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teş kilâtın da ki ta yin ve azil ler, ve fat lar, 

idam edi len dev let adam la rı, mevâcib ih-

ra cı gi bi ko nu la ra da sık sık yer ve ril miş-

tir. Yi ne mü el lif bü rok ra si de ne yi miy le 

ka lem ler de olup bi ten le ri de an lat mış, 

mer kez bü rokrasisi nin iş le yi şi, özel lik le 

ma li ye ka lem le riy le il gi li ko nu lar üze rin de 

dur muş tur. Maliye bürokrasisinde ciddi 

reformların gerçekleştirildiği bir döneme 

ait olması, eserde yer verilen bu tür ay-

rıntıların önemini bir kat daha arttırmak-

tadır. Ese rin IV. cil din de Üs küdârî’nin 

bir lik te ça lış tı ğı def ter dar ve mevk†fat 

emin le ri hak kın da bil gi le re rast la nır; eği-

tim gör dü ğü En de run teş kilâtın dan da 

ye ri gel dik çe söz eder.

Ab dul lah Üs küdârî, ağır lık lı ola rak ken-

di gör dük le ri ni ve duy duk la rı nı ka le me 

al mış tır. Kay nak la rı ara sın da dev let gö-

rev li le ri, cep he de olan ta nı dık la rın dan 

ge len mek tup lar önem li yer tu tar. Eser-

de za man za man da ha ön ce ki ta rih ler-

de yer alan ha di se ler den de bah se di lir. 

Bun la rı nak le der ken zik ret ti ği kay nak la rı 

için de Ter cü me-i Takvîm-i Büldân ve 

özel lik le Ge li bo lu lu Mus ta fa Âlî’nin Kün-

hü’l-ah bâr’ı dik kat çe ker. Üs kü dârî, en 

önem li Osmanlı ta rih ya zar la rın dan ol-

mak la bir lik te ese ri henüz kısa bir süre 

önce yayımlandığı (aş.bk.) için fazla öne 

çıkmamıştır. Ese rin öne mi ne ilk dik kat 

çe ken ler den bi ri Ni hal At sız ol muş tur. 

Rho ads Murp hey ise ese ri ta ra ya rak mü-

el li fin ha ya tıyla il gi li bil gi le ri or ta ya çı kar-

mış tır.
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Hindistanlý yazar ve fikir adamý.˜ ™

14 Ni san 1872’de Ba tı Hin dis tan’ın Gu-

ce rât eya le tin de ki Sûret şeh rin de Boh râ lar 

(Dâvûdî Bohrâlar) ce ma ati ne men sup bir ai-

le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya gel di. Kur’an 

oku ma yı öğ ren dik ten son ra ilk Arap ça tah-

Kalemi üçüncü halifeliğine yükseldi ve 

1103-1104’te (1692-1693) aynı kalemde 

başhalife vekilliği yaptı. 1097’de (1686) 
Budin seferindeyken müşâherehorân 

sınıfına dahil edilerek maaşını günlük 

34 akçe olmak üzere Küçük Ruznâmçe 

Kalemi’nden almaya başladı. Söz konusu 

mevâcib kayıtları takip edildiğinde, muh-

temelen 1113 yılının ikinci yarısında veya 

bir sonraki yıl (1701-1702) vefat ettiği söy-

lenebilir (bk. Üsküdârî Abdullah Efendi, 
I, 21-22).

Ab dul lah Üs küdârî özel lik le Vâkı£ât-ı 

Rûz mer re ad lı ta ri hiy le ta nı nır. 1099-

1106 (1688-1695) yıl la rı ara sın da ki olay la rı 

anlatmak üzere altı cilt ha lin de tasarlanan 

eserin an cak dört cil di ta mam la na bil miş-

tir. Vâ kı£ât, Os man lı ta rih ya zı cı lı ğın da ör-

neği ne pek rast lan ma yan ye ni bir tür olup 

kapsadığı yıllara (1099-1104 / 1688-1693) 

dair hadiseleri adeta günbegün ve en in-

ce teferruatına ka dar nak le der. 300-350 

va rak lık her cilt te yak la şık bir yıl lık olay-

ların anlatıldığı eserin I. cildi 15 Zilkade 

1099 – 29 Zilhicce 1101 (11 Eylül 1688 – 3 

Ekim 1690) ta rih le ri arasın da ki ha di se le ri 

(TSMK, Re van Köş kü, nr. 1223), II. cil di 1 

Mu har rem 1102 – 29 Zil hic ce 1102 (5 Ekim 

1690 – 23 Ey lül 1691) arasın da ki vak‘ala rı 

(TSMK, Re van Köşkü, nr. 1224), III. cil di 1 

Mu har rem 1103 – 29 Zil hic ce 1103 (24 Ey-

lül 1691 – 11 Ey lül 1692) ara sın da ki olay la rı 

(TSMK, Re van Köş kü, nr. 1225), IV. cil di de 

1 Mu har rem 1104 – 29 Zil hic ce 1104 (12 

Ey lül 1692 – 31 Ağus tos 1693) hadiselerini 

(Sü ley ma ni ye Ktp., Esad Efen di, nr. 2437) 
ih ti va eder.

Mü el lif, Os man lı mer kez bü rok ra si-

sinde ça lış tı ğın dan İs tan bul ve Edir-

ne’de ce re yan eden ha di se ler, II. Vi ya na 

boz gu nun dan son ra Avus tur ya ve Ve-

nedik’ le ya pı lan sa vaş lar ve sa vaş ha zır-

lık la rı hak kın da ge niş bil gi ver mek te dir. 

Ese rin I. cildin de 1100 (1689) yı lın da, II. 

Sü ley man’ın bir nok ta ya ka dar ka tıl dı-

ğı Avustur ya sefe ri ni ne re dey se men zil 

men zil an lat mış tır. Ay rı ca mevk†fat çı ol-

ma sı nın da ro lüy le ese rin de se fer or ga-

ni zas yo nu hak kın da ay rın tı lı bil gi ler ak ta-

rır; or du nun at, koyun, ka tır, de ve, odun, 

er zak ve ara ba gi bi ih ti yaç la rı nın na sıl 

sağ lan dı ğın dan ge niş bi çim de söz eder. 

Yi ne se fer de hiz met ede cek la ğım cı, 

neccâr, su yol cu gi bi grup la rın ve as ker-

le rin na sıl ve ne re ler den te min edil di ği ni 

ve kaç ne fer top lan dı ğı nı da ya zar. Bu 

hususlarla ilgili Mevk†fat Ka le mi’nden 

sağ la dı ğı bel ge le ri ese rin de ori ji nal ya zım 

bi çi miyle (siyâkat) kay deder. Vâkı£ât’ta 

Os man lı mer kez bü rok ra si sin de ve taş ra 

– —ABDULLAH ÜSKÜDÂRÎ
(ö. 1113/1701-1702 [?])

Vâkı‘ât-ı Rûz-merre adlı eseriyle 
tanınan Osmanlı tarih yazarı.˜ ™

Muh te me len 1640’lı yıl lar da İs tan-

bul’da doğ du. Ba ba sı nın adı İbrâhim’dir; 

Üs küdârî ve ya Mevk†fâtî di ye bi li nir. 27 

Ramazan 1061’de (13 Eylül 1651) Ha rem 

ağa la rın dan Bilâl Ağa’nın hi ma ye siy le En-

de run’a kü çük oda ya ka bul edil di. Bu ra da 

yak la şık beş yıl eği tim gör dük ten son ra 16 

Şâban 1066’da (9 Ha zi ran 1656) gün lük 20 

ak çe ulûfe ile ka pı ku lu si pa hi si ola rak çı rağ 

edil di ve Köp rü lü Meh med Pa şa ile bir lik-

te 1067’de (1657) Çanakkale Boğazı’nın 

Venedik kuşatmasından kurtarıldığı Boz-

caada seferine, 1068’de (1658) Er del se fe-

ri ne ka tıl dı, Ya no va’nın fet hin de bu lun du. 

Hem bü rok ra si iş le ri ne yat kın lı ğı sa ye sin-

de, hem de Mevk†fat Ka le mi’nde ça lı şan 

ka yın pe de ri Rus asıl lı Ali Efen di’ nin hi ma-

ye siy le 1070’te (1660) bu ka le me şâkird 

sı fa tıy la gir di. Uy var, Kan di ye, Çeh rin se-

fer le ri ve II. Vi ya na Ku şat ma sı ile Vi ya na 

boz gu nu yıl la rın da ki se fer ler de Mevk†fat 

Ka le mi men su bu ola rak hiz met et ti. 

Kan di ye’nin fet hin den bir müd det son ra 

Mevk†fat Ka le mi ke se dar lı ğı na ge ti ril di 

ve on beş se ne den faz la bu gö rev de kal-

dı. 1085-1088 (1674-1677) yıl la rın da ser gi 

nâzır lı ğı yap tı. 1103’te (1692) Mevk†fat 

Abdullah

Üsküdârî’nin

Vâkıât-ı
Rûz-merre  adlı

eserinin

IV. cildinin

ilk sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi,
nr. 2437)
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yaz dı. Sa vaş so na er di ği sı ra da İn gil te re’ de 

olan Ab dul lah Yû suf ha ya tı nın ge ri ka lan 

kıs mı nı bu ül ke de ai le sin den ve es ki dost-

la rın dan uzak ta yal nız lık için de ge çir di. 10 

Ara lık 1953’te Ful ham’da öl dü ve Sur rey’-

de ki Bro ok wo od Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Ha ya tın da ki en önem li fa ali yet alan la-

rın dan bi ri eği tim olan Ab dul lah Yû suf, 

Hin dis tan’da ki eği tim so run la rıy la il gi li 

ola rak ço cuk ve ye tiş kin eği ti mi prog ram-

la rı gi bi ko nu lar da ye ni gö rüş ve tek lif ler 

sun muş tur. Pen cap Üni ver si te si, Ali garh 

Üni ver si te si gi bi ku rum lar da se na to üye-

li ği ve yö ne ti ci lik, Lon dra Üni ver si te si’nde 

aka de mis yen lik gö rev le rin de bu lun muş, 

The Ency clo pa edia of Is lam için “Karå-

mat ‘Ali” ve “Khod ja” gi bi mad de le ri yaz-

mış tır. Os ma ni ye Üni ver si te si bün ye sin de 

ders ki tap la rı ha zır la ma pro je sin de yer al-

mış, 1925-1927 ve 1934-1936 yıl la rın da 

La hor İs lâm Ko le ji’nde mü dür lük yap mış-

tır. Öte yan dan din ta sav vu ru nu te mel de 

İn gi liz ler’e sa da kat fik ri ne uy gun bi çim de 

şe kil len dir miş, si ya set le alâka sı bu lun ma-

yan bir İs lâm dü şün ce si ni sa vun muş, bu 

dü şün ce çer çe ve sin de di ni salt bi rey sel 

kur tu luş la il gi li bir inanç ve ahlâk sis te mi 

ola rak te lak ki et miş tir. Ona gö re İs lâm ve 

Kur’an’ın me sa jı si yasî, iç ti maî ve dev let 

ida re siy le iliş ki li ol mak tan çok bi rey sel 

plan da mânevî tec rü bey le il gi li dir. Si ya-

set kir li dir, bu se bep le di nin ne za he ti ne 

si ya set bu laş tı rıl ma ma lı dır. Ay rı ca din te-

mel li bir dev let sis te mi Kur’an açı sın dan 

mak bul de ğil dir. Nisâ sûre si nin 59. âye-

tin de ülü’l-em re ita at hu su sun da işa ret 

edil di ği üze re İs lâm’da dinî olan la dün yevî 

olan ara sın da kes kin bir ayı rım yok tur. İs-

lâm’ın ta le bi dev let yö ne ti mi nin âdil ol ma-

sı dır. So nuç ta müs lü man lar her âdil si yasî 

oto ri te ye ita at et mek le mü kel lef tir (The 
Mea ning of the Holy Qur’an, s. 203).

Ab dul lah Yû suf ge nel de Do ğu ile Ba tı, 

özel de Hin dis tan ve Hint müs lü man la rı ile 

İn gil te re ara sın da kül tür, sa nat, ede bi yat 

ve be şerî ilim ler gi bi un sur la ra da ya lı sı kı 

bir uyum ve iş bir li ği ze mi ni oluş tur ma yo-

lun da bü yük ça ba sar fet miş, bu ze min de 

fark lı din ler ve inanç lar bağ la mın da di ya-

log fik ri ni önem se miş tir. Ba rı şın ve kar-

deş li ğin hâkim ol du ğu ide al bir dün ya dü-

ze ni ne ka vuş mak an cak di ya log la müm-

kün dür. Bu ama ca hiz met için La ho re Art 

Circ le’ı te sis et miş tir. 1936-1941 yıl la rın da 

fark lı inanç la ra men sup in san lar / top lum-

lar ara sın da kar şı lık lı an la yı şı, iş bir li ği ni 

ve say gı yı ge liş tir me ye yö ne lik ça lış ma lar 

yap mak üze re ku ru lan World Con gress of 

Fa iths ad lı or ga ni zas yon da ak tif rol al mış, 

ay nı za man da Et hi cal Uni on’a da ka tıl mış-

Bu sü reç te Hin du lar’la Hint müs lü man-

la rı ara sın da iş bir li ği fik rin den söz et ti. 

1915’ te me mu ri yet ten ay rı la rak İn gil te-

re’ ye git ti.

Ab dul lah Yû suf Ali, İn gi liz yö ne ti mi ne 

sı kı bağ lı lık fik ri ni sa vun du ğun dan 1914-

1918 yıl la rın da dö ne min İn gil te re kra lı V. 

Ge or ge ile Kra li çe Mary için de rin sev gi 

ve hay ran lık ifa de eden bir di zi ma ka le 

ya zıp çe şit li ko nuş ma lar yap tı. I. Dün ya 

Sa va şı sı ra sın da İn gi liz ler’in el çi si gi bi ça-

lış tı. 1918’de İs veç’in İn gi liz ler’e mu ha lif 

çev re le rin mer ke zi ha li ne gel me si üze ri ne 

bu ül ke ye gi dip Stock holm, Upp sa la, Lund 

gi bi şe hir ler de Hin dis tan’da ki İn gi liz yö-

ne ti mi le hi ne kon fe rans lar ver di. 1919’da 

Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’na ka tıl dı. Sa vaş 

yıl la rın da Al man ya ve Os man lı Dev le ti’nin 

ya nı sı ra İn gil te re İm pa ra tor lu ğu ile Hin-

dis tan ara sın da ki bağ la rı ko par ma ya ça lı-

şan ih tilâlci top lu luk la ra düş man gö züy le 

bak tı. Bu si yasî çiz gi si ni II. Dün ya Sa va şı 

yıl la rın da da sür dür dü; İn gi liz ler’in Or ta-

do ğu po li ti ka sı nın hem müs lü man dev-

let le rin hem de Hint müs lü man la rı nın 

çı ka rı na ol du ğu fik ri ni sa vun du (She rif, s. 
166). 1920’de Ger tru de An ne Mawb wey 

ad lı bir İn gi liz ka dın la ikin ci ev li li ği ni yap tı, 

“Mâsûme” adı nı ver di ği bu eşin den 1941’-

de bo şan dı.

Ab dul lah Yû suf’un ha ya tın da se ya hat-

ler önem li bir yer tu tar. Özel lik le 1920’li 

yıl lar dan iti ba ren İn gil te re ile Hin dis tan 

ara sın da âde ta me kik do ku du. 1928’de 

Tür ki ye’ye git ti ve An ka ra iz le nim le ri ni 

“Mus tap ha Ke mal Ata-Turk” baş lık lı bir 

ma ka le sin de di le ge tir di (Eas tern Ti mes, 
La hor, 3 Ha zi ran 1936). Ay nı yıl Hin dis tan 

tem sil ci si ola rak Mil let ler Ce mi ye ti’ne se-

çil di. 1929 yı lı nın son la rı na doğ ru Ame ri ka, 

Ha wa ii ada la rı, Ja pon ya, Çin, Fi li pin ler gi bi 

ül ke le ri zi ya ret et ti. 1935’te hac gö re vi ni 

ye ri ne ge tir di. İlk de fa 1932’de git ti ği Ka-

na da’yı 1938’de ikin ci de fa zi ya ret et ti. Bu 

zi ya re tin de baş ta Hin dis tan’la il gi li me se-

le ler ol mak üze re dinî ve si yasî bir di zi kon-

fe rans ver di. Ay rı ca Ka na da’da ki ilk cami 

ola rak bi li nen Ed mon ton Ca mii’nin açı lı-

şı nı yap tı ve ca mi ye oğ lu nun adı na at fen 

Râ şid Ca mii adı nı ver di. Bu se ya hat le ri ne 

rağ men Hin dis tan’la iliş ki si ni hiç kes me di; 

ül ke sin de ki si ya sal, eko no mik, kül tü rel ve 

eği tim me se le le riy le il gi li ma ka le ler yaz dı; 

bun la rı The Ti mes, Eas tern Ti mes gi bi 

ga ze te ler de neş ret ti. II. Dün ya Sa va şı yıl-

la rın da da bir çok fikrî ve si yasî fa ali yet te 

bu lun du. 1941’de Lon dra’da dü zen le nen 

World Con gress of Fa iths’te bir ko nuş ma 

yap tı; Ro yal So ci ety of Arts top lan tı la rı na 

ka tıl dı. Bu ara da Na zizm kar şı tı ma ka le ler 

si li ne ba ba sı Yû suf Ali Al lah bahş’ın ya nın da 

baş la dı. Ar dın dan öğ re nim için Bom bay’a 

gön de ril di ve En cü men-i İs lâm ce mi ye ti ne 

ait bir oku la kay dol du. 1882’de bir mis yo-

ner oku lu olan Wil son Ko le ji’ne gir di. Bu sı-

ra da Latin ödü lü ne lâyık gö rül dü ve Yu nan 

ta ri hi ala nın da Dakh sna Fel lows hip prog-

ra mı na da hil edil di. Bom bay Üni ver si te-

si’nden al dı ğı burs la Ey lül 1891’ de İn gil te-

re’ye git ti. Cam brid ge Üni ver si te si bün ye-

sin de ki Sa int John’s Ko le ji’nde hu kuk tah sil 

et ti. Üni ver si te ye ka yıt sı ra sın da, 1885’te 

emek li ye ay rı lan ba ba sı na Raj (Bri tish Raj) 

ödü lü ola rak ve ri len, ay nı za man da İn gi-

liz ler’e bağ lı lı ğı ima eden “Han Ba ha dır” 

un va nı nın kendi si ne avan taj sağ la ya ca ğı nı 

dü şü ne rek Ab dullah Han Bahâdır Yû suf Ali 

ismini kul lan dı. 1894’ te İn gi liz ida re sin deki 

Hin distan Ka mu Hizme ti Kurumu’nun 

memu ri yet sı navını ka za nın ca Hin dis tan’a 

dön dü; 1896’ da Se hâ ren pûr’ da yar dımcı 

sulh hâki mi ve tah sil dar ola rak gö re ve 

başladı. Bu görev e ta yin baş vu ru sun da 

adı nı Abdullah İbn Han Bahâdır Yû suf Ali 

di ye yaz dı ve 1920’ ler den son ra Ab dul lah 

Yûsuf Ali is mi ni kul lan dı. Me mu ri yet te ilk 

iki yı lın ar dın dan Ali garh ya kın la rın da ki Ba-

reilly’e ta yin edil di. Bu ra da Sey yid Ahmed 

Han ile ta nış tı. Da ha son ra bil hassa İn gi liz 

yönetimi ne sa da kat ko nu sun da onun dü-

şün ce çiz gi si ni iz le di.

Hin dis tan Ka mu Hiz me ti Ku ru mu’nda-

ki ka ri yer ba sa mak la rı nı hız la tır ma nan 

Ab dul lah Yû suf bu ku ru mun çe şit li ka de-

me le rin de yö ne ti ci lik yap tı. 1900 yı lın da 

İn gil te re’ye dön dü ğün de Te re sa Mary 

Shal ders ad lı bir İn gi liz ka dın la ev len di. 

Ev li lik tö re ni Sa int Pe ter’s Ki li se si’nde ya-

pıl dı. 1911’de bo şan dı ğı bu eşin den üç oğ-

lu, bir kı zı dün ya ya gel di. 1906’da Ro yal 

So ci ety of Arts ku ru lu şun da ver di ği “The 

In di an Mu ham me dans: The ir Past, Pres-

ent and Fu ture” ad lı kon fe rans la İn gi liz 

seç kin le ri nin dik ka ti ni çek ti. Dinî ve si yasî 

gö rüş le ri ni ilk de fa 1906-1907 yıl la rın da-

ki ya zı la rı ve ko nuş ma la rın da di le ge tir di. 

Abdullah

Yûsuf Ali
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ÿMus ta fa Öz türk

– —ABDURRAHMAN AKTEPE
(1854-1910)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.˜ ™

Di yar ba kır’ın Çı nar il çe si ne bağ lı Ak te-

pe kö yün de doğ du. Mah la sı “Rûhî”, la ka-

bı Şem sed din’dir. Nak şi bendî-Hâlidî şey hi 

Ha san-ı Nûrânî’nin dört oğ lun dan en bü-

yü ğü dür. De de si nin adı İs hak, bü yük de-

de si İsmâil’dir. As len Hakkâri li olan ba ba sı 

Di yar ba kır ve çev re sin de ki med re se ler de 

tah sil gör müş, Sâlih-i Sıbkî ve Mol la Halîl-i 

Si irdî’den ders al mış, Hâlid el-Bağdâdî’nin 

ha li fe le rin den Hâlid-i Ce zerî ile onun ha li-

fe si Sâlih-i Sıbkî’den hilâfet al dık tan son ra 

Ak te pe kö yü ne yer leş miş, bu ra da aç tı ğı 

med re se de çok sa yı da öğ ren ci ye tiş tir miş-

tir. Böl ge de ki nü fu zu se be biy le Sul tan Ab-

dül me cid, tek ke nin fa ali yet le ri ni da ha iyi 

yü rü te bil me si için bir fer man gön de re rek 

Ak te pe kö yü nü ve çev re sin de yer alan ge-

niş bir ara zi yi ken di si ne he di ye et miş tir.

Eği ti mi ne bu köy de baş la yan ve ba ba-

sın dan icâzet alan Ab dur rah man Ak te pe 

(Ak tepî), Irak ve Su ri ye’de ki çe şit li med-

re se ler de tah si li ne de vam et ti. Ba ba sı-

nın ve fa tı nın (ö. 1863) ar dın dan bir sü re 

med re se nin ba şın da bu lun du. An cak bu 

fa ali ye ti uzun sür me di, gö re vi ni kar de şi 

Mu ham med Can’a bı rak tı ve ba ba sı nın 

ha li fe si Mol la Mu ham med’in ya nın da 

sey rü sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet al dı. 

Ak te pe’de ki dergâhta bir çok mü rid ve ta-

le be ye tiş tir di. 29 Mart 1910’da Di yar ba-

kır’da ve fat et ti, Ak te pe kö yün de ba ba sı 

ve kar de şi Mu ham med Can’ın me zar la rı-

nın bu lun du ğu tür be de def ne dil di. Şeyh 

Ab dur rah man, Kur’an ve Sün net’e da ya lı 

bir ha yat ya şa mış, ta ri ka tı bid‘at lar dan ve 

hu ra fe ler den uzak tut ma ya bü yük ça ba 

gös ter miş tir.

Eser le ri. Ak te pe’nin eser le rinin çoğu 

he nüz yaz ma hal de ai le si ne ait kü tüp-

ha ne de bu lun mak ta dır. Bu eser ler ve 

1938; New York 1938, 1946; Mek ke 1966; 
Ri yad 1966 [?]; Bey rut 1963, 1979, 1983; 
Del hi 1973; New Del hi 1987, 1990; Mary-
land 1983, 1989, 1992). Bun lar dan Ama-

na Cor po ra ti on ile In ter na ti onal Ins ti tu te 

of Is la mic Tho ught’un iş bir li ğiy le ya pı lan 

göz den ge çi ril miş iki bas kı sın da (The Holy 
Qur’an - Text, Trans la ti on and Com men-
tary, Mary land 1989; The Mea ning of the 
Holy Qur’an, Mary land 1992) ba zı âyet ler-

le il gi li açık la ma not la rı ile ba zı sûre le rin 

so nun da yer alan ek ler me tin den çı ka rıl-

mış, çe vi ri nin ori ji nal met ni ne de mü da-

ha le ler de bu lu nul muş tur. Su udi Ara bis tan 

Kral lı ğı İlmî Araş tır ma, İf tâ, İs lâmî Teb liğ 

ve Reh ber lik Baş kan lı ğı’nca ger çek leş ti ri-

len Ri yad bas kı sın da ise (Dârü’l-livâ 1966 
[?]) söz ko nu su mü da ha le le rin ya nı sı ra 

ese re Mevdûdî’nin “In tro duc ti on to the 

Study of the Qur’an” baş lık lı ya zı sı ek len-

miş tir. 2. A Mo nog raph on Silk Fab-

rics Pro du ced in the North-Wes tern 

Pro vin ces and Oudh (Al la hâ bâd 1900). 
Ya za rın ilk ese ri dir. 3. Li fe and La bo ur 

of the Pe op le of In dia (Lon don 1907; 
La ho re 1977). Mü el li fin Lon dra’da ki Pass-

mo re Ed ward Ins ti tu te’ de ver di ği bir di zi 

kon fe ran sın ki tap ha li ne ge ti ril miş şek-

li dir. 4. In dia and Eu ro pe: A Study of 

Con trasts, with a Vi ew a Dis co ve ring 

Ave nu es of Cul tu ral Co ope ra ti on (Lon-
don 1925). 5. The Ma king of In dia: A 

Bri ef His tory (Lon don 1925). 6. Out li nes 

of In di an His tory (La ho re 1928). Hin dis-

tan’da ki li se öğ ren ci le ri için üni ver si te ye 

ha zır lık ki ta bı ola rak ya zıl mış tır. 7. Engrîzî 

Ahd Meyn Hin dus tan ki Ta mad dun 

ki Ta rikh (Al lâ hâ bâd 1931, 1936; La hor 
1994; İn gi liz ce trc. A Cul tu ral His tory of 
In dia Du ring The Bri tish Pe ri od, Bom bay 
1940). 8. Me di eval In dia: So ci al and 

Eco no mic Con di ti ons (Lon don 1932). 
Ta rikh-i Hind kay Az ma na Vus ta mai 

Ma’as hri Aur İk ti sa di Ha la at adıy la Ur-

du ca ola rak da ya yım lan mış tır (Al lâ hâ bâd 
1939). 9. Mo dern In dia and the West 

(Lon don 1941). Mü el lif le il gi li ola rak Ab-

dül celîl Ha san Ali Sâlim ed-Dîb (Ter ce me tü 
£Ab dillâh Yû suf  £Alî dirâse našdiy ye, dok-
to ra te zi, 1420/1998, Tan ta Üni ver site si), 
Sherif (bk. bibl.) ve Hur şid Ke mal Azîz (A 
Bi og raphy of Ab dul lah Yu suf Ali a Li fe 
For lorn, La ho re 2010) ta ra fın dan bi rer 

ça lış ma ya pıl mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dul lah Yû suf Ali, The Mea ning of the Holy 
Qur’an, Mary land 1416/1996, tür.yer.; Faz lur-

rahman, Ana Ko nu la rıy la Kur’an (trc. Al parslan
Açık genç), An ka ra 1987, s. 32; M. A. She rif, Search-
ing for So la ce: A Bi og raphy of Ab dul lah Yu-
suf Ali, In ter pre ter of the Qur’an, Is la ma bad 

tır. Öte yan dan La hor Ro tary Ku lü bü’ne 

üye ol muş, bu ku lü bün İn gil te re’de ki top-

lan tı la rı na de vam et miş tir.

İn san lı ğı da ha gü zel bir ge le ce ğe ta şı-

ma ya yö ne lik bir fo rum ola ca ğı dü şün ce-

siy le Ab dul lah Yû suf Mil let ler Ce mi ye ti’ne 

des tek ver miş, bu ku ru mun “Din Yo luy la 

Ba rış” prog ra mı na ka tıl mış, dün ya kar-

deş li ği ide alin den do la yı Hin dis tan’da 

far ma son lu ğu (hür ma son luk) teş vik ve 

tav si ye et miş tir. Do ğu ile Ba tı ara sın da 

bir âhenk oluş tur ma fik ri ni In dia and 

Euro pe ve Mo dern In dia and The West 

gi bi eser le rin de or ta ya koy muş, mo der-

niz mi bü tün in san lı ğın kat kı sıy la ger çek-

le şen ev ri min do ğal bir aşa ma sı di ye ni te-

len dir miş tir. Mo dern bi lim ve din iliş ki sin-

de bi li mi inan ca gö tü ren bir va sı ta ola rak 

de ğer len dir miş, fa kat Kur’an çe vi ri sin de ki 

açık la ma la rın da Sey yid Ah med Han ve di-

ğer İs lâm mo der nist le ri nin ak si ne ras yo-

na list ve sa vun ma cı ni te lik te bi lim sel bir 

tef si re pek rağ bet et me miş tir (She rif, s. 
174-175). Mis ti siz mi muh te me len di ni te-

mel de ferdî-mânevî tec rü be ola rak ka bul 

et ti ğin den bir çok âyet le il gi li not la rın da 

mis tik an lam la ra atıf ta bu lun muş, yi ne 

bir çok âye ti ale go rik ve sem bo lik tarz-

da te vil et miş tir. Me selâ Kehf sûre si nin 

61. âye tin de ki “hût” (ba lık) ke li me si ne, 

“Se kü ler bil gi nin se me re si ni sem bo li ze 

eder”; Ka lem sûre si nin 42. âye tin de ge-

çen “sâk” (in cik) ke li me si ne, “Bu ke li me 

en giz li gay bı sem bo li ze eder” şek lin de 

an lam lar yük le miş tir. Ba zı araş tır ma cı lar 

Ab dul lah Yû suf Ali’nin bu tür yo rum la rı nı, 

di ğer ba zı la rı ise Hz. Yû suf, Îsâ ve İbrâhim 

kıs sa la rı na iliş kin sem bo lik yo rum la rı ile 

Kur’an ve Sün net’e ay kı rı bul duk la rı ribâ, 

cin gi bi ba zı kav ram la ra da ir açık la ma la-

rı nı eleş tir miş tir.

Eser le ri. 1. The Holy Qur’an-Text, 

Trans la ti on and Com men tary. Ba tı’da 

ve İs lâm dün ya sın da en çok ta nı nan ve 

oku nan İn gi liz ce Kur’an çe vi ri le rin den biri-

dir. Faz lur rah man da ese ri Ba tı dil lerin de-

ki en iyi Kur’an çe vi ri le rin den bi ri olarak 

de ğer len di rir. Ese rin bi rin ci bö lü mü The 

Holy Qur’an: An In ter pre ta ti on in Eng-

lish, with Ara bic Text in Pa ra lel Col-

umns, a Run ning Rhythmic Com men-

tary in Eng lish Com men tary and Full 

Exp la na tory No tes adıy la 1934’te Şeyh 

Mu ham med Eş ref ta ra fın dan La hor’da 

ya yım lan mış, di ğer bö lüm le rin ya yım lan-

ma sı 1937’de ta mam lan mış tır. Çe vi ri de 

6000’den faz la açık la ma no tu yer al mak-

ta, ay rı ca ba zı sûre le rin so nun da ek ler bu-

lun mak ta dır. Ar dın dan ese rin fark lı ad-

lar la bas kı la rı ger çek leş ti ril miş tir (La ho re 
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