
da Fetava'sında ve risalelerinde konuya 
büyük ilgi göstermiştir (bk bi bl) 

Şerif er-Radi'nin Tel]]işü 'I-beyan ti 
mecazati'l-Kur'an'ı ile (nşr. Hüseyi n Ali 
MahfQz, Tahran 1953; nşr. MuhammedAb
dülganl Hasan, Kah i re I 955; nş r. Mekkl es
Seyyid Cas im, Bağdad ı 956; Beyrut ı 986; 
eser Terceme-i Tell;işü 'l-beyan 'an meca
zati'l-1:\ur'anadıyla Farsça'ya tercüme edil
mi ştir Itre. Mu~ammed Bakır Sebzevarl, 
Tahran ı 330 1) el-Mecazatü'n-nebeviy
ye'si (nşr. Ta ha Muhammed Zeynl, Beyrut 
ı 986) mecaz konusuna ayrılan ilk eser
lerdendir. İzzeddin İbn Abdüsselam ' ın el
İşare ile'l-icaz ii ba'zı enva'i'I-mecaz 
adlı sistematik çalışması bu isimle tah
kiksiz (istanbul I 3 I 3/1 895; Medine I 966; 
Dımaşk 1987; Beyrut 1987) veMecazü'l
Kur'an adıyla tahkikli olarak (nşr. Mu
hammed Mustafa b. Hac, Trablus 1 992; 
n ş r. Musta fa Muhammed Hüseyin ez-Ze
hebl, Londra ı 4 ı 9/ ı 999) yayımlanmıştır. 

SüyQtl bu eseri Mücazü'l-Fürsan ila me
cazi'l-1:\ur'an ismiyle özetlediğini ve ba
ZI eklemeler yaptığını bildirmektedir (el
M:an, ll. 753). Müstakil çalışmalardan biri 
de Ali b. Hüseyin b. Musa el-MGsevl'nin 
el-Mecalis ii keşti mecazali ayati'l
Kur'an'ıdır (N uruosmaniye Ktp., nr. 594, 
263 varak). 

Hakikat ve mecaz konusunu Kur'an 
bağlantılı olarak ele alan çeşitli eserler 
bulunmaktadır. Abdülazlm İbrahim Mu
hammed el-Mut'inl'nin el-Mecaz fi'l-lu
ga ve'l-Kur'ani'l-Kerim beyne 'l~icaze 
ti ve'l-men' 'ar?: ve ta]Jlil .ve na]fd adlı 
eseri (bk. bibl) konuyu bütün yönler iyle 
ele alır. Nasr Hamid Ebu Zeyd'in el-İtti
cahü '1-'a]fli ti't-tetsir: Dirase ii ]fazıy
ye ti 'l -mecaz ti'l-Kur'an 'inde'l-Mu'te
zile'si (Beyrut 1982, 1983) Mu'tezile'nin 
mecaza yaklaşımını ortaya koyması açı
sından önemlidir. Bunlardan başka son 
dönemde yapılan çalışmalar arasında şu 
eserler zikredilebilir : Konrad M iller, Et u
de sur la metaphore (Paris I 939); Mo
ses Sister. Me taphem und Vergleiche 
im Koran (Berlin ı 939); Tevfik Sa b bağ, 
La m etaphore dans le Coran (Pari s 
1943); Abdülcelll Muhammed Bedrl, el
Mecaz ve eşeruhu ti 'd-dersi'l-lugavi 
(Beyrut 1406/ 1986; diğer çalışmalar için 
bk. Abdülcebbar Riffıl. Mu'cemü'd·dira
sati'l·f:\ur'aniyye, Kum 1993, ll , 553-554). 
Konuyla ilgili akademik çalışmalar ara
sında Muhammed Kamil el-Baslr'in el
M ecazatü'l-Kur'aniyye ve menahicü 
ba]Jşihd (ı 39511975, Camiatü'l-Ka hire 
külliyyetü'l-adab). Ali Kızıhrmak'ınKur
'an'da Hakikat ve Mecaz ( 1996, AÜ 
Sosya l Bilimler Enstitüsü) , Faruk Boz-

göz'ün Kur'an-ı Kerim ve Mecaz Kav
ramı (2000. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü) adlı doktora tezleriyle 
Necat Akdeniz'in Kur' dn-ı Kerim' de Me
caz (I 987, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
Yahya Atak'ın Kur'an-ı Kerim 'de Me
caz-ı Mürseller (I 997, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı 
yüksek lisans tezleri sayılabilir. 

Wolfhart Heinrichs'in "On the Genesis 
of the Haqiqa-Majaz Dichotomy" (St.!, 
Ll X 1 ı 984 ı. s. ı ı ı -1 40). John Wansbor
ough 'un "Majaz al-Qur'an : Periphrastic 
Exegesis" (BSOAS, XXXIII/2 1 I 970J, s. 
247-266). Muhammed Alevi Mukaddem'in 
"Mukayese-i Mecazü'l-l~ur'an-ı Ebu <ubey
de ve Teıtılşü'l-Beyan fi mecazati'l-~ur'an-ı 

Seyyid Şerif Radi" (Mecelle-i Danişgede-i 

Edebiyyat ve 'ULCım-i insani Danişgah-ı 
Firdevsi, XIX/1-2 I Meşhed 1345 1. s. 181-
2 ı O), Kays İsmail el-Evsl'nin "el-Me<ani'l 
mecaziyye elieti oarece ileyha üslQbü'l
istifham fi'I-~ur'ani'l-Kerlm" ( MMİ!r. , XLI 
3-411410/19891. s. 323-367) ve Hikmet 
Akdemir'in "Kur'an-ı Kerim'de Mecazın 
Varlığı Problemi" (bk. bibl) başlıklı ma
kaleleri de bu konudaki çalışmalardan 
bazılarıdır. 
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MECAZÜ'I-KUR'AN 

MECAW'l-KUR' AN 
( ,};ı ı_;~ ) 

Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın 
(o. zog;sz4[?Jl 

Kur'an-ı Kerim'in 
filolojik yorumuna dair eseri. 

_j 

Garlbü'I-Kur'an ve meani'I-Kur'an türü 
eserler arasında. Kur'an'da geçen garib 
kelime ve tabirlerin fılolojik tefsiriyle Kur
'an'ın üslQp özelliklerinin "mecazü'l-Kur
'an" adıyla ilk ele alındığı eserdir. Meca
zü'l-Kur'an, Garibü'l-Kur'an, Me'ani'l
Kur'an, İ'rabü 'l-Kur'an adlarıyla müel
life nisbet edilen dört ayrı eserin (ibnü 'n
Nedlm, s. 93-94; İbnü ' l -K ıftl, lll, 285). 
muhtevası dolayısıyla veya bazı yazma 
nüshalarında müstensihlerce verilmiş 
farklı isimler sebebiyle (DTCF Ktp., ismail 
Sa ib Sencer, nr. 4757; Murad Molla Ktp., 
nr. 206) Mecazü'l-Kur'an'ın değişikad
ları olduğu anlaşılmaktadır ( Mecazü '1-
~ur'an, neşredenin g iri şi , s. 18). Kitap, 
Ebu Ubeyde'nin öğrencisi Ali b. Mugire el
Esrem'in hocasına okuyup icazet aldığı 
rivayetiyle günümüze intikal etmiştir. An
cak yazma nüshalar arasındaki bazı fark
lılıklar eserin başka rivayetlere de dayan
dığı izlenimi vermektedir. İslam fetihleri 
sırasında ana dili Arapça olmayan unsur
ların İslam'a girmesiyle Kur'an 'ın anlam 
ve üslQp bakımından anlaşılmasında or
taya çıkan problemierin Kur'an'da geçen 
garlb kelimeler ve mecazi tabirler üzerin
de odaklandığını gören Ebu Ubeyde ese
rini bu ihtiyaca cevap vermek üzere kale
me almıştır. 

Bir mukaddime ile başlayan ilk kitap 
sayılan (Abdülhamtd Seyyid Taleb. s. ı 27) 
Mecazü'l-Kur'an'ın mukaddimesi ulQ
mü'l-Kur'an, garlbü'I-Kur'an ile Arap dili 
ve belagatı açısından çok değerli olup ravi 
Esremtarafından ilave edilmiş olmas ı 

muhtemel görülmektedir (Mecfızü'l-~ur
'an, neşredenin giri ş i, ı. 24). Mukaddime
de Kur'an kelimesinin Allah'ın kitabının 
adı olduğu belirtilerek bunun etimolojik 
ve semantik açıklaması yapıldıktan sonra 
furkan, sQre ve ayet terimleri üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca Fatiha süresi ve bu 
sürenin diğer isimleri hakkında bilgi ve
rilmiş, mecaz anlayışından ve mecaz kap
samına giren hususlardan söz edilmiştir. 

Ebu Ubeyde'ye göre sarf ve nahiv ilimle
rinin konularından olan, kelimelerin eti
motojik ve morfolojikyapıları ile i'rab yön
leri mecaz kapsamına girdiği gibi ihtisar. 
izmar. hazif. tekrar, tekid, takdim-tehir, 
istiare, teşbih , temsil, teşhis-intak, kina-
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ye vb. belagat ilminin konusuna giren 
hususlar da bu kapsama dahildir. Bu se
beple mecaz, hakikatin karşıtı olmaktan 
çok Araplar'ın Arap dilini kullanım şekil
leri ve ifade tarzları, filolojik izahlar, tef
sir ve te'vil anlamın dadır. 

Açıklamaların süre ve ayet sırasına gö
re yapıldığı eserde kelimelerin sarf, nahiv 
ve iştikak açısından tahlilleri yapılmakta, 
tekrar eden kelimeler hakkında bazan da
ha önce geçen açıklamaya işaret edilmek
le birlikte genellikle kelimeler her geçtik
leri yerde yeniden ele alınmaktadır. Bu 
arada hurCıf-ı mukattaaların tefsir ve te'
viline girilmemiştir. Filolojik açıklamala
rın umumiyetle kısa olduğu eserde ge
rektiğinde sebeb-i nüzül, Mekki-Medenl, 
nasih- mensuh gibi hususlara temas edil
diği görülür (I, 50, 259, 375). Kıraat farkla
rından doğan i'rab şekilleriyle anlam fark
larını ayet, hadis ve Arap şiirinden getir
diği örneklerle açıklayan müellif hatalı kı
raatlere hacası Ebü Amr b. Ala'dan yap
tığı nakillerle işaret etmektedir (!, 305-
306, 372-374). Garlb kelimeleri ve ifade
leri Arap şiiriyle nesrinden (meseller) ge
tirdiği örneklerle izah etmiş, Cahiliye. mu
hadram ve İslam dönemi şairlerinden 
1 000 kadar beyit nakletmiş, bunlarda ge
çen kelimeleri de izah etmesi eserin hac
mini arttırmıştır. Böylece filolojik ve eti
maJojik açıklamasına yer verdiği garlb ke
lime ve ifadelerin sayısı 2SOO'ü aşmıştır. 
Ebü Ebeyde Kur'an'ın her kelimesinin 
Arapça asıllı olduğunu ısrarla savunmak
ta (I , ı 7 vd.), Kur'an kelimeleri hakkında 
Arapça asıllarıyla ilgisi olmayan açıklama 
yapanları üstü kapalı bir şekilde eleştir

ınektedir (I, 309) . Onun ayetlerin anlam
larının belirlenmesinde genellikle diğer 
ayetlere ve hadisiere başvurduğu görül
mektedir(!, 77, ı 24, 130, ı 50; ll, 9 ı, 122). 
Zaman zaman ayet veya kelimelere farklı 
manalar vererek bağlarnın anlamı belir
lemedeki önemine işaret etmektedir (ı, 

84, 90, 128) . 

Harici ve Şuübl olduğu kaydedilen mü
ellifin siyasi, !tikadl ve ideolojik eğilimle

rinin eserine yansımadığı görülmektedir. 
Ancak Allah'a yüz, el, ayak nisbet eden 
ayetlerle kaza ve kadere dair müteşabih 
ayetleri Basra'da hakim olan ve akıl önce
likli h ür düşünme yöntemini ilke edinen, 
birçok itikadl konuda Hariciler'le aynı gö
rüşü paylaşan Mu'tezile'nin tevhid ve ten
zih esasına paralel biçimde yorumlamış
tır (!, 46, ı 70, 243 , 266, 276, 290; ll, ı ı 2, 
132). Bu arada bazı müteşabih ayetlerin 
sadece sözlük anlamını vererek te'vile 
yönelmediğide olmuştur(!, 273; II, 15). 
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Muhtevanın tarihi olaylardan çok filolojik 
yorumlarla ilgili olmasından dolayı eser
de İsrailiyat'a yer verilmemiştir. 

Basra dil okulunun önemli bir temsil
cisi olmakla birlikte Ebü Ubeyde'nin Me
cazü'l-J:(ur'an'da Basra-Küfe dil mek
teplerinin tesbit ettiği gramer kuralların

dan çok Arap dilinin kullanımını esas alan 
serbest filolojik yorumlara meylettiği, ic
tihad ve kıyasa dayalı olarak dili en geniş 
biçimde kullananlardan olduğu görülmek
tedir. Arapça'nın çeşitli kullanımlarına va
kıf olan sahabenin Kur'an'ı rahatlıkla anla
dığını düşünen (I, 8), bu sebeple tefsire 
dair Selef'ten nakledilen rivayetlerden 
ziyade Arap dilinin gramer incelikleriyle 
kullanım ve üslüp özelliklerini esas alan 
Ebü Ubeyde. bu eserinden dolayı başta 
rakibi Asmal olmak üzere dönemin ileri 
gelen alimleri tarafından kişisel görüşle
rine göre Kur'an'ı tefsir etmekle itharn 
edilmiştir (Hatlb, lll, 255; Yaküt, XIX, ı 59). 
Ebü Ubeyde, şahsi düşmanlık ve kıskanç
lık yüzünden kendisini e leştiren Asınal'ye 
somut bir örnekle verdiği cevapta (Ha
tlb, xııı, 255; Kemaleddin el-Enbar!, s. 
ı 08) şevahide dayalı lugavl/ filolojik açık

lamaların kendi görüş ve arzusuna göre 
tefsir saydamayacağını ifade etmiştir. Ebü 
Zekeriyya Yahya b. Ziyad el-Ferra, Ahfeş 
ei-Evsat, Zeccac, Nehhfıs ve Muhammed 
b. Ahmed ei-Ezherl gibi dilciler tarafın
dan da eleştirilen eserin geniş ve siste
matik tenkidine Ali b. Hamza ei-Basrl'
nin et-Tenbihat 'ald egaliti'r-ruvat adlı 
eserinde yer verildiği belirtilmektedir. An
cak bu eserin Mecdzü'J-J:(ur'dn'Ia ilgili 
bölümüne henüz rastlanmamıştır. Tabe
ri'nin Ebü Ubeyde'yi dille ilgili konularda 
eleştirmesi ve onu te'vil ehlinin açıklama
larını bilmemekle itharn etmesi ( Cami'u '1· 
beyan, l, 54, 62, 63, l 59; Xl!, l 29, 3 I I; XV, 
2 I, 34, 40), kendisinin Mecdzü'J-J:(ur'dn'
dan faydalanmasına engel olmamıştır. 

Bu eleştirilere rağmen Mecdzü'J-J:(ur
'dn, daha sonraki dönemlerde gerçekleş

tirilen dil ve tefsir çalışmalarında, özel
likle de garlbü'I-Kur'an ve garlbü'I-hadls 
türü eserlerde önemli bir kaynak olmuş, 
kendisinden geniş ölçüde yararlanılmış

tır. Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam, Abdullah 
b. Yahya ei-Yezldl, Muhammed b. Uzeyz 
es-Sicistanl, Zeccac, İbn Hişam, Buhfırl, 
İbn Hacer ei-Askalanl, İbn Düreyd, Mu
hammed b. Ahmed ei-Ezherl, Cevherl, 
İbn Berrl, Ebü Ali ei-Farisl, Taberi ve Mu
hammed b. Ahmed ei-Kurtubl eserden 
faydalanan müellifler arasındadır. Gilliot 
gibi bazı şarkiyatçılara göre Mecdzü '1-

J:(ur 'an, ilk dönemin rivayet ve kıssa ağır
lıklı tefsir geleneğinden bir metnin filo
lojik analize dayalı profesyonel yorumuna 
geçişte dönüm noktası teşkil etmektedir 
(Versteegh, s. 4 7) . 

Mecazü'l-J:(ur'an sarf, nahiv, lugat ve 
iştikak meseleleri yanında mecaz, teşbih, 
temsil, kinaye, i'caz, hazif, takdirn-tehir 
gibi belagata dair birçok teknik terimle 
birlikte şevahid olarak değerlendirilmiş, 
Cahiliye ve İslam dönemlerine ait zengin 
şiir hazinesine sahip olmasıyla Arap dili ve 
belagatı çalışmaları için temel kaynaklar
dan biri olmuştur. 

M. Fuat Sezgin, Mecazü'l-J:(ur'dn'ı 
mevcut beş yazma nüshasını esas alıp 
doktora tezi olarak tahkik etmiş, geniş 
bir inceleme kısmı ve çeşitli indekslerle 
birlikte yayımiarnıştır (I , Kah i re I 373/ 
1954; Il , Kahire I 382/1962). Eser üzerinde 
çeşitli çalışmalar yapılmış olup Yüsuf b. 
Hasan es-Sirafi'nin Şer]J.u Ebyati'l-Me
caz (Sezgin, GAS, IX, 66), Muhammed 
Seyyid Ahmed Ali'nin J:(açlaya'l-müz;ek
ker ve'l-mü'enneş fi Mecazi'l-J:(ur'an 
li-Ebi ' Ubeyde (Kahire 1410/1990), Mu
hammed Alevi Mukaddem'in "Mu~aye
se-yi Mecazi'l-~ur'an-ı Ebü cubeyde ve 
Tell]lşi'l-beyan fi mecazati'l-~ur'an-ı Sey
yid Şerif Raçll" (Mecelle-i Danişkede-i Ede
biyyat u 'Uliım-i İnsani, XIX/1-2 [Tahran 
1345], s. 181-215), EllaAimagor'un "The 
Early Meaning of Mecaz and The Nature 
of Ebü Ubayda's Exegesis" (Studia Orien
talia, nşr. D. H. Baneth, )erusselam 1979, 
s. 307-326), John Wansbrough'un "Majaz 
al-Qur'an: Periphrastic Exegesis" (BSOAS, 
XXXlll [ 19791. s. 247-299) ve Semlre bint 
Muhammed Said BesyCınl'nin Ebu 'Ubey
de ve't-tefkirü'l-belagi fi Kitabi Me
cazi'l-J:(ur'an (yüksek lisans tezi, 1407/ 
1987, Külliyetü't-terbiye li'l-benat, Riyad) 
adlı çalışmaları bunlar arasında yer alır. 
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!il ADEM YERİNDE 

MECCA.Vi 
(ı,S,~f) 

Abdülkadir b. Muhammed 
b. Abdilker!m el-Mecdıvi 

(1848-1914) 

Cezayir ıslah hareketinin öncülerinden, 

L 
alim ve eğitimci. 

_j 

Tilimsan'da doğdu. Mağrib-i Aksa'nın 
kuzeybatısında yaşayan Meccave kabilesi
ne mensuptur. Babası Fas'ta tahsilini ta
mamlamasının ardından Tilimsan'da yir
mi beş yıl kadılık yapmış, daha sonra Fas'a 
dönerek Karaviyyln Camii'nde ders ver
miş, kadılık ve müderrislik yaptığı Tan
ca'da vefat etmiştir. Abdülkadir el-Mec
cavl Tilimsan, Tan ca ve Tıtvan'da (T1ttavln) 
öğrenim gördükten sonra Fas'a gidip Ka
raviyyln'de tahsilini tamamladı. Hocaları 
arasında Muhammed b. Medeni Genn un, 
Muhammed el-Alevi, Salih eş-Şavl, Ah
med b. SGde ve Ca'fer b. İdrls el-Kettanl 
anılmaktadır. Ardından Tilimsan'a dön
dü ve 1 286 ( 1869) yılında gittiği Kostan
tlne'de (Kosantlne) önceSldl el-Kettanl Ca
mii'nde (ı 28711870 veya l290/ı873). daha 
sonra din alimi ve kadı yetiştirmek üzere 
Fransızyönetiminin açtığı okullardan Ket
taniyye Medresesi'nde ( 1295/1878) mü
derrislik yaptı. Burada iki dilde yayımla
nan haftalık el-Müntel]ab gazetesine 

yazılar yazdı. 1877'de Kahire'de basılan 
ve Cezayir'e az miktarda sakulabilen İr
şadü'l-müte'allimin adlı eserinde dini ve 
milli değerlere bağlı kalarak çağdaş ilimle
ri ve yabancı dilleri bilmenin. çağdaş eği 

tim metotlarını uygulamanın gereğine 
işaret edip milli uyanışa giden yolun bun
dan geçtiğini dile getirdi. Bu küçük kitap, 
milliyetçi çevrelerin büyük takdirini ka
zandığı ölçüde Fransız sömürge yönetimi 
ve basını ile onları destekleyen bazı Ceza
yirliler'in tepkisine yol açtı. Sömürge yö
netiminin Cezayir halkının Fransız vatan
daşlığını ve aile hukukunu benimsemesine 
yönelik telkin ve baskılarına karşı 1891 'de 
şehrin önde gelenleri ve u lemanın sosyal. 
ekonomik ve özellikle Arapça öğretimi. 
İslami yargı ve eğitimi kapsayan kültürel 
talepleriyle ilgili olarak Fransız yönetimi
ne sunduktan tarihi mektubun yazılma

sında öncü rol oynadı. Bu konuda hemen 
bir netice alınamadıysa da sonraki yıllar
da bu yöndeki faaliyetlerin etkisi kendini 
gösterdi. 1906'da İslam hukukunun ko
difikasyonu için oluşturulan. on altı Fran
sız yöneticisiyle hukukçusunun yer aldığı 
heyetle bulunan altı Cezayirli'den biri 
Meccavl idi. 

Kostantlne'de yirmi yıla yakın sürdür
düğü müderrislikgörevinden sonra 1315'
te (1897) Cezayir 'e giden Meccavl. yine 
resmi bir okul olan Cezayir Medresesi'nin 
(Sealibiyye Medresesi) yüksek kısmında ders 
verdi. Burada Abdülhamld b. Badls ile 
Tayyib el-Ukbl ve Muhammed Beşir el
İbrahim! gibi Cezayir ıslah ve bağımsızlık 
hareketi liderlerinin hacası olan Hamdan 
el-Venlsl, yine İbn Badls'in hocalarından 
ve Kastantine Maliki müftüsü Mev!Gd b. 
MevhGb. Kastantine Hanefi müftüsü Ab
dülkerlm Başterzl, Cezayir Hanefi kadısı 
HammG İbnü 'd - Derracl, Cezayir Maliki 
müftüsü ve Sealibiyye müderrislerinden 
Muhammed Said İbn Zekrl, Mahmud Ka
hO!. Ahmed el-BGanl, Muhammed BO Şe
rlt'in de aralarında bulunduğu birçok öğ
renci yetiştirdi. Cezayir'de Sldl Ramazan 
Camii'nde hatiplik yaptı. Zilkade 133Z'de 
(Ekim 1914) Kostantlne'de vefat etti. Di
ğer kaynakların aksine R. Bencheneb Ce
zayir' de öldüğünü belirtir. Verdiği müca
deleden dolayı zehirtenerek öldürüldüğü 
de söylenmektedir. 

Dini ilimler yanında Arap dili ve edebi
yatı, astronomi, matematik. iktisat gibi 
ilim dallarında. ayrıca Batı kültürü konu
sunda bilgi sahibi olan Meccavl eserleri
nin çeşitliliğine de yansıyan ansiklopedik 
bir alim özelliğine sahipti. Uzun zaman 
müderrislikyapan Meccavl kaleme aldığı 

MECCAVT 

bazı eserlerde eğitimle ilgili görüş ve tec
rübelerine yer vermiştir. Dönemindeki 
diğer bir kısım alimler gibi Cemaleddin-i 
Efganl ve Muhammed Abduh'un fikirleri 
doğrultusunda Selefi ve geleneksel ıslah çı 
tavrıyla bid'atlara ve tasawuf ehlinin bazı 
uygulamalarına karşı çıkmıştır. lslahçı fi
kirleri savunan haftalıkel-Magrib gaze
tesiyle ( 1903-1913) on beş günde bir çı
kan el-İJ:ıya' dergisinde ( 1906- ı 907) ya
zılar yazmış. Fransız okullarından mezun 
olan Cezayirli gençlerin 1894'te kurduğu, 
eğitim ve kültürel faaliyetleri yanında Ce
zayir 'in bağımsızlığını da hedef alan ei
Cem'iyyetü'r-Reşldiyye gibi kuruluşların 
kültür faaliyetlerine katılarak onları des
teklemiştir. Muhafazakar- ıslah çı bir çiz
gide yer almakla birlikte bu yaklaşıma sa
hip alimierin çoğunun aksine Fransızca 
eğitime, Batı uygarlığının birtakım ku
rumlarını benimsemeye ve modern bi 
limlerin öğrenilmesine karşı değildi. Öğ
rencilerinden Mevlüd b. Mevhüb'un sos
yal problemleri dile getirdiği kasidesine 
1912'de yazdığı el-Lüma' 'aJQ na;r.mi'l
bida' adlı şerhin mukaddimesinde ıslah 
ve kalkınmanın yolunun eğitimden geç
tiğine, çocuklar ve kadınların eğitiminin 
önemine dikkat çekmiş. yalnız dini ilim
leri öğrenmenin artık yetmeyeceğini. mo
dern bilimleri de öğrenmek gerektiğini 
belirtmiştir. Kendisinin, arkadaşları ve 
öğrencilerinin İslami eğitim ve öğretim 
konusundaki çabaları ferdi planda kaldı

ğından önemli bir başarı elde etmediyse 
de 1931 'de kurulan Cem'iyyetü'l-ulemai'l
müslimln'in ortaya çıkmasında etkili ol
muştur. 

Eserleri. İrşadü'l-müte'allimin (Kahi
re ı 294); Naşi]J.atü'l-müridin (Tunus, ts.); 
Şer]]. 'aJQ Man;r.ılmeti Mu]J.ammed el
Mecradi es-SeJQvi ( Kostantin e 1878); 
Şer]J.u'l-Lô.miyeti'l-Mecradiyye fi'l-cü
mel (Anna be I 894); Şer]J.u Kaşideti Mu
]J.ammed el-Menzili et-Tunisi (Cezayir. 
ts.); Naşi]J.atü'l-il]van: Şer]]. 'ala man
;r.ılmeti Adabi'l-müridin li-Mu]J.ammed 
el-Menzili (Tunus 1313); Kitô.bü'l-İiade 
li-men yatlubü'l-istiiade (Cezayir ı 90 ı); 
Şer]J.u Şevahidi İbn Hişam (Kostantl
ne, ts.); Nüzhetü't-tarf fi'l-me'ô.ni ve'ş
şarf (Cezayir, ts .); Şer]J.u'l-Cümeli'n-na]J.
viyye (Cezayir, ts.}; ed-Dürerü 'n-na]J.
viyye 'ale'l-Man;r.ılmeti'ş-Şebraviyye 

(Cezayir, ts.); Şer]J.u Man;r.ılmeti İbn Ga
zi fi't-tev]pt (Kostantlne, ts.); el-Feride
tü's-seniyye fi'l-a'mali'l-ceybiyye (Ce
zayir I 321); el-Mirşad ii mesa'ili'l-i]fti
şad (Cezayir ı 904, Ömer Berlhmat ile bir
likte}; el-İ]ftişadü's-siyasi (Cezayir, ts.); 
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