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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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oto ri te den fark lı kıl mak ta dır. Hi da yet ve 

ir şa dı esas alan velâyet dinî ka rak ter de 

olup Al lah’a ait tir, ha ya tın ge nel ya rar la-

rı na gö re şe kil le nen ve yer yü zü nün ima rı nı 

he def le yen velâyet ise dün yevîdir. Bu alan 

ta ma mıy la in san la ra ait tir. Ki tap, Sün net 

ve akıl de li liy le risâlet kav ra mı nın delâle ti 

Hz. Pey gam ber’in mü min ler üze rin de ki 

velâye ti nin risâlet velâye ti ol du ğu nu, ay-

rı ca si yasî bir velâye ti nin bu lun ma dı ğı nı 

gös ter mek te dir.

Ha ya tı bo yun ca İs lâm dev le ti ne yö ne lik 

bir işa ret te bu lun ma yan Hz. Pey gam ber 

ar dın da bir ha li fe bı rak ma mış tır. Da ha 

son ra Şîa’nın Hz. Ali’nin, ba zı Sünnîler’in 

Hz. Ebû Be kir’in ha li fe ta yin edil di ği ne dair 

id di ala rı mes net siz dir. Hz. Pey gamber din 

ta mam lan dık tan son ra ve fat et miş tir, 

do la yı sıy la onun ve fa tın dan son ra si yasî 

li der li ğin dinî bir bo yu tu ve bağ la yı cı lı ğı 

yok tur. Ar dın dan ku ru lan dev let bir Arap 

dev le ti dir ve İs lâm’ın ev ren sel bo yu tu na 

uzak bir ya pı ar zet mek te dir. Ta rih bo yun-

ca hi lâ fe tin dinî bir ma kam ol du ğu fik ri 

kral la rın ken di ko num la rı nı pe kiş tir mek, 

in san la rın ken di le ri ne mut lak ita ati ni 

sağ la mak için kul lan dık la rı bir söy lem ol-

ma nın öte sin de bir an lam ifa de et mez. 

Al lah dün ya iş le ri ni dü zen le me hu su sun-

da in san la rı ser best bı rak mış tır. İn san lar 

dün yevî ko nu la rı akıl, bil gi, tec rü be ve top-

lu mun ge nel ya rar la rı uya rın ca dü zen le-

ye cek ler dir. Eser, bü tün müs lü man la ra 

gün cel li ği ni yi tir miş hilâfet ni za mı nı ter-

ket me le ri, in san ak lı nın or ta ya koy du ğu 

en mo dern yö ne tim şe kil le ri ni esas ala rak 

dev let le ri nin da ya na ca ğı il ke le ri ye ni den 

kur ma la rı yö nün de bir çağ rıy la so na erer. 

Dö ne min hâkim söy le mi olan kay nak la ra 

dö nüş vur gu su nun açık bi çim de iş len di ği 

ki tap ta da ya nak ola rak da ha zi ya de İbn 

Hal dûn’un Mušad di me’si kul la nıl mak ta, 

nâ di ren Mušad di me ile bir lik te ara la rın-

da Sey yid Bey’in Hi lâ fe tin Mâhiy yet-i 

Şer‘iy ye si ad lı ese ri nin Ab dül ganî Senî 

Bey ta ra fın dan ya pı lan Arap ça çe vi ri si 

da hil ol mak üze re ba zı ye ni kay nak lar iç 

içe gi re bil mek te dir. Hilâfet me se le si ni ele 

alan kelâm ve fı kıh ki tap la rı na doğ ru dan 

atıf lar ise yok de ne cek ka dar az dır. Za man 

za man Ba tı si ya set dü şün ce si nin tem sil-

ci le ri ne de gön der me ler ya pı lır (Loc ke ve 
Hob bes’a atıf lar için bk. s. 22).

el-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm, bir yan dan 

uzun yıl la ra ya yıl mış bir pro je nin ürü nü 

ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ken (s. 38) öte yan-

dan hilâfe tin il ga sı üze ri ne mev cut şart-

la ra bir ce vap ni te li ğin de ace ley le ya zıl-

mış, ek sik lik le ri da ha son ra gi de ri le cek 

bir ça lış ma özel li ği ta şı mak ta dır (s. 4). 

ve u½û lü’l-¼ükm ad lı ki tap ta or ta ya koy-

du ğu fi kir le riy le ta nın mış tır. Tür ki ye’de 

hi lâ fe tin kal dı rıl ma sın dan bir yıl son ra, 

Mı sır’da Kral Fuâd’ın hi ma ye sin de dü zen-

len me ye ça lı şı lan hilâfet kon gre si ne denk 

ge len bir za man di li min de ka le me alı nan 

ki tap ta İs lâm’ın bir dev let ni za mı ön gör-

me di ği id dia edil miş, kla sik li te ra tür de 

şer’î bir ge rek li lik ola rak gö rü len hilâfe tin 

dinî ve aklî bir da ya na ğı nın ol ma dı ğı te zi 

iş len miş tir. Hilâfet me se le sin de ge le nek-

sel al gı nın bü tü nüy le kar şı sın da yer alan 

Ali Ab dür râ zık’a gö re İs lâm di ni, si ya set 

ala nın da her han gi bir dü zen le me ön gör-

mez. İn san top lu luk la rı için si yasî bir ida-

re nin ge rek li li ği çok açık ol mak la bir lik te 

bu ge rek li lik dinî bir ka rak ter ta şı maz. 

Bu açı dan onun kla sik al gı ya yö ne lik te-

mel iti ra zı mev cut kül li yat ta tek bir şer‘î 

yö ne tim tü rü ola rak hilâfe tin öne sü rül-

me si ne dir. Ali Ab dür râ zık’ın hilâfet le il gi li 

de ğer len dir me le ri esas iti ba riy le oto ri ter 

ve mut lak hâkim bir ha li fe ta sav vu ru et-

ra fın da dö ner. Özel lik le V. (XI.) yüz yıl dan 

son ra ulemânın me lik ve sul tan la ra in san 

üs tü bir ma kam atfet me siy le halife le rin 

bu vas fı te mel len di ril miş, hilâfet kaynağı-

nı Al lah’tan alan bir üs tün ma kam olarak 

ka bul edil miş tir. Hal bu ki hilâfe tin ge rek li-

li ği ne yö ne lik âyet, ha dis ve icmâ da hil sa-

hih hiç bir de lil yok tur. Konu ya dair tel mih-

ler de bu lu nan ha dis le rin sa hih sayılma sı 

du ru mun da bile bun lar hilâfetin dinî 

ge rek li li ği ni or ta ya koy ma mak ta, bu ifa-

de ler en faz la dev let baş ka nı nın var lı ğını 

bir ol gu ola rak gös ter mek te dir. Mev cut 

hilâfet al gı sı ve hilâfe tin her za man silâhlı 

gü ce da ya na rak var lı ğı nı ka bul et tir me ye 

ça lış ma sı İs lâm top lum la rın da si yasî ilim-

le rin ge liş me si ni de en gel le miş, Hz. Ebû 

Be kir’den iti ba ren hilâfet ma ka mı sü rek li 

ka rı şık lık ve is yan lar la yüz yü ze gel miş tir. 

Ali Ab dür râ zık hilâfet kav ra mı nı is tib dat 

ve zu lüm kav ram la rıy la an mak ta, hat ta 

hilâfe tin İs lâm ve müs lü man lar için bir 

felâket se be bi, şer ve fe sat kay na ğı ol-

ma ya de vam et ti ği ni söy le mek te dir. Hi-

lâ fe tin ge rek li li ği ni sa vu nan lar ta ra fın dan 

öne sü rü len hu sus lar ara sın da Hz. Pey-

gam ber’in ko nu mu mer kezî bir yer alır. 

Hal bu ki nü büv ve ti dö ne min de büt çe, di-

van ka yıt la rı, si yasî sis te min esas la rı gi bi 

dev le tin te mel un sur la rı nın bu lun ma ma sı, 

onun me lik ve sul tan la rın te ba ala rı üze-

rin de ki yet ki si ne ben zer bir yet ki si nin ol-

ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Pey gam ber li ğin 

üm met üze rin de ki oto ri te si nin ru hanî bo-

yut la ve kal bin ima nıy la alâka lı ol ma sı bu 

oto ri te yi be de nin ita ati ne da ya nan si yasî 

mek tep te al dı. On ya şın da Ka hi re’ye gi-

de rek Ez her’e kay dol du. Bu ra da okur ken 

ay rı ca 1908’de açı lan Mı sır Üni ver si te si’ne 

de vam et ti ve Ba tı’nın mo dern di sip lin le-

ri ni Car lo Al fon so Nal li no, Da vid San til la-

na, En no Litt mann gi bi şar ki yat çı lar dan 

edin di. Ba ba sı nın Mu ham med Ab duh’la 

olan ya kın iliş ki si do la yı sıy la soh bet le rin de 

on dan ya rar lan dı, Ez her’de ki öğ re nim ha-

ya tı nın bir kıs mın da ta le be si ol du. 1912’de 

Ez her’den “âli miy ye” dip lo ma sıy la me zun 

ol du. Bir sü re Arap di li ders le ri ver dik-

ten son ra ay nı yıl için de Ox ford Üni versi-

te si’nde eko no mi öğ re ni mi gör mek için 

İn gil te re’ye git ti. I. Dün ya Sa va şı’nın baş-

la ma sı üze ri ne 1915’te Mı sır’a dön dü ve 

Mansûre Şer‘î Mah ke me si’ne ka dı ola rak 

ta yin edil di. 1925’te yaz dı ğı el-İs lâm ve 

u½û lü’l-¼ükm ad lı ki ta bı se be biy le ken-

di si ne yö nel ti len suç la ma la rın ar dın dan 

Ez her’in “ulemâ” ka te go ri sin den çı ka rıl dı 

ve ay nı yı lın ey lül ayın da ka dı lık gö re vi ne 

son ve ril di (Ali Ab dür râ zık’ın mu ha ke me 
sü re ci ne da ir resmî ka yıt lar için bk. M. 
İmâ re, Ma£re ke tü’l-İslâm, s. 86-151). Ağa-

be yi Mus ta fa Ab dür râ zık 1945’te Ez her 

şey hi olun ca âlim lik un va nı ia de edil di. Da-

ha son ra bir müd det İn gil te re’de ve Ku-

zey Af ri ka’da bu lun du. Ak tif si yasî ha ya ta 

Hiz bü’l-ahrâr ed-düstûriyyîn’e ka tı la rak 

baş la dı. Par ti nin ya yın or ga nı es-Siyâse 

der gi sin de ya zı lar ka le me al dı. Mı sır Par-

la men to su’na mil let ve ki li se çil di, ar dın dan 

se na tör ol du. İbrâhim Hâdî Pa şa hü kü me-

tin de Ev kaf ba kan lı ğı yap tı (1948-1949). 
1948’ de Ka hi re’de ki Mec mau’l-lu ga ti’l-

Ara biy ye’ye üye se çil di. Ame ri kan Üni ver-

si te si’nde ede bi yat ta ri hi okut tu. Ka hi re 

Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’nde se ri kon-

fe rans lar ver di. Haf ta lık ve ay lık ya yın or-

gan la rın da çok sa yı da ya zı yaz dı. 23 Ey lül 

1966’da Ka hi re’de ve fat et ti.

Gö rüş le ri. Ali Ab dür râ zık, İs lâm’ da si-

ya sî oto ri te nin ma hi ye ti ne da ir el-İs lâm 

Ali Abdürrâzık
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olu şur. Eser de özel lik le bu alan da Ez-

her mu hi tin de fark lı bir yak la şı ma sa-

hip olan Mu ham med Ab duh’un me to du 

be nim sen miş, Ab dülkåhir el-Cürcânî’nin 

gö rüş le ri Sek kâ kî’ nin gö rüş le ri ne ter cih 

edil miş tir. 2. el-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm: 

Ba¼¦ fi’l-Åi lâ fe ve’l-¼ükûme fi’l-İs lâm 

(Ka hi re 1343). Ali Ab dür râ zık’ın çağ daş 

İs lâm si ya set dü şün ce sin de ge niş tar tış-

ma la ra yol açan en önem li ese ri dir. Mü el-

lif, 1915 yı lın da ka dı ola rak ta yin edil me si 

üze ri ne İs lâm yar gı ta ri hi ni araş tır ma ya 

yö nel di ği ni, yar gı nın İs lâmî hü kü me tin 

bir rük nü ola rak gö rül me sin den do la yı 

ko nu nun in ce len me si ne İs lâm’ da hü kü-

met me se le siy le baş la dı ğı nı söy ler. Bu se-

beple eser, İs lâm yar gı hu ku ku ta ri hine 

da ir kap sam lı bir pro je nin ilk aşa ma sı ola-

rak or ta ya çık mış tır. Li be ral-se kü ler bir 

bakış açı sı nın hâ kim ol du ğu ki tap her bi ri 

üç alt baş lık tan olu şan üç ana bö lüm den 

mey da na ge lir. “Hi lâ fet ve İs lâm” baş lık lı 

bi rin ci bö lümde “Hi lâ fe tin Do ğa sı”, “Hilâ-

fe tin Hük mü”, “Hi lâ fe tin Sos yal Açı dan 

Du ru mu”; “Hü kü met ve İs lâm” baş lık lı 

ikin ci bö lüm de “Hz. Pey gam ber Dö ne min-

de Si yasî Re jim”, “Pey gam ber lik ve Si yasî 

İda re”, “Si yasî İda re De ğil Pey gam ber lik, 

Dev let De ğil Din”; “Ta rih Bo yun ca Hilâfet 

ve Hü kü met” baş lık lı üçün cü bö lüm de 

“Dinî Bir lik ve Arap lar”, “Arap Dev le ti”, 

“İs lâmî Hilâfet” alt baş lık la rı yer al mak ta-

dır. Ömer Rı za (Doğ rul) ki ta bı ön ce Va kit 

ga ze te sin de özet çe vi ri şek lin de tef ri ka 

et miş, ar dın dan İs lâmi yet ve Hü kü met 

adıy la ve bir ta kım ta sar ruf lar la Türk çe’ye 

ter cü me et miş tir (İs tan bul 1346/1927). 
Ab dül filâlî Ensârî (Ab dou Fi la li-An sary) (l’Is-
lam et les fon de ments du po uvo ir, Pa ris 
1995) ve Léon Berc her (“l’Is lam et les ba ses 
du po uvo ir par £Al¢ £Ab dur rå ziq”, REI, VII/3 
[1933], s. 353-391; VI II/2 [1934], s. 163-
222) ki ta bı Fran sız ca’ya, Emîr Rızâvî Fars-

ça’ya (İs lâm ve Mebânî-yi Æud ret, Tah ran 
1380 hş.), Mer yem Lutfî (Mar yam Lo ut fi) 

İn gi liz ce’ye (Is lam and the Fo un da ti ons of 
Po liti cal Power, Edin burgh 2012) çe vir miş-

tir. Ali Ab dür râ zık ve bu ese ri hak kın da 

çok sa yı da ma ka le ile ba zı eser ler ka le me 

alın mış tır (bk. bibl.). Bun la rın için de Suâd 

(So uad) T. Ali’nin te lif et ti ği eser önem li-

dir. 3. el-İcmâ£ fi’ş-şe rî£a ti’l-İs lâmiy ye 

(Ka hi re 1366). Ka hi re Üni ver si te si Hu kuk 

Fa kül te si’nde ver di ği kon fe rans lar dan 

der le nen ki tap ta icmâın ha ki ka ti, vu ku-

unun imkânı, hüc cet olu şu, hük mü ve fı-

kıh usu lü de lil le ri ara sın da ki ye ri in ce le nir. 

Ali Ab dür râ zık, ağa be yi nin es-Sü fûr ve 

es-Si yâ se der gi le rin de ya yım la nan ma ka-

le le ri ni ve se ya hat not la rı nı der le yip onun 

ha ya tı nı, baş ta Mu ham med Ab duh ol mak 

yo rum la ma ya ça lış ma sı bu prob lem ler 

ara sın da dır. Ba zı eleş ti ri ler de ise onun 

ik ti bas et ti ği me tin le ri bağ la mın dan ko-

par dı ğı, mev cut si yasî tar tış ma lar da Kral 

Fuâd kar şı tı li be ral akı mın sa vu nu su nu 

yap tı ğı ve bu ese ri Tür ki ye Cum hu ri ye-

ti ben ze ri bir si yasî mo de li des tek le mek 

üze re ka le me al dı ğı vur gu la nır. Reşîd 

Rızâ ise ki ta bın Mı sır’da pa ra sız da ğı tıl-

ma sın dan ha re ket le Pro tes tan lık des tek li 

bir pro je nin ürü nü ol du ğu id di asın da bu-

lu nur (el-Menâr, XXVI/2, s. 101-102). Ba tı 

si yasî tec rü be si ni İs lâm ta ri hi ne uy gu la ma 

ça ba sı ola rak da gö rül me si müm kün olan 

eser, İs lâm ve se kü ler lik tar tış ma la rın da 

Ez her li kim li ğiy le yer alan Ali Ab dür râ zık’ı 

li be ral-se kü ler akı mın tem sil ci le ri ara sı na 

yer leş tir miş tir. Öte yan dan Mu ham med 

İmâ re’ nin Ab dür râ zık’ın bü yük oğ lu Mu-

ham med’den ak tar dı ğı bil gi ye gö re mü-

el lif ha ya tı nın son la rı na doğ ru bu ki ta bın 

ye ri ne ye ni bir ki tap yaz ma ya baş la mış, 

fa kat ilk üç say fa sı nı yaz dı ğı bu met ni ta-

mam la ya ma dan öl müş, bah si ge çen say-

fa lar ise kay bol muş tur (Ma£re ke tü’l-İs lâm, 
s. 27).

Eser le ri. 1. Emâlî £Alî £Ab dir râ zıš fî 

£il mi’l-beyân ve târîÅihî (Ka hi re 1330). 
Mü el li fin Ez her’den me zu ni ye ti ne ya kın 

bir dö nem de ken di is te ğiy le ver me ye 

baş la dı ğı, da ha son ra Ka hi re Üni ver si-

te si Ede bi yat Fa kül te si’nde sür dür dü ğü 

be yan il mi ne da ir ders le rin not la rın dan 

İs lâm ta ri hi bo yun ca sü re ge len mu te ber 

bir ku ru mu bü tü nüy le red det me ye yö ne-

lik se kü ler çağ rı şım la rı olan bu id di alar, 

Ez her me zu nu bir âlim ta ra fın dan ile ri 

sü rül dü ğün den özel lik le Mı sır’da bü yük 

yan kı uyan dır mış ve İs lâmcı ke si mi tem sil 

eden çev re ler ta ra fın dan tep kiy le kar şı la-

na rak red di ye ler ka le me alın mış tır. Hilâfet 

ko nu sun da müs ta kil bir ki tap ya zan ve 

bu ra da ki gö rüş le ri Ali Ab dür râ zık ta ra-

fın dan eleş ti ri len M. Reşîd Rızâ’nın eser 

aley hin de ta vır alın ma sı yö nün de Mı sır 

ka mu oyu na yap tı ğı çağ rı et ki li ol muş ve 

Ez her yö ne ti mi so ruş tur ma aça rak Ali 

Ab dür râ zık’ı, “İs lâm şe ri atı nı sırf ru hanî 

bir din ola rak tak dim edip dün ya iş le riy le 

alâka lı gör me me si, Hz. Pey gam ber’in İs-

lâm da ve ti ni teb liğ için de ğil dün yevî kay-

gı lar se be biy le ci had et ti ği ni öne sür me si, 

onun dö ne min de ki si yasî dü ze nin ka pa lı-

lık lar içe ren, bir ta kım ek sik lik ler le mâlûl 

ol du ğu nu id dia et me si, yi ne Hz. Pey gam-

ber’in bü tün va zi fe si ni şe ri atı teb liğ den 

iba ret gö rüp bir dev let baş ka nı ta yin edil-

me si nin ge rek li li ği ne dair sahâbe icmâını 

in kâr et me si, yar gı nın şer‘î bir va zi fe ol-

du ğu nu red det me si, Hz. Ebû Be kir’in ve 

di ğer üç ha li fe nin si yasî yö ne ti mi nin la ik 

bir ka rak ter ta şı dı ğı nı ile ri sür me si” se-

be biy le suç lu bu la rak âlim lik sı fa tı nı ge ri 

al mış tır. Ben zer şe kil de ki ta ba red di ye 

ya zan mü el lif ler ara sın da Mu ham med 

Hı dır Hü se yin, Mem dûh Hak kı, Mus ta fa 

Sab ri Efen di, Mu ham med Bahît el-Mutîî, 

Mu ham med Tâ hir İbn Âşûr, Ab dür rezzâk 

Ah med es-Sen hû rî, Mu ham med Ziyâed-

din er-Rey yis ve Mu ham med İmâre öne 

çı kar. Tâhâ Hü se yin, Mu ham med Hü se yin 

Hey kel ve Ah med Emîn gi bi li be ral-se kü-

ler gö rü şü tem sil eden mü el lif ler ise Ali 

Ab dür râ zık’ı des tek le miş tir. Ese ri Türk 

in kılâbı nın bir ürü nü ol du ğu dü şün ce siy le 

Türk çe’ye çe vi ren Ömer Rı za Doğ rul’u da 

bu ikin ci ka te go ri de gör mek müm kün dür.

Ki ta ba yö nel ti len baş lı ca eleş ti ri ler den 

bi ri usul açı sın dan içer di ği prob lem ler le 

il gi li dir. Bu çer çe ve de özel lik le hilâfe tin 

ge rek li li ği ko nu sun da ki icmâ de li li ni red-

det me si önem li bir prob lem teş kil et mek-

te dir. Yi ne kla sik li te ra tü rün al gı sı nı İbn 

Hal dûn üze rin den yo rum la ma ya ça lı şıp 

ke lâm ve fı kıh li te ra tü rü nü göz ar dı et me-

si, İs lâm ta ri hin den ver di ği ör nek ler de son 

de re ce seç me ci dav ra na rak Yezîd’in Ehl-i 

beyt ka nı dök me si gi bi olum suz hilâfet uy-

gu la ma la rı nı öne çı ka rıp ta rihî ha di se le ri 

tek bo yut lu gör me ye kalk ma sı, kay nak la-

ra dö nüş söy le mi nin et ki siy le dinî nas la rı, 

için de bu lu nu lan za man di li min den ha-

re ket le ve mo dern al gı lar doğ rul tu sun da 

Ali Abdürrâzık’ın el-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm  adlı eserinin 

Türkçe tercümesi İs lâmiyet ve Hükümet’in kapağı
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ile na sıl sa lâyı kıy la uyu şa ma mış ol ma sın-

dan do la yı me mu ri ye ti mânen mah zur dan 

sâlim ol ma ya ca ğı na bi na en di ğer bir işe 

ka yı rıl mak üze re” (Bi rin ci, s. 151) az le di lip 

İs tan bul’a dön dü (10 Ağus tos 1882).

14 Ara lık 1884’te Düyûn-ı Umûmiy ye’de 

baş la dı ğı Vâridât-ı Muhâse be mü fet tiş-i 

umumîli ği sı ra sın da Ocak 1885’te gön de-

ril di ği Di yar be kir, Si irt ve Har put’tan Bağ-

dat Vilâye ti Devâir-i Islâhât me muri ye ti ni 

yü rüt tü (16 Ey lül 1887 – 12 Ara lık 1888). 
Da ha son ra Ma‘mûre tü lazîz ve Trab zon 

va li lik le rin de bu lun du. İki se ne yi ge çen 

Trab zon va li li ği sı ra sın da He rak li ad lı Sam-

sun lu bir Rum kı zı ile bü yük bir aşk so nu-

cu ev len di. Ken di yaz dı ğı Haz ret-i Yûsuf 

ad lı oyu nu şe hir de tem sil et tir di. Halk 

ta ra fın dan be ğe ni len ve “kâtip adam dı” 

di ye anıl ma sı na se bep olan bu edebî fa-

ali ye ti idarî ma kam lar ca hoş kar şı lan ma dı, 

Maa rif Nezâre ti Tef tiş ve Mu aye ne He ye-

ti’yle ba şı der de gi re rek az le dil di. 17 Ey lül 

1892’de Düyûn-ı Umûmiy ye’de tek rar gö-

re ve baş la dı. 13 Mart 1895’te ta yin edildi ği 

di rek tör lük ma ka mın da ölün ce ye ka dar 

kal dı. “Di rek tör” la ka bıy la anıl ma sı bu son 

gö re vi do la yı sıy la dır. 3 Şu bat 1899’da ölen 

Âli Bey, Ana do luhisarı’nda Gök su Me zarlı-

ğı’nda ba ba sı nın ya nı na def ne dil di. Memu-

ri yet le ri sı ra sın da ba zı yol suz luk la rı or ta ya 

çı kar ma sı, gün lük iş lem le ri ıs lah et me si, 

eş kı ya nın ya ka lan ma sı fa ali yet le ri, ay rı ca 

iskân ve imar ça lış ma la rıy la dik kat çek-

miş, as kerî ve idarî eh li ye tiy le pa di şa hın ve 

di ğer ma kam la rın tak di ri ni ka zan mış tır.

Âli Bey’in ya zı yaz ma ya Mektûbî-i Sadr-ı 

Âlî Oda sı’nda bu lun du ğu sı ra da baş la dı-

ğı sa nıl mak ta dır. 1870 Ka sı mın da Türk çe 

ya yım la nan Di yo jen ga ze te si nin sa hi bi 

Teo dor Ka sap’ın tav si ye siy le yaz dı ğı mi-

zahî ya zı lar ön ce den bir ka lem tec rü be-

si ne sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Di yo jen’de ki im za sız ya zı lar dan özel lik le 

ilk yıl lar da çı kan lar Âli Bey’e ait tir. Me mu-

ri ye tin den do la yı ya zı la rın da ge nel lik le ya 

im za kul lan ma mış ya da sa de ce “Âli” di ye 

im za at mış tır. Yi ne ga ze te nin baş lı ğın da 

bu lu nan ve Di yo jen’i bir fı çı için de kar şı-

sın da Bü yük İs ken der’le be ra ber gös te ren 

ka ri ka tü rün al tın da yer alan, “Göl ge et me, 

baş ka ih san is te mem” mıs ra ını Türk çe’ye 

o ka zan dır mış tır. Top lum sal ve si ya sal içe-

rik li mi zahî ya zı la rı nı Çın gı rak lı Ta tar ve 

Ha yal’de de (1873) sür dür dü ğü tah min 

edil mek te dir. Ti yat ro ya olan il gi si Di yo-

jen’den ön ce ki yıl la ra da ya nır. Tür ki ye’de 

Ba tı ör nek le ri ne uy gun bir ti yat ro nun 

yer le şip kök leş me si için Türk ya zar la rın 

ti yat ro ese ri ya zıp sah ne le me le ri ge rek-

ti ği bi lin ciy le ha re ket et miş, bir tem sil de 

II, 40) ve Ömer Âli şek lin de geç mek tey se 

de im za sın da sa de ce Âli adı nı kul lan mış, 

üze rin de adı bu lun ma yan eser le rin de “bir 

zat” no tu kon muş tur. Ba ba sı Şam, Ha lep 

ve Ur fa san ca ğın da ka pı ket hüdâlı ğı ya-

pan Yûsuf Ce mil Efen di’dir. Âli Bey, Vâlide 

Rüş di ye si’ni bi tir dik ten (1858-1859) son ra 

ta rih, coğ raf ya, fel se fe, as tro no mi, kim ya, 

eko no mi, yö ne tim bi li mi, hu kuk ve ma-

te ma tik ala nın da özel ders al dı. Arap ça, 

Fars ça ve Fran sız ca’sı nı ge liş ti rip er ken 

yaş lar da Fran sız ca ko nu şup ya zabi le cek 

du ru ma gel di. Rüş di ye yi bi ti rin ce Mek-

tû bî-i Sadr-ı Âlî Oda sı’nda mülâzım ol du. 

Ekim-Ka sım 1865’te Sıh hi ye Da ire si Tah ri-

rat Oda sı mü mey yiz li ği ne geç ti. İki yıl son-

ra Mec lis-i Sıh hi ye âza lı ğı ile me mu ri yet 

un va nı Ka ran ti na başkâtip li ği ne çev ril di. 

Ağus tos-Ey lül 1872’de Sıh hi ye ko mi ser li ği 

gö re viy le Tu na bo yu na ve Ef lak-Boğ dan’a 

gön de ril di. Me mu ri yet ha ya tın da dü zen-

li bir iler le me gös ter di ği, 1873 Oca ğın da 

ve zir lik ten bir ön ce ki “saâdet lü” rüt be si-

ne ulaş tı ğı an la şıl mak ta dır (Ay yar Ham-
za, ha zır la ya nın gi ri şi, s. 6-8). Ey lül-Ekim 

1874’te Sıh hi ye mü fet tiş li ği ne ta yin edil di. 

Sıh hi ye Kon fe ran sı’na (Ha zi ran 1875) ka-

tıl mak için git ti ği Vi ya na’da iki ay kal dı.

Tul çı mu ta sar rıf lı ğıy la (Tu na eya leti) 
Ağus tos-Ey lül 1876’da mülkî va zi fe ye 

baş la dı ğı sı ra da Tu na Av ru pa Ko mis yo nu 

baş kan lı ğın da bu lu nan Âli Bey dip lo ma-

tik giz li bir gö rev le Ro man ya’ya gön de ril-

di. 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı’ndan 
önce nak le dil di ği Var na mu ta sar rıf lı ğın-

dan sa vaş çı kın ca ay rıl dı, on al tı ay mâzul 

kal dı. Bu sü re için de fev kalâde me mu ri-

yet le Ber lin Ant laş ma sı’na gö re Rus ya’ya 

terke di len Ba tum’a yol lan dı. Bu gö re vi 

beş ay sür dü. Di me to ka ve Ro dop Bal-

kan la rı’nda tah kik me mu ri ye ti ve ko mi ser 

ola rak dört ay Pod go ri ca’da gö rev yap tı. 

Tem muz 1879’da ge ti ril di ği Ko so va Ad-

li ye mü fet tiş li ği va zi fe si ni ka bul et me di. 

Ko mi ser lik gö re viy le ta yin edil di ği Sır bis-

tan’da, “Niş’te bu lu nan ahâlî-i İslâmiy ye 

üze re dö ne min ön de ge len şah si yet le riy le 

olan iliş ki le ri ni de ele alan uzun bir gi riş (s. 
5-77) ve ar ka da şı Ha san Âmir el-Fezârî’nin 

hâtı ra tın dan ağa be yiy le il gi li not lar (s. 78-
121) ek le ye rek Min Â¦â ri Mu½ ¹a fâ £Ab-

dir râ zıš adıy la ve Tâhâ Hü se yin’in tak di-

miy le ya yım la mış tır (Ka hi re 1377).
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The Ency clo pa edia of Is lam Three, Lei den 2009, 
fas. 1, s. 14-17.

ÿÖz gür Ka vak

– —ÂLÝ BEY, Direktör
(1846-1899)

Tiyatro oyunlarý ve mizah yazarý.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Do ğum ta ri hi Si-

cill-i Ahvâl def te ri ne gö re 1846’dır; ba zı 

kay nak lar da yer alan 1844 yı lı yan lış ol ma-

lı dır. Adı Meh med Âli (Os man lı Mü el lif le ri, 
Direktör

Âli Bey
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