
1920'1i yılların sonlarında vefat ettiği 
tahmin edilen Ferid Bey'in kabrinin ne
rede olduğu tesbit edilememiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnülemin. Son Hattat/ar, s. 778; "Ferid Bey 
!Mustafa)", ist.A, X, 5674. 
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Muhammed Ferld Vecdl 
(1878 -1954) 

Mısırlı ilim ve fikir adamı. 
_j 

1878 yılında İskenderiye ' de dünyaya 
geldi. 1875 veya 1876'da doğduğu da 
söylenir. İlk ve orta öğrenimini İskende
riye 'de yaptı. On altı yaşında iken baba
sının memur olarak tayin edildiği Dim
yat'a gitti. Burada yörenin seçkin alim
lerinin dini sohbetlerine katıldı ve dini 
konulara ilgi duymaya başladı. Üç yıl son
ra Süveyş ' e geçti; kısa sürede Fransızca 
öğrendi. Orta öğreniminden sonra res
mi öğrencilik yapmadan dini ve içtimai 
ilimlerde kendini yetiştirdi. Batılılar' a İs
lam dinini tanıtmak amacıyla önce Fran
sızca olarak yazıp ardından el-Felseie
tii'l- hakka i i beda ' i <n- ek van adıyla 
Arapça'ya çevirdiği bir risaleyi genç ya
şında yayımiadı (ı 895) Aynı yıl içinde yaz
dığı Tatbi~u 'd-diyaneti 'l-İslamiyye cala 
nevamisi 'l- medeniyye adlı eseriyle ilim 
çevrelerinde tanınmaya başladı. Bir yıl 

sonra el-f[ayat dergisini çıkardı. Bu sı

rada el-Liva' ve el-Mü'eyyed gibi ga
zetelerde yazılar yazdı. 1901 'de ünlü ki
tabı el-Hadi~atü 'l-fikriyye ve Kasım 

Emin 'in görüşlerine reddiye olarak el
Mer 'etü 'l-müslime adlı eserlerini yayım
ladı; ardından el-İslam t i caşri'l- c ilm 

Ferid Vecdi 

ve Saivetü 'l- ci rfan i i teisiri'l-Kur'dn ' ı . . 
yazdı. Ayrıca Fransızca Larousse 'tan ve 
Arapça ansiklopedilerden faydalanarak 
Kenzü'l- c ulı1m ve'l-luga'sını hazırla
dı. 1905 'te Kah i re 'ye gitti ve tasarladı
ğı yayımları gerçekleştirebiirnek için bir 
matbaa kurdu. Bir yıl sonra el-f[aya t 
dergisini İslami ve felsefi bir muhteva 
ile yeniden yayın hayatına soktu. Abbas 
Mahmüd ei-Akkad ile birlikte ed-Düs
t ı1r gazetesini çıkardı ve bunu birkaç yıl 
devam ettirdi. Kısa zamanda Mısır' ın 

önemli bir ilim ve fikir adamı haline ge
len Ferid Vecdi, Cemaleddin-i Efgani ve 
Muhammed Abd u h 'un etkisinde kala
rak yazdığı yazılarla ün ünü İslam alemi
ne yaydı. 1918 yılında tek başına Da 'i
retü 'l-macdriii'l-~ami'l- cişrin adlı meş
hur ansiklopedisini tamamladı. Bundan 
sonra el-Ehram, el-Mul{tetai, el -Hilal, 
el-Cihdd, el-Beridü 'l-İslami gibi ga
zete ve dergilerde materyalizmin tenki
dine, aklın ve bilimin üstünlüğüne dair 
kaleme aldığı yazılarla ilim ve kültür fa
aliyetlerine devam etti. 1933'te önce
den Nı1rü '1- İslam adıyla çıkarılan Me
celle tü '1-Ezher dergisinin yöneticiliğine 
getirildi. 1952 yılına kadar bu görevi yü
rüttü. Bu devrede 500'e yakın makale 
yazdı. Yazılarında din ve bilimi uzlaştır

maya, İslam düşüncesini yeniden can
landırmaya çalıştı . Hayatının son iki yılı 

nı münzevi bir şekilde geçiren Ferid Vee
di Kahire'de vefat etti. 

Ferid Vecdi felsefe. kelam ve tefsir ala
nındaki eserlerinin yanı sıra el- Vecdiy
ya t adlı "makamat" türü hikayeleriyle 
Arap edebiyatında da önemli bir şahsi
yet kabul edilir. Bir taraftan çağdaş İs
lam düşüncesini ilim ve akıl temeline da
yandırmaya çalışıp yenilikçi hareketin 
öncüleri arasında yer alırken diğer ta
raftan hem genel anlamda İslam alemi
ni etkisi altına alan materyalist felsefe
ye karşı , hem de Fi'ş- Ştri'l- cahili adlı 
eserinde Kur'an' ın i ' cazına itiraz eden 
Taha Hüseyin ile kadının statüsünün çağ
daş Batılı değer yargıianna göre belir
lenmesi gerektiğini ileri süren Kasım 

Emin'e karşı Kur 'an ' ın üstünlüğünü ve 
İslam ' ın kadına bakışİnı savunup yaziaş
mayı reddeden bir çizgi takip etmiştir. 

İslam dininin evrenselliği, İslam mede
niyetinin Batı medeniyetinden üstün 
oluşu , ruhani alemin varlığı , materyaliz
min çelişkileri ve ilimle din arasındaki 
uyum konuları üzerinde önemle duran 
Ferid Vecdi, İslamiyet ' in akıl ilkelerine 
göre anlaşılması ve alimierin yorumları 
vasıtasıyla dine yapılan ilavelerin ayık-
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lanması gerektiğini bazan aşırılığa ka
çacak derecede hararetle savunmuştur. 
Ona göre müslümanların içine düştüğü 
içtimai ve siyasi zayıflığın sebebi, ilim
den uzaklaşıp atalarından aldıkları mi
rası aynen taklit etmekle yetinmeleri, 
nasları mezhepçi bir yaklaşımla te 'vile 
tabi tutmalarıdır. Esasen ilim öğrenme
yi emreden dinin ilimle çatışması müm
kün değildir. Ne kadar ileri merhaleler 
katedilirse edilsin ilim insanı ruhen hu
zura kavuşturmada asla dinin yerini ala
maz (e l -islam, ı . 4, 29-32; ll . 320-32 ı . 33 ı -

332) Ancak gerçek din, insanın selim ya
ratılışına paralel evrensel ilkeler içeren ve 
hurafelere yer vermeyen İslamiyet ' tir. İs
lam ' ın farklı dillere, ırkiara ve kültürle
re mensup milletlerce kabul edilmesi ve 
kısa zamanda dünyanın her tarafına ya
yı lması da bunu göstermektedir. 

Son devir müfessirleri arasında zikre
dilen Ferid Vecdi Kur 'an-ı Kerim 'i tefsir 
ederken alimlerce üzerinde ittifak edi
len manaları tercih etmiş, nüzül sebep
lerini ve nesih faktörünü dikkate almak
la birlikte modern ilmin verileriyle ka
nıtlanamayacağı düşüncesiyle mücizele
re ve ahiret konularına ilişkin ayetleri 
müteşabih kabul etmiş, bazı ayetleri il
mi bir kanun zannettiği evrim teorisine 
uygun olarak te'vil etmiş, bu arada Dozy 
ve Cariayi gibi Batılı yazarların Kur'an'ın 
üs!Qbuna dair itirazlarını da reddetme
ye çalışmıştır (Mukaddimetü' I -Musha{i ' l

mü{esser, s. 6-7,91-94, 133- 134; Mustafa 
Sabri Efendi. 1, 169 - 170; IV. 5, 4 ı 0-4 14). 
Ferid Vecdi İslam aleminde yaygın ta
sawufi anlayışı da eleştirmiştir. Ona gö
re nitelikleri Kur 'an'da ve sahih hadis
lerde belirtilen veli. elinden geldiğince 

ilahi emirlere uymaya çalışan mürnin
den ibarettir. Süfilerin velilik ve buna 
bağlı tevessül anlayışları konusunda nas
larda açık bilgiler bulunmayıp bunlar İs
lam'ın bünyesine sonradan dahil edil
miştir (el - İs lam, ll , 339-346) 

Ferid Vecdi'nin asıl meşhur olduğu alan 
kelam ilmidir. İtikadi konularda akli de
liller kullanan Ferid Vecdf, muhtemelen 
pozitivist ilmi atmosferin etkisiyle iman 
esaslarını duyu verilerine dayanan delil
lerle kanıtlamaya çalışmış, klasik şekliy
le yetersiz bulduğu kelam ilminde mo
dern ilimiere paralel olarak yenilikler 
yapmak istemiştir. Fikri mücadelelerin
de daha çok materyalizmin tenkidi üze
rinde duran Ferid Vecdi, müslümanların 
mezhep taassubuyla oluşan inançlardan 
kurtulmadıkça itikadi ve içtimai prob
lemlerini çözemeyeceklerine inanmıştır. 
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Onun dikkat çeken itikadi görüşleri şöy
lece özetlenebilir: 

1. Ulühiyyet. Her insan Allah'ın varlığı
nı fıtri ve zaruri bir şekilde bilebilir. Zira 
illiyet ilkesini bütün varlığa uygulayan 
herkes Allah ' ın varlığına ulaşır. O'nun 
varlığına inanmayanların illiyet ilkesini 
reddetmeleri gerekir: bu ise ilmi inkar 
etmekle aynı anlama gelir. Bilim ilerle
dikçe evrendeki düzenin aşkın bir bilgi 
ve kudretin eseri olduğu daha kesin bir 
şekilde anlaşılacağından Allah'ın varlı

ğına dair mantıki deliller pekişecektir. 
İlahi sıfatıarın mahiyeti konusunda akıl 
yürüterek bir sonuca varmak oldukça 
zordur. Nitekim Kur'an-ı Kerim insanla
rın bu noktada yetersiz olduğunu haber 
vermiştir. Bununla birlikte Ferid Vecdi 
sıfatlar konusunda tenzih ilkesini akla 
daha yatkın görür (DM, ı . 481-507, 526 ; 
el·İslam, ı. 32 ; ll , 247-253, 307) 

Ferid Vecdf'ye göre materyalistterin 
isbat-ı vacib delillerine yaptıkları itiraz
ların ilmi bir değeri bulunmadığı gibi 
kendi felsefelerini kanıtlayan ciddi de
lilleri de yoktur. Zira onlar cansız mad
deden hayatın çıkmasına. insanlarda var 
olan düşünme. bilgi üretme. sevme, öf
kelenme gibi gayri maddi özelliklerin 
kaynağını ve evrende hakim olan kanun
ların koyucusunu maddeye dayandırma
larına makul bir açıklama getirememiş
lerdir. Varlığın kaynağını maddeye da
yandırma fikri yeni gelişmeler karşısın
da da hiçbir değer taşımamaktadır. Zi
ra Avrupa'da yapılan psikolojiye dair 
araştırmalar ve herkesin gözü önünde 
gerçekleştirilen ruh çağırma eelseleri bü
tün varlığın maddeye indirgenemeyece
ğini, madde ötesi alemierin de mevcut 
olduğunu kesinlikle kanıtlamıştır (DM, ı. 

507-5 ı 7; el·İslam, I. 364-378, 425-435) 
Ferid Vecdi, materyalizmi eleştirmesine 
karşılık evrim teorisinin esasını teşkil 

eden "tabii ayıklama" fikrini Kur 'an'a 
uygun bulmuş ve bazı ayetleri bu görü
şü teyit eden deliller arasında zikretmiş
tir (Mustafa Sabri Efendi , ll , 280). 

2. Kulların Fiiileri ve Kader. Ferid Vecdi 
ayetlere dayanarak ilahi iradenin, dola
yısıyla kaderin mutlak geçerli olduğunu 
kabul etmekle birlikte kaderle insanın 
sorumluluğunu bağdaştırmanın güçlü- . 
ğünü de görmektedir. Ona göre bu güç
lük ilahi irade ve takdirle insanların fi
illeri arasındaki ilişkinin mahiyetini. ahi
ret hayatı ile insanın bu dünyadaki fiil
Ieri arasındaki münasebetin esasını, ay
rıca varlık ve olayların teşekkülüne dair 
nizamın hakikatini bilmenin imkansız-
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lığından kaynaklanmaktadır (Mukaddi· 
metü ' l·Mushafi'l-müfesser, s. 138; Fehd 
b. Abdurrahman er-Rümi, l, 536-539). 

3. Nübüvvet. Peygamberliğin gerçekli
ği ve vahyin imkanına dair akli delillerin 
bulunduğunu kabul etmekle birlikte Fe
rid Vecdi, çağımız insanının deneysel ka
nıtlara önem verdiğini dikkate alarak 
peygamberlik ve vahyin bu yoldan da 
kanıtlanması gerektiğini düşünür. Nite
kim hayvanların döllenme, üremı;!, bes
lenme gibi işlevleriyle ilgili olarak yeter
li ölçüde bilgilerle donatılmış oldukları 
müşahede edilmektedir. Bu bilgilerin 
onlara akıl ve duyular dışında bir yolla 
geldiğinde şüphe yoktur ve bu yol da il
hamdır. Materyalistterin bu tür bilgileri 
içgüdüye dayandırmatan sonucu değiş
tirmez. insanlar içinde yüksek bir ruhi 
melekeye sahip olanlara da ilham yo
luyla bilgiler gelmesi mümkün ve vaki
dir. Nitekim Eflatun, Voltaire, Victor Hu
go gibi eski ve yeni bazı düşünürler, da
hilerin sıradan insanlardan farklı olarak 
akıl ve duyuların etkisi dışında aniden 
gerçekleşen bir sezgi veya ilhamla bazı 
bilgilere eriştiklerini kabul etmişlerdir. 

Ferid Vecdf'ye göre dahilerdeki bu özel 
bilgilerin kaynağı da madde ötesi alem
dir. Böyle bir alemin varlığı ruh çağırma 
celselerinde tecrübi olarak kanıtlanmış
tır. Zira bu celselerde, adı ne olursa ol
sun madde dışı bazı varlıklarla irtibat 
kurulduğu görülmektedir. Bütün bun
lar, insanlar arasında Allah'tan vahiy al
maya elverişli olan yüksek ruhi merte
beye sahip bir zümrenin bulunabilece
ğini ve bunların da nebi veya resul diye 
adlandırılan şahsiyetlerden oluştuğunu 

gösteren hissi delillerdir (es·Sfretü'l·Mu· 

f:ıammediyye, s. 45-67, 84). 

Ferid Vecdi, gençlik dönemlerinde mo
dern ilmin verileriyle doğrulanamadık
ları gerekçesiyle müdzelere dair nasları 
te'vil etmekle birlikte daha sonra kale
me aldığı bazı eserlerinde yüksek ru
hi güce sahip bulunan peygamberlerin 
maddeye tesir edebileceklerini belirte
rek mucizeleri mümkün görmüş, hak
kında kesin nas bulunmadığı için isra 
ve mi'racın bedenen değil ruhen vuku 
bulduğunu savunmuştur (el·İslam, ı. 376-
382 ; Mulcaddimetü '1· Muşhafi' 1· mü{esser, 
s. 132). Ona göre Hz. Peygamber'in nü
büwetine ilişkin en büyük delil, önce 
Arap toplumunda, ardından da başka 
milletlerde kısa zamanda büyük bir si
yasi ve içtimal inkılabın gerçekleşmesi
ni sağlayan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın 
i'cazını kanıtlayan en güçlü delil de bu 

inkılabı gerçekleştiren zengin muhteva
sı ve evrensel tesiridir (el-islam, ı. 339-
340; ll, 78-80). Hz. Peygamber'in bütün 
insanlara hakka ve doğruya uymayı, sab
retmeyi, yeryüzünde bozgunculuk yap
maktan sakınmayı, sevgi ve yardımlaş
ma gibi üstün ahlaki erdemlerle bezen
meyi, kötülüklerden arınmayı tavsiye et
mesi ve bu öğretilere dayalı bir toplum 
düzeni kurması onun gerçek peygamber 
olduğunun diğer delilleridir (es·Sfretü 'l· 
Muf:ıammediyye, s. ı29-138, 322). 

4. Ahiret. Bütün semavi dinler ahiret 
aleminin varlığında müttefik olup insan
ları bu aleme karşı hazırlıklı olmaya da
vet etmişlerdir. Eğer yapılan arnelierin 
karşılıklarının verileceği bir ahiret alemi 
olmasaydı bu davetierin bir anlamı kal
mazdı. Ferid Vecdi, zaruriyyat-ı diniyye
den olan ahiretin ispatı konusunda Arap 
müellifleri içinde en çok eser telif eden
lerden biri olduğunu söylemesine rağ
men Mustafa Sabri Efendi onun ölüm
den sonra dirilişi önce inkar edip buna 
ilişkin nasları te'vile tabi tuttuğunu, an
cak daha sonra sanki sadece ruhani di
rilişe inanır göründüğünü iddia etmiştir 
(Mev~ıfu 'l·ca~l ve'l·calem, ı, ı56; lV, 209, 
453) 

XX. yüzyılın ilk yarısında dine karşı ya
pılan tenkitleri, Batılı ilim adamları ile 
düşünürlerin görüşlerinden faydalana
rak cevaplandırmaya çalışan Ferid Vee
di dini düşüneeye dinamizm kazandıran 
bir şahsiyettir. Dinle ilmi ve aklı uzlaş
tırmaya çaba sarfetmesine rağmen iti
kadi problemlere rasyonel bir yaklaşım
dan ziyade onları sensüalist bir anlayış
la çözmeye gayret etmiş, yani dini göz
lem ve deneyi esas alan metotlarla te
mellendirmek istemiştir. Ferid Vecdi, 
Cemaleddin-i Efgani ve Muhammed Ab
duh'un öncülüğünü yaptığı yenilikçi akı
mın içinde yer alarak özellikle mater
yalizme karşı mücadele vermiş, bu se
beple de ilim adına ileri sürülen teorile
rin etkisinde kalmıştır. Evrim teorisinin 
Kur'an'la uyuştuğunu kanıtlamaya ça
lışması da bunu göstermektedir. Şarki
yatçılar tarafından islamiyet'e yönelti
len tenkitleri cevaplandırıp İslam'ın ye
niliklere açık bir din olduğunu savunma
sıyla da dikkat çekmiştir. Ferid Vecdf'
nin görüşleri islam aleminde yankılar 
uyandırmış : Abbas Mahmud ei-Akkad, 
Muhammed Ahmed ei-Gamravi, Muhib
büddin el-Hatib, Muhammed Hüseyin 
Heyket ve Muhammed Tevfik Ahmed gi
bi çağdaş Mısırlı alimler üzerinde etkili 
olmuştur. 



Ferid Vecdi, başta Mustafa Sabri Efen
di olmak üzere çeşitli alimlerce tenkit 
edilmişti r. Bu tenkitler daha çok, Türki
ye'deki inkılapları ve Batılılaşma hare
ketlerini kesin bilgi sahibi olmadan tas
vip etmesi, Batı'da yürütülen ruh çağır
ma faaliyetlerine önem vermesi, dini me
tinleri kanıtlanmamış ilmi teorilerin ışı 

ğında yorumlaması. pozitivist atmosfe
rin etkisiyle hissi müdzeleri inkar etme
si, materyalizmi reddederken pozitivist 
metottan hareket etmesi, aklen imkan
sız görünen hususları mümkün hale ge
tirebileceğine inanacak derecede bilime 
güvenmesine karşılık dinin haber verdi
ği bazı hususları imkansız kabul etmesi 
ve ilmin sınırlarını neredeyse dini de içi
ne alacak şekilde genişletmesi gibi nok
talarda toplanmaktadır. 

Eserleri. A) Tefsir. 1. el-MusJ:ıafü'l-mü

fesser (Kahire 1377). Müfessirlerin icmaı
nın bulunduğu görüşlere dayanılarak 

hazırlanmış, üslübu sade, muhtasar bir 
tefsirdir. 2. Şafvetü '1- 'irfan if tefsfri'l
~ur,an (Kahire 1903). Kur'an tarihi hak
kında geniş bilgiler ihtiva eden eser Mu
kaddimetü 'l-MusJ:ıaii 'l-müfesser adıy

la da bilinir. 3. el-Edille tü '1- 'ilmiyye 
'ala cevazi tercemeti'l-~ur,an (Kahire 
1936) 

B) KeMm. 1. el-Ifadf~atü'l-fikriyye 

if isbôti vücı1di'llah bi'l- berahfni't- ta
btlyye (Kahire 1318/ 1901) Da,ire.til'l
ma'arif'in "Allah" maddesi içine derce
dilen eser, Mehmed Akif Ersoy tarafın
dan Hadika-i Fikriyye adıyla Türkçe'
ye çevrilerek Sırat-ı Müstakfm'de ya
yımlanmıştır (11 / 27-48 11 324 -13251) . 2. 
el-İslam if 'aşri'l- 'ilm (I-111, Kahire 1318/ 
190 ı ; 1-11, Kah i re 1350/ 1932ı. insanın 
mahiyeti. Hz. Peygamber'in şahsiyeti, 

Kur'an-ı Kerim'in i'cazı. islam ' ın haki
kati, keramet ve harikulade olaylar, İs
lamiyet ve Batı medeniyeti gibi konuları 
ihtiva eder. 3. el-İslam dfnü 'l-mede
niyye (Kahire 1316/ 1899) el-Medeniy
ye ve'l-İslam, Tatbfku 'd- diyaneti'l
İslômiyye, el-İslôm dı"nü'l- 'ilm ve'l
medeniyye adlarıyla da bilinen eser. Ab
dullah Babi tarafından Diyanet-i İsla
miyye'nin Kavaid-i Medeniyyeye Tat
biki veya Burhan-ı Satı' (Kazan 1904). 

. Kadir Zakiri tarafından da Medeniyyet 
ve İslam (Kazan 1 908ı adıyla Türkçe'ye 
tercüme edilmiş, ayrıca Urduca ve Fars
ça 'ya da çevrilmiştir (Muhammed Ta ha 
ei-Haciri. Mecelletü ' l · ma'hedi'l-bu/:tü.ş, s. 
417) . 4. el-İslam dfnü'l-hidaye ve 'l-ıs
laJ:ı (Kahire 1940). Din, vahiy, insanların 
dine olan ihtiyacı, İslam şeriatı gibi ko-

nuları ihtiva etmekte olup el-İslam df
nün l]alid adıyla da bilinir. Eser Tahir 
et-Tınahi tarafından yeniden düzenle
nerek neşredilmiştir (Kahire 1962) s. el
Mer'etü'l-müslime (Kahire 1319/ 1902ı 
İslam 'ın kadına bakışını tenkit etmek 
amacıyla Kasım Emin tarafından yazı
lan el-Mer, etü'l- cedfde adlı esere red
diyedir. Mehmed Akif Ersoy eseri Müs
lüman Kadını adıyla Türkçe'ye çevirmiş 
(istanbul 1325), bu tercüme ayrıca Sırat - ı 

Müstakfm'de de yayımlanmıştır (1 / 3-
19 113241 ı 6. Na~dü Kitôb Fi'ş- Ştri'l
cahilf. Kur 'an'daki kıssaların hayali ol
duğunu, ayrıca Arap edebiyatma dair 
kaynaklarda Cahiliye devrine nisbet edi
len şiirlerin bu döneme ait olmadığını 
iddia eden Ta ha Hüseyin'in Fi'ş- Ştri'l
cahilf adlı eserine reddiyedir. Her iki eser 
bir arada yayımlanmıştır (Kahire 1926). 
7. es- Sıl e tü '1- M uJ:ıammediyye. Çeşitli 

gazete ve dergilerde yayımlanan ve Mu
hammed Receb Beyyümi tarafından bir 
araya getirilen makalelerinden oluşmuş
tur (Kahire 1993). 8. Lord Kromer ve'l
İslam (Kahire 1326/ 1908) İslam'ın içti
mal ve siyasi bir nizarn kurmaktan mah
rum olduğunu iddia eden müsteşrik Lord 
Kromer' e reddiyedir. 9. Setfrü ·ı- İslam 
ila sa 'iri'l- a~vam (Ka hi re 1907) Dünya 
çapında düzenlenen bir kongrede İsla
miyet'i tanıtmak amacıyla sunduğu teb
liğdir. Bu tebliğ. Hüsnüzade Ahmed Ce
mal tarafından Türkçe'ye çevrilerek Sı
rat-ı Müstakfm'de yayımlanmıştır (1 / 
17-19, 22 -24113241) 

cı Felsefe. 1. 'Alô At]ali'l-me?hebi'l
maddf ( Kahire 1921 l Materyalizmin ten
kidine dairdir. 2. Mecmı1 'atü 'r-resa 'i
li'l- felsefiyye (Kah i re 1916) Materyalizm 
ve spiritüalizm gibi felsefi akımların gö
rüşleriyle ilgili olup eserde materyalizm 
eleştirilmiştir. 3. el-Felsefe tü '1- hakka 
if beda'ti'l-ekvan (Kahire 1 3 1 3). İn~~n 
fizyolojisinin ilginç yanları. hayvanlar
la bitkiler alemindeki şaşırtıcı tezahür
ler ve bunların Tanrı ' nın varlığına delil 
oluşları gibi konuları ihtiva eden bu ri 
sale Halil Nimetullah tarafından Felse
fe-i Hakka ·adıyla Türkçe'ye çevrilerek 
Sırat-ı Müstakfm'de yayımlanmıştır (1 / 

'6-9113241). 

D) Ansiklopediler ve Edebi Eserler. 1. 
Kenzü'l- 'ulı1m ve'l-luga (Kahire 1905-
1916ı Mısır ' da orta dereceli okullarda 
ders kitabı olarak okutulmuş ansiklo
pedik bir eserdir. 2. Da' iretü '1- ma' ari
in- ~arni'l- 'işrfn. Müellifinin belirttiği
ne göre, Kenzü'l- 'ulı1m ve'l-luga'nın 
büyük ilgi görmesi üzerine bu alandaki 
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boşluğu doldurmak amacıyla muhteva
sı daha geniş olan bu eseri tek başına 
telif etmiştir. Dini, felsefi. coğrafi ve iç
timai ilimlerle dil konusuna ilişkin mad
deler ansiklopedinin büyük çoğunluğu
nu teşkil eder. Eserdeki bazı maddeler 
oldukça uzun olup yeterince araştırıl

madan ve bazan tek kaynağa dayanıla
rak yazılmıştır. On cilt olan ansiklopedi 
ilk defa 1910-1918 yıllarında Kahire'de 
yayımlanmış, daha sonra da iki baskı
sı yapılmıştır (Kahire 1923-1925; Beyrut 
1971) Muhammed Hüseyin Heykel. çağ
daş ansiklopedilerin birçok müellif ta
rafından hazırlandığını belirterek Da 'i
retü '1- ma 'arif' i ilmi açıdan yetersiz bul
muştur (Abdülhalim üveys, s. 481 -482) 
3. el -Vecdiyyat Ma~iimatü MuJ:ıammed 
Ferfd Vecdf. Müellifin ahlaki ve içtimal 
konuları makame* türünde anlattığı. el
Hayat dergisinde yayımlanan yazılarının 
bir kısmının Muhammed Abdülmün'im 
ei-Hafaci ve Abdülaziz Şeref tarafından 
kitap haline getirilmiş şekildir (Beyrut 
1402 / 1982ı 

Muhammed Tahirei-Haciri MuJ:ıam
med Ferfd Vecdf ve oşaruh (Kahire 1970). 
Enver el-Cündi de MuJ:ıammed Ferid 
Vecdi (Kahire 1974ı adlarıyla birer mo
nografi kaleme almışlardır. 
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