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Son Osmanlı vak'anüvisi,
devlet ve fikir adamı.
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İstanbul'da doğdu. Tophane-i Amire
Muhasebe Kalemi mümeyyizlerinden
Hasan Efendi'nin oğludur. İlk tahsilinden sonra Eyüp Rüşdiyesi'ne , ardından
Mekteb-i Sultaniye girdi; 1873'te buradan mezun oldu. Sırasıyla Mahrec-i Aklam-ı Şahane. Mekteb-i Sultani ve Darülmuallimin'de tarih-coğrafya öğret
menliği, Mekteb-i Mülkiye'de müdürlük
yaptı. Uzun ve başarılı eğitim hayatı boyunca birçok nişan ve madalya ile mükafatland ı rıldı. ll. Meşrutiyet'in ila n ın 
dan sonra ayan azası. 1907 ve 1909'da
iki defa Maarif nazırı oldu. Asıl şöhre
te, 1909 yılından 1 Kasım 1922'ye, yani saltanatın ilgasına kadar yürüttüğü
vak'anüvislikle kavuştu. Böylece Osmanlı Devleti'nin son resmi devlet tarihçisi
oldu. 1918'de bir ara Evkaf nazırlığı
yaptı. Cumhuriyet'in ilanından sonra İs
tanbul'dan ikinci devre milletvekili seçildi. 18 Şubat 1925'te Ankara'da öldü;
mezarı Edirnekapı dışında Otaktepe aile

rulan Tarih-i Osmani Encümeni'nin baş
kanlığını yapmış , bu kurulun yayın organı olan Tô.rfh-i Osmô.nf Encümeni
Mecmuası'nda çeşitli makaleler yayım
lamıştır . Bazı gazetelerde neşredilen
yazı larını Tô.rih Musô.habeleri (İstanbul
1339) adı altında top l amıştır. Vak'anüvisliği sırasında yazdığı ve 1908-1918
yılları arasında cereyan eden olayları ihtiva eden Vekayi'nô.me adlı eserini ise
yayımlamamıştır. Bu eser dönemin politikasına uygun biçimde kaleme alın
mıştır. Halbuki uzun süre devlet hizmetinde bulunan ve birçok olayın yakın şa
hidi olan müellifın. devrin tarihine ışık
tutacak pek çok konuya açıklık getirmesi beklenirdi. Eser Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'ndedir (nr. 542). Müellif ayrıca Lutif Tarihi'nin VIII. cildini genişleterek neşretmiştir. Diğer eserleri
şunlardır: Fezleke-i Tô.rfh-i Düvel-i
İslô.miyye (istanbul 130 ı); Tô.rfh -i Devlet-i Osmô.niyye (İstan bul 1309-13 12,
1315- 13 18); Tô.ri'h-i Asr-ı Hô. zır; Harb-i
Hô.zırın Menşei (İstanbul 1334); Fezleke-i Tô.rfh-i Devlet-i Osmô.niyye (İs
tanbul 1315) Tô.rih Musô.habeleridaha
sonra yeni harflerle de birkaç defa basılmıştır.

kabristanındadır.

Abdurrahman Şeref. resmi görevleri
yanında telif faaliyetlerinde de bulunmuş , çoğu ders kitabı mahiyetinde birçok eser kaleme almıştır. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nin ve 27 Kasım 1909'daki ku-
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Asyüt vilayetinde doğdu. Haorada tamam l adı ve temel öğ
renimini de Asyüt'ta yaptıktan sonra
ailesinin İskenderiye'ye yerleşmesi üzerine İskenderiye Din Enstitüsü'ne (Ma' hedü ' I-İske nderiyyeti 'd-dini) girdi ( 191 Ol
Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi'ni
1926'da bitirdi. Bir süre Asyüt ve Kahire din enstitülerinde öğretmenlik yaptı.
1933'te Şeriat Fakültesi'ne hoca oldu;
iki yıl sonra da bu görev uhdesinde kal-

fızlığını

Abdurrahman
Tae

mak üzere Fetva Kurulu (Lecnetü'l-fetva)
Hanefi mezhebi üyeliğine getirildi.
1936'da Ezher tarafından Sorbon
Üniversitesi'ne gönderildi; orada hazır
ladığ ı "Babilik ve İslam" konulu tezi ile
felsefe ve dinler tarihi doktoru unvanını
aldı Paris dönüşü yine Ezher'deki hocalığa ve Fetva Kurulu üyeliği görevine
devam etti; bunu çeşitli idari görevler
takip etti. Abdurrahman Tae aynı zamanda ilmi araştırmalardan da geri
durmuyordu. Bu arada hazırladığı "esSiyasetü'ş-şer'iyye" adlı teziyle Cemaatü
kibari'l-ulema üyeliğine hak kazandı
( 1951 ı Bir süre Aynişems Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği ve
Anayasa Komisyonu üyeliği yaptıktan
sonra Ezher şeyhliğine tayin edildi
(1954) Ezher'e eğitim ve yönetimle ilgili
yeni düzenlemeler getirdi. Mısır dışın
dan gelen öğrenciler için yurtlar yaptır
dı. 1958'de Mısır ve Suriye'nin birleş
mesiyle Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulunca bakan olarak hükümette görev
aldı. 1963'te Arap Dil Akademisi (Mecmau'l -lugati'I-Arabiyye) ve daha sonra
Ezher İslami Araştırmalar Akademisi
(Mecmau'l-buhOsi'I -İslamiyye)

üyeliğine

getirildi. 12 Nisan 1975'te vefat etti.
Eserleri. el-AJ:ıvô.lü 'ş - şal]şiyye fi'ltıkhi'l -İslô.mf (Kah ire 1955); es-Siyô.setü'ş-şer ciyye; lfükmü'r-ribô. fi'ş-şerf
cati 'l-İslô.mi yye ; Şerikô.tü't-te,mfn min
vi ch eti
nazari 'ş-şerf c ati'l-İslô.miyye.
Son iki eser Mecmau'l-buhüsi'I-İslamiy
ye'nin yedinci yıllık kongresine sunduğu
bildirilerdir idiğer eserleri ve araştırmala
rı için bk. Ali Abdülazfm, Meşfl]atü'IEz
her, ll , 165- 177).
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