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Faslý Ýslâm felsefesi araþtýrmacýsý,
muhakkik.˜ ™

Fas şeh rin de kök lü Hu meyân ( حميان ) 
ka bi le si ne men sup bir ai le için de doğ du. 

Ba ba sı Fas şa ir le rin den ve şe ri at mah ke-

me si ka dı la rın dan bi ri dir. Fran sız iş ga li 

al tın da ki ül ke de ilk ve or ta öğ re nim den 

son ra 1963’te Ra bat’ta V. Mu ham med 

Üni ver si te si’nin Fel se fe Bö lü mü’ne kay dol-

du. Bu ra da Necîb Be ledî ve Mu ham med 

Azîz el-Habâbî gi bi ho ca lar dan ders al dı. 

Me zu ni yet te zi Mı sır lı âlim, Ez her şeyh-

le rin den Mus ta fa Ab dürrâzık hak kın da-

dır. 1974’te üni ver si te den me zun ol du. 

1976’da Fas Ya zar lar Bir li ği’ne ka tıl dı. 

Er te si yıl araş tır ma lar da bu lun mak üze-

re Pa ris’e gi dip Sor bon ne Üni ver si te si’ne 

gir di. Bu ra da Mu ham med Ar ko un’la bir-

lik te ça lış tı. 1980’de Fas’a dö nün ce iki yıl 

bir li se de öğ ret men lik yap tı. Ar dın dan Fas 

şeh rin de ki Sîdî Mu ham med b. Ab dul lah 

Üni ver si te si Ede bi yat ve Be şerî İlim ler Fa-

kül te si’ne ho ca ola rak ta yin edil di. Bu ra da 

bir yan dan sos yo lo ji ve psi ko lo ji ders le ri 

mescidlerle birlikte on beş cami, iki med-

rese, on iki mektep, bir tekke, 114 kilise 

ve manastır bulunmaktadır (Kåmûsü’l-
a‘lâm, I, 280-281). 1895’te Alman halk-

bilimcisi Gustav Weignad, Alasonya’yı 

verimli bir ovada hareketli bir hayatın ya-

şandığı, güçlü bir garnizonun yer aldığı, 

ağırlıklı olarak bir Türk yerleşimi şeklinde 

tasvir eder. Şehir bir kaymakamlık mer-

kezidir, ayrıca burada bir Yunan konsolo-

su görev yapmaktadır. Hıristiyan nüfusu 

arasında Aromunlar (Vlaklar / Ulahlar) ve 

az miktarda Yunanlılar mevcuttur. Hz. 

Meryem Manastırı çok ilginç bir kütüp-

haneye sahiptir. Civar köylerde bulunan ve 

bütünüyle Yunanlı olduğu söylenen Tsarit-

sena köyü 500 hâneden oluşmakta ve köy 

sakinlerinin yarıdan fazlasını Aromunlar 

oluşturmaktadır.

I. Balkan Savaşı sırasında Alasonya, 

Yunan ordusu tarafından ele geçirilen 

ilk Osmanlı şehri oldu. 1923’te Lozan 

Antlaşması’nın sonucunda şehrin kalan 

son Türk sakinleri de Anadolu’ya göç etti. 

Camiler ve diğer eserler çürümeye yüz 

tuttu ve çoğunlukla yok olup gitti. Mu-

harrem Paşa Camii harap bir halde olsa da 

Kıbrıs’ta yaşanan Yunan-Türk gerilimine 

bir tepki olarak narin minaresi 1963’te 

yıkılana kadar ayakta kalmıştı. 1980’ler-

de cami hiç de aslına uygun olmayan bir 

şekilde restore edildi ve tarihî bir eser ola-

rak korundu. XVI. yüzyıla ait Evrenosoğlu 

İbrâhimbeyzâde Ahmed Çavuş taş köprü-

sü de korumaya alındı. Restore edilerek 

koruma altına alınan ve günümüzde Yerel 

Folklor Müzesi olarak hizmet veren bir di-

ğer Osmanlı eseri geç Osmanlı dönemine 

ait (1881) âbidevî Osmanlı Gümrük İdaresi 

binasıdır. Elassona bugün Larissa’ya bağlı 

bir idarî birimin merkezi olup 2011 yılı ve-

rilerine göre 7300 kişinin yaşadığı küçük 

bir kasaba durumundaydı.

va kıfları iyi durumdadır. Şehir merkezin-

de İbrâhim Bey’in vakfı olan imaret bu-

lunmaktadır. Buradan her gün fakirlere 

ve yabancılara yemek dağıtılır. Şehirdeki 

mescidlerden biri Gazi Dâvud Bey’in vakfı-

dır; diğer iki mescidin kurucuları bilinme-

mektedir ve bunlar harap durumdadır. 

Salnâmeye göre Alasonya kazasında top-

lam yirmi bir cami ve mescid, 128 dükkân, 

yirmi han, iki hamam, bir imaret, bir 

medres e, on iki mektep, bir tekke ve top-

lam doksan sekiz kilise ile manastır vardır. 

Yine 1873’te, fakat bu defa daha eski bir 

bilgiye dayanarak Mostras Alassonia’yı 

Yanya eyaletinin Tırhala livâsında, Olim-

pos dağından gelen aynı isme sahip bir 

nehrin üzerinde yer alan bir pazar kasa-

bası olarak zikreder. Şehirde 400 hâne 

bulunmaktadır ve İstanbul patrikliğine 

bağlı bir Ortodoks başpiskoposluğunun 

merkezidir. 1880’de resmî Yunan kayıtları 

Elassona’da 300 (erkek ?) Yunan nüfusu-

nun yanı sıra 900 Osmanlı’nın, üç kilise, 

üç cami, iki okul, altı han ve bir manastı-

rın bulunduğunu kaydeder. Yarım saatlik 

mesafede olan Tsaritsena köyü Alasonya 

Piskoposluğu’nun merkezidir. Aynı vadide 

şehirden bir saat uzaklıkta 550 Osmanlı 

nüfusunu barındıran Ormanlı ve Pazarlı 

köyleri yer almaktadır.

1881’de Tesalya Yunanistan’a bırakıldı-

ğın da Alasonya güçlü bir garni zon ve yeni 

bir gümrük idaresiyle Osmanlılar’ın sınır 

karakolu haline geldi. 1889’da Şemseddin 

Sâmi şehirde çoğunluğunu müslümanla-

rın, geri kalanını ise Yunanlılar’ın oluştur-

duğu yaklaşık 4000 nüfus bulunduğunu 

zikreder. Şehirde dört cami, üç mescid, 

bir mektep, bir imaret ve çok sayıda bağ 

ve bahçe vardır. Alasonya kazası 4523 

hâ ne ve yarısı müslüman, yarısı Yunan 

olan yaklaşık 19.000 nüfusu ile altmış altı 

köyden meydana gelmektedir. Kazada 

Muharrem Paşa

Camii’nin

minaresi

yıkıldıktan sonra

1990 yılına ait

fotoğrafı
(Machiel Kiel
fotoğraf arşivi)
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“Med Åal li-šırâßati’l-Åitâbi’l-fel sefî li’bn 

Rüşd” (Âfâš, sy. 8 [Ra bat 1981], s. 37-
59); “Ma šå le fi e½nâfi’l-mîzâc ve našdü 

me×he bi’l-Câlînûs” (Mašålât fi’l-man¹ıš 
ve’l-£il mi’¹-¹abî£î, Dârül beyzâ 1983, s. 244-
257); “Na ¾a riy yâ tü’l-burhân ve delâle tühâ 

fi’l-Åi tâbi’l-fel sefî li’bn Rüşd” (¥alšatü 
va½l bey ne’ş-şarš ve’l-³arb: Ebû ¥âmid 
el-øazzâlî ve Mûsâ İbn Meymûn, Ra bat 
1986, s. 43-105); “el-øazzâlî ve’l-Åi¹âbi’l-

fel sefî fi’l-³ar bi’l-İslâmî” (al-Ghazål¢: la rai-
son et le mi rac le [Pa ris 1987], s. 135-160); 
“The Philo sophy of Ibn Rushd” (ed. Salm a 
Khad ra Jay yu si, The Le gacy of Musli m 
Spa in, Lei den 1992, s. 804-829).
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Mýsýrlý düþünür ve siyasetçi.˜ ™

Minyâ vilâye ti ne bağ lı Ebûcirc kö yün-

de ilim eh li, var lık lı ve nü fuz lu bir ai le nin 

ço cu ğu ola rak doğ du. De de si nin de de-

si Ab dür râ zık’a nis bet le Âlü Ab dür râ zık 

diye bi li nen ai le as len Beh nesâ böl ge sin-

den olup ka dı lık ma ka mı nı ba ba dan oğu-

la el le rin de bu lun dur mak tay dı lar (Mus-
ta fa Ab dür râ zık, s. 5-7, 13). Mu ham med 

Ab duh’un ar ka daş la rın dan olan ba ba sı 

Ha san b. Ah med de Ez her me zu nu olup 

si ya sî çev re ler de ta nın mış bir şah si yet tir. 

Ali Ab dür râ zık te mel eği ti mi ni kö yün de ki 

Eser le ri. Mo nog ra fi. 1. Vic he tü na¾ari 

Mu½¹afâ £Ab dirrâzıš fi’t-târîÅ li’l-fel-

se fe ti’l-İslâmiy ye. Mü el li fin Kül liy ye-

tü’l-âdâb’da (Ra bat) 1974’te ha zır la dı ğı, 

Mus ta fa Ab dürrâzık’ın İslâm fel se fe si ta-

ri hin de ki ye riy le il gi li ba sıl ma mış me zu-

ni yet te zi dir. 2. Müßel lefâtü İbn Bâcce 

(Bey rut 1983, 1994). 3. Resâßil fel se fiy ye 

li-Ebî Bekr İbn Bâcce: Nu½û½ felsefiy ye 

³ay ru menşûre (Bey rut 1983). 4. Ma šå-

lât fi’l-man¹ıš ve’l-£il mi’¹-¹abî£î (Dâ rül-
beyzâ 1983). İbn Rüşd’e ait eserin tah kik li 

neş ri dir. 5. TelÅî½ü’s-Semâß ve’l-£âlem 

(Fas 1984). İbn Rüşd’ün, Aristo’ nun De 

Caelo et Mun do ad lı ese ri ne yaz dığı 

or ta şer hin İbrânî harf le riy le ya zıl mış 

Arap ça met ni nin Ox ford ve Lei den’da 

bu lu nan yaz ma la rı na da ya nan neş ri dir. 

6. el-Metnü’r-Rüşdî: Med Åal li-šırâße 

ce dî de (Dârül beyzâ 1986). Cemâled din 

el-Alevî, bu çalışmasın da doğ ru dan İbn 

Rüşd’ün Arap ça eser le ri ne baş vu ra rak ye-

ni bir kro no lo jik bib li yog raf ya de ne me si 

yap mış tır. 108 eserin yer al dı ğı ça lış ma da 

İbn Rüşd’ün el li al tı ese ri göz den ge çi ri lip 

in ce len miş tir. Alevî’ye gö re di ğer el li iki 

eser Arap ça as lıy la gü nü mü ze ulaş ma mış-

tır. Bun lar dan bir kıs mı nın yal nız La tin ce 

ve İbrânîce çe vi ri le ri, bir kıs mı nın da sa-

de ce İbrânî harf le riy le Arap ça me tin le ri 

in ti kal et miş, bir kıs mı ise kay bol muş tur. 

Mü el li fin bu ça lış ma sı son de re ce sis te-

ma tik ol ma sı ve ilk kay nak la ra da yan ma-

sı ba kı mın dan önem li dir. 7. e²-¿arûrî 

fî u½û li’l-fıšh ev MuÅta½arü’l-Müs-

ta½fâ (Bey rut 1994). Gazzâlî’nin ese ri ne 

İbn Rüşd’ün yaz dı ğı muh ta sa rın Es cu ri al 

Lib rary’de ka yıt lı (nr. 1235) yaz ma sı nın 

neş ri dir. 8. TelÅî½ü’l-Â¦âri’l-£ul viy ye 

(1994). İbn Rüşd’ün Aris to’nun ese ri için 

ka le me al dı ğı şer hin neş ri dir. 9. TelÅî½ü’l-

kevn ve’l-fesâd (1995). Yi ne İbn Rüşd’ün 

Aristo’ nun ese ri ne da ir şer hi nin neş ri dir.

Ma ka le: Cemâled din el-Alevî, İslâm fel-

se fe siy le il gi li ola rak bir kıs mı kitapçı k 

hac min de bir çok ma ka le, teb liğ, tahkik 

ve ne şir ka le me al mış tır. Bun lar dan bazı-

la rı şun lar dır: “Min TelÅî½i’s-Se mâ£i’¹-¹a-

bî£î: Tašsîmü’s-semâ£i’¹-¹abî£î li’bn Rüşd” 

(Me cel le tü Kül liy ye ti’l-âdâb ve’l-£ulû mi’l-
insâniy ye bi-Fâs, VII [1984], s. 205-255; 
ese rin Bri tish Mu se um’da ki [nr. 9061] 
yaz ma sı nın tah kik li neş ri dir); “el-øazzâlî 

ve te şek kü lü’l-Åi¹âbi’l-fel sefî li’bn Rüşd” 

(Me cel le tü Kül liyyâti’l-âdâb ve’l-£ulûmi’l-
insâniy ye bi-Fâs, VI II [1986], s. 5-50); “İş-
kâ lü’l-£alâša bey ne’l-£il mi’¹-¹abî£î ve mâ 

ba£de’¹-¹abî£a £in de İbn Rüşd” (Mecel le tü 
Kül liyyâti’l-âdâb ve’l-£ulûmi’l-insâniyye 
bi-Fâs, özel sa yı, X/3 [1988], s. 7-51); 

ve rir ken bir yan dan da İslâm fel se fe si ala-

nın da tah kik ve ne şir ça lış ma la rı nı yü rüt-

tü; ya yı mı na baş la nan Me cel le tü Kül liy-

ye ti’l-âdâb ve’l-£ulûmi’l-insâniy ye ad lı 

fa kül te der gi sin de edi tör ol du. 1988’de 

İbn Rüşd Araş tır ma la rı Mer ke zi’ni ku ra-

rak bu ra nın ida re si ni üst len di. 12 Tem-

muz 1992’de kırk ye di ya şın da Fas’ta öl dü. 

Ara bic Sci en ces and Phi lo sophy der-

gi si nin İbn Rüşd hak kın da ki ça lış ma la ra 

ay rı lan bir sa yı sı (V/1 [Mart 1995]) Alevî’ye 

it haf edil miş tir.

Cemâled din el-Alevî, kı sa de ni le bi le cek 

ilim ha ya tı nın önem li bir kıs mı nı baş ta 

İs lâm dü şün ce si nin iki önem li âli mi İbn 

Bâcce ve İbn Rüşd’ün eser le ri ol mak üze re 

tah kik ve ne şir le re ayır mış tır. Ona gö re bir 

fi lo zo fun dü şün ce le ri onun sa de ce bir kaç 

ese ri ne da ya na rak or ta ya ko na maz. Bun-

dan do la yı âlim le rin eser le ri ön ce dil bi lim-

ci ti tiz li ğiy le tah kik edil me li dir. Alevî İbn 

Bâcce’nin ya yım lan ma mış eser le ri ni kü-

tüp ha ne ler den tes bit ede rek bu ti tizlik le 

neş ret miş, İbn Bâcce’ye is nad edi len ba zı 

eser le rin ona ait ola ma ya ca ğı nı da be lirt-

miş tir (Resâßil fel se fiy ye, s. 37 vd.). Onun 

İbn Bâcce’nin eser le ri ne özel bir önem 

ver me si nin se be bi, İbn Bâcce ile ay nı coğ-

raf ya da ya şa mış olan İbn Rüşd’ün on dan 

ol duk ça faz la et ki len miş ol ma sı dır. Alevî, 

sa de ce Aris to’nun bir şâri hi sa yıl ma ma sı 

ge rek ti ği ni dü şün dü ğü İbn Rüşd’ün üze-

rin de ay rı ca du rur ve onun hak kın da ya pı-

lan ça lış ma la rı te mel den sor gu lar. Alevî’ye 

gö re İbn Rüşd’ün dü şün ce si he nüz tam 

an la mıy la or ta ya ko na bil miş de ğil dir. Bu-

nun en önem li se be bi onun özel lik le psi-

ko lo ji ye da ir ya zı la rı nın asıl la rı nın ha len 

yaz ma ha lin de bu lun ma sı dır. İbn Rüşd’ün 

eser le ri nin ön ce tah kik li ne şir le ri nin ya pıl-

ma sı, hem ge nel ola rak İbn Rüşd araş tır-

ma la rı nın hem de İbn Rüşd’de akıl me-

se le si nin hal le dil me si nin ön şar tı dır (The 
Le gacy, s. 805-806). el-Met nü’r-Rüşdî’de 

(s. 132 vd.) İbn Rüşd’e ait 108 ese rin adı nı 

ve ren Alevî bun la rı kadîm fel sefî-ilmî mi-

ras hak kın da olan lar, Aris to’nun eser le ri-

ne da ir olan lar ve ge nel de İslâm, özel de 

fel sefî-kelâmî kül tür mi ra sı hak kın da ki 

eser ler ol mak üze re üç bö lüm de ele alır. 

E. Re nan’ın Aver roès et l’Aver roïsme 

ad lı ça lış ma sın dan be ri İbn Rüşd’ün Aris-

to’ nun eser le ri ne yaz dı ğı şerh le rin bü yük 

şerh ler, or ta şerh ler, kü çük şerh ler ve 

özet ler şek lin de dört bö lüm ha lin de ele 

alın ma sı nı (DİA, XX, 273) ye ter li bul maz. 

Bun la rın ya nın da onun “ma ka le” adı nı ver-

di ği be şin ci bir ya zım bi çi min den de söz 

et mek ge rek ti ği ni söy ler (el-Met nü’r-Rüş-
dî, s. 139 vd.).
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