
REMLL Şemsedd i n 

duğu görülmektedir. Babasının talebesi 

İbn Hacer ei-Heyteml'nin aynı eser için yaz
dığı Tu]J1etü'l-mu}Jtac adlı şerh önceleri 

daha çok rağbet gördüyse de Nihdyetü '1-
muJ:ıtdc, bu kitabın yaygın olduğu Yemen 
ve Hicaz'ın bazı bölgeleri dışında Şafii fık
hının en makbul kaynaklarından biri ol

muştur (Nfireddin eş-Şebramellisl ve Ah
med b. Abdürrezzak ei-Mağribl er-Reşldl'
nin haşiyeleriyle , I-VIII , Bulak ı292; Kahi
re 1286, ı 304, ı357, ı389/ı969, ı404/ı984) 

Remrı ve İbn Hacer'in bu iki şerhine yansı
yan görüş ayrılıkları Ali b. Ahmed b. Said 
Ba Sabrin tarafından İşmidü '1- 'ayneyn 
ii ba'zı il].tilafi'ş-şeyl].ayn adıyla kitap 
haline getirilmiştir (Kahire ı 303, Abdur

rahman b. Muhammed Ba Alevi'nin Bug· 
yetü'l-müsterşidin adlı eserinin kenarın
da) . Remll'nin şerhine ayrıca Süleyman b. 
ömer ei-Cemel, Hruid b. Hüseyin eş-Şeh
rezüri el-Osman! ve Muhammed b. Mu

hammed el-Embabi (Ezher Ktp., nr. 2832) 
haşiye yazmıştır. z. Gaye tü 'I-beyan fi 
şerJ:ıi Zübedi İbn Reslan. İbn Reslan di
ye tanınan Ahmed b. Hüseyin er-Remll'
nin Şaffi fıkhına dair Şafvetü 'z-zübed (ez
Zübed) adlı manzum eserinin şerhidir (ke

narında Ahmed b. Hicaz! el-Feşn!'nin aynı 

esereyazdığı Mevahibü'ş-şamed adlı şerh

le birlikte , I-II, Bulak 1291; Kah i re 1305, 
ı 379; nşr. Halid Abdülfettah Şi bl, Beyrut 

I 991; nşr. Ahmed Abdüsselam Şahin, Bey

rut 141411994) 3. Gayetü'l-meram fi şer
J:ıi Şün1ti'l-me 'mum ve'l-imam. Baba
sının Şür(itü'l-me'mum ve'l-imam veya 

Şür(itü'l-imame (Süleymaniye Ktp., Carul
lah Efendi, nr. ı009; Ezher Ktp ., nr. 41687/ 
2539) adıyla bilinen risalesinin şerhidir (nşr. 

Müsaid b. Kasım el-Falih. Riyad 14ı 3/ 
1993). 4. Fetava'r-Remli. Babasının fet

valarını fıkıh sistematiğine göre bir araya 
getirdiği eser önce kendisine (İbn Hacer 

ei-Heyteml'nin el-Fetava'l-kübra'sının ke

narında , Kah i re I 308, 1329), daha sonra 
babasına (nşr. Muhammed Abdüsselam 

Şahin, Beyrut 1424/2004) nisbet edilerek 
yayımlanmıştır. Eser Ahmed b. Abdülfet

tah ei-Müclri ei-Melevi tarafından ihtisar 

edilmiştir (Hid1viyye Ktp. , nr. 1523). 5. Şer

J:ıu'l-IzaJ:ı. Nevevi'nin el-izaJ:ı fi menasi
ki'l-J:ıac (Abdülgan! ed-Dakr, s. 31-32) adlı 
eserinin şerhidir. İsmail Paşa, el-Gurerü'l
behiyye fi şerJ:ıi'l-Menasiki'n-Neveviy
ye adlı bir eseri ona nisbet etmekte (He
diyyetü'l-'arifin, II, 261). Ezher Kütüpha

nesi'nde de eser onun adına kayıtlı görün

mektedir (nr. 7878/l 015). Ancak Darü'l-kü
tübi'I-Mısriyye katalogunda bu adı taşıyan 

bir kitap Zekeriyya ei-Ensar1 (Fuad Seyyid, 

II, I 51 ı. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de ise 
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NCı reddin Ali b. Abdullah ei-Haseni (Ab

dülgan! ed-Dakr, s. 189) adına kaydedilmiş
tir. 6. 'Umdetü'r-rabil]. fi ma'rifeti't-ta
rilfi'l-vazıJ:ı . Şehabeddin Ahmed b. Mu
hammed ez-Zahid'in Hediyyetü'n-naşıJ:ı 
ve J:ıi~bü'l-felaJ:ıi'n-naciJ:ı adlı eserine ya
zılmış şerhtir (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 

25326 B; Hid1viyye Ktp. , nr. 1697, 6977; 
Ezher Ktp ., nr. 85ı2/ ıooo, 41899/2589). 
Şemseddin Muhammed b. DavCıd el- İna
n! bu şerh üzerine bir haşiye kaleme al
mıştır (Hid!viyye Ktp., nr. 1696). 7. el-Fe
va'idü'l-merzıyye. Abdullah b. Abdur
rahman Ba Fazı ei-Hadrami'nin fıkha dair 

el-M u~addime tü '1-Ij açlramiyye'sinin 
muhtasarına yaptığı şerhtir (Cidde 1408/ 
1988) . 8. ŞerJ:ıu'l-Acurrumiyye. İbn Acur
rüm'un nahve dair eseri üzerine yazılmış

tır (Darü' l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 438; Ezher 
Ktp ., m 26282, 41036). Remli'nin kaynak

larda adı geçen bazı eserleri de şunlardır: 

ŞerJ:ıu'l-Menasiki'd-Delciyye, ŞerJ:ıu'l

Behce (Zeynüddin İbnü'l-Verdl'nin el
Behcetü'l-Verdiyye adıyla el-Havi'ş-şa

gir'e yazdığı nazmın şerhidir), ŞerJ:ıu'z
Zübed (babasının eseri üzerine yazılmış

tır), ŞerJ:ıu'l-'Ulp1d fi'n-na]Jv, Ijaşiye 
'ale'l-'Ubdb. 

İsmail Paşa, Fet]Ju'l-Cevad bi-şerJ:ıi 
Man~Cımeti'bni'l-'İma d adlı eseri hem 
Şemseddin er-Remll'ye hem 973'te ( 1565-
66) vefat ettiğini belirttiği Şehabeddin Ah
med b. Ahmed b. Hasan er-Remll'ye nisbet 

etmiştir (Hediyyetü'l-'arifin, I, 145; II, 261; 
lzaf:ıu'l-meknün, II, 161). Ancak İbnü'I
İmad diye bilinen Ahmed b. İmadüddin ei

Akfehsl'nin Man~Cımetü'bni'l-'İmad fi'l
ma'füvvat adlı eserinin şerhi olan bu ki
tap Şemseddin er-Remli'nin babasına ait

tir. Bir yerde Şemseddin er-Remli'ye Şer

}Ju Man~Cımeti'l-ma'füvvat adlı bir eser 

nisbet eden Brockelmann da ( GAL Suppl., 
II, 442) başka bir yerde el-İşarat ila ma 
'ufiye mine'n-necesat ismiyle de anılan 

bu esere baba Remli'nin FetJ:ıu'l-Cevad 
adıyla şerh yazdığım belirtir, ardından da 

FetJ:ıu'l-mübin adlı bir diğer şerhi yine 
Şemseddin er-Remli'ye nisbet eder (a.g.e., 
II , Il o-ı ı ı). Necmeddin ei-Gazzl, Remli'

nin kendi el yazısıyla kaydettiği eserleri 
arasında Şer]Ju Man~Cımeti'bni'l-'İmad 
ii' I- 'ad ed adlı bir kitabını haber verir ki 

(Lutfü 's-semer, II, 8ı), bu kitabın fıkıhla 
alakah olmadığı anlaşılmaktadır. Brockel
mann, baba Remll'nin Şehabeddin Ahmed 

b. Muhammed ez-Zahid ei-Mısrl'nin SittCın 

mes'ele fi'l-fı~h diye de anılan kitabı üze

rine yazdığı ŞerJ:ıu Mu~addimeti'z-Za
hid adlı eserini Şemseddin er-Remll'ye 

nisbet etmiştir (GAL Suppl., II, ı ı2) 
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Nakşibendi şeyhi, alim . 
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1272 yılı Reblülahir ayı ortasında (25 
Aralık 1855) Kazan'ın Ufa vilayetine bağlı 

Minzele kazasının Elmet köyünde doğdu 
(İmam-ı Rabbanl. III, ı88) Minzelevi, Kaza
n! ve Mekk'i nisbeteriyle anılır. XVI. yüzyılda 

Aral gölü, Amuderya ve Siriderya ile Özbek 

ve Türkmen yörelerine hükmeden Bikçura 
Han'ın soyundandır. Dedesi Adilşah, Elmet 

ve çevresinin yöneticisiydi. İlk bilgileri ba
bası Sahadır Şah (Batırşah) Abdullah'tan ve 

öğretmen olan annesi Abistay Üstazbike'-



den aldı. Köylerindeki medresede dayısı 
Molla Hasanüddin'in yanında on sekiz ya
şına kadar Arapça, mantık, ahlak ilmi, fı 
kıh ve kelam öğrenimi gördü. 1873'te Ka
zan'a giderek Şehabeddin Mercanl'nin 
medresesine kaydoldu. Kısa bir süre sonra 
Buhara ve Maveraünnehir'e geçmek üzere 
buradan ayrıldı. Yolculuğu sırasında Trosky 
şehrinde yaklaşık iki yıl kalarak Molla Şere
feddin ve Molla Muhammed Can 'ın med
reselerinde tahsiline devam etti. Burada 
Nakşl şeyhi Zeynullah Resull'den fayda
landı. Taşkent'e uğrayıp bir süre bazı alim
lerden ders aldı ve ardından Buhara'ya 
gitti ( ı 876) Molla Abdullah es-Sertavl el
Kazan! ve Molla Abdüşşekur et-Türkma
ni'nin derslerini izledikten sonra aynı yıl 
içinde tekrar Taşkent'e döndü. Aralarında 
Altaylı Şeyh Abdülmü'min İşan ' ın da bu
lunduğu Taşkent ve çevresindeki ulema
dan yararlandı ve Nakşibendiyye tarikatına 
intisap etti. Hacca gitmek üzere 1878 yılı 
ortalarında Afganistan ve Hindistan'a ge
çerek Bombay üzerinden Cidde'ye ulaştı. 
Hac ibadetinin ardından Medine'ye gitti. 
Emin Ağa, Şifa ve Mahmudiyye medresele
rinde öğrenimini sürdürüp icazet aldı . Nak
şibendiyye-Müceddidiyye şeyhi Muham
med Mazhar'a da bu sırada intisap etti. 

1880'de Mekke'de hemşerHerinden Mu
hammed Şah'ın kızı Esma ile evlenen Mu
rad Remzl, 1883 yılında rahatsızlığı dola
yısıyla memleketine yaptığı birkaç aylık 
seyahatin ardından tekrar Mekke'ye dön
dü. Burada Abdülhamid ed-Dağıstan!, Ab
durrahman es-Sirac ve Sürur es-Sudanl'
nin derslerine katıldı. 1884'te şeyhi Mu
hammed Mazhar ve aynı yılın sonunda, 
onun yerine geçen Şeyh Abdülhamld ed
Dağıstan! vefat etti. Dağıstanl'den sonra 
posta oturan Mekke müftüsü Muham
med Salih ez-Zevavl'nin sohbet ve dersle
rine devam etti. Nisan 188S'te Medine'ye 
geçen Zevavl oradan Cavalı bir müridiyle 
ona müşterek bir hilafetname gönderdi. 
Ertesi yıl Mekke'ye gittiğinde ikisine de 
hırka giydirdi. Remzl bu sırada Reşe]J.ô.t'ı 
Arapça'ya çevirerek şeyhine sundu ve onun 
isteği üzerine MektCıbô.t'ı da Arapça'ya 
tercüme etmeye başladı . Kendi ifadesine 
göre bu dönemde tasawufla ilgili temel 
eserleri, özellikle el-FütCı]J.ô.tü '1-Mekkiy 
ye'yi, FuşCışü 'l-]J.ikem' i ve bu eserlerin 
şerhlerini okudu; Muhyiddin İbnü'l-Arabl'
nin de görüşlerine vakıf oldu. Mekke'de 
aralarında Ahmet Temir'in babası Muham
med Reşld Carullah'ın da bulunduğu bir
çok öğrenci yetiştirdi. 

Murad Remzl 1902, 1904, 1907, 1909, 
1914 yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul, 

Kazan ve Türkistan'a seyahatler yaptı. Son 
seyahatinde oğlu Fehml Murad'la birlikte 
Taşkent, Buhara, Hokand ve Endican'ı gez
di. Memleketine döndükten sonra Türkiye 
üzerinden Mekke'ye gitmeye karar verdiy
se de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 
savaş çıkması yüzünden bir yıl Kazan'da 
kaldı. Ardından Orenburg'da Töztoba ka
sabasında müderris ve imam olan teyze
sinin oğlu Muslihuddin Nogaybek'in yanı
na gitti. Rus yönetimince burada 191 S-
1917 yılları arasında sivil esir olarak ika
mete mecbur tutuldu. 1919'da Doğu Tür
kistan'a gidip Cungariya'nın merkezi Çö
geçek'e yerleşti. İmamlık ve müderrislik 
yaptığı bu şehirde 2 Nisan 1934 tarihin
de vefat etti. Ahmet Temir'in verdiği bu 
tarihi Zeki Yelidi Togan S Ekim 193S ola
rak kaydeder (Bugünkü Türkili Türkistan, 
S. 542) 

Zeki Yelidi Togan. Muhammed Murad 
Remzl'nin Kazan sultanlarından Sıddlk ve 
Ahmed'in yanında uzun yıllar hocalık yap
tığını , babası ve dayısının arkadaşı oldu
ğunu, kendilerine misafir geldiği bir sıra

da onu tanıdığını ve Telfi]fu 'l-al].bô.r adlı 
kitabını okuyup ondan etkilendiğini belir
tir (Hatıralar, s. 44-45) 1909'da hacca gi
den Abdürreşid İbrahim, Mekke'deki tek
kesinde misafir kaldığı Şeyh Muhammed 
Murad'ın ilim ve fazilet sahibi bir zat, usul, 
füru , hadis ve tefsirde değerli bir alim ol
duğunu , Arapça, Farsça ve Türkçe'yi konu
şup yazdığım, ancak değerinin bilinmedi
ğini ve hac mevsiminde hacılara hizmet 
edip aldığı hediyelerle geçindiğini yazar 
(A lem-i İs lam, ll. 487-488) Kendisi deMek
ke'de hemşerHerinin sağladığı imkanlarla 
geçimini sağladığını kaydeder ( el-Mekta
bat, lll , ı 92) 

Murad Remzl, uzun zaman Haremeyn'
de kalıp Nakşl şeyhi olarak faaliyet göster
mesi ve öğretimle meşgul olması , resmi 
bir görevde bulunmaması , gerek kendi 
memleketi gerek Türkiye'deki fikir ve si
yaset çevrelerinden uzak kalması sebebiy
le Şehabeddin Mercan!, Musa Carullah, 
Alimcan Barudl, Rızaeddin Fahreddin, Gas
pıralı İsmail , Akçuraoğlu Yusuf ve Zeki 
Yelidi Togan gibi bölgenin diğer ilim ve fi
kir adamları kadar tanınmamıştır. Eserle
rinde Muhammed Murad Remzl, Murad 
Remzl, Muhammed M ur ad Kazani 1 M ek
k] gibi isimler kullanmış, siyasi yazıların
da Tut!, Andellb, Ebü'I-Hasan, Ekmel, M. 
M. Remzl, Remil gibi takma adları tercih 
etmiştir. Musa Carullah'a reddiye olarak 
yazdığı makalelerden (Kanlıdere, s. 54 , 57, 

63-65, 205, 239) Murad Remzl'nin Cedld
ciler'e karşı Kadlmciler arasında yer aldığı , 

REMZI, Muhammed Murad 

ancak mutedil bir yol izlediği anlaşılmak
tadır. Murad Remzl'nin Mekke'deki tekke
sinde kurduğu , önemli eserler ihtiva eden 
kütüphanesi Harem-i şerif Kütüphanesi'
ne intikal etmiştir. 

Ahmet Temir'in kaydettiğine göre Mu
rad Remil'nin Berlin Üniversitesi'nde tıp 
öğrenimi gören oğlu Fehml Murad, Cidde 
ve Mekke'de doktorluk yapmış , Mekke'
de Kazan Türkleri'nin vakıflarının yöneti
minde bulunmuş , muhtemelen 196S'te 
vefat etmiştir. Aynı yıl Ahmet Temir'e pos
ta ile gelen, Murad Remzl'nin risaleleri , 
Türkistan, Afganistan ve Hindistan seya
hati, Mekke ve Medine'deki hayatıyla ilgi
li yazılarını , ayrıca Fehml Murad'ın hatıra

larını ihtiva eden dosyanın Temir'in ölü
münden (2003 ) sonra ne olduğu bilinme
mektedir. 

Eserleri. 1. Telfi]fu '1-al].b ô.r ve tel]fi
]J.u'l-dşdr ii ve]fii'i 'i Kiizô.n ve Bulgar ve 
mülCıki't-Tô.tdr (l-ll , Orenburg 1908; n şr. 

İbrahim Şemseddin , Beyrut 1423/ 2002; 

naş ir, adı M. M. Remzl şeklinde kaydedi
len müellif hakkında bilgi bul amaclığını 

belirtmektedir). Müellif eserin önsözünde, 
Kazan ve Bulgar muhitiyle ilgili bazı ta
rihçilerin verdiği sınırlı maiCımat dışında 
derli toplu bilgi bulunmadığını , bu sebep
le hem bölge müslümanlarının durumu 
hakkında bilgi vermek hem de Rus haki
miyeti altındaki bölge halkını uyandırmak 
amacıyla bu kitabı kaleme aldığını belirtir. 
Bir mukaddime, dört bölüm (maksad) ve 
bir hatimeden oluşan eserin mukaddime
sinde Türkler'in menşei, yayılmaları , İslam 
öncesinde komşularıyla ilişkileri ele alın
mış, birinci bölümde Bulgarlar, İslam'a gi
rişleri ve tarihleri ; ikinci bölümde Tatar
lar'ın bölgeye gelişi, burada bir devlet kur
maları, İslamiyet' i benimsemeleri; üçün
cü bölümde kuruluşundan Rus istilasına 
kadar Kazan şehrinin tarihi; dördüncü bö
lümde Rus istilası sonrasındaki dönem an
latılmıştır. Hatime Kirman, Kırım , Buha
ra, Harizm ve Kazan hanlarıyla ilgili bilgi
ler içermektedir. Fehmi Murad hatıratın

da babasının eseri bastırmak istediğinde 
Rus yönetiminin buna engel olduğunu , 

daha sonra Kalmuklar'dan bir tarih pro
fesörünün yardımıyla bastırabildiğini kay
detmektedir (Ahmet Temir, Lll 97 [ı 9861. 

s. 503). Zeki Yelidi Togan da kitabın yayım
landıktan sonra Rus yönetimince toplatıl
dığını belirtir (Bug ünkü Türkili Türkistan, 
s. 542; eserle ilgili bazı değerlendirmele r 

için b k. Kemper, s. 9- 10, 88-89, 96, 99, ı 74, 

447) . z. Tercem etü Reşe]J.dt. Fahreddin 
Ali b. Hüseyin Kaşifi' nin Reşe]J.ô.t-ı 'Ay 
nü'l-]J.ayd t adlı Farsça kitabının çevirisidir. 
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Murad Remii'nin belirttiğine göre 1885 
yılında başladığı Reşel;at tercümesi şey
hi Muhammed Salih ez-Zevavi'nin sağla
dığı maddi imkanla neşredilmiştir (Mek
ke 1307). Bu tercümenin kenarında bası
lan, yine Murad Remzl'nin kaleme aldığı 
Neta'isü 'ş-şanif:ıdt ii teg,yili'l-bd]fıyati'ş
şalil;dt adlı Reşel;dt zeyli Hicaz'daki Nak
şllik hakkında değerli bilgiler içermekte
dir. 3. ed-Dürerü'l-meknunatü'n-nefise. 
imam-ı Rabbant'nin Mektdbdt'ının Arap
ça tercümesidir (i-lll, Mekke 1316-13 17). I. 
cildin kenarında imam-ı Rabbant'nin bi
yografisi, ll. cildin kenarında imam-ı Rab
bant'ye ait Risdletü'l-Mebde' ve'l-me
'ad'ın Arapça tercümesi, lll. cildin kena
rında Muhammed Bek ei-Özbel<i'nin Mek
tdbdt'a yönelik itirazlara cevap olarakyaz
dığı 'Atıyyetü '1-Vehhab el-taşılatü bey
ne'l-{].ata' ve'ş-şavab adlı eseri vardır. 

Arapça tercümeden seçilen 194 mektup 
el-Münte{].abat adıyla yayımianmış (İs

tanbull972, 1986, 1994), Abdülkadir Ak
çiçek de Mektdbat'ı Arapça'dan Türkçe'
ye çevirmiştir (I-II, istanbul 1977). 4. Ka
side-i Hürriyyet (Orenburg 1917: bazı 
beyitleri için bk. Togan, Bugünkü Türkili 

Türkistan, s. 542-543). Murad Remzi'nin 
hatıratında zikrettiği diğer çalışmaları da 
şunlardır: Telfiku'l-ahbdr'ın Türkçe Ter
cümesi, Türkçe Kur'an Tercümesi, Ten
zihü'l-Keşşaf 'amma fihi mine'l-i'tizal 
ve'l-inkişaf, Müşaye'atü l;izbi'r-ral;mdn 
(Musa Carullah'a reddiye), Mevlidü'n
Nebi, el-'Aruz, en-Nal;vü'l-'Arabi, eş
Şarfü'l-'Arabi (Orenburg'da çıkan Din ve 

Maişet adlı dergide Musa Carullah'a red
diye olarak yazdığı bazı makaleleri için b k. 
I<anlıdere, s. 253). 
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28 Şubat 1823'te Fransa'nın Bretagne 
bölgesindeki Treguier kasabasında doğ
du. Babası Philibert fakir bir denizci aile
sindendir; annesi kocasının aksine çok din
dar bir kadındı. Beş yaşında iken babası 
öldüğü için annesi ve kız kardeşi tarafın
dan zor şartlar altında yetiştirildi. Çocuk
luğu ve almış olduğu çelişkili eğitim onun 
bütün hayatında belirleyici rol oynayacak
tır. Treguier'de bir Katalik okulunu bitirdi, 
ardından dini tahsil için Paris'e gitti. Ni
colas-de-Chardonnet Katalik Semineri'nde 
üç yıl kaldıktan sonra Saint-Sulpice'e kay
doldu; burada felsefe, ilahiyat tarih ve Do
ğu dilleri (ibranlce, Keldanlce, Arapça) okudu. 
Bu yoğun dini ve din dışı tahsili onun ile
rideki çelişkilerini ve zamanla diniere karşı 
şüpheciliğini hazırladı. Özellikle incil'i okur
ken bu kitabın çelişkiler ve hatalarla dolu 
olduğu kanaatine vardı. Bunun için dini ve 
dünyevl ilimleri birleştirmede başarılı gör
düğü Protestanlığa yöneldi; 184S'te din 
adamı olmaktan vazgeçti. 1846'da lisans 
öğrenimini tamamladı. Ertesi yıl Sami dil
lerinin tarihi ve mukayeseli yapısı üzerine 
yaptığı çalışma ile Volney ödülünü kazan
dı . Derinden etkilendiği 1848 Sosyalist ih
tilali üzerine, dininin ilim olduğu ve insa
nın sorunlarını ilmin çözeceği yönündeki 
düşüncelerini açıkladığı l'Avenir de la 
science: Pensees de 1848 adlı kitabını 
yazdı. Kariyerine zarar vereceği endişesiy
le hayatının sonuna doğru ( 1890) yayım
ladığı bu eserde yalnız ilme ve akla inan
dığını ortaya koydu: "ilim bir dindir, bun
dan sonra simgeleri yalnız ilim yapacak, 
insanlığın sorunlarını sadece ilim çözebi
lir." Renan güzelin ve doğrunun karşısında 
gençliğinde tattığı dini zevkin hiçbir şey 

ifade etmediğini söyler. Onun bu değişi
minde kız kardeşi Henriette ile Marcelin 
Berthelot'nun önemli etkileri olduğu bilin
mektedir. İbn Rüşd ve felsefesi hakkında
ki tezini hazırlarken Doğu dillerinde kale
me alınmış metinleri incelemek için İtal
ya'ya gönderildi. Rimini, Ravenne, Bolog
ne, Ferrare, Venedik, Padoue ve Vivence 
kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. Bu 
sırada din hakkındaki düşünceleri biraz 
yumuşadı. Sanat ve onun insan ruhundaki 
etkileri üzerine yoğunlaştı. 18S1'de Bibli
otheque Nationale'e Yunanca ve Arapça 
yazmalar sorumlusu olarak tayin edildi. Bu
rada iken bir yandan Histoire generale et 
systeme compare des langues semiti
ques'i kaleme alırken bir yandan da Revue 
des deux mandes dergisinde makaleler 
yazmaya başladı. 

Dürzller'e karşı hıristiyanları korumak 
için lll. Napolyon'un Lübnan'a gönderdiği 
6000 kişilik kuwetle beraber Renan da ar
keolojik kazı yapmak üzere kız kardeşiyle 
birlikte Lübnan'a gitti. Daha o devirde Lüb
nan'ın Türkler'in elinden çıkmakta olduğu
nu ve geleceğini belirsiz gördüğünü söyle
di. Lübnan'daki kazılarda topladığı arke
olajik eserleri Fransa'ya gönderdi. Bu se
yahat sırasında Marunller'le yakın ilişkiye 
girerken kendisine kazılarda yardım et
rnek istemeyen müslümanlardan adeta 
nefret ediyor, onları "kötü ırk, hissiyatsız. 
gülmesini bilmeyen insanlar" olarak nite
lendiriyordu. Bu dönemde Renan'ın kafa
sını en çok meşgul eden mesele Hz. Isa 
konusuydu. Hayatının şaheseri olarak ka
bul ettiği Histoire des origines du Chris
tianisme adlı kitabının ilk bölümü olan "Vie 
de Jesus" bu seyahatin ürünüdür. Özellik
le Filistin'e yaptığı ziyaretin bu eserin ya
zılmasında önemli bir payı vardır. Renan. 
İncil'in anlattıklarını bu ülkede bulduğu için 
artık eskisi gibi her şeyi reddetmiyordu. 
Arkeolajik bulgular sayesinde bir taraftan 
Louvre Müzesi'ni zenginleştirirken diğer ta
raftan Mission de Phenicie adlı kitabını 
hazırladı. Sıtmaya yakalanan kız kardeşi
nin ölümünden sonra (Eylüll861) Fransa'
ya döndü ve başarılı hizmetlerinden dolayı 
College de France'ta görevlendirildi. Ancak 
ilk dersinde lsa'yı benzersiz, fakat tanrısal 
yanı bulunmayan bir insan olarak ele al
ması büyük tepki uyandırdı, ders vermesi 
yasaklandığı gibi kilise tarafından da afo
roz edildi. 

İlk seyahatinden dört yıl sonra Hıristi
yanlığın asıl yayıcısı Saint Pavlus'un izleri
ni takip etmek için Mısır, Lübnan, Suriye, 
Yunanistan ve Anadolu'yu kapsayan bir 
yolculuğa çıktı ( 1864-1865). Bu sırada Sü-


