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BÜSEYYÝS

– —BÜSEYYÝS
( ّ  )

Muhammed es-Sâdýk b. el-Hâc Mahmûd
b. Muhammed Büseyyis

(1914-1978)

Tunuslu aydýn ve edip.˜ ™

2 Ka sım 1914 ta ri hin de baş şe hir Tu-

nus’ta doğ du. Di ğer kay nak la rın ak si ne 

la ka bı nın Besîs (az mik tar da yi ye cek) şek-

lin de kay de dil me si (Mu£ce mü esmâßi’l-
£Arab, I, 182) yan lış ol ma lı dır. Bü sey yis’in 

ta le be si Mu ham med Mahfûz, bü sey yis 

ke li me si nin Os man lı dö ne min de Tu nus’ta 

“yüz ba şı la rın yar dım cı sı” an la mın da kul la-

nıl dı ğı nı be lir tir ki (Terâci mü’l-müßel lifîn, 
I, 130) muh te me len or du da bir hiz met 

sı nı fı olan “se yis”le alâka lı dır. Bü sey yis on 

ya şın da iken ba ba sı nı, on beş ya şın da an-

ne si ni kay bet ti. Kü çük yaş ta küttâblar da 

oku ma yaz ma öğ ren di, Kur’an’ı ve ba zı 

dinî me tin le ri ez ber le di. Ab dü lazîz el-

Bâvendî’nin ca mi ler de ver di ği ders le re 

de vam et ti. Li se ve yük sek öğ re ni mi ni 

Zey tû ne Üniver si te si’nde ta mam la dı ve 

1942’ de dinî ilimler de âli miy ye dip lo ma sı 

ala rak me zun ol du. Bu ra da Ebü’l-Ha san 

b. Şa‘bân, Muhammed Azîz Cu ayt, Mu-

ham med Beşîr en-Ney fer ve Mu ham med 

ez-Zağvânî gi bi hocalarda n ders oku du. 

Ken di ni ye tiş tir mek için ayrı ca Haldûniyye 

Med re se si’nde ki dersle ri ve kon fe rans la rı 

ta kip et ti, şehrin çeşitli kü tüp hanelerin-

de ki ki tap ve dergi ko lek si yon la rı nı ince-

le di. Yi ne muhteli f kü tüp ha ne ler le hoca-

sı Ha san Hüsnî Abdülvehhâb’ın özel 

kütüphane sin de ki yaz ma eser ler le il gi len-

di. Devam et ti ği ilim ve ede bi yat mah fil le-

rin de Mu hammed el-Arabî el-Kebâdî, Os-

man el-Ke‘‘âk, Fran sız şar ki yat çı sı Wil li am 

Marça is gi bi şah si yetler den fay da lan dı. 

1944 yı lın dan iti baren Zeytûne Üni ver si te-

si’nin li se eği ti mi ve ri len şu be le rin de ders 

ver me ye baş la dı. 1962’de bu üni ver si te ye 

bağ lı Kül liy ye tü’ş-şerîa ve usûlü’d-dîn’de 

ho ca lı ğa ta yin edil di, 1975’te emek li ye ay-

rı lın ca ya ka dar bu gö re vi ni sür dür dü.

Sağ lam bir kül tü re, Tu nus ta ri hi, Tu nus-

lu şah si yet ler ve eser le ri, çağ daş dü şün ce, 

fel sefî ve si yasî akım lar ko nu sun da ge niş 

bi ri ki me sa hip olan Bü sey yis, Tu nus’ta ki 

Sâ dı kıy ye, Haldûniy ye, eş-Şübbânü’l-müs-

li mûn gi bi ede bi yat ku lüp ve ce mi yet le rin-

de ki kon fe rans la rı, yap tı ğı ko nuş ma lar da, 

ka tıl dı ğı ilmî top lan tı lar da araş tır ma cı ki-

şi li ği ve güç lü hi ta be tiy le ta nın dı. Zeh re, 

Neh Ša, Nedîm, Lisânü’l-£Arab, Øabâ¼, 

£Amel, el-Be½âßirü’l-Cezâßiriy ye gi-

bi ga ze te ve Sü reyyâ, Tûni sü’l-fetât, 

için de Kaf kas Al ban la rı ta ri hi nin ana kay-

nak la rın dan Mov ses Kag han kat vat si’nin 

Al ban ya Ta ri hi ve Mkhi tar Gosh’un Al-

ban Sal na me si önem li dir. Her iki eseri n 

ter cü me si tek ki tap ha lin de 1993 ve 

2006’ da Ba kü’de neş re dil miş, son baskı 

ay rı ca Tür ki ye Türk çesi’ ne çev ril miş tir 

(trc. Yu suf Ge dik li, Al ban Ta ri hi ve Al-
ban Sal na me si, İs tan bul 2006). Mü el lif 

Os manlı ta rih çi le riy le (Pe çuy lu İbrâhim, 
Se lâ ni kî Mus ta fa Efen di, So lakzâde Meh-
med gi bi) çağ daş Türk araş tır ma cı la rın 

eser le ri ni de Azer bay can Türk çe si’ne ka-

zan dır mış tır. Re van eya le ti nin 1728 ta rih-

li ic mal def te riy le (Ba kü 1996) Nah cı van 

san ca ğı nın 1728 ta rih li mu fas sal def te ri 

(Ba kü 1997) Zi ya Bün ya dov ile Hü sa med-

din Mem me dov’un or tak trans krip si yon 

ve ter cü me siy le ya yım lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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no go Uçi li şa, Ba kü 1969, s. 78-80; Z. M. Bu ni-
ya tov: Bib li yog ra fi ya (haz. H. A. Zu la lo va), Ba ku 
1988; Azer bay ca nın Elm ve Me de niy yet Xa dim-
le ri: Zi ya Bün ya dov-Bib li oq ra fi ya (haz. Ç. N. Eh-
me do va), Ba kı 1994; C. D. Mi li band, “Bu ni ya tov 
Zi ya Mu sa ye viç”, Bio bib li og ra fi çes kiy Slo var 
Oto çest ven nıh Vos to ko ve ov (haz. Cen giz Bu yar), 
Mosk va 1995, I, 203-204; Na ile Ve li xan lı, “Aka-
de mik Zi ya Bün ya do vun Ya ra dı cı lı ğı na Da ir”, 
Or ta Esr ler Şer qi: Z. M. Bün ya do vun Xa ti re si ne 
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s. 7-17; Müş fik As ke rov, Z. M. Bün ya dov’un Ha-
ya tı, Eser le ri ve Ta rih çi li ği (yük sek li sans te zi, 
2001), AÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Zi ya Mu sa 
Oğ lu Bün ya dov: Bib li oq ra fi ya (haz. Z. T. Qur ba-
no va), Ba kı 2004; L. Le be di na, “Zi ya Bün ya dov: 
O Gün le ri Unut maq Ol maz”, Qo bus tan, sy. 2 
(1985), s. 4-6; A. Ab dul la, “Aka de mik Zi ya Bün-
ya dov la Sor ğu”, a.e., sy. 2 (1990), s. 55-61; Okan 

Ye şi lot, “Azer bay can lı Bir Or ta çağ Ta rih çi si: Zi ya 
Bün ya dov”, MÜ TAD, sy. 12 (2002), s. 349-355; 
Hü sa med din Mem me dov, “Ta ri hi mi ze Yol Gös te-
ren Adam: Zi ya Bün ya dov”, Ma nas Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Der gi si, VI/11, Biş kek 2004, s. 
47-54; Fet hi Ah met Po lat, “Azer bay can’da Ya pı-
lan Bir Kur’an Ter cü me si”, Ma ri fe, V/1, Kon ya 
2005, s. 233-238.

ÿQi yas Şü kü rov

edil miş tir. 7. Qır mı zı Ter ror (Ba kü 1993). 
Bün ya dov’un 1930’lu yıl lar da Azer bay can 

ay dın la rı na ve si yasîle ri ne uy gu la nan po li-

tik bas kı, yıp rat ma, yıl dır ma, sür gün ve öl-

dür me vak‘ala rı na da ir meş hur ça lış ma sı-

dır. Sov yet ar şiv le rin de mev cut mah ke me 

tu ta nak la rı ve sak lı bel ge le re da ya nı la rak 

te lif edi len eser Tür ki ye Türk çe si’ne ak ta-

rı lıp Sta lin Dö ne min de KGB Ar şiv le rin-

de Kır mı zı Te rör is miy le neş re dil miş tir 

(İs tan bul 2004). 8. Din ler, Te ri qet ler ve 

Mez hep ler (Ba kü 1997). Din ler ta ri hi ve 

mez hep ler hak kın da kay nak ni te li ğin de 

olan eser dün ya da mev cut din ler, ta ri kat-

lar ve mez hep le rin kı sa bir an la tı mı dır.

Zi ya Bün ya dov bun la rın dı şın da Arap ça, 

Rus ça, İn gi liz ce ve Os man lı Türk çe si’nden 

Azer bay can Türk çe si’ne çok sa yı da eser 

ter cü me et miş tir. Ter cü me usu lü, me tin-

le rin tam ak ta rı mın dan zi ya de an la şıl ma sı 

güç ve ya açık lan ma sı ge re ken kı sım la rın 

dip not lar da şerh le ri ni içe ren tah kik ve 

tet kik ten iba ret tir. Va sim Mem me de li yev 

ile bir lik te ha zır la dı ğı Kur’ân-ı Kerîm’in 

Azer bay can Türk çe si’ne çe vi ri si bu an-

lam da zik re di le bi lir. Bu ça lış ma ba ğım sız-

lık tan son ra Azer bay can’da ya yım lan mış 

ilk Kur’an ter cü me si dir (1991) ve 1993’te 

“Ha cı Zey nelâbi din Ta gi yev” ödü lü nü al mış-

tır. Arap ça’dan di ğer çe vi ri ça lış ma la rı nın 

önem li bir kıs mı der le me ni te li ğin de olup 

Azer bay can ta ri hi açı sın dan önem ar ze den 

bö lüm ler içe rir (bu tür ça lış ma la ra ör nek 
ola rak İbn A‘sem el-Kûfî’nin Ki tâ bü’l-Fütû¼ 
[Ba kü 1981], Yâk†t el-Ha me vî’ nin Mu£ce-
mü’l-büldân [Ba kü 1983] ve İb nü’l-Esîr’in 
el-Kâmil fi’t-târîÅ ad lı eser le ri gös te ri le bi-
lir). Bün yadov, Ab dür reşîd el-Bakûvî’nin 

Kitâbü TelÅî½i’l-â¦âr ve £acâßibi’l-me-

li ki’l-šahhâr (Ba kü 1992), Zehrâvî’nin 

Kitâbü’t-Ta½rîf li-men £ace ze £ani’t-teßlîf 

(Mosk va 1983), Sü yû tî’nin Keş fü’½-½al½ale 

£an va½fi’z-zel ze le (Ba kü 1983), Mu ham-

med b. Mah mûd b. Halîl el-Ha lebî’nin 

TârîÅu’l-Emîr Yaş bek e¾-æâhirî (Ba kü 
1985), Fu zû lî’nin Ma¹la£u’l-i£tišåd (Ba-
kü 1987), Ham dul lah el-Müs tevfî’nin oğ-

lu Zey nüd din’e ait ¬eyl-i TârîÅ-i Güzîde 

(Ba kü 1990, M. D. Kâ zı mof ile bir lik te), Ebû 

Hay yân el-En de lü sî’ nin Kitâbü’l-İdrâk li-

lisâni’l-etrâk (Ba kü 1992), Sad red din Ali 

b. Nâsır el-Hü sey nî’ nin AÅbârü’d-dev le-

ti’s-Selcûšıy ye (Rus ça’ya, So ob şe ni ya o 
Seld juk skom go si dars tve adıy la, Mos ko va 
1980) ad lı eser le rin ise tam me tin çe vi ri le-

ri ni yap mış, bu eser le rin bir kıs mı nı Azer-

bay can Türk çe si’ne, bir kıs mı nı Rus ça’ya 

ter cü me et miş tir.

Bün ya dov’un İn gi liz ce ve Rus ça’dan ter-

cü me et ti ği ça lış ma la rı da var dır. Bun la rın 

Ziya

Bünyadov
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Ve fe yât 1315-1424 (1897-2003), Ri yad 
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ke tü tašnîni’l-fıšhi’l-İs lâ mî bi’l-bilâdi’t-Tûni siy-
ye: 1857-1965, Tunus 2003, s. 169, 170, 275; 
Muhtâr el-Ayyâşî, ez-Zeytûne ve’z-Zeytûniyyûn 
fî târîÅi Tûnisi’l-mu£â½ır (1883-1958), Tu nus 
2003, s. 131, 195, 196; M. Selâhad din el-Mestâvî, 
“¬ik reyât ma£a’ş-ŞeyÅ Mu¼am med e½-Øâdıš Bü-
sey yis”, Cev he rü’l-İslâm, XI/3-4, Tu nus 1979, 
s. 56-63; M. Hâdî Tâhir el-Matvî, “Bü sey yis, Mu-
¼am med Øâ dık b. Ma¼mûd”, Mv.AU, III, 469-
477; Mevlûd Uvey mir, “Kitâbâtü’t-Tûni siyyîn 
fi’½-½a¼âfe ti’l-Ce zâßi riy ye”, http://as sa la-dz.net/
ar/?p=4078 (09.11.2013).

ÿAh met Özel

– —BÜSTÎ, Ebü’l-Feth
( أ ا ا )

Ebü’l-Feth Alî b. Muhammed (Ahmed)
b. Hüseyn (Hasen) el-Büstî

(ö. 400/1010)

Hikemiyatýyla tanýnan
þair, edip ve kâtip.˜ ™

330-335 (941-946) yıl la rı ara sın da Af-

ga nis tan’ın gü ne yin de ki Büst şeh rin de 

doğ du (M. Mürsî el-Hûlî, s. 41-42). IV. 

(X.) yüz yıl da iki dil de de (Arap ça-Fars ça) 
şi ir yaz dı ğı için “Zü’l-lisâneyn” la ka bıy la 

ta nın dı. Büst’e men sup ol ma sı ve Fars ça 

şi ir le rin de İran’dan söz et me si onun Fars 

kö ken li ol du ğu iz le ni mi ni ve rir se de (Sez-
gin, II, 640) bir şii rin de Arap asıl lı ol mak la 

övün müş, ata la rı nın Ab dü şems ka bi le si ne 

men sup bu lun du ğu nu, am ca sı nın Hâşim, 

da yı sı nın Ab dül medân (es ki Ye men kra lı) 
ol du ğu nu be lirt miş tir (M. Mürsî el-Hûlî, 
s. 40). Büst’te ha dis, fı kıh, dil ve ede bi yat 

tah si li yap tı. 340-354 (951-965) yıl la rın-

da bu ra da ya şa yan ün lü ha dis âli mi İbn 

Hibbân’dan uzun sü re ders oku du, onun 

göz de öğ ren ci le ri ara sın da yer al dı, bu 

ara da ha dis âli mi Hattâbî ile ya kın iliş ki 

kur du. Şi ir le rin de Kur’ân-ı Kerîm’den zen-

gin ik ti bas la rın bu lun ma sı, bun lar da fı-

kıh, na hiv, man tık, as tro no mi, tıp, fel se fe, 

ta rih, coğ raf ya, ma te ma tik, sos yo lo ji ve 

psi ko lo ji gi bi ilim le re iliş kin ik ti bas ve işa-

ret le rin yer al ma sı onun ge niş bir ilim ve 

kül tür bi ri ki mi ne sa hip ol du ğu nu gös te rir. 

Ay nı za man da ha dis hâfı zı olan Büstî’nin 

ri va yet le ri ni ak tar mak için Nîşâbur’da teş-

kil et ti ği mec li se Şey hü lislâm Ebû Os man 

İsmâil es-Sâbûnî de vam et ti; Hâkim en-

Nîsâbûrî, Hü se yin b. Ali el-Ber daî de onun 

öğ ren ci ve râvi le rin den dir.

Büstî baş lan gıç ta bir sü re ho ca lık yap tı, 

ar dın dan Büst Emîri Batyûz’un sa ra yı na 

Üniver si te si’ne ve ho ca la rı na yö ne lik hü-

cum la rı kar şı sın da ya zı lar ka le me ala rak 

bu ku ru mun Tu nus hal kı nın dinî ve millî 

var lı ğı nı ko ru ma hu su sun da ki önem li ro-

lü nü vur gu la mış tır. Onun bu konu lar da 

bir çok mu ha lif le gi riş ti ği po le mik ya zı la-

rı bü yük bir ye kün tu tar. Bü sey yis ay rı ca 

ha di se da ir ge niş bil gi sa hi bi olup Tu nus’a 

gel di ğin de ken di si ni zi ya ret eden Ab dül-

hay el-Kettânî’ye bü tün ri va yet le ri hu su-

sun da icâzet ver miş tir. Ebû Zeyyân es-

Sa‘dî, Mu¼am med e½-Øâdıš Bü sey yis: 

¥a yâtühû ve â¦âruh adıy la bir monogra-

fi ka le me al mış tır (Tu nus 2002).

Eser le ri. Bü sey yis’in eser le rin den yal-

nız Mu¼am med b. £O¦mân es-Senûsî: 

¥a yâ tü hû ve â¦âruh ad lı ça lış ma sı ve fa-

tın dan kı sa bir sü re son ra neş re dil miş tir 

(Tu nus 1978). Bu eser de ıs lah yan lı sı âlim 

ve ta rih çi Senûsî’nin ha ya tı, şah si ye ti ve 

gö rüş le ri ni ele al mış, Tu nus be le di ye si-

nin su fi yat la rı nı art tır ma sı yü zün den Se-

nû sî’ nin ön der lik et ti ği ve Kåbis şeh ri ne 

sü rül me si ne yol açan mu ha lif ha re ket le 

il gi li ka le me al dı ğı ƒulâ½atü’n-nâzi le-

ti’t-Tûni siy ye ad lı ese ri ni de neş ret miş tir 

(Tu nus 1396/1976). Kay nak lar da anı lan di-

ğer baş lı ca eser le ri: Na¾arât fi’t-ta½av vu-

fi’l-İslâmî fi’l-£a½ri’l-¥af½î, £Ab dül£azîz 

el-Meh devî e½-Øûfî et-Tû ni sî, Ebû £Ab-

dillâh Mu¼am med el-Mer câ nî (Hafsîler 
dö ne min de ya şa mış bir mu ta sav vıf tır), 
ƒı¹¹atü’l-¼is be fî Tû nis, er-Ri£âye tü’½-

½ı¼¼iy ye fi’l-İslâm, Mekâ ne tü’l-ic tihâd 

fi’l-İs lâm, Difâ£ £ani’s-sün ne ti’n-ne be-

viy ye, Na¾ra fî ¼a yâti’l-İmâm er-Râzî 

ve â¦â rih, £Alâša tü’l-Emîr Şekîb Arslân 

bi-¼a rekâ ti’t-ta¼rîr bi-aš ¹âri’l-ma³ri-

bi’l-£Ara bî (Şe kîb Ars lân ve ½ılâtühû 
bi’l-ma³ ri bi’l-£Ara bî), Şey Åu’l-üdebâß 

Mu ¼am med el-£Arabî el-Ke bâdî, Rey-

¼â nü’l-edeb (yaz ma ve mat bu eser ler den 
der len miş edebî par ça lar dan olu şur). Bü-

sey yis, Tunusl u ta rih çi Abdül vâhid İb nü’t-

Tav vâh’ın Seb kü’l-mašål li-fek ki’l-išål 

ad lı ese ri ni neş re ha zır la mış sa da ba sı lıp 

ba sıl ma dı ğı bi lin me mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Mon gi Sa ya di, al-Jam‘iy ya al-Khaldûniy ya 

1896-1958, Tu nus 1974, s. 144, 176; M. Ali et-

Tâ hir, ƒamsûne £âmen fi’l-ša²âya’l-£Ara biy ye, 
Bey rut 1978, s. 49-53; Mahfûz, Terâci mü’l-
müßel lifîn, I, 130-136; M. Hamdân, Delîlü’d-
dev riyyâti’½-½âdi re bi’l-bilâdi’t-Tûni siy ye, 
Tu nus 1989, I, 90, 175; Ab dül vehhâb ed-Dahlî, 
el-İshâmü’t-Tûnisî fî ta¼š¢ši’t-türâ¦i’l-maÅ¹û¹, 
Tu nus 1990, s. 50; Mu£ce mü esmâßi’l-£Arab (nşr. 
Mu ham med b. Zü beyr), Mas kat 1411/1991, I, 182; 
M. Bûzey ne, Meşâhîrü’t-Tûni siyyîn, Tu nus 1992, 
s. 445; M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Tek mi le tü Mu£ce-
mi’l-müßel lifîn, Bey rut 1418/1997, s. 495-496; 
a.mlf., Te tim me tü’l-A£lâm, Bey rut 1418/ 1998, II, 
87-88; a.mlf., Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: 

el-Lu ³åt, el-Fikr, Cev he rü’l-İslâm, el-

Hi dâ ye gi bi der gi ler de yaz dı ğı ma ka le ler, 

rad yo da ger çek leş tir di ği dinî prog ram ve 

soh bet ler, ca mi ler de ver di ği ders ler le Tu-

nus’un din, fi kir ve kül tür ha ya tı na önem li 

kat kı lar da bu lun du. Bey tül hik me, Cem‘iy-

ye tü’ş-şübbâni’l-müs limîn, er-Râbı ta tü’l-

ede biy ye, er-Râbı ta tü’r-riyâziy ye, Lec ne tü 

igåse ti’l-fu karâ ve’l-muhtâcîn gi bi ku ru-

luş lar da gö rev üst len di. Si yasî fa ali yet le-

re iş ti rak et ti, Ye ni Ana ya sa Öz gür Par-

ti si’nde gö rev al dı. Bu ra da ki fa ali yet le ri 

se be biy le sö mür ge yö ne ti min ce teh li ke li 

ki şi ola rak gö rül dü. Tu nus ba ğım sız lık ha-

re ke tin de önem li bir mer ha le ka bul edi len 

ve da ha son ra şe hit ler bay ra mı di ye kut la-

na cak olan 9 Ni san 1938’de ki bü yük gös-

te ri ler de tu tuk la na rak dört ay ka dar ha pis 

yat tık tan son ra gö ze tim al tın da tu tul mak 

kay dıy la ser best bı ra kıl dı. İslâmî du yar lı lı-

ğı ya nın da Arap çı ve mil li yet çi bir ki şiy di. 

Ya zı la rıy la ve Fi lis tin li Göç men le re Yar dım 

Ce mi ye ti, Fi lis tin’i Sa vun ma Ko mis yo nu gi-

bi ku ru luş lar da ça lış mak, yar dım top lan tı-

la rı dü zen le mek su re tiy le Fi lis tin da va sı na 

des tek ver di. Ta nın mış edip ve ga ze te ci 

Mu ham med Ali Tâhir, Fi lis tin li li der ve Ku-

düs baş müf tü sü Emîn el-Hü seynî ve di ğer 

ba zı şah si yet ler le ya kın iliş ki kur du. Bu ko-

nu da yo ğun la şan fa ali yet le ri se be biy le Fi-

lis tin li şeyh di ye anıl dı. 1952’de te da vi için 

Pa ris’e git ti. Ora da kal dı ğı dört yıl bo yun ca 

Fran sız ca öğ ren di. 12 Ekim 1978’de Tu-

nus’ta ve fat et ti ve Zellâc (Cellâz) Mezar lı-

ğı’na def ne dil di.

Bü sey yis, İbn Tey miy ye, Mu ham med 

Ab duh, M. Reşîd Rızâ, Ab dur rah man el-

Kevâkibî, Emîr Şekîb Ars lan, Tu nus lu Hay-

red din Pa şa, Ab dü lazîz es-Seâlibî gi bi ilim 

ve fi kir adam la rı nın ıs la hat çı gö rüş le ri ni 

sa vun muş, Kur’an ve Sün net’e dö nü şü 

esas alan, bid‘at ve hu ra fe ler den arın mış 

sa hih bir İslâm an la yı şı na ve er dem li bir 

ki şi li ğe sa hip ol ma yö nün de top lu mu eğit-

me ye ça lış mış tır. Ce za yir’de ki ıs lah yan lı sı 

şah si yet ler le, bil has sa Ab dül hamîd b. Bâ-

dîs ile ya kın lık kur muş, Tu nus’a gel di ğin-

de ken di siy le gö rüş müş, hak kın da ya zı lar 

yaz mış tır. Yük sek bir ahlâk, dinî ve millî 

de ğer le re sa hip bir genç lik, sosyal da ya-

nış ma, mânevî de ğer le re da ya nan sağ lam 

bir eği tim, millî ve dinî varlığı ko ru ma nın 

önem li bir va sı ta sı ola rak Arap ça’nın her 

alan da kul la nıl ma sı, iş gal al tın da ki İslâm 

top rak la rı nın ba ğım sız lı ğı ve şûra yı esas 

alan si yasî bir dü zen onun ıs lah dü şün-

ce si nin bel li baş lı he def le ri ni teş kil eder. 

Bu gö rüş le ri ni sa vu nur ken Ba tı lı laş ma 

yan lı sı ay dın çev re ler le mü ca de le si ni 

de sür dür müş tür. Ba tı cı lar’ın Zey tû ne 




