MUSTAFA REÞÝD PAÞA

rev Paþa’nýn çektiði muhafazakâr kesim
karþýsýnda oturtulmasý halinde doðru olabilir.
Mustafa Reþid Paþa’nýn devletin bekasýný büyük devletler arasýndaki dengede
görmesi dýþ siyasetin ana çizgisinin belirlenmesinde hayatî bir önem taþýr. Diðer
devletlere nazaran Ýngiltere’nin ekonomik
ve askerî üstünlüðüne inanmaktadýr ve iktidarda bulunduðu sýralarda icraatýna bu
gerçek doðrultusunda yön vermiþtir. Bu
anlamda da Ýngiltere tarafýndan himaye
edilir (Cevdet, IV, 59). Kýrým savaþý sýrasýnda ve savaþtan sonra Fransa etkisinin hissedilir derecede artmasý söz konusu olduðundan iktidardan uzaklaþtýrýlmasý kaçýnýlmaz olmuþtur. Rusya’nýn zararsýz halde
tutulmasý, bu iki devletin siyasetine itibar
gösterilmesi yoluyla saðlanmaya çalýþýldýðýndan hem iç ve dýþ politikada hem devlet ricâli arasýnda Ýngiliz ve Fransýz yanlýsý
olma hali giderek artan bir þekilde kendini
göstermiþtir. Bu devletlerden birine dayanýlmasý, özellikle þahsî ikbal kapýsýnýn da
açýlmasýna yarayan bir hizipleþme olarak
aðýrlýðýný hissettirmeye baþlamýþ ve imparatorluðun son dönemlerindeki çaresizlik
aþamalarýna kadar artan bir þekilde devam
etmiþtir. Reþid Paþa ile açýlan yolun bu gidiþin baþlangýcýný teþkil ettiði söylenebilir.
Paþanýn devlet politikasý yanýnda þahsî ikbali için iþ birliði içinde bulunduðu Ýngiliz
elçisi Stratford Canning ile olan yakýnlýðý
da buna bir delil þeklinde ileri sürülür.
Tanzimat’ýn ilâný dýþýnda 1848 mülteciler meselesindeki tutumu ve 1853 Kýrým
savaþýnda Ýngiltere ile Fransa’nýn müttefik olarak kazanýlmasý önemli baþarýlarýndandýr. 1856 Islahat Fermaný’nýn Paris Antlaþmasý’nda zikredilmesine yaptýðý tenkit
Âlî Paþa’ya duyduðu þahsî rekabet hissiyle
abartýlmýþtýr, zira böyle bir fermanýn ilânýna kendisi de olumlu bakmaktaydý. Bununla beraber onun fermanýn içeriðiyle
ilgili görüþ ve tenkitlerindeki haklýlýk payý
yüksektir. Mustafa Reþid Paþa, gayri müslim tebaaya tanýnan haklarýn beklenenin
ve gerekenin çok üstünde olduðu kanaatindedir. Müslümanlarla olan dengenin
âniden bozulmasýný sakýncalý görür ve tepkilere yol açacaðý hususunda uyarýlarda
bulunur. Bu baðlamda hýristiyanlara tanýnan “müsâvât-ý kâmile” ve “âzâd-ý tam”
üzerinde özellikle durmuþtur. Paris Antlaþmasý metninde yer alan müsâvât-ý kâmile ifadesini siyasî haklar cümlesinden
görür ve müslümanlarla hýristiyanlar arasýnda her hususta eþitlik bulunmasýnýn
devletin geleceðini tehlikeye sokacaðýný
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ileri sürer. Gayri müslim halka tam serbestlik tanýnmasýný ise devletin 600 yýllýk
rengine tamamen zýt ve muhalif olan diðer bir renge sokacaðý ve müslümanlarla
hýristiyanlar arasýnda kavgalara yol açacaðý öngörüsünde bulunmuþtur. Gerçekten 1856 Islahat Fermaný’nýn tatbiki sebebiyle çýkan meseleler ve çatýþmalar Reþid Paþa’nýn endiþelerini haklý çýkarmýþtýr.
Devlet imkânlarýnýn þahsî zenginlikler
için istismar edilmesi Tanzimat ricâlinin
önlemeye azmettiði ilkelerinden olmakla
beraber bu hususta kendisinin de iyi bir
örnek teþkil ettiðini söylemek mümkün
deðildir. Saraya yaklaþarak nüfuz ve zenginlik saðlama temayülü dikkati çeker. Oðlu Ali Galib Paþa’nýn damatlýðý da bu anlamdadýr. Þahsen sakin tabiatlý ve nazik,
zeki ve yetenekli bir idareci olmakla beraber kendisine yapýlanlarý unutmaz ve fýrsat
çýktýkça karþýlýk vermekten kaçýnmazdý.
Abdülmecid’in zayýf þahsiyeti ricâlin açýk
bir þekilde birbiriyle çekiþmesine imkân
vermiþtir.
Mustafa Reþid Paþa, resmî yazýþmanýn
sadeleþtirilmesinde ve herkesin anlayacaðý þekilde “kaba Türkçe” olarak yazýlmasýnda (a.g.e., IV, 58, 72, 75) öncülük etmiþtir. Ýki evlilik yapmýþ olan paþanýn ilk
eþi Mýsýr divan efendisinin kýzý Emine Haným’dýr. Ýki yýl sonra zengince bir kadýn
olan, eniþtesi Ali Paþa’nýn hânesinden çýkma Âdile Haným’la evlenmek üzere ilk eþinden ayrýlmýþtýr. Mehmed Cemil (ilk eþinden), Mahmud Mazhar, Ahmed Celâl, Ali
Galib ve Sâlih adlý beþ oðlu olmuþtur. Mehmed Cemil Paþa üç defa Paris sefirliðinde
bulunmuþtur. Küçük oðlu Sâlih Bey, Hariciye Mektûbî ve Âmedî kalemlerinde çalýþmýþtýr. Âli ve Fuad paþalar dýþýnda Ahmed
Vefik Paþa’nýn ve özellikle Cevdet Paþa’nýn da hâmiliðini yapmýþtýr. Devrin önemli
isimlerinden Þeyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi kendisinin önemli dayanaklarýndan biridir.
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12 Rebîülevvel 1286’da (22 Haziran 1869)
Tokat’ta doðdu. Öðrenimine memleketinde baþladý. On yaþýnda hâfýzlýðý bitirdi, Ýslâmî ilimlerde Zûniyezâde Ahmed Efendi’den icâzet aldý. Ardýndan Kayseri’de Divrikli Mehmed Emin Efendi’nin derslerine
devam etti. Bir süre sonra Ýstanbul’a gidip meþîhat-ý Ýslâmiyye’de ders vekili Gümülcineli Ahmed Âsým Efendi ile Mehmed
Âtýf Efendi’nin öðrencisi oldu. Ahmed Âsým
Efendi’nin kýzý Ulviye Haným’la evlenip Ýstanbul’a yerleþti. Genç yaþta ruûs imtihanýný kazanarak Fâtih Camii müderrisliðine tayin edildi (1890). 1896 yýlýnda Beþiktaþ Âsâriye Camii imamlýðýna getirildi. Ýki
yýl sonra II. Abdülhamid’in katýldýðý huzur
derslerine en genç üye sýfatýyla iþtirak etti. 1899-1904 yýllarý arasýnda Yýldýz Sarayý
Kütüphanesi’nde “hâfýz-ý kütüb” olarak çalýþtý, bu sýrada Köse Niyazi Efendi’den kýraat ilmi okudu. Medresetü’l-vâizîn’de tefsir, Medresetü’l-mütehassisîn ile Süleymaniye Medresesi’nde hadis müderrisliði
yaptý ve Tedkîk-i Müellefât-ý Þer‘iyye’nin
kurucularý arasýnda yer aldý. Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Ýslâmiyye’nin reisliðine seçildi ve
bu cemiyetin çýkardýðý Beyânülhak adlý
dergide baþyazar sýfatýyla makaleler yazdý.
Bir dönem Silistre müftülüðü yaptý. Peyâm-ý Sabah, Ýkdam, Yarýn ve Alemdar
gibi mevkutelerde yazýlar kaleme aldý.

II. Meþrutiyet’in ilânýnýn ardýndan Tokat
mebusu olarak Meclis-i Meb‘ûsan’a girdi.
Siyasî hayatýnýn baþlangýcýnda Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti’ne ilgi duymakla birlikte
kýsa bir müddet sonra bu harekete karþý
mücadeleye giriþti. 1910’da Ahâli Fýrkasý’-
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nýn, 1919’da üçüncü defa teþekkül eden
Hürriyet ve Ýtilâf Fýrkasý’nýn kurucularý arasýnda yer alýp yöneticilik yaptý. Ýttihat ve
Terakkî hükümetinin teþkilinin ardýndan
Hürriyet ve Ýtilâf Fýrkasý’na baðlý olanlar
Bâbýâli Baskýný’nda tutuklanýnca Mustafa
Sabri Efendi Mýsýr’a gitti (1913), oradan
Romanya’ya geçti, fakat tutuklanýp Ýstanbul’a getirildi ve Bilecik’te ikamete mecbur edildi. Bu kararýn kaldýrýlmasý üzerine
Ýstanbul’a döndü. Ocak 1919’da Tokat mebusu seçildi ve 4 Mart 1919’da kurulan
Damad Ferid Paþa hükümetinde þeyhülislâmlýk yaptý. 6 Haziran 1919’da Paris Konferansý’na giden Damad Ferid Paþa’nýn yerine sadrazamlýða vekâlet etti. Bu sýrada
Mustafa Kemal’in Sultan Vahdeddin tarafýndan geniþ yetkilerle Anadolu’ya gönderilmesine karþý çýktý. Ayný yýl kabinenin
düþmesi üzerine padiþah tarafýndan Âyan
Meclisi üyeliðine getirildi. 19 Þubat 1919’da kurulan ve Teâlî-i Ýslâm Cemiyeti’ne dönüþen Cem‘iyyet-i Müderrisîn’in reisliðini
yaptý, burada ikinci baþkan olan Ýskilipli
Mehmed Âtýf ve Said Nursi ile birlikte çalýþtý. Dârü’l-Hikmeti’l-Ýslâmiyye’de üye olarak görev aldý. Yeniden teþkil edilen Damad Ferid Paþa kabinesinde tekrar þeyhülislâmlýða getirildi ve Þûrâ-yý Devlet reisliðine vekâlet etti (1920). Sevr Antlaþmasý’nýn þartlarýný görüþmek üzere padiþah
tarafýndan toplanan Þûrâ-yý Saltanat’a katýldý ve antlaþmanýn imzalanmasýný savunanlar arasýnda yer aldý. Ayrýca Anadolu’daki Millî Mücadele hareketine karþý tedbirler alýnmasýný önerdi ve teklifi kabul
edilmeyince görevinden istifa etti (Eylül
1920).
Cumhuriyet’in ilânýndan sonra oðlu Ýbrahim’le birlikte 150’likler listesine alýndý,
tutuklanacaðý sýrada ailesiyle beraber Ýskenderiye’ye gitti, oradan Kahire’ye geçti
(1922). 6 Þubat 1924’te dersiâmlýk maaþý
kesildi, 1 Haziran 1924’te vatandaþlýktan
çýkarýldý. Mustafa Kemal Paþa’ya ve hükümetine muhalefet edip yurdunu terkettiði için Mýsýr’da tepkiyle karþýlandý, Ýskenderiye ve Kahire sokaklarýnda sözlü sataþmalara uðradý ve Mýsýrlý gazetecilerce alaya alýndý. Mýsýr’ýn çeþitli bölgelerinden gönderilen telgraflarda Mýsýr’dan hemen sýnýr dýþý edilmesi istendi. Bunun üzerine yayýmladýðý bir makalede Mýsýr’a göç etmesinin arka planýnda dinî endiþelerinin bulunduðunu söyledi. Hicaz Emîri Þerîf Hüseyin’in daveti üzerine Mekke’ye gidip beþ
ay kaldýktan sonra ailesi iklim þartlarýna
intibak edemediðinden Mýsýr’a döndü. Ancak Mustafa Kemal Paþa ve Cumhuriyet

hükümeti aleyhinde yazýlar yazdýðý için Mýsýr halký ve aydýnlarýnýn tepkisini çekmeye
devam etti. Lübnan’a giderek burada Mýsýrlýlar’ýn tenkitlerine cevap veren en-Nekîr £alâ münkiri’n-ni£me mine’d-dîn
ve’l-Åilâfe ve’l-ümme adlý kitabýný neþretti. Ardýndan Romanya’ya geçti, burada da rahat edemeyince 1927 Nisanýnda
kayýnpederinin memleketi olan Gümülcine’ye gidip beþ yýl ikamet etti. Bu sýrada
oðlu Ýbrahim Sabri ile birlikte çýkardýðý Yarýn adlý dergideki yazýlarýnda Ýslâm dünyasýnýn yöneldiði Batýlýlaþma hareketini þiddetle eleþtirdi. Yunanistan Baþbakaný Venizelos’un Ankara’ya gidip hükümetle yaptýðý görüþmelerin ardýndan derginin yayýmý durduruldu ve Gümülcine’den Batras’a
gönderildi. Burada birkaç ay kaldýktan sonra, bir Ýslâm ülkesine iltica edebilmek için
hükümetleri nezdinde aracýlýk yapmalarýný saðlamak üzere þeyhülislâmlýk ve mebusluk döneminden tanýdýðý Arap dostlarýna mektuplar yazdýysa da olumlu bir cevap alamadý. Atina’ya giderek Mýsýr büyükelçisinin yardýmýyla Kahire’ye geçti (1932).
Birkaç yýl sonra ailesiyle birlikte Ýskenderiye’ye gitti. Burada eþi ölünce Kahire’ye
döndü ve uzun müddet kýzýyla birlikte kaldý. Bu dönemde yazdýðý eserler ve ilmî faaliyetleri ona Mýsýr’da yeniden itibar saðladý; âlimlerden pek çok dost edindi, evini
bir okul haline getirdi. Mýsýr Evkaf Vezirliði bünyesinde kurulan Lecnetü’n-nühûz
üyeliðine seçildi. el-Æavlü’l-fa½l adlý eserini yayýmlayýnca onun Kahire’de yaþadýðýný öðrenen Mýsýr veliahdý kendisini sarayýna davet edip iltifatta bulundu. el-Ehrâm, el-AÅbâr, Minberü’þ-þarš, el-Fet¼,
el-Hidâyetü’l-Ýslâmiyye, el-Câmi£atü’zZeytûniyye gibi gazete ve dergilerde yazýlar yazdý. Batýlýlaþma’nýn etkisinde kalýp
Ýslâm dinini Batý düþüncesi ve deðerlerine göre yorumlayan Kasým Emîn, Muhammed Ferîd Vecdî, Muhammed Mustafa elMerâgý, Muhammed Hüseyin Heykel, Ali
Abdürrâzýk gibi Mýsýrlý aydýnlarýn görüþlerini þiddetle eleþtirdi. Devrin Arap tarihçilerinden Muhammed Abdullah Annân’ýn
Osmanlý Türkleri aleyhindeki asýlsýz iddialarýna cevap vererek ileri sürdüðü tezleri
çürüttü. Hýristiyanlýk’ta olduðunun aksine
Ýslâm’ýn bilimle çatýþmadýðý fikrini ve kadýnlarýn belli þartlara göre örtünmesinin
dinî yükümlülük olduðunu ýsrarla savundu. 12 Mart 1954 tarihinde Kahire’de vefat etti; ölümüne basýnda geniþ yer verildi. Cenazesine ilim ve siyaset adamlarýnýn
yaný sýra büyük bir kalabalýk iþtirak etti ve
Abbâsiye’ye defnedildi.

Osmanlý Devleti’nin sona eriþini üst düzeyde görevli bir kiþi olarak idrak eden ve
Batý medeniyeti karþýsýnda Ýslâm medeniyetinin yýkýlýþýný engellemek için gayret
gösteren Mustafa Sabri Efendi hayatýný
bu düþüncesini gerçekleþtirmeye yönelik
ilmî, fikrî ve siyasî mücadelelerle geçirmiþtir. Bu amacý doðrultusunda müslümanlar
arasýnda tartýþma konusu olan problemlerin çözümüne katký saðlamak için eserler yazmýþ, siyasî faaliyetlere giriþmiþ, Ýslâm dünyasýnda hâkim olan siyasî düzenleri tahlil ve tenkit etmiþ, yahudilerle mason localarýnýn tehlikeli sonuçlar doðuran
faaliyetlerine dikkat çekmiþtir. Siyasî görüþ ve tavýrlarý itibariyle Millî Mücadele hareketinin karþýsýnda yer almakla (krþ. Sarýkoyuncu, 13/39 [1997], s. 788-802) isabetsiz bir yol izlemiþtir.
Dinî - Felsefî Görüþleri. Mustafa Sabri
Efendi kendi döneminde yaygýn olan pozitivist, materyalist ve ateist akýmlarýn etkisiyle daha çok kelâm ve usûlü’d-dîn konularý üzerinde durmuþtur. Dikkat çeken
görüþleri þöylece özetlenebilir: Allah’ýn varlýðýný ispatlayan en önemli delil Kur’an’da
da sýk sýk iþaret edilen gaye ve nizam delilidir. Evren hakkýndaki bilimsel buluþlar
bu delili beslemiþ ve daha güçlü hale getirmiþtir. Bunun yanýnda evrenin yaratýlmýþ olduðunu vurgulayan hudûs ve imkân
delilleri de rasyonel açýdan hâlâ geçerlidir. Kant’ýn iddiasýnýn aksine Allah’ýn varlýðý rasyonel bilgilerle kanýtlanabilir (Mevšýfü’l-£ašl, II, 343-386). Bilinebilen varlýklar içinde sadece insanýn irade sahibi olmasý maddeci ve tabiatçý felsefelerin temelsizliðini gösterir (a.g.e., III, 63). Maddecilerin bilgiyi gözlem ve deneye münhasýr kýlýp aklî istidlâli reddetmeleri doðrulanabilir temelden yoksundur; aksi takdirde mantýk, felsefe ve matematik gibi rasyonel bilgiye dayanan disiplinleri de reddetmek gerekir. Maddecilerin, inkâr düþüncesini Allah’ý duyularla algýlamanýn imkânsýzlýðýna dayandýrmalarý da mantýkî bir
temele oturmaz. Çünkü duyularla algýlanmamak var olmama sonucunu gerektirmez. Allah’ýn varlýðý aleyhinde delil diye ileri sürülen evrim teorisi zan ve tahminlere dayanýr (a.g.e., II, 77-78, 276, 301-302).
Ayrýca evrenin ezelî olmadýðý ve maddede
yaratma gücünün bulunmadýðý yolunda
ulaþýlan yeni bilimsel bilgiler de maddeciliðin temelsizliðini kanýtlar mahiyettedir.
Tabiatçýlar, evrenin yaratýcýsý ve yöneticisinin yerine þuursuz tabiatý koymakla ondaki planlý ve amaçlý düzenlenmeyi ve fâil
illetin eserlerini ortadan kaldýramamýþtýr.
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Vahdet-i vücûd telakkisi, “varlýðý zorunlu
olmayan kâinatý varlýðý zorunlu olan Allah’a nisbetle yok hükmünde kabul etmek”
þeklinde anlaþýldýðý takdirde benimsenebilir, Allah - âlem ve Allah - insan ayýrýmýný
ortadan kaldýran anlayýþlar ise kiþiyi küfre
götürür (Mevšýfü’l-beþer, s. 233). Ýnsanlarýn sorumluluk doðuran fiilleri Allah’ýn hükmü, iradesi ve yaratmasýyla meydana gelir. Ýlke olarak Allah’ýn irade ettiði fiilleri
kiþinin istememesi ve yapmamasý mümkün deðildir. Bu bakýmdan insan icbar altýndadýr. Zira insan pratikte istediðini yaparsa da bu yaptýðý fiil Allah’ýn dilediðinden baþka bir þey deðildir. Kul mecburdur,
fakat mâzur deðildir. Mâzur olmamasý fiillerini pratikte iradesiyle yapmasýndan,
mecbur olmasý ise Allah’ýn kendisi hakkýnda dilediðinin dýþýna çýkamamasýndan dolayýdýr. Mustafa Sabri Efendi, kazâ ve kader probleminin özünü teþkil eden “ef‘âl-i
ibâd” meselesinde gerçeðe en yakýn görüþün Eþ‘ariyye’ye ait yorum olduðunu savunur ki bunu “cebirle birlikte tefvîz” þeklinde özetlemek mümkündür (a.g.e., s. 3851).
Nübüvvet inancýný ulûhiyyete ve uhrevî
sorumluluða iman etmenin bir gereði olarak gören Mustafa Sabri Efendi, Allah’a ve
âhirete inanan Batýlý teist filozoflarýn peygamberliðe olan ihtiyacý görememelerini
þaþýrtýcý bulur (el-Æavlü’l-fa½l, s. 14, 154159); onlarýn nübüvveti felsefî bir problem saymamalarýnýn Hz. Îsâ’nýn tanrýlaþtýrýlmasý inancýndan kaynaklanmýþ olabileceðini düþünür. Ona göre Ferîd Vecdî, Muhammed Abduh, Reþîd Rýzâ, Muhammed
Mustafa el-Merâgý, Mahmûd Þeltût, Muhammed Hüseyin Heykel, Abbas Mahmûd
el-Akkad gibi yeni akýlcýlýk okulu mensuplarýna ait olup peygamberin dâhiliðine vurgu yapan nübüvvet yorumu nübüvveti ilâhî elçilik baðlamýndan çýkarýp insanî düzeye indirir (Mevšýfü’l-£ašl, I, 29-30). Bunlardan bazýlarýnýn peygamberlerin gösterdiði hissî mûcizeleri inkâr etmeleri Allah’ýn
irade ve kudretine olan imaný zedeleyici
bir nitelik taþýr; zira bu, evreni belli bir düzende yaratýp onun varlýðýný devam ettiren
Allah’ýn bu düzeni deðiþtiremeyeceði anlamýna gelir. Ayrýca bu mûcizelere Kur’an’da ve sahih hadislerde açýkça yer verilmiþtir (el-Æavlü’l-fa½l, s. 20-21, 90-98).
Peygamber’in getirdiði dünyevî ilkeler insanlar arasý münasebetlerin ana kaynaðýný teþkil eder. Bunlarýn bir kýsmýný hukukun dýþýna itmek dinin ruhuyla baðdaþmaz (Mevšýfü’l-£ašl, IV, 161-162, 281-291).
Mustafa Sabri, dinî hayatý bayramlara indirgeyen bir anlayýþýn ortaya çýkmasýndan
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yakýnarak hýristiyanlarý taklit etmekten
kaynaklandýðýný düþündüðü bu yaklaþýmýn
dinin içini boþaltmak anlamýna geldiðini
belirtir.
Roma hukukunun baþlangýçta Ýslâm hukukuna kaynaklýk yaptýðýna iliþkin iddialar
gerçeðe aykýrýdýr ve her iki hukuk sisteminin farklýlýklarý bunun açýk delilidir (a.g.e.,
IV, 304-305). Ýslâmî açýdan kadýnýn örtünmesinin gerekmediðini iddia etmek bu
konudaki açýk emir ve hükümleri reddetmek demektir. Kasým Emîn gibi bazý yazarlarýn ileri sürdüðü iddianýn aksine örtünmenin bilgisizlikle alâkasý olmadýðý gibi
örtünme Ýslâmî bir emir olup baþka kültürlerden intikal etmiþ bir yaþama tarzý
deðildir (a.g.e., I, 283-291, 487-488).
Mustafa Sabri Efendi, Batýlýlaþma hareketine karþý Ýslâmî inanç ve deðerleri savunan çaðdaþ Ýslâm düþünürleri arasýnda
yer alýr. Özellikle Immanuel Kant’ýn rasyonel bilgiyi teolojik alandan dýþlamasýný eleþtirmesi, evrim teorisinin gözlem ve deneye dayanmadýðýný vurgulamasý ve inanç
konularýnýn bilimsel bilgilerle temellendirilme yönteminin yanlýþlýðýný belirtmesi
dikkat çekicidir. Bununla birlikte muhtemelen çok deðiþken ve sýkýntýlý hayat mücadelesinin de etkisiyle kader konusunda
yetiþtiði kültürün aksine cebre yaklaþan
bir telakkiyi benimsemiþ, sert tabiatý ve
baþlangýçtaki siyasî faaliyetlerinin sevkiyle muhaliflerini eleþtirirken yer yer aþýrýlýða kaçmýþ ve bazan haksýz suçlamalarda
bulunarak yanlýþ sonuçlara varmýþtýr.
Eserleri. 1. Yeni Ýslâm Müctehidlerinin Kýymet-i Ýlmiyyesi. Mûsâ Cârullah
Bigi’nin cehennem azabýnýn ebedî olmadýðýný savunan Rahmet-i Ýlâhiyye Burhanlarý adlý eserine reddiyedir (Ýstanbul 1335;
nþr. Sibel Dericioðlu, Ýstanbul 1998). Ömer
H. Özalp her iki eseri ve Mûsâ Cârullah’ýn
Ýnsanlarýn Akîde-i Ýlâhiyelerine Bir Nazar adlý küçük çalýþmasýný sadeleþtirerek
birlikte yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1996). 2.
Dinî Müceddidler yahut Türkiye Ýçin
Necat ve I‘tilâ Yollarýnda Bir Rehber.
“Yeni müslümanlar” adýný alan Haþim Nahit ve arkadaþlarýnýn Ýslâm’da reform yapýlmasý gerektiðine dair görüþlerine karþý yazýlmýþtýr (Ýstanbul 1341, 1969, 1987,
1994). 3. en-Nekîr £alâ münkiri’n-ni£me
mine’d-dîn ve’l-Åilâfe ve’l-ümme. Çaðdaþ Ýslâm siyaset düþüncesi ve hilâfet - siyaset iliþkisiyle ilgili konularý ihtiva eder
(Beyrut 1924). Mustafa Hilmi’nin Mustafa Sabri Efendi’nin siyasî görüþlerini inceleyen el-Esrârü’l-Åafiyye verâße il³åßi’lÅilâfeti’l-£O¦mâniyye adlý kitabýn içinde
de yayýmlanan eser (Ýskenderiyye 1989) Ok-

tay Yýlmaz tarafýndan Hilâfetin Ýlgasýnýn
Arka Planý adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir
(Ýstanbul 1996). 4. Mesßeletü tercemeti’l-Æurßân. Namazda Kur’an’ýn Türkçe
meâlinin okunmasý teþebbüslerini savunanlara karþý bir reddiye olan eseri (Kahire 1932) Süleyman Çelik Kur’an Tercümesi Meselesi adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul 1993). 5. Mevšýfü’l-beþer
ta¼te sul¹âni’l-šader. Kader ve irade hürriyetine iliþkin görüþlerin tartýþýldýðý eserde insanýn irade açýsýndan icbar altýnda
bulunduðu ileri sürülür (Kahire 1352). Eseri Ýsa Doðan Ýnsan ve Kader adýyla tercüme etmiþtir (Ýstanbul 1989). 6. el-Æavlü’l-fa½l beyne’lle×îne yüßminûne bi’l³ayb ve’lle×îne lâ yüßminûn. Mevšýfü’l-£ašl adlý hacimli eserinin özeti mahiyetinde olup pozitivizmin yayýlmasýndan
sonra Ýslâm dünyasýnda nübüvvet, hissî
mûcizeler, kýyamet alâmetleri ve âhiret konularýnda yapýlan yanlýþ yorumlarýn eleþtirisini kapsar (Kahire 1361, 1407/1986). 7.
Mevšýfü’l-£ašl ve’l-£ilm ve’l-£âlem. Usûlü’d-dîne dairdir. Allah’ýn varlýðýna iliþkin
deliller, vahdet-i vücûd, bilim - din ve bilim - akýl münasebeti, nübüvvet ve âhiret
inancýnýn delilleri, Ýslâm’a göre din - siyaset iliþkisi gibi konularý içerir (I-IV, Kahire
1369; Beyrut 1981). Eserin, müellifin oðlu
Ýbrahim Sabri tarafýndan yapýlan Türkçe
tercümesi henüz yayýmlanmamýþtýr.
Mustafa Sabri’nin çeþitli dergi ve gazetelerde neþredilen çok sayýdaki makalesinden bir kýsmý derlenerek kitap haline getirilmiþtir. 1. Ýslâm’da Ýmâmet-i Kübrâ.
Hilâfet ve siyaset konularýnda Yarýn gazetesinde çýkan bir dizi yazýdan oluþmuþtur.
Eserde Ali Abdürrâzýk’ýn yazdýðý, Ömer Rýza Doðrul’un Ýslâmiyet ve Hükümet adýyla Türkçe’ye çevirdiði (Ýstanbul 1927) el-Ýslâm ve usûlü’l-hükm (Kahire 1925) adlý kitaptaki görüþler eleþtirilmektedir. 2.
Savm-ý Ramazân. Yarýn gazetesinde tefrika edilmiþ olup oruç tutmak yerine fidye verilmesini öneren Süleyman Nazif’e
reddiyedir (Gümülcine 1927-1928). 3. Dîn-i
Ýslâm’da Hedef-i Münâkaþa Olan Mesâil. Müellifin Beyânülhak dergisinde yayýmlanan sosyal ve ekonomik içerikli dinî
makalelerinin bir araya getirilmesinden
ibarettir. Osman Nuri Gürsoy tarafýndan
sadeleþtirilerek Ýslâm’da Münakaþaya
Hedef Olan Meseleler adýyla neþredilmiþtir (Ýstanbul 1974). 4. Æavlî fi’l-merße
ve mušårenetüh bi-ašvâli mušallideti’l-³arb. el-Fet¼ dergisinde çýkan müellifin bir dizi makalesinin derlenmesinden
oluþmuþtur (Beyrut 1410/1990). Eserde,
Ýslâm dininin kadýnlarýn örtünmesi ve ev-

MUSTAFA SÂDIK er-RÂFÝÎ

lilikleriyle ilgili hükümleriyle Batý kültürünün kadýnlara dair anlayýþýnýn birbirine uymadýðý tezi savunulur. Mustafa Yýlmaz kitabý Kadýnla Ýlgili Görüþüm ve Bu Görüþün Batý Taklitçisi Sözlerle Karþýlaþtýrýlmasý adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Konya 1994).
Mustafa Sabri Efendi’nin hayatý, siyasî
faaliyetleri ve dinî görüþleri Müfrih Süleyman el-Kavsî tarafýndan araþtýrma konusu yapýlmýþ ve eþ-ÞeyÅ Mu½¹afâ Øabrî
ve mevšýfüh mine’l-fikri’l-vâfid adlý hacimli bir eser hazýrlanmýþtýr (Riyad 1418/
1997). Ayrýca Mehmet Melih Yýlmaz’ýn
Mustafa Sabri’nin Kadýna Bakýþýnýn
Kur’an Baðlamýnda Deðerlendirilmesi adlý çalýþmasý (1998, yüksek lisans tezi,
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ali Sarýkoyuncu’nun, “Þeyhülislâm Mustafa Sabri’nin Millî Mücadele ve Atatürk Ýnkýlâplarý
Karþýtý Tutum ve Davranýþlarý” adlý makalesi (bk. bibl.) ve Mehmet Aksoy’un Beyânü’l-Hak ve Mustafa Sabri isimli araþtýrmasý (Ankara 1989) mevcuttur. Bu yazýlarda Millî Mücadele hareketine karþý takýndýðý tavýr ve tutumlarýndan ötürü þiddetle eleþtirilmiþtir.
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Mýsýrlý edip, þair ve yazar.
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Kuzey Mýsýr’daki Kalyûbiye þehrinin Behtîm köyünde doðdu. Ailesi Trablusþam þehrinden olup soyu Hz. Ömer’e dayanýr. Büyük dedesi Þeyh Abdülkadir, Mýsýr’da tahsil gördüðü sýrada Halvetî þeyhi Mahmûd
el-Kürdî’nin kendisine, “Sen ilim sancaðýný
yükseltenlerden (râfi) olacaksýn” demesi
üzerine ailede Râfiî nisbesini ilk alan kimsedir. Ailenin önceki nisbesi Beysarî’dir.
Babasý Abdürrezzâk er-Râfiî, Mýsýr’ýn çeþitli bölgelerinde þer‘iyye mahkemesi kadýlýðý yapmýþ ve Tanta’da vefat etmiþtir.
Ýlk dinî bilgileri babasýndan öðrenen ve
özel hocalardan ders alan Mustafa Sâdýk’ýn gördüðü tek resmî öðrenim ilkokuldan ibarettir. Ýlkokuldan mezun olduðu yýl
yakalandýðý tifo hastalýðý kalýcý bir ses kýsýklýðý ile kulak týkanýklýðýna ve ileriki yýllarda saðýrlýða sebep olmuþtur. Daha sonra
babasýnýn zengin kütüphanesinde kitap
okuyarak kendini yetiþtirdi. Ayrýca Batý dillerinden Arapça’ya tercüme edilmiþ edebiyat, felsefe ve ahlâka dair eserleri okuyup belli baþlý yazarlarla bunlarýn fikrî temayülleri, özellikle Fransýz edebiyatý hakkýnda zengin bir birikime sahip oldu. Kesintisiz olarak sürdürdüðü okuma ve yeteneði sayesinde klasik Arap dilini mükemmel bir þekilde kullanan Mustafa Sâdýk,
henüz otuz yaþýndayken TârîÅu âdâbi’l£Arab gibi üslûp ve içerik bakýmýndan orijinal bir eser ortaya koymayý baþardý. 1899’da Talha Þer‘iyye Mahkemesi, iki yýl sonra
da Tanta Hukuk ve Ceza Mahkemesi (elmahkemetü’l-ehliyye) kâtipliðine getirildi.
Sonuncu görevi hayatýnýn sonuna kadar
devam etti. 10 Mayýs 1937’de bir kalp krizi sonucu öldü ve Tanta’daki aile kabristanýna defnedildi.
Râfiî teliflerinde edebî üslûbu tercih ettiðinden bilimsel konularý da zengin teþbih, mecaz, istiare, kinaye gibi mâna sanatlarý ve týbak, tevriye, seci, cinas gibi lafýz sanatlarýyla süslemiþ, dolayýsýyla üslûbu kapalý ve anlaþýlmaz hale gelmiþtir. Bu
sebeple ilmî ve edebî birikimi olmayanlarýn onun eserlerini anlamasý kolay deðildir. Üslûbunun zorluðunu kendisi de farkederek ¥adî¦ü’l-šamer adlý eserinde
bazý kelime ve ifadeler için açýklayýcý dipnotlarý koyma mecburiyetinde kalmýþtýr.

Yazarlýk hayatýna þiirle baþlayan Râfiî ilk
yýllarda “Ömerî”, “Fârûký”, “Necm” gibi takma adlar kullanmýþ, olgunluk dönemine
girince kendi adýný koymakta bir sakýnca
görmemiþtir. Onun es-Se¼âbü’l-a¼mer,
¥adî¦ü’l-šamer, Resâßilü’l-a¼zân, Evrâšu’l-verd gibi edebî denemelerinde bir
tür mensur (serbest) þiir üslûbu hissedilmektedir.
Eserleri. 1. Dîvânü’r-Râfi£î (I-III, Kahire 1903-1905). Divanda medih, tasvir, gazel, nesîb, hikmet, mersiye gibi klasik temalar iþlenmiþtir. Eser daha sonra Üsâme M. Seyyid tarafýndan tahkiki ve þerhi
yapýlarak tekrar yayýmlanmýþtýr (Beyrut
1414/1993). 2. Dîvânü’n-na¾arât. Ýlk cildi
1908’de Kahire’de yayýmlanan, II. cildi ise
henüz neþredilmemiþ bulunan divanda
vatan þiirleri, tabiat tasvirleri ve hâtýralar
gibi temalara yer verilmiþtir. Râfiî, 1907’de yazdýðý Meleketü’l-inþâ adlý eserinden
bu divanýna bazý inþâ örnekleri almýþtýr.
3. TârîÅu âdâbi’l-£Arab. Üç ciltten oluþan
eserin I. cildinde “edeb” kelimesinin anlam
geliþimiyle diller ve Arap dili, rivayet ve râviler etrafýnda çeþitli konular ele alýnmýþ
(Kahire 1911), II. cilt Kur’ân-ý Kerîm’in i‘câzý ve Hz. Peygamber’in belâgatýyla ilgili meselelere ayrýlmýþtýr (Kahire 1914). Eserin
III. cildinde Arap þiirinin tarihi, ekolleri, çeþitleri, muallakat ve þairleri, Endülüs edebiyatý, müteahhir þairlerin çok önem verdiði bazý lafýz sanatlarý incelenmiþtir (Kahire 1941; I-III, Beyrut 1394/1974). 4. ¥adî¦ü’l-šamer (ayla sohbet) (Kahire 1912;
Sûse 1988). 1912’de Lübnan’a seyahati esnasýnda Bihamdûn’da tanýþtýðý, güzelliðine hayran kaldýðý, þiirini övdüðü ve kendisine “es-sehâbü’l-ahmer” lakabýný verdiði
hýristiyan bir Arap kýzý için edebî üslûpta
inþâ numuneleri olarak yazýlmýþ olup mensur þiir biçimindedir. 5. Ý£câzü’l-Kurßân*
(Kahire 1914). TârîÅu âdâbi’l-£Arab’ýn II.
cildinin bazý deðiþikliklerle müstakil olarak
basýlmasýndan meydana gelmiþtir. Eserde Ebû Süleyman el-Hattâbî’nin Beyânü
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