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yaşında olduğu tahmin edilir (a.g.e., V, 887-

891) 

Dört yıl yirmi bir gün süren sactareti yak
laşık elli günü hariç İstanbul dışında geç
miştir. Askeri eğitimi ll. Mahmud'un "çıl
gın bir meşgalesi" olarak görmüş ve tam 
anlamıyla destek vermemiş, eski tarz sa
vaş taktiklerinde ısrar etmiştir. ll. Mahmud 
da kendisinin bu tutumunu bildiğinden 
bütün yeteneğine rağmen onu mümkün 
mertebe merkezden uzak tutmayı tercih 
etmiştir. Diğer taraftan Koca Hüsrev Pa
şa'nın bu eski kölesinden hiç hoşlanma
dığı belirtilir (Rosen, I, 155-156) . Sadaret 
makamına, özellikle Rumeli 'de çözümü 
kendisine havale edilen askeri ve mülki iş
lerin üstesinden gelebilmek amacıyla bu 
makamın otoritesinin kendisine yardımcı 
olacağı düşüncesiyle getirilmiş olduğu tah
min edilebilir. Bu durumda İstanbul'da sa
daret makamının gerçek otoritesinin bizzat 
ll. Mahmud dışında Serasker Koca Hüsrev 
Paşa ve Pertev Efendi gibi devlet adam
ları tarafından kullanılmış olduğu ileri sü
rülebilir. 
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Muhammed Reşld Rıza, 27 Cemclziyelev
vel1282 (18 Ekim 1865) tarihinde bugün
kü Lübnan sınırları içinde yer alan Trablus
şam yakınlarındaki Kalemlin'da doğdu. Ba
bası Ali Rıza , Irak asıllı olup Hz. Hüseyin 
soyundan geldiği için seyyid veya Hüseynl 
olarak bilinen saygın bir aileye mensup
tur. Reşld Rıza, Trablus Rüşdiyesi'nde bir 
yıllık tahsilden sonra Hüseyin ei-Cisr'in ho
calığını yaptığı , programında modern bi
limlerin de yer aldığı ei-Medresetü'l-vata
niyye'de okudu. Ayrıca özel çalışmalarla 
kendini yetiştirmeye gayret etti. Bilhassa 
Gazzall'nin İJ:ıyô.'ü 'uli'ımi'd-din adlı ese
riyle meşgul oldu ve ondan çok etkilendi. 
Cemaleddln-i Efganl ve Muhammed Ab
duh'un sürgünde iken çıkardıkları el-'Ur
vetü '1-vüş]fa dergisiyle karşılaşması fikir 
hayatında bir dönüm noktası oldu. Dergi
deki yazılar kendi ifadesiyle onu "elektrik 
gibi" çarpmış ve aydınlatmıştı (Tarif]. u 'i
üst~. ı. 303) Efganl ile görüşme fırsatı 
bulamadıysa da Abduh'la ilk Lübnan sür
gününde ( 1882) tanıştı; daha sonra onun 
Paris dönüşünde 1889'a kadar yerleştiği 
Beyrut'taki derslerine katıldı ve yakın öğ-

Reşid Rıza 

rencisi oldu. Abduh'un tesiriyle ısiahat dü
şüncesini benimsedi; onun izinde ilim ve 
yayın faaliyetlerine katılmak üzere 1898 yı
lı başında Mısır'a gitti. 

Kahire'deki ilk faaliyeti hocasını güçlük
le ikna ederek el-Menô.r dergisini çıkar
mak oldu. Muhammed Abduh dergilerde 
daha çok siyasi meselelere itibar edildiği
ni, ayrıca Mısır'da yayımlanan el-Mü'ey
yed, el-Mu]fattam, el-Ehrdm gibi güçlü 
dergiler karşısında bunun tutunamayaca
ğını söylediyse de Reşld Rıza ıstahat çizgi
sinde bir dergiye olan ihtiyaç konusunda
ki ısrarını sürdürdü ve neticede taraf tut
mama, polemiğe girmeme ve resmi ze
vata hizmet etmeme şartıyla hacasından 
onay aldı. Reşld Rıza dergide Abduh'un 
konuşma ve ders notlarını onun tasvibin
den geçirdikten sonra yayımlıyor, kendisi 
de birçok konuda yazılar kaleme alıyordu . 

el-Menô.r bundan sonra Reşld Rıza ile öz
deşleşti ve ömrünün sonuna kadar onu 
çıkarmaya devam etti. Derginin ilk döne
minde Abduh'un tercihi doğrultusunda 
daha çok müslümanların eğitimi, toplu
mun ıslahı, dinin doğru anlaşılması gibi si
yaset dışı konulara ağırlık verdi. Araların
daki bu uyum kıskançlığa ve şikayetlere se
bep olduysa da Abduh bunların kendisine 
intikal ettirilmesi için yapılan girişimleri 
hoş karşılamadı (Bussol, LXVI/4 ]1976]. s. 
281-282). Muhammed Abduh'un 1905 yı
lında vefatından sonra Reşld Rıza siyasi 
konularla daha fazla ilgilenmeye başladı. 
önce Şura-yı Osman! Cemiyeti'ne (Cem'iy
yetü'ş-şGra ei-Osmaniyye) başkan oldu. 
1907'de kurmayı planladığı modern med
resenin alt yapısını teşkil edecek olan ed
Da'va ve'l-irşad cemiyetini kurdu. Daha 
açık siyasi mesajlar vermeye, otoriter ve 
merkeziyetçi yönetim anlayışına muhalif 
yazılar yazmaya başladı. Çeşitli ülkelere 
gerçekleştirdiği seyahatlerde yaptığı ko
nuşmalar İslam dünyasında büyük yankı 
uyandırdı. 1908'de Suriye'yi, ll. Meşruti

yet'in ilanından sonra 1909'da istanbul'u 
ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulun
du. 1912'de Nedvetü'l-ulema başkanıŞibiT 
Nu'manl'nin davetiyle Hindistan'a gitti. 
Hindistan'da ilmi görüşmelerin yanı sıra 
tasarladığı projeler için yardım topladı ve 
aynı yıl Mısır'da Darü'd-da've ve'l-irşad oku
lunu kurdu, ancak İngiliz işgali yüzünden 
okul iki yıl içinde kapandı. 1916'da Hicaz'a 
giderek Şerif Hüseyin'le görüştü. Suriye'
nin Fransızlar tarafından işgal edilmesi 
üzerine 1920'de orada bir yıl kalıp kurtu
luş mücadelesine ve Suriye Kongresi'ne 
destek verdi. 192S'te bazı Avrupa ülke
lerine seyahat etti ve yeni kurulan Suud 



Krallığı 'nın himayesinde Mekke'deki hila
fet konferansına katıldı. İslam Üniversitesi 
kuruluş çalışmalarında Filistinliler'in yanın
da olmak için 1931'de Kudüs'e gitti. Bü
tün bu geziler sırasında el-Menar der
gisi ve Darü'I-Menar yayınlarının aksama
ması için büyük çaba gösterdi. 23 Ağus
tos 1935 tarihinde gerçekleştirdiği Süveyş 
seyahati dönüşünde vefat etti (Reştd Rı 

za' n ı n hayatıy l a i lgil i ayrı n tıl ar el-fvlenar 
ve' l-Ezher ad l ı otobiyogra fisinde yer al
maktadır ; ayrı ca bk. Gerçek İs lam 'da Bir
lik, tercüme edenin g iri ş i, s. 141-214). 

Düşüncesi . Reşld Rıza dini ilimierin ye
niden canlandırılması, toplumda etkin ve 
saygın bir konuma gelmesi için Cemaled
din Efganl ve Muhammed Abduh'un ça
balarını sürdürmeye çalışmıştır. el-Menar 
dergisinde dini ilimler alanında yazdığı 
makaleleri sonradan kitap halinde yayım

lamış . bazı klasik kaynakları neşretmiş ve 
bu alandaki telif faaliyetine büyük hare
ketlilik getirmiştir. Ayrıca İslam ilimlerin
de söz sahibi olabilmek için Arap dil bilim
lerine ve terminolojiye vakıf olmanın zo
runlu olduğunu . bunları bilmeyenierin yan
lışlıklardan kurtulamayacağını , her şeyden 
önce sağlam bir Arapça eğitimine ihtiyaç 
bulunduğunu vurgulamıştır. Dini düşün
cede Selefi akılcılık olarak nitelenebilecek 
yönteminde İslami ilimierin yeniden ihya
sı . dinin mezhep bağımlılığından kurtarıl 

ması ve günün problemlerine cevap vere
cek şekilde yorumlanması başlıca hedef
lerinden olmuştur. Çalışmaları incelendi
ğinde onun hem gelenekten kaynaklanan 
metodolojiye sahip çıktığı , hem de çağın 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ic
tihad anlayışına ve yeniliğe büyük önem 
verdiği görülür. Bu sebeple temel inanç ve 
ibadet esasları dışındaki konularda akli ve 
ilmi izahiara girmekten kaçınmamış. ha
kim ilim anlayışını aynen devam ettirmek 
isteyen medrese mensuplarını eleştirmiş
tir. Bununla birlikte İslami ilimleri tama
men devre dışı bırakmak isteyen Batı yan
lıs ı aydın larla da her ortamda mücadele 
etmiştir. 

el- VaJ:ıyü'l-MuJ:ıammedi adlı eserinde 
Kur'an-ı Kerlm'e dayalı bir inanç metodo
lojisi üzerinde duran Reşld Rıza . Gazzan 
gibi kelam ilminin İslam inançlarını koru
ma fonksiyonuna işaret eder ve ihtiyaç bu
lunmadığı dönemlerde teorik tartışmala
ra yoğunlaşmanın doğru olmadığını söy
ler. Kur'an'ın başlıca hedeflerini on mad
dede toplayan Reş'id Rıza bunları dinin te
mel rükünlerini ortaya koymak, nübüv
vetle insanlara ilahi mesajı iletmek, fıtra
tı açıklayıp taklitten korumak. toplumun 

ıslah ve mutluluğunu kolaylaştırmak, ida
ri konularda yol göstermek, mali mesele
lerde hakkaniyeti öne çıkarmak, kadınla
ra ve bütün insanlara haklarının verilme
sini sağlamak ve köleliğin kaldırılmasına 
öncülük etmek şeklinde sıralar. Birinci he
def olarak zikrettiği dinin temel rükünle
rini de Allah'a iman, ahiret inancı ve bun
lara uygun iyi davranışlar şeklinde özetler 
( el- Vaf:ıyü 'l-fvluf:ıammedf, s. 126-140). Bü
tün bu esasların gerçek anlamda özüm
senınesi için insanların vahye ve ilahi reh
berliğe ihtiyaç duyduğunu. Kur' an'ın bu 
esasları anlamaları hususunda insanlara 
yeni bir motivasyon kazandırdığını ve onun 
evrensel çağrısının tazeliğini her zaman 
koruduğunu belirtir. Reşld Rıza'ya göre 
İslam'ın fıtrl bir din olması, ayrıca dünya 
ve ahiret mutluluğunu hedeflernesi onun 
her çağda insanlara hitap etmesini kolay
laştırmıştır. günümüzde de hatırlatıcı ol
maya devam etmektedir. Ancak Allah'ın 
varlık aleminin işleyişi için koyduğu tabi
at kanunları ile insan hayatının işleyişi 

için gönderdiği din kanunlarının birbiriyle 
uyumlu yürümesini sağlamak amacıyla 
dini prensipierin dinamik hayatın ihtiyaç
larını çözebilecek bir usule bağlanmasını 
zaruri görür; aksi takdirde bu esasların 
zamanla yöneticiler tarafından terkedile
ceği uyarısında bulunur. Zira tabiat ka
nunlarının işlemesi insanın iradesine bıra
kılmamış. buna karşılık din kanunlarının 
hayata geçirilmesi isteğe bağlanmıştır. 
Eğer irade bu yönde kullanılmazsa din ha
yattan uzaklaşır ve denge kısa sürede or
tadan kalkar ( fvluf:ıaveratü 'l-muşlif:ı, s. 50). 

Fıkıhta ictihadın işietiJip mevcut sorun
lara çözüm getirilmesinin önünde hiçbir 
engelin bulunmadığını düşünen Reşld Rı
za müctehidde aranan vasıflara sahip ilim 
adamlarını yetiştirmenin zor olmadığını ve 
mutlak taklidin İslam'a uymadığını söyler. 
İbadetlerle helaJ ve haramların kaynağının 
naslar olduğunu ve bunların değişmezliği
ni vurgularken muamelata dair hükümle
rio ayrıntılarında zaman ve şartların de
ğişmesiyle temel ilkeler ışığında alimierin 
ictihadıyla yeniliklerin yapılmasını mümkün 
görür. Nasların açık hükümlerine dayalı de
ğişmezlerle müctehidlerin yorumları üze
rine kurulu değişebilirler arasındaki ayırı
ma sıkça vurgu yapar ve bu ayırım saye
sinde İslam 'ın hem asliyetini muhafaza et
me, hem hayatın akışıyla irtibat içinde bu
lunma gücünü elde ettiğini belirtir. Bu doğ
rultuda özellikle muamelat konularında kı
yas yerine masiahat prensibine yer veril
mesi gerektiğini öne sürer ( el-fvlenar, IX/ 
ı o [ı 334]. s. 745-746) Reşld Rıza, değişen 
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meselelere çözüm bulma noktasında müs
lümanların tek mezhebe bağlı kalmalarını 
uygun görmez, Allah 'a daha iyi kulluk et
me amacıyla diğer mezheplerin çözüm ve 
fetvaianna da başvurulabileceğini ifade 
eder ( Muf:ıtiveratü 'l-muşli/:ı , s. 59). 

Bu çerçevede kendisi de birçok konuda 
fetva vermiş, kendisine yöneltilen sorula
rı delil ve tahliliere dayalı olarak cevaplan
dırmıştır. Kutuplara yakın bölgelerde na
maz ve oruç konusunda en yakın mesa
fedeki yörenin esas alınabileceği , iğnenin 

orucu bozmayacağı. kadınların erkeklerle 
konuşmasında dinen sakınca bulunmadı
ğı, zikirlerin ayin ve merasim halinde ya
pılmasının manevi havaya uygun olmadı
ğı şeklindeki fetvaları bunlardan bazıları
dır. Ribaya dair görüşü ise (er-Ribti ve'l
mu'amelat, s. 74-84) tartışmalara yol aç
mıştır. Öte yandan irtidad ve cihadla ilgili 
yaklaşımı, bu konulardaki geleneksel tav
rm farklı biçimlerde yorumlanabileceğini 
gösteren örnekler niteliğindedir. İslam ' a 
düşmanlık ve ümmete zarar gayesi taşı
yan irtidadla ferdi düşünce olarak gerçek
leşen irtidad arasında bir ayırım yapan Re
şld Rıza . birinci durumda ölüm cezasının 
uygulanabileceğini söylerken ikincisinde bu
nun gerekmediğini öne sürer. Cihadın da 
İslam' ı savunmaya ve İslam'ı yaymaya yö
nelik iki türünün bulunduğunu , birincisi
nin daima meşru olduğunu , ikincisinin 
ise İslam'ın barışçıl yollarla tebliğinin ya
saklanması durumunda devreye girece
ğini belirtir (Jomier, s. 272, 290) . 

Tasawufun özünün nefis terbiyesi açı
sından fert ve topluma yüksek hasletler 
kazandırdığını düşünen ve kendisi de bu 
terbiye ile yetişen Reşld Rıza, bazı kimse
lerin İslam 'da bulunmayan fikir ve davra
nışları tasawuf kültürüne karıştırdıklarını 
ve çeşitli yanlışlıklara yol açtıklarını söy
ler. Hurafelerin tasawufa bu şekilde gir
diğini belirtir. Vahdet-i vücOd gibi felsefi 
kaynaklı fikirlerin, naslar üzerinde batıni 
yorumların , tarikat şeyhlerine nisbet edi
len olağan üstü hallerin ve bilhassa şeyh
lerle rabıta kurup tevessüle başvurmanın 
gerçek tasawufla bağdaşmadığını ifade 
eder. Keramet gösterıneyi mümkün ve 
caiz kabul etmekle birlikte bunun duyu
rulmasını ve şöhret vesilesi yapılmasını 
doğru bulmaz. Ayrıca derunllik gerekti
ren zikir faaliyetinin sadece söze indir
genmesine ve bazı hallerde merasime 
dönüştürülmesine karşı çıkar (M. Ahmed 
Dernlka, s. 188-272) 

Reşld Rıza , XIX. yüzyıldan itibaren İslam 
dünyasında dini düşüncede gelişmeye baş
layan yenilikçi hareketin içinde yer almış . 
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müslümanları bugünkü durumundan kur
taracak, ancak İslami inanç ve değerlere 
zarar vermeyecek bir modernleşmenin ge
rekliliğini bütün hayatı boyunca savunmuş
tur. Fert ve toplum hayatının geliştirilme
sinin temeli olarak gördüğü dini ve ahlaki 
prensipierin insanlar arasında yerleşmesi 
için en önemli vasıtanın eğitim ve kurum
laşma olduğunu düşünen Reşld Rıza'ya gö
re müslüman toplum ictihad ruhunu ve 
dolayısıyla dinamizmini kaybettiği için mez
hepler arası ihtilaflara büyük önem atfe
dilmiş, ulema bütün enerjisini dinen önem
siz olan ayrıntılara ve iç tartışmalara harca
mıştır. Bu yapının süratle değişmesi, Gaz
zall ve İbn Teymiyye gibi islam düşünce
sine yön veren müceddidlerin yetişmesi , 

böylece müslümanların medeniyet yarışın

da tekrar söz sahibi olması gerekir. Bu
nun için geleneğe saplanıp kalmayan, Batı 
hayranlığına da kapılmayan ve toplumun 
menfaatlerini gözeten seçkin alimiere ih
tiyaç vardır. Reşld Rıza , taklitçi ulemayı 
müslümanları mezhep görüşleri etrafında 

kamplara ayırmak ve despot yöneticilerin 
yanında yer alarak toplumdaki katılım ru
hunun körelmesine yol açmakla, Batı yan
lısı kimseleri de herhangi bir sorgulama ve 
değerlendirme yapmadan Avrupalılar'a kö
rü körüne bağlanmak, onların düşüncesi

nin derinliklerini araştırmak yerine yüzey
sel kültürlerine ilgi duymakla itharn eder. 
Ayrıca bunların aşağılık kompleksi sebe
biyle kişilik zaafına uğradıklarını ve Batılı
lar karşısında kendilerini küçük düşürdük
lerini ileri sürer ( el-Menar, VIII/ 12 ı ı 323 ]. 
s. 784-789; XXX/2 ı ı 3 48 ]. s. ı ı 9-ı 2 ı ). Bu 
bağlamda, Avrupa'da eğitim gören Japon 
öğrencilerin Avrupalılar'ın ilimleri üzerinde 
ciddiyetle çalıştıkianna ve ülkelerine kat
kıda bulunduklarına dikkat çekerek müs
lüman gençlerin onları örnek almaları ge
rektiğini belirtir (a.g.e., xıX/2 ı I 334], s. 
ı 28 ) 

Bu bakış açısı doğrultusunda Batı'yı ve 
Doğu'yu karşılaştırıp değerlendiren Reşld 

Rıza , Avrupa'nın ilmi ve teknolojik geliş

mişliği yanında İslam dünyasının inanç ve 
ahlaka bağlılığı üzerinde durur. Dinin özü
nün çağdaş teknolojiyle ve bilimsel kurum
larla bir probleminin olmadığını belirterek 
İslam 'da hıristiyan kilise uygulamalarının 
yol açtığı tarzda bir din-ilim çatışmasının 
bulunmadığını , müslümanların tarih bo
yunca bilime ve gelişime açık olduğunu 
söyler. el-Mendr dergisinde Gustave le 
Bon, Edmond Demolins, Herbert Spencer, 
Tolstoy ve Victor Hugo gibi düşünürlerin 
eserlerini tanıtan Reşld Rıza, bunların ya
nında müslüman aydınların Avrupa seya-
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hatlerine ve Batı medeniyetiyle ilgili göz
lemlerine de atıflar yapmıştır. Kendisi de 
İsviçre ve Almanya'da kalarak seyahatiyle 
ilgili notları yayımiarnıştır (a.g. e., XXIIL 
cilt. tür.yer.; ayrıca bk. Ra/:ıalat, s. 31 1-384). 
Reşld Rıza, Avrupa'daki bilim ve demokra
si kültürünün kendi toplumunda da geliş
mesi ihtiyacını sık sık vurgulamasına rağ
men 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Batılılar'ın 

işgalci ve sömürgeci politikaları yüzünden 
Avrupa uygarlığının olumsuz yönlerini dile 
getirir; Batı düşüncesinde özellikle mane
vi ve ahlaki boyutun eksikliğine dikkat çe
ker. Batılılar'ın zannettiği gibi sadece mad
di ilerlemenin yeterli olmayacağını , insan
lığın bütün ihtiyaçlarını gözeten bir ilerle
meye ihtiyaç bulunduğunu ve müslüman
ların bunu başarabileceklerini öne sürer 
( el-Va/:ıyü'l-Mu/:ıammedf, s. 18). Bunun 
anahtarı olarak eğitim sistemini öne çı 

karan Reşld Rıza, Avrupa'nın bu sahadaki 
atılımlarıyla bugünkü noktaya geldiğini , 

özellikle din adamlarıyla yöneticilerinin 
otokratik yetkilerini sınırlandırmak sure
tiyle toplumun haklarını koruma altına al
dıklarını belirtir ( el-Menar, ı ı ı 3 ı 5], s. 869-
870; 1115 ı 1316], s. 68-7ı) . Ayrıca eğitimin 

etkili olması için içtimal ıslahatın temelle
rinin ailede atılması gerektiğini vurgular. 
Gelenekteki uygulamalarda kadına reva 
görülen muamelelerin İslam'la bağdaşma
dığını , İslam'ın kadına değer verdiğini ve 
erkeklerle eşit haklar tanıdığını ifade eder 
(Nida' li 'l-cinsi 'l-latff. s. ı 2- ı 7) . Bunun ya
nında müslüman kadınların Batılı kadın 

lara özendirilmesini, kadınların bütün alan
larda çalıştırılmasını doğru bulmaz ve Ka
sım Emin'in el-M er'e tü 'l-cedide adlı ki
tabında ileri sürdüğü modernist yaklaşı
ma karşı çıkar. 

Hilafete ve müslümanların birlik için
de siyasi varlıklarının korunmasına büyük 
önem veren Reşld Rıza , bu açıdan baş
langıçta Osmanlı yönetiminin devam et
mesinin ümmetin yararına olduğu görü
şünü benimsemiştir. Nitekim prensipte 
saltanata karşı olmakla birlikte hilafetin ve 
müslümanların bütünlüğünün Osmanlı ida
resi sayesinde muhafaza edild iğini kabul 
eder, dolayısıyla onlara uyulmasını bir zo
runluluk olarak görür. ll. Meşrutiyet'in ila
nından sonra İttihatçılar tarafından hür
riyet ve şOraya dayalı yönetim anlayışına 
ağırlık verileceği yönündeki ümitleri ar
tan Reşld Rıza, yerel yönetimlerin güçlen
mesi doğrultusunda onları harekete ge
çirmek amacıyla yazılar yazmaya başlar. 

Ancak İttihatçılar'ın Batıcı ve Türkçü po
litikaları öne çıkarmaları ve olumlu yön
deki bazı siyasal girişimleri engellemeleri 

üzerine onların uygulamalarını eleştirir. Bu 
arada İttihatçılar'a güveni kalmadığı için 
Arabistan'da bir devlet kurmak isteyen 
Şerif Hüseyin'le temas kurar, fakat İngiliz
ler'le gizli bir ittifak yaptığını farkedince 
onun hilafet teşebbüslerine de karşı çıkar. 

Türkiye'de Mustafa Kemal'in önderliğin
deki Mill1 Mücadele hareketinin başarıları 
Reşld Rıza'yı sevindirmiş ve farklı icraat
lar yapılacağı konusunda ümitlendirmiş

se de daha sonra hilafetin kaldırılması ve 
din eğitiminin sını riandıniması sebebiyle 
tavrını değiştirmişti r. Müslümanların siya
si temsiline ve hilafetin yeniden işlerlik ka
zanmasına dönük yeni formüller geliştir
meye yönelmiş, Arap milliyetçiliğini vur
gulayan söylemleri daha fazla dile getir
meye başlamıştır. Ancak Reşld Rıza'nın bu 
konjonktürel yönelişlerini koyu Arapçı veya 
panarabist düşüneeye dayandırmak (Tau
ber, LXXIX/2 ı ı 989]. s. ı 02- ı ı 2) yanlış olur. 
Zira kendisi , o dönemin siyasi karışıklığı 
içinde sürekli değişen ortamda sık sık ta
vır belirleme durumunda kalmıştır. Nite
kim Şerif Hüseyin'le SuOd ailesi arasında
. ki iktidar mücadelesinde Su Gdiler'in tara
fını tutmuştur. Bu bağlamda zaman za
man öne çıkardığı , halifenin Kureyş'e men
subiyeti şartının daha önemli olan otorite 
ve ilim sahipliği yanında ikinci planda kala
bileceğini ima etmiştir. Daha sonraki dö
nemde SuOöı krallığını İslam'a hizmet ede
cek bir devlet olarak görmüş ve diğer is
lam ülkeleriyle aralarında çıkan ihtilafların 
büyürnemesi için çaba sarfetmiştir. 

Müslümanların birliği ve dinin geleceği 
açısından hilafete büyük önem veren Re
şld Rıza yazılarında ve faaliyetlerinde ko
nuyu sürekli gündemde tutmaya çalışmış

tır. Müslümanların iyilik ve esenlikler i için 
halifenin varlığına ihtiyaç duyulduğunu , İs
lam topraklarının işgal edildiği bu dönem
de meselenin daha çok hassasiyet kazan
dığını , halifenin din ve dünya işlerinin ida
resini bir bütün olarak temsil ettiğini ve 
bunları birbirinden ayırmanın ümmetin 
hayrına olmadığını ısrarla vurgulamıştır. 

Ayrıca halifenin toplumu mutlaka istişare 

yoluyla yönetmesi gerektiğini, ancak bu
nun kurumsal temellerinin zaman içinde 
değişebileceğini , zorunluluk dışında birden 
fazla halifenin mevcudiyetinin caiz olmadı
ğını savunmuştur. Ona göre halifenin zul
me yönelmesi halinde görevden alınması 
yetkisi İ slam toplumunu temsil eden ba
ğımsız şahsiyetlere aittir. Dolayısıyla önce 
ehlü'l-hal ve'l-akd diye adlandırılan ahlak
lı , bilgili ve halkı bir otorite etrafında topla
yacak ıslahatçıların yetişmesi gerekir. Bun
lar ne geleneğin ne de Batı' nın taklitçile-



ri olacaktır. Reşid Rıza, sırf bu amaçla bir 
ihtisas okulunun açılmasını ve mezunların
dan kurulacak uzmanlar meclisinin için
den birinin halife olarak seçilmesini öner
miştir. Ayrıca hilafet konusunda geçici uz
laşmalara gidilebileceğini, şu anda mevcut 
adaylar arasında en uygun olanın kabulü 
suretiyle Araplar'ın, Türkler'in ve Kürtler'in 
birlikte yaşadığı tarafsız bir bölgede (me
sela Musul) bütün ülkelerin tanıdığı bir 
hilafet modelinin tesis edilebileceğini öne 
sürmüştür ( el-ljiltj.fe, s. 85-86) Hilafet ku
rum una özel bir misyon yükleyen Reşld 
Rıza, Mısırlı yazar Ali Abdürrazık'ın hilafe
tin dini niteliğini sorgulayan el-İslam ve 
uşi'ılü'l-J:ıükm adlı kitabına büyük tepki 
göstermiştir. 

Eserleri. A) İslami İlimler. 1. Tefsirü'l
Kur'ani'l-J:ıakim. Muhammed Abduh'un 
el-Menar'da yayımlanan tefsir dersi not
larının onun ölümünden sonra Reşid Rıza 
tarafından Yusuf sOresinin sonuna kadar 
devam ettirilmesiyle ortaya çıkan bir eser
dir. Nisa sOresinin 125. ayetine kadar ge
len kısmı Abduh'a ait olan bu çalışma Tef
sirü'l-Menar olarak da tanınmaktadır (I 
XII , Kah i re I 346-135 3, 1366) Z. el-Vaf:ıyü'l
Muf:ıammedi (Kah i re I 352) . Nübüwetin 
ispatı, Kur'an-ı Kerim'in icazı , vahyin ma~ 

hiyeti ve geliş maksadı gibi konuların ele 
alındığı , İslam mesajını insanlara aniat
mayı hedef edinen bir eser olup Salih Özer 
tarafından Muhammedi Vahiy adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Ankara 199 ı). 3. er
Riba ve'l-mu'amelat fi'l-İslam. Büyük 
bölümü el-Menar dergisinde yayımlanan 
soru-cevap şeklindeki eseri müellifin öğ
rencilerinden Muhammed Behcet el-Bay
tar tamamlayarak neşretmiştir (Kahire 
1960; Beyrut 1406/ 1986). 4. Fetava (Bey
rut 1390/1970). el-Menar'ın her sayısında 
okuyucuların sorularına verilen cevapların 
Selahaddin el-Müneccid ve Yusuf K. HOri 
tarafından derlenmesiyle oluşmuştur. Altı 
cilthalinde yayımlanan eserde 1061 fetva 
bulunmakta, klasik konular yanında gün
cel meselelere getirilen yeni yorumlar da 
yer almaktadır. 

B) Isiahat ve Siyaset. 1. Muf:ıaveratü '1-
muşlif:ı ve'l-mu]fallid fi m es' el eti'l-ic
tihô.d ve't-ta]flid (Kahire 1324) İctihad 
ve yenilik düşüncesinin önemi, İslam bir
liği , bid'at ve hurafeler gibi konuları ihti
va etmektedir. Birçok baskısı yapılan eser, 
Ahmet Harndi Akseki tarafından Meza
hibin Teliiki ve İslam'ın Bir Noktaya 
Cem'i adıyla Türkçe'ye çevrilip bir kısmı 
Sebilürreşad dergisinde yayımlanmış, ar
dından kitap halinde basılmıştır (İstanbul 
ı 332). Hayreddin Karaman, Akseki'nin çe-

virisini İslô.m'da Birlik ve Fıkıh Mezhep
leri adıyla sadeleştirmiş (Ankara 1974). da
ha sonra Efgani, Abduh ve Reşid Rıza'nın 
biyografilerini içeren geniş bir giriş ve bazı 
bölümler ekleyerek kitabı Gerçek İslam'
da Birlik adıyla yeniden tercüme etmiş
tir (İstanbul, ts , 2003) . Z. el-Ijilafe evi'l
imametü'l-'u?ma (Kah ire 134 1). Türkiye'
de halifenin otoritesinin sınıriandıniması 
üzerine kaleme alınmış olup bu kurumun 
islam toplumundaki yeri ve çağdaş siya
setteki rolü hakkındadır. Henri Laoust ese
ri Le calitat dans la doctrine de Rasid 
Rida: Traduction annotee d'al-hilafa aw 
al-imama al-uzma (Le cali{at ou l'imama 
supreme) başlığıyla Fransızca'ya (Beyrut 
1938) , Suat Mertoğlu Hilafet yahut İma
met-i Uzma adıyla Türkçe'ye (Hilafet Ri
saleleri içinde [haz. İ s mail KaraJ, istanbul 
2005, V, 367-530) çevirmiştir. 3. Nida' li 'l
cinsi'l-latif (Kahire ı 35 ı) . İslam 'da kadı
nın yeri ve kadın hakları üzerine yazılmış 
olup eserde kadınla ilgili olarak Müslü
manlığa yöneltilen eleştirilere de cevap 
verilmektedir. isamüddin Seyyid es-Saba
bati kitaptaki hadisleri tahric etmiştir (Ka
hi re ı 992) . 4. Ma]fiilatü 'ş-Şeyb. Re şi d 
Rıza es-siyasiyye ( Beyrut ı 994) Yusuf 
Hüseyin İbiş ve Yusuf K. HQri tarafından 
el-Menar dergisinden yapılan derlemedir. 

C) Din, Mezhep ve Akımlar. 1. Şübe

hatü'n-Naşara ve J:ıücecü'l-İslam (Ka
hire 1322) Bugünkü Hıristiyanlığın çeliş
kileri ve yanlışlıkianna dair yazılan eserde 
İslam'daki dini prensipierin doğruluğunu 
vurgulayan deliller üzerinde durulmuştur. 

2. 'A]fidetü'ş-şalibi ve'l-fida (Kah i re 133 I, 

1353) . Eserde Hz. Isa'nın çarmıha geril
mesi iddiasının gerçeği yansıtmadığı gö
rüşü Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'ten ha
reketle ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

3. el-Müslimi'ın ve'l-Kıbt ve'l-mü'teme
rü '1-Mışri (Kah i re ı 327) . Mısır'da Kıbtl

ler'in durumu, müslümanlarla ilişkileri ve 
inanç farklılıklarına rağmen tarihi bera
berliklerine dair bir çalışmadır. 4. es-Sün
ne ve'ş-Şi'a (Kahire 1348 , 1366). Ca'feri 
alimi Muhsin el-Emin'in Vehhaöılik ve Sün
niliği eleştiren görüşlerine karşı yazılmış

tır. el-Vehhô.biyye ve'r-Rafiza adıyla da 
bilinen eserde bu mezhepler tanıtılmak
ta ve bunların birbirine karşı anlayışlı dav
ranmaları tavsiye edilmektedir. Muhsin el
Emin bu esere bir cevap yazmıştır. 5. el
Vehhabiyyi'ın ve'l-Hicaz (Kahire 1344) . 

Abdülazlz b. Suud'un Hicaz'da Suudi Kral
lığı 'nı kurup Vehhablliği yerleştirmesi üze
rine yazılmış bir risale olup eserde bu mez
hebin doğuşu , yayılışı anlatılmakta ve is
lam'a uygunluğu savunulmaktadır. 
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D) Biyografi ve Hatırat. 1. Tarib.u'l-üs
tô.~i'l-İmam eş-Şeyb. Muf:ıammed 'Ab
duh. Muhammed Abduh'un hayatını, eser
lerini ve Cemaleddln-i Efgani'den etkile
nip geliştirdiği ısiahat düşüncesini geniş
çe anlatan bir eserdir. Önce Abduh hak
kında yazılanların bir araya getirildiği lll. 
cildi (Kahire 1323), ardından eserlerini ta
nıtan ll. cildi (Kah i re 1344) , daha sonra ha
yatını ve fikirlerini konu alan 1. cildi (Ka
hire 1350) basılmıştır. Z. el-Ma]fşi'ıratü'r

Reşidiyye. Yakın dostu Abdülkadir el-Me
ragi'nin hayatı ve onunla birlikte ısiahat ha
reketine katkıda bulunan şahsiyetler hak
kında yazılmış, her birinin sonu elif-i mak
süre ile biten 400 beyitlik bir eser olup Ah
med eş-Şerebasi tarafından Ma]fşi'ıratü 
Reşid Rıza başlığıyla neşredilmiştir (Re
şTd RıZa şaf:ıibü '1-Menar: 'Aşruhü ve J:ıaya
tühü ve meşadiru şe/5:afetih içinde, Kah i re 
1389/ 1970). 3. el-Menar ve'l-Ezher (Ka
hi re 1353). Ezher Üniversitesi'ndeki ıslah 
çalışmaları ve müellifin kısaca hayat hika
yesini içeren kitap Reşid Rıza'nın son ese
ridir. 4. Raf:ıalatü'l-İmam Mu]:ıammed 
Reşid Rıza (Beyrut 1971 ). el-Menar der
gisinde çıkan Suriye, istanbul, Hindistan ve 
Hicaz'a yaptığı seyahat notlarının Yusuf 
İbiş tarafından derlenmesiyle oluşmuştur. 
Kitaptaki eksik makalelerin ilavesiyle seya
hat yazılarının tamamı Türkçe'ye de çevril
miştir (tre. Özgür Kavak, İ stanbul 2007) . 
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REŞİD-i YASEMi 
(I..S"'-'4 ~) ) 

Gulam Rıza Reşld-i Yasemi 
(1896-1951) 

L 
İranlı yazar, bilim adamı ve şair. 

_j 

28 Cemaziyelahir 1314 (4 Aral ık 1896) 
tarihinde Kirmanşah 'a bağlı Gehvare ka
sabasında doğdu. Asıl adı Gulam Rıza'dır. 
Edip ve entelektüel şahsiyetterin yetiştiği 
bir aileden gelmektedir. Babası Muham
med Velihan Mlr Penc hattat, şair ve nak
kaştı. Anne tarafından dedesi divan sahibi 
ve Şems ü Tugrd adlı tarihi romanın ya
zarı Muhammed Bakır Mirza Hüsrevl'dir. 
ilk eğitimini Kirmanşah'ta alan Reşld-i Ya-
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seml özel hocalardan Fars dili ve edebiyatı 
okudu, Arapça ve Fransızca öğrendi. Ar
dından gittiği Tahran'da Saint Louis Lise
si'nden mezun oldu (1913) Bu okulda Ni
zam Vefa isimli Farsça hocasının teşvikiy
le şiire yöneldi. Şiirlerinde "Reşld" mahla
sını kullandı. Öğrenimini tamamladıktan 
sonra önce Kültür ve Maliye bakanlıkların
da, ardından saray kalem dairesinde ça
lışmaya başladı. O günlerde, sonraları adı 
Meliküşşuara-yi Bahar tarafından Encü
men-i Danişkede olarak değiştirilecek olan 
Cerge-i Danişverl'yi kurdu. Bu toplulukta 
Bahar ve onun arkadaşlarından olan Sa
Id-i Nefısl, ikbal-i Aştiyanl. Seyyid Rıza H ü
ner! ve ibrahim Ülfet gibi edebiyat ve fi
kir adamlarıyla çalıştı . "inkılab-ı Edebi" baş
lığı altında Fransızca'dan tercüme ettiği 
yazı dizisi Ddnişkede dergisinde yayım
landı. Ardından Encümen-i Edebi-i Iran 
kuruldu. Burada ibn Yemin-i Tuğral'nin 
hayatını anlattığı ilk telif yazısını neşretti. 
Kısa bir süre sonra All-yi Deştl'nin kurdu
ğu Şafa]f.-ı Sor]] adlı gazetede edebiten
kit yazıları kaleme aldı ve zamanının ya
zar ve şairlerini eleştirdi. Bu yazılar saye
sinde edebiyat çevrelerinin dikkatini çek
ti. lrdn, Nev Bahar, Ayende, Ta'lim ü 
Terbiyet, Armağan, Mihr ve Ferhen
gistdn gibi gazete ve dergilerde makale 
ve şiirleri yayımlandı. Bu arada ingilizce'
sini ilerietti ve Ernst Herzfeld'in dersleri
ne katılarak Pehlevlce öğrendi. 1933 yılın
da Tahran Üniversitesi açıldığında Edebi
yat Fakültesi'nin islam Tarihi Kürsüsü ho
calığına getirildi. Danişsera-yi All'de ders 
verdi. Ferhengistan-ı Iran üyeliğine seçil
di. 1946'da Fransa'ya gitti ve orada iki yıl 
kaldı. 2 Mart 1949 tarihinde Edebiyat Fa
kültesi'nde verdiği bir konferans esnasın
da kalp krizi geçirdi. Tedavi için Avrupa'ya 
gitti. Bir süre sonra döndüğü Tahran'da 
9 Mayıs 19S1 tarihinde öldü. 

Daha çok klasik İran edebiyatı araştır
macısı olarak tanınan Reşld değişik tür
lerdeki şiirlerinde kafiyelerin yerini değiş
tirerek yenilik yapma çabalarına , "mukat
taat" ismiyle yeni bir şekil kullanmasına , 

yeni türeyen kelimelere şiirinde yer ver
mesine rağmen eski üstatların şiir üsh1-
bunu takip eden Danişkede topluluğunun 
belirlediği kurallara bağlı kalmış. Horasan 
ve Irak üslubu arasında bir üslubu benim
semiş. bugünün şiirini dünün şiirine bağ
layan halkalardan biri olmuştur. Yeni maz
munları eski şiirin kalıbına dökmüş, ahlak 
ve hikmeti şiirine yerleştirmiştir. Ancak bu 
tür şiirleri genelde ağır ve sanatlı olup tek
rarlar göze çarpmaktadır. 

Eserleri. Döneminin sosyal ve kültürel 
değişikliklerini yansıttığı 2000 beyit civa
rındaki şiirleri önce Münteljdbdt-ı Eş'dr-ı 
Reşid (Tahran 1312) . daha sonra Divan-ı 
Şi'r-i Reşid-i Yasemi (Tahran 1338) adıy
la yayımlanmıştır. Telif Eserleri: A]J.vdl-i 
İbn Yemin (Tahran ı 304); Kanun-ı A]]
ld]f. (Tahran 1307); Tdri]]-i Milel ü Nii).al 
(Tahran 1315 hş.); A 'in-i Nigdriş-i Tari]] 
(Tahran 1316 h ş.); Edebiyydt-ı Mu'dşır 

(Tahran ı 316 h ş.) ; Ma]f.aldt ve Risdlehd 
(nşr. Trec Efşar- Muhammed Resul Derya
geşt, Tahran 1373 hş.). Neşirleri: Divan-ı 

Mui).ammed Bd]f.ır-ı ljüsrevi (Tahran 
1303 hş. ) ; Selaman u Ebsdl-ı Cami (Tah
ran 1305 hş.) ; Enderzndme-i Esedi-i Tu
si (Tahran 1306 hş.); Neşdyilj-i Firdevsi 
(Tahran 1306 hş.); Mu]f.addime ber Dü
beytihd-yı Bdbd Tdhir-i 'Urydn (Tah
ran 1306 h ş.); Divan-ı Hatif-i İştahdni 
(Tahran 1307 hş ); Münteljabdt-ı Eş'dr-ı 
Ferrul]i-i Sistani (Tahran 13 11 ); Divan-ı 
Mes'ud-i Sa'd-i Selman (Tahran 1318 
hş ); Eş' dr-ı Güzide-i Mes'ud-i Sa'd-i Sel
man (Tahran 1319 h ş.). Külliyydt-ıljd

ce Cemdleddin Selman-ı Sdveci (Tah
ran. ts .); Tercümeleri. Pehlevice'den: En
derz-i Uşner Ddndk (Tahran 1313 hş.); 
Enderz-i Azerpdd Mar Sipendan (Tah
ran . ts.); Erddvir 'Afndme (Tahran 1314 
hş.). Fransızca'dan: Neşdyii).-i Epiktutos 
Ijakim (Tahran. t s.); Tdrilj-i 'Umumi-i 
Karn-ı Hicdehum (Albert Malet'den, 
Tahran 1310); Tdri]] çe-i Nadirşah (Mi 
norsky'den. Tahran 1313 hş . ); Aşar-ı lrdn 
(Andre Godard'dan. Tahran 131 4 hş.) ; lrdn 
der Zaman-ı Sdsdniydn (Arthur Chris
tensen'den . Tahran 1317 hş.); Ez Kaşr-ı 
Şirin be ras (Tahran. ts.). İngilizce'den : 
A'in-i Dustydbi (Dale Carnagie'den, Tah
ran 1320 h ş.); Tô.ri]]-i Cengiz (Harold 
Lamp'dan. Tahran 1313 hş.); Tdri]]-i Ede
biyydt-ı lrdn -ez Agaz-ı Şafeviyye td 
'Aşr-ı Ijdzır- (Edward Browne'dan. Tah
ran 1316 hş .); Ma]f.am-ı irdn der Tdri]]-i 
İslam (David Margoli outh 'tan. Tahran 
1321 h ş.); Tedtr-ı Manz;Uın-ı Anuş (To
manyanis'ten. Tahran. ts.). 
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