimlerbulunuyordu.HinduikenhıristiyanolanRamChandra’nınetkisiylebirdönemHıristiyanlığamerakduyduğukendiifadelerindenanlaşılmaktadır(CemîlCâlibî,IV,
11131114). NezîrAhmed,DelhiKoleji’ndeokumuşolmasınıçokönemsemiş,aksihaldekendisinindebirkısımdargörüşlü,katımedresehocalarıgibikalacağınısöylemiştir(SâlihaAbdülhakîmŞerefed
din,s.411412;ayrıcabk.Oesterheld,The
DelhiCollege, s. 299324).Eylül1854’tePencapeyaletindekiGucerât’abağlıKuncâhkasabasındaBâbürlüDevleti’netâbiresmîbirokuldamüderrisolarakgörevebaşladı.İkiyılsonraUttarPradeşeyaletiKanpûrşehrindeeğitimmüfettişyardımcısıoldu.1857’dekibağımsızlıksavaşındaDelhi’dekaldıveİngilizler’in yönetime hâkim olmasıylaİngilizler’ebağlı ilkresmîgöreviolarakİlâhâbâd’da(Allahâbâd)eğitimmüfettişyardımcılığınagetirildi.18581859’daİngilizce’sinigeliştirdi.18601861yıllarındabirekiplebirlikteIn di an Pe nal Co deadlıkanunuTa£zîrât-ı HindadıylaUrduca’yaçevirdivekanunmetnindeilmîtashihlerdebulundu.Girdiğiimtihandabirinciliğikazanıncakuzeybatıeyaletimaliyeidaresinegirdive1863’teKanpûr’a,ardındanGorakpûr’atahsildaryardımcısı(de puty 

col lec tor)olaraktayinedildi.Busongörevidolayısıylakendisinden“Deputy/DiptiNezîrAhmed”diyesözedildi.27Nisan
1877’deotonomHaydarâbâdDekkenNi

dimyazmış,SüleymanMa‘tûkerRifâî’ninneşrehazırladığıEbü’lKåsımİbnRıdvânelMâlekî’yeaiteş-Şü hü bü’l-lâmi£a fi’s-
siyâse ti’n-nâfi£a (Beyrut2002)adlıeserigözdengeçirmiştir.
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ÿAhmetÖzel

– —NEZÎR AHMED DÝHLEVÎ
( نذير أحمد دهلوى )

Mevlevî Diptî Ne zîr Ahmed Dihlevî

(1830-1912)

Hintlidevletadamý,
Kur’anmütercimi,edipveþair.

˜ ™

6Aralık1830’daUttarPradeşeyaletininBicnôrşehrinebağlıReharköyündedoğdu.1833’tedoğduğubilgisiyanlıştır(İfti
hârAhmedSıddîk¢,s.2122;UDMİ,XXII,
171).İlimvetasavvufehliolanailebüyükleriarasındaŞeyhAbdülkuddûsGengûhî’ninhalifesiŞeyhAbdülgafûrA‘zampûrîde(ö.985/1577)bulunmaktadır.Babası


