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Faslı devlet ve fikir adamı. _j 

Fas'ta doğdu. Tahsilini Karaviyyin Üni
versitesi'nde tamamladı. Aynı üniversi
tede ve üniversite sonrası İslami eğitim 
veren Rabat'taki Darülhadisi'l-haseniy
ye'de görev yaptı. Selefiyye hareketi için
de yer aldı ve Fransız sömürge yöneti
mine karşı baş gösteren siyasi mücade
lelere katıldı. Bu faaliyetlerinden dola
yı bir süre Taza'da _göz hapsinde tutul
du; 1931 yılında serbest bırakıldı. Diğer 
genç Faslı milliyetçilerle birlikte 1934'te 
Kütletü'l-ameli'l-vatanfyi kurdu. Liderler 
arasındaki görüş ayrılıkları üzerine bu 
teşkilat 1937 yılında, Alla! el-Fasrnin ön
derlik ettiği el-Hizbü'l.-vatani ve Vezza
nfnin başında bulunduğu el-Hareketü'l
kavmiyye adlarıyla ikiye bölündü. Sömür
ge yönetimine karşı sürdürülen faali
yetler ve ortaya çıkan gelişmeler üzeri
ne liderlerin birçoğu tutuklanarak hap
se atıldı veya sürgüne gönderildi. Alla! 
el-Fa si de 1937-1946 yılları arasında Ga
bon'da sürgünde yaşadı. Fas'taki arka
daşları tarafından 1943'te kurulan . İs
tiklal Partisi'nin (Hizbü'l-istiklal} liderliği
ne getirildi ve 1946 yılında Gabon dö
nüşü fiilen partinin başına geçti. Ancak 
19471de Kahire'ye kaçmak zorunda kal
dı ve orada kurduğu Mektebü'l-Mağri
bi'l-Arabi adlı merkezden İspanyol ve 
Fransızlar'a karşı geliştirilen direniş ve 
bağımsızlık hareketlerini yönlendirdi. 
Kuzey Afrika bağımsızlık hareketleri li
derlerinden Abdülkerim ei-Hattabi baş
kanlığında Kahire'de kurulan Kuzey· Af
rika Kurtuluş Komitesi'nin (Lecnetü tah
rfri ·ı- Mağribi'I-Arabl) genel sekreterliğine 
getirildi (1955). Fas'ın 1956'da bağımsız
lığını kazanması üzerine ülkesine döndü 
ve Rabat'ta İmam V. Muhammed Üni
versitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim 
görevine başladı. Bir süre yalnız parti 
çalışmaları ve neşir faaliyetiyle meşgul 
olarak hükümette görev almaktan uzak 
durdu. 1957' de çıkarmaya başladığı haf
talık Le Sahara Marocain gazetesinin 
yayımını sürdürdü; 1962'de de aylık el
Beyyine dergisini çıkardı. Bu yayın or
ganlarında, savunduğu Arap birliği ve 
panislamizm hareketi hakkındaki görüş
lerini ortaya koydu. 1960'ta tekrar İs
tiklal Partisi liderliğine getirildi. 1961 'de 
kurulan hükümette vakıflar ve dini iş
lerle görevli devlet bakanı oldu. On se-
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kiz ay bu görevde kaldıktan sonra par
tili diğer iki bakanla birlikte hükümet
ten ayrıldı (1963) . Siyasi ve kültürel fa
aliyetlerle dolu hare.ketli bir ömür geçi
ren Alla! ei-Fasi, bir davet üzerine gitti
ği Romanya'da devlet başkanı ile Filis
tin ve Batı Sahra meseleleriyle ilgili ola
rak yaptığı görüşme sırasında öldü ( 13 
Mayıs 1974): 

Eserleri. 1. Ma~aşıdü'ş-şeri'ati'l-İslii
miyye ve mekiirimuhii. Hukuk Fakül
tesi'nde verdiği derslerin kitap haline 
getirilmiş şeklidir. Eser Kazablanka'da 
(Darülbeyza, ts.) neşredilmiştir. 2. Dita' 
'ani'ş-şeri'a. Bu eser de Hukuk Fakül
tesi'nde verdiği derslerden oluşmakta
dır. 3. el-lfimaye ii Merriiküş mine'l
vicheti't-tdri.[ıiyye ve 'l-~anı1niyye. Fran
sız ve İspanyollar'ın Fas'taki himaye re
jimlerini eleştirmektedir. 4. lfimdyetü 
İspanya mine'l-vicheti't-tdr.i.[ıiyye ve'l
~anı1niyye (Kahire 1947). Himaye rejim
lerini eleştirdiği bir başka eseridir. s. el
Magribü'l- 'Arabi mine'l-J:ıarbi1- 'dle
miyyeti'l-ı11d ile1-yevm ( 1955). Tarihi 
olaylardan bahseden eserde ı. Dünya Sa
vaşı'nda Mağrib'in içinde bulunduğu du
rum incelenmektedir. 6. el-Harekdtü1-
isti~iiliyye fi'l-Magribi'l- 'Arabi (Kahire 
ı 948, 1956) Fas'taki Arap milliyetçilik ha
reketini anlatmaktadır. 7. Nehcü'l-isti~

ldliyye. Konusu bir önceki eserle aynıdır. 
8. lfadişü1-Magrib fi'l-Meşn~ (1956). 

Çeşitli Arap ülkelerinde verdiği konfe
ranslardan meydana -gelen bu eser Alla! 
ei-Fasrnin politik görüşlerini ihtiva et
mektedir. 9. Nidd'ü1-~ahire (1959). Mü
ellifin politik görüşlerini ihtiva eden bir 
başka önemli eseridir. 10. en-Na~dü'?· 
?dti (Kahire ı 952) Bu eserinde, Arap mil
liyetçilik hareketinin esasları ve sonuç
ları üzerinde durarak modern dünyada 
gerçek Arap kimliğini kaybetmeden yük
selebilmenin yollarını göstermekte ve 
otokritik yapmaktadır. Böylece, müca
delesinde XX. yüzyılın modernist İslam
cı fikirlerini oluşturan (Muhammed Ab
duh ve Reşid Rıza gibi) liderlerin yolunda 
gittiğini göstermektedir. Eser Çince'ye 
ve kısmen Fransızca'ya da tercüme edil
miştir. 

Alla! ei-Fasfnin ayrıca islam alemin
deki maddi ve manevi kalkınma ile ilgi
li şu eserleri vardır: 'Akide ve cihdd; 
Ma 'reketü'l-yevm ve'l-~ad; Mühimme
tü 'ulemd, i'l-İsldm; Difd 'an 'an vaJ:ı
deti'l-bildd. Aynı zamanda şair olan Al
la! el- Fasfnin bazı şiirleri Abdülali el
Vedgiri tarafından Diviinü 'Alldl el-Fa
si adıyla neşredilmiştir (Rabat ı 984). 
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(ö. 218/833'ten sonra) 

Arap kabileleri hakkında 
kaleme aldığı eserleriyle tanınan 

L 
tarihçi. 
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İran asıllıdır. Bermekıler'e yakınlığı ile 
tanınan Allan, Hizanetülhikme'de HarO
nürreşid'e, Beytülhikme'de Me'mOn'a ve 
Bermekiler· e katiplik yaptı. HarOnürre
şid'in oğulları Emin ile Me'mOn arasında
ki iktidar mücadelesinde Me'mOn'u des
tekledi. Me'mOn'un ölümünden sonra 
hayatının sonuna kadar Bağdat'ta Ba
büşşam yakınında bir yerde kitap istin
sah ederek geçimini sağladı. 

istinsah ettiği kitaplar ve Abbasi ileri 
gelenleriyle olan münasebetleri sayesin
de bazı Arap kabilelerini yakından tanı
ma imkanı buldu. Buna dayanarak me
salih (kabilelerin kötü ve noksan yönleri) ile 
müm3ferat (üstün yönleri) konularında ba
zı kitaplar kaleme aldı. Kitiibü'l-Meyddn 


