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CANSEVER, Turgut

“Türk mi ma ri si ni ta rih sel kök le riy le bağ-

ları nı ko par ma dan ya şa ta rak çağ daş çiz-

gi yi ya ka la ya bil miş, üs tün hiz met le rin den 

ve geç mi şi ta nı ma sı açı sın dan Türk mi ma-

ri sin de bü yük bir ufuk açan, ya pıt la rıy la 

ulus lar ara sı aka de mik ca mi ada say gın 

bir yer edi nen” ifa de le riy le Can se ver’e ve-

ril miş tir. Cum hur baş kan lı ğı Kül tür Sa nat 

Bü yük ödü lü nün 2008’de ki sa hi bi de Can-

se ver’dir.
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Arap dili ve edebiyatý âlimi,
eðitimci, þair,

tarihî romanlarýyla tanýnan yazar.˜ ™

Mı sır’ın ku ze yin de Nil’in ba tı sa hi lin de 

yer alan ve hal kı nın Ku reyş asıl lı ol du ğu 

be lir ti len Reşîd şeh rin de kül tür lü ve din-

dar bir ai le için de doğ du. Ba ba sı Ez her 

âlim le rin den Ha nefî fa ki hi Mu ham med b. 

Sâlih el-Cârim De menhûr, Cîze, Feyyûm 

ve Ze kåzîk’te ka dı ola rak gö rev yap tı. Ali 

on bir ya şı na ka dar oku ma yaz ma yı, te-

mel dinî bil gi le ri öğ ren di, bu ara da hıf zı nı 

ta mam la dı, ay rı ca ba ba sın dan kı ra at ve 

tec vid ders le ri al dı. Da ha son ra kar de şi 

Mu ham med Nu‘mân ile bir lik te Ez her’e 

kay do la rak (1892) or ta, li se ve yük sek öğ-

re ni mi ni bi tir di. Tâhâ Hü se yin ile Ah med 

Emîn bu ra da ki okul ar ka daş la rın dan dır. 

Ez her’de man tık, fel se fe ve belâgat ders-

le ri ve ren Mu ham med Ab duh’tan çok et-

ki len di; on dan Ab dül kå hir el-Cürcânî’nin 

De lâßilü’l-i£câz’ı ile Esrârü’l-belâ³a’sı nı 

Dep rem den Et ki le ne cek İs tan bul lu la-

rı Ye ni Şe hir le re Yer leş tir me Amaç lı 

Pro je Öne ri si: Pi lot Şe hir Uy gu la ma 

Ra po ru şe hir ve şe hir ci lik hak kın da ki gö-

rüş ve öne ri le ri nin so mut gös ter ge le ri dir.

Mi ma ri Eser le ri. Can se ver’in bi li ne bil-

di ği ka da rıy la sek sen ye di pro je si bu lun-

mak ta dır. Ba zı la rı uy gu lan mış, ba zı la rı da 

uy gu la ma fır sa tı bu la ma mış önem li pro je-

le ri şun lar dır: “Sâdul lah Pa şa Ya lı sı Res to-

ras yo nu” (İs tan bul 1949-1951), “Ana do lu 

Ku lü bü Ote li” (İs tan bul 1951-1957), “Türk 

Ta rih Ku ru mu” (An ka ra 1951-1967), “Rı fat 

Yal man Evi” (İs tan bul 1952), “Ka ra te pe 

Açık Ha va Mü ze si” (Ada na 1957-1961), 
“Be ya zıt Mey da nı Ya ya laş tır ma ve Dü zen-

le me Pro je si” (İs tan bul 1958-1961), “OD TÜ 

Kam pü sü Ya rış ma Pro je si” (An ka ra 1959), 
“Çü rük su lu Ya lı sı Res to ras yo nu” (İs tan bul 
1968-1971), “Ah met Er te gün Evi” (Bod-
rum-Muğ la 1971-1973), “Ata türk Kül tür 

Mer ke zi Ulu sal Mü ze ve Par kı Pro je si” 

(An ka ra 1980), “Ba tı kent Ye ni Şe hir ve 

Ko nut Yer leş me si Tek lif Pro je si” (An ka ra 
1980-1981), “Ay şin-Ra fet Ataç Evi” (İs tan-
bul 1983-1986), “De mir Ta til Kö yü” (Bod-
rum-Muğ la 1983-), “Ava nos Oy ma Ka ya 

Ote li Tek lif Pro je si” (Nev şe hir 1984), “Bod-

rum Kül tür ve Ti ca ret Mer ke zi” (Muğ la 
1987), “Su al tı Ar ke olo ji Ens ti tü sü” (Bod-
rum-Muğ la 1988-1996), “Ka ra kaş Ca mii” 

(An tal ya 1991-1998), “İmam Buhârî Eği-

tim Komp lek si Da vet li Ya rış ma Pro je si” 

(Se mer kant-Öz be kis tan 1993), “Ce be lüs-

sa id Yer leş me si” (So far-Bey rut-Lüb nan 
1994-1995), “Ka le ar dı Ma hal le si Pro je si” 

(Si vas 1998), “Dârüs selâm Eği tim Te sis le ri 

Tek lif Pro je si” (Zen zi bar-Tan zan ya 2000), 
“Bal lı ku yum cu Top lu Ko nut Ala nı Pro je si” 

(An ka ra 2001-).

Can se ver’in mi ma ri pro je le ri ulu sal ve 

ulus lar ara sı alan da çe şit li ödül le re lâyık 

gö rül müş tür. “Türk Ta rih Ku ru mu” ve 

“Er te gün Evi” ile 1980’de, “De mir Ta til 

Kö yü” ile 1992’de Ulus la ra ra sı Ağa Han 

Mi mar lık ödü lü nü dün ya da üç de fa alan 

tek mi mar odur. Mes lekî pra ti ği, dü şün-

sel ve fel sefî yak la şı mı ile 1990’da II. Ulu-

sal Mi mar lık ödül le ri kap sa mın da Bü yük 

ödül (Si nan ödü lü) ona ve ril miş tir. 2003’te 

Mi mar lık der gi sin de ya yım la nan “Tür-

ki ye’ de Çağ daş Mi mar lı ğın (1923-2003) 
Ön de Ge len 20 Ese ri” ad lı bir so ruş tur ma 

so nu cun da “Türk Ta rih Ku ru mu” ilk sıra yı, 

“Ana do lu Ku lü bü Ote li” on se ki zin ci sı ra yı, 

“De mir Ta til Kö yü” on do ku zun cu sı ra yı 

al mış tır. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Kül tür ve 

Tu rizm Ba kan lı ğı Gü zel Sa nat lar Genel 

Mü dür lü ğü ta ra fın dan her yıl ve ri len Kül-

tür ve Sa nat Bü yük ödü lü 2005 yılında, 

Tek no lo jik, eko no mik ve po li tik so run lar 

ya nın da in sa nın dü şün ce dün ya sı nın tü-

mü nü kap sar. Var lık la iliş ki si ni bi linç le 

dü zen le mek in sa na öz gü dür. Dün ya ile 

bi linç li iliş ki si ni dü zen le ye me di ği aşa ma-

da in san yal nız ca fiz yo lo jik bir ya ra tık tır.” 

Tur gut Can se ver, mi ma ri ala nın da yap tık-

la rı nı “bi lin ci bi çim ler dün ya sı na yan sıt ma 

ça ba sı” ola rak ta nım lar. Bu ça ba yı da fi kir 

ve inanç dün ya sı nın aş kın (tran san dan tal) 

çer çe ve si içe ri si ne yer leş ti rir.

Ya zı lı Eser le ri. 1981 yı lı na ka dar çe şit li 

der gi ve ga ze te ler de çı kan ya zı la rı ya nın-

da mi ma ri pro je ta nı tım la rı ve ha zır la dı ğı 

resmî ra por lar mev cut tur. Ya zı lı eser le ri-

nin ki tap ve der gi özel sa yı la rı ola rak bir 

ara ya ge ti ril me si 1980’den son ra dır. Bu 

an lam da mi ma ri pro je le ri nin ve al tın da 

ya tan dü şün ce le rin top lu hal de yer al dı ğı 

ilk ya yın Tho ughts and Arc hi tec tu re ad lı 

ki ta bı dır (An ka ra 1981). Bu ese rin Türk çe 

ver si yo nu ola rak ni te len di ri le bi le cek ya-

yın Mi mar der gi si nin Tur gut Can se ver 

Özel Sa yı sı’dır (İs tan bul 1983). Sa nat 

ta ri hi ala nın da ha zır la dı ğı dok to ra te zi 

Son suz Mekânın Pe şin de: Sel çuk ve 

Os man lı Sa na tın da Sü tun Baş lık la rı 

adıy la ya yım lan mış (İs tan bul 2010), do-

çent lik ça lış ma sı he nüz neş re dil me miş tir.

1990’lı yıl lar dan baş la ya rak top lu hal de 

ya yım la nan eser le ri şun lar dır: Şe hir ve 

Mi ma ri Üze ri ne Dü şün ce ler (İs tan bul 
1992), Ev ve Şe hir Üze ri ne Dü şün ce ler 

(İs tan bul 1994), Kub be yi Ye re Koy ma-

mak: Ko nuş ma lar (İs tan bul 1997, 2002, 
2007), İs lam’da Şe hir ve Mi ma ri: Ma-

ka le ve Bil di ri ler (İs tan bul 1997, 2006), 
İs tan bul’u An la mak: Ma ka le ve Bil di-

ri ler (İs tan bul 1998, 2008), Mi mar Si nan 

(İs tan bul 2005, 2010), Os man lı Şeh ri: Şi-

ir den Şe hi re (İs tan bul 2010, ölü mün den 
son ra der len miş tir). Bu ki tap lar içe ri sin-

de ki ma ka le ve bil di ri le rin den olan “İs lâm 

Mi ma ri si Üze ri ne Dü şün ce ler”, “İs lâm 

Mi ma ri si nin Te mel Me se le le ri”, “Mi ma-

ri de Tez yinîlik”, “Mi mar lık Mi ra sı mız ve 

Kül tü rü mü zün Ge le ce ği” ad lı ya zı lar Can-

se ver’in da yan dı ğı te mel le ri açık la ma sı 

ba kı mın dan dik ka te de ğer me tin ler dir. 

Mi ma ri ye, kül tü re, me de ni ye te yak la şım-

la rı açı sın dan önem li bir eser olan Kub be-

yi Ye re Koy ma mak ise ken di siy le ya pı lan 

söy le şi ve rö por taj la rı içer mek te dir. Ay rı ca 

Can se ver’in ko or di na tör lü ğün de, 1995’te 

ya yım la nan HA BI TAT II Kon fe ran sı 

için Şe hir ve Ko nut Üze ri ne Dü şün-

ce ler ve 2001 yı lın da ya yım la nan Yı kı cı 

Dep rem den Et ki le ne cek İs tan bul lu-

ları Ye ni Şe hir le re Yer leş tir me Pro je si 

Ön Ra po ru ile 2003’te ya yım la nan Yı kı cı 
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mil li yet çi li ği bağ la mın da Arap bir li ği ne, 

Arap mefâhi ri ne, din, dil, ta rih ve ruh bir-

li ği ne, fa sih Arap ça’nın öne mi ne vur gu ya-

pan öv gü le ri de var dır. Ab dü la ziz Câvîş, 

Ah med Şev k¢, Dâvûd Be rekât, İsmâil Sab ri 

Pa şa, Sa‘d Zağlûl için yaz dı ğı çok sa yı da ki 

mer si ye le ri ara sın da oğ lu Be kir Mu ham-

med’in ve fa tın dan son ra yaz dık la rı da ha 

duy gu lu ve da ha hü zün lü dür. Müs lü man 

ka dı nın hür ri ye ti, eği ti mi, ör tün me si, Mı-

sır’da top lum sal ha ya tın tas vi ri, iki dün ya 

sa va şı gi bi ko nu la ra da ir şi ir ler de ka le me 

al mış tır. Ga zel ve tas vir şi ir le rin de ba şa-

rı lı bu lun ma mış tır. Şi ir le rin de hi ke mi ya ta 

da ir bö lüm ler de Ba tı kül tü rü et ki si gö-

rül mez. Ali el-Cârim eği tim ve psi ko lo ji 

alan la rın da ki eser le ri ya nın da ka le me al-

dı ğı bir di zi eser le ta rihî hikâye ve ro man 

dal la rın da çı ğır aç mış ya zar lar ara sın da 

sa yıl mış tır. Ro man ve hikâye le rin de ahlâkî 

erdemler i önem se miş, Arap Dil Ku ru-

mu’nda üye iken dü zen le nen ro man ya-

rış ma sı na sunu lan, Necîb Mahfûz’un da ha 

son ra Nobel edebiyat ödü lü nü ka zan ma-

sı na se bep olan Zü šåšu’l-Mi daš ad lı ro-

ma nı nı içinde ah lâkı bo zuk ka rak ter le rin 

bu lunma sı yü zün den red det miş tir.

Eser le ri. A) Ta rihî Ro man ve Hikâye-
le ri: Bun la rın kah ra man la rı ge nel lik le 

şi ir le il gi si bu lu nan ta rihî şah si yet ler dir. 

1. Hâtif mi ne’l-En de lüs (Ka hi re 1905, 
1949, 1973). En dü lüs Emevî ha li fe le rin-

den Müs tekfî-Billâh’ın kı zı şa ir Vellâde ile 

şa ir İbn Zeydûn ara sın da ki aş ka da ir dir. 

2. Me ra¼u’l-Velîd (Ka hi re 1942). Emevî 

Hü küm da rı II. Velîd’in dinî ve ahlâkî de ğer-

le ri önem se me yen eğ len ce ha ya tı, şi iri ve 

yö ne ti miy le il gi li dir. 3. Sey yi de tü’l-šu½ûr: 

ÂÅi ru eyyâmi’l-Fâ¹ımiyyîn bi-Mı½r (Ka-
hi re 1944). Eser de Fâtımîler’in son gün le-

riy le Eyyûbîler’in ilk za man la rın da Aden, 

Zebîd, Mek ke ve Ka hi re’de ge çen olay lar 

ve Umâre el-Ye menî, Şiî / Fâtımî-Sünnî ih-

tilâfla rı an la tıl mak ta dır. 4. Fâri sü Benî 

¥am dân (Ka hi re 1945, 1958, 1395/1975). 
Hamdânî hâne da nı nın şa iri Mü te nebbî’nin 

ra ki bi, Sey füd dev le’nin am ca sı nın oğ lu, 

Haç lı sa vaş la rı kah ra ma nı Ebû Firâs el-

Hamdânî’nin ha ya tı na da ir dir. 5. øåde-

tü Reşîd (Ka hi re 1991). Bu eser de Cârim 

ken di bel de si olan Reşîd hal kı nın Fran sız 

iş ga li ne (1798) kar şı kah ra man ca di re ni-

şi ni, bu ara da Fran sız Ge ne ra li (Ab dul lah) 

Mi no ile Zü bey de bint Bevvâb ara sında ki 

aş kı an lat mak ta dır. 6. eş-Şâ£irü’¹-¹a mû¼ 

(Ka hi re 1998). Mü te nebbî’nin Halep’ te 

Sey füd dev le’nin, Mı sır’da Kâfûr el-İhşîdî’-

nin sa ray la rın da ki ha ya tı ve mâruz kal-

dı ğı en tri ka la rı tas vir eden psi ko lo jik 

bir ro man dır. 7. ƒâti me tü’l-me¹âf (fî 

de içe ren Arap harf le ri nin ıs la hı pro je si ne 

kar şı Arap al fa be si ni ko lay laş tır ma me-

to du üze rin de dur du; ha re ke ye ri ne bel li 

işa ret le rin kul la nıl ma sı nı kap sa yan bir tek-

lif sun du. 1948’de Ah med Emîn baş kan-

lı ğın da ki La fız lar ve Üslûplar Ko mis yo nu 

sek re ter li ği ne ge ti ril di. Ga ze te ve der gi ler-

le çe şit li eser ler de gö rü len la fız ve üslûp 

ha ta la rı dü zel ti lip doğ ru la rı nın ku rum ka-

ra rı ile hal ka ar zı ger çek leş ti ril di. Kur’an 

di li olan fa sih Arap ça’yı ömrü bo yun ca sa-

vun du; ku ru mun gö re vi nin fa sih di li tes bit 

et mek ol du ğu nu söy le di, bu se bep le halk 

leh çe le ri araş tır ma la rı na gi ri şil me si ni uy-

gun bul ma dı. Böy le bir araş tır ma nın sö-

mür ge ci Ba tı lı lar’ın ti ca ret yap ma la rı ve ya 

fit ne çı kar ma la rı na ya ra ya ca ğı nı söy le di 

(M. Ab dül mün‘im Hâtır, s. 58-59). 1935’te 

Mü hen dis lik Fa kül te si’nde oku yan Be kir 

Mu ham med ad lı oğ lu nu kay bet miş ti. 

Ken di si de 8 Şu bat 1949 ak şa mı ar ka da şı 

Mahmûd Fehmî en-Nukrâşî’nin an ma ge-

ce sin de onun için yaz dı ğı mer si ye nin oğ lu 

Bed red din ta ra fın dan okun ma sı sı ra sın da 

kalp kri zi ge çi re rek öl dü. Es pri ve nük te-

den hoş la nan, ne şe li bir ki şi li ğe sa hip olan 

Cârim si ya set le hiç il gi len me miş tir.

Ali el-Cârim şa ir Cemîl Sıd k¢ ez-Zehâvî 

ile Irak Kra lı Me lik Gåzî’yi an mak, Şem-

mer ve Ubeyd ka bi le le ri ni ba rış tır mak için 

Bağ dat’a, tıp ve kül tür kon gre le ri gi bi ve-

si le ler le bir çok de fa Lüb nan ve Bey rut’a 

se ya hat et miş, Mı sır okul la rı na ne za ret 

et mek üze re de fa lar ca Su dan’a git miş-

tir. Çe şit li Arap ül ke le rin de ma dal ya ile 

onur lan dı rıl mış tır. Çok gü zel şi ir oku yan 

Ali el-Cârim, kut la ma ve top lan tı lar da 

emîrü’ş-şu arâ Ah med Şev k¢’nin is te ğiy le 

onun şi ir le ri ni oku muş, ken di si de iyi bir 

şi ir oku yu cu su olan Nil şa iri Hâfız İbrâhim 

ken di si ni kıs kan mış tır. Mah mud Sâmî el-

Bârûdî, Ah med Şev k¢, Hâfız İbrâhim gi bi 

kla sik şi ir ge le ne ği ne bağ lı şa ir ler ara sın da 

yer alan Cârim şi iri la fız-mâna, ve zin-ka fi-

ye ve tef‘ile le rin öte sin de giz li ve gi zem li 

ruh sal bir ışık, ka ran lı ğı da ğı tan bir ay-

dın lık oluş tu ran ve so ğuk lu ğu gi de ri ci bir 

ha ra ret do ğu ran elek trik akı mı ola rak 

ni te ler. Câhiz ve Ebû Hilâl el-As kerî gi bi 

şi ir sa na tın da ki hü ne ri, her kes çe bi li nen 

or tak mâna lar da de ğil bu mâna la rı uy gun 

la fız ka lıp la rı içi ne dök mek te ve uy gun bir 

üslûp kul lan ma be ce ri sin de gö rür; sa na tın 

ga ye si ni ahlâkî ve iç ti maî me se le le re hiz-

met ola rak be lir ler.

Cârim’in az sa yı da ki met hi ye le ri ara sın-

da ho ca sı Mu ham med Ab duh, Irak Kra lı 

Me lik Gåzî, Uman Kra lı Me lik Ab dul lah, 

İb râhim Ri fat Pa şa, Sağ lık Ba ka nı Ali Tev-

fik Şû se için yaz dık la rı sa yı la bi lir. Arap 

oku du. Sey yid b. Ali el-Mer safî de onun 

ho ca la rın dan dır. 1902’de Dârü lulûm’a gir-

di. 1908’de me zun olun ca ay nı yıl eği tim 

bi lim le ri ve psi ko lo ji tah si li için İn gil te re’ye 

git ti. Bu ra da ki ar ka daş la rı ara sın da es ki 

Maa rif ba kan ve ki li Ha san Fâik, hak kın-

da mer si ye yaz dı ğı es ki Maa rif ba kan ve-

ki li yar dım cı sı Mu ham med Emîn Lutfî, 

yi ne hak kın da mer si ye yaz dı ğı Mahmûd 

Fehmî en-Nukrâşî ve dik si yon der si oku-

tan Mu ham med Tevfîk Diyâb gö rü lür. Ali 

el-Câ rim, Not ting ham ve Exe ter üni ver-

si te le rin de dört yıl oku duk tan son ra 

1912’-de dip lo ma sı nı al dı. Bu dö nem de 

ti yat ro sa hi bi bir İn gi liz ha nı mı Ali el-

Cârim’e Sha kes pe are ti yat ro la rın da ba zı 

rol ler tek lif et ti ve Cârim rol le ri ni ba şa rı 

ile tem sil et ti. Ay rı ca İn gil te re iz le nim le-

ri ni di le ge tir di ği ba zı şi ir ler yaz dı. İn gil-

te re’den dö nün ce kı sa bir sü re Arap di li 

öğ ret men li ği yap tı. 1914-1917 yıl la rın da 

Dârü lulûm’da ders ver di, ar dın dan Maa rif 

Ba kan lı ğı Arap di li mü fet tiş li ği ne ge ti ril di. 

1940 yı lı na ka dar sü ren bu gö re vi sı ra sın-

da öğ ret men le ri yön len dir me si, ar ka da şı 

Mus ta fa Emîn’le bir lik te ka le me al dı ğı en-

Na¼vü’l-vâ²ı¼ ve el-Belâ³atü’l-vâ²ı¼a 

ile ör nek li, açık la ma lı, sa de bir üslûpla ya-

zıl mış mo dern gra mer ve belâgat öğ re ti mi 

çı ğı rı nı açan la rın ba şın da yer al dı. Arap di li 

bi rin ci mü fet tiş li ği ne yük sel dik ten son-

ra emek li olun ca ya ka dar (1942) Dârü-

lulûm’da eği tim bi lim le ri öğ re tim üye si, 

de kan ve ki li ve de kan ola rak gö rev yap tı.

1932’de Ka hi re Mec mau’l-lu ga ti’l-Ara-

biy ye’nin ku ru cu üye le ri ara sın da yer alan 

Cârim bir çok ilmî ve edebî ko mis yon da 

önem li et kin lik le re ka tıl dı. Na hiv, sarf, lu-

gat, imlâ ve hat alan la rın da de ğer li araş-

tır ma lar yap tı. Terâdüf, taz min, iş ti kak, 

ta‘rib, mutâva at, ism-i âlet, cem-i teksîr 

gi bi Arap di li nin te mel me se le le ri ne da-

ir araş tır ma lar or ta ya koy du. Arap ya zı sı, 

Arap harf le ri ve imlâsı nın ıs la hı için pro-

je ler ge liş tir di. Ku rum üye si Ab dü lazîz 

Fehmî’nin La tin harf le riy le de ğiş ti ril me si ni 

Ali el-Cârim
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2002) ad lı eser ler de bir ara ya ge tir miş tir. 

Ali el-Cârim’i çeşit li yön le riy le ele alan bir-

çok mo nog ra fi ka le me alın mış, yi ne oğ lu 

Ah med Ali de ba ba sı hak kın da Şâ£irü’l-

£urû be el-kebîr £Alî el-Câ rim ad lı bir 

eser yaz mış tır (Ka hi re 2009).
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26 Ara lık 1900 ta ri hin de Şam ve Hu mus 

şe hir le ri ara sın da yer alan Kar ye teyn na-

hi ye sin de doğ du. İlk eği ti min den son ra 

li se öğ re ni mi için Hu mus’a git ti. I. Dün-

ya Sa va şı’nda oku lu nun ka pan ma sı üze-

ri ne Kar ye teyn’e dön dü. Li se öğ re ni mi ni 

1919’da Lüb nan’da ta mam la dı ve 1921’de 

üs tün ba şa rıy la Sûkul garb mek te bi ni bi-

tir di. 1925’te Bey rut Ame ri kan Üni ver-

si te si Ede bi yat ve İlim ler Fa kül te si’nden 

me zun ol du. Bir sü re Hu mus’ta bir li se de 

İn gi liz ce züm re baş kan lı ğı yap tı. Ar dın dan 

Mı sır’a gi de rek 1929-1930 öğ re tim yı lın da 

Ka hi re Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 

mo dern belâgat öğ re ti min de çığır aç mış 

ve de fa lar ca ba sıl mış tır. Günümüz de bir-

çok ül ke de ders ki ta bı ola rak oku tulmak-

ta dır. Mü el lif ler ay rı ca, 1931 yı lın da alış-

tır ma la rın çö zü müy le il gi li bir kı la vuz ki-

tap ola rak Delîlü’l-Belâ³ati’l-vâ²ı¼a’yı 

hazır la mış lar dır. Bu iki ese rin bir çok tak-

lidi ya zıl mış tır. 3. TârîÅu’l-ede bi’l-£Arabî 

(Ah med el-İs ken derî v.dğr. ile bir lik te, Ka-
hi re 1944). Li se ler için ha zır la nan dört cüz-

lük eser de Arap ede bi ya tı mo dern asır-

lardan baş la ya rak Câhi li ye dev ri ne doğ ru 

bir sıra la may la ele alın mış, 1930’da Mı sır 

li se le ri için ders ki ta bı ka bul edil miş tir. 4. 

el-Mün teÅab min ede bi’l-£Arab (Ah-
med el-İs ken de rî v.dğr. ile bir lik te, I-IV, 
Ka hi re 1944, 1953, 1954). Ön ce ki eser den 

ay nı yön tem le ya pıl mış bir seç me dir. 5. 

£İl mü’n-nefs ve â¦âruhû fi’t-ter bi ye 

ve’t-ta£lîm (Mus ta fa Emîn İbrâhim ile 
bir lik te, Ka hi re 1333/1915, 1357/1939). Mı-
sır’da eği tim psi ko lo ji si ne da ir ya zı lan ilk 

eser ler den olup Mu ham med Muîn ki ta bı 

Re vân şi nâsî-i Ter bi yetî adıy la Fars ça’ya 

çe vir miş tir (Ah vaz 1316 hş./1937).

Ali el-Cârim’in di va nı (Ka hi re 1406/1986, 
1990) dört cüz olup ço ğu 100 bey te ula şan 

uzun ka si de ni te li ğin de 122 şi iri kap sar. 

İlk üç cü zü nü İbrâhim el-Ebyârî, Mu ham-

med Şefîk Ma‘rûf ve Hü se yin Mahlûf şer-

het miş tir. Şai rin oğ lu Bed red din ba ba-

sı nın ve fa tın dan son ra di van dan yap tı ğı 

seç me le ri Se be¼âtü’l-Åayâl adıy la kü çük 

bir di van da top la mış, bu na di van da yer 

al ma yan “Med ¼u’r-Resûl” ile “Æa½îde tü 

Fi les ¹în”i de ek le miş, di ğer oğ lu Ah med 

Ali el-Câ rim, ba ba sı nın şi ir le rin den yap tı-

ğı seç me le ri MuÅtârât min Şi£ri £Alî el-

Câ rim ad lı ese rin de top la mış tır (Ka hi re 
1995). Cârim, Stan ley La ne-Po ole’ün The 

Story of the Mo ors in Spa in ad lı eseri ni 

Æı½ ½a tü’l-£Arab fî Esbâniyâ adıy la Arap-

ça’ ya çe vir miş tir (Ka hi re 1944, 1960). Ali 

el-Câ rim’in eser le ri el-Müßel lefâtü’l-kâ-

mi le li’l-edîb ve’ş-şâ£ir £Alî el-Câ rim 

ve Se lâsi lü’×-×eheb: £Ali el-Cârim: el-

A£mâ lü’l-ne¦riy ye tü’l-kâmi le li’l-edîb 

ve’ş-şâ£ir £Alî el-Cârim (Ka hi re 1989), 
baş lık lı ko lek si yon lar da top lan mış tır. Oğ lu 

Ah med Ali el-Cârim ba ba sı nın ma ka le ve 

araş tır ma ya zı la rı nı Câri miyyât: Bu¼û¦ 

ve mašålâtü’ş-şâ£ir ve’l-edîb ve’l-lu³a-

vî £Alî el-Cârim (Ka hi re 1992), ba ba sı 

hak kın da ya pı lan araş tır ma ve ya zı lan ma-

ka le le ri de el-Cârim fî ²amîri’t-târîÅ: el-

Bu¼û¦ ve’l-mašålâtü’l-menşûre £ani’ş-

şâ£iri’l-edî bi’l-lu ³a vî £Alî el-Câ rim (Ka-
hi re 1994) ve el-Câ rim fî £uyûni’l-üde-

bâß: el-Bu¼û¦ ve’l-mašålâtü’l-men şû re 

£ani’ş-şâ£iri’l-edîb £Ali el-Câ rim (Ka hi re 

nihâ ye ti’l-Mü te nebbî) (Ka hi re 1998). Mü-

te neb bî’nin ha ya tı nın son gün le ri ne da-

ir olup eser de Mı sır’dan Kûfe’ye ka çı şı, 

ora dan Er recân’da ki Ve zir İb nü’l-Amîd’in, 

da ha son ra Şîraz’da ki Adu düd dev le’nin 

sa ra yın da kal dık tan son ra dö nüş yo lun-

da öl dü rül me si an la tıl mak ta dır. 8. Şâ£ir 

Me lik (Ka hi re 1998). İşbîli ye’de (Se vil la) 
hü küm sü ren Abbâdîler’le bil has sa şa ir 

ve me lik Mu‘te mid b. Abbâd’ın ha ya tı na 

da ir dir. 9. Nefîse el-Murâdiy ye. Eser-

de Mu rad Bey’in eşi Nefîse ile Mı sır hal-

kı nın Fransı z iş ga li ne kar şı kah ra man ca 

di re niş le ri an la tıl mak ta dır. 10. Æatîle-

tü’l-Æabâš¢b. Mem lük ler ve özel lik le Mı-

sır Kra li çe si Şe ce rüd dür za ma nın da Mı sır 

hal kı nın du ru muy la il gi li olup ya rı sı na ka-

dar ya zı lan ese rin kay bol du ğu be lir ti lir. 

11. el-Fâ ri sü’l-mü le¦¦em. Velîd b. Ab-

dül me lik za ma nın da ta nın mış bir ai le nin 

kı zı olan Âişe el-Mahzûmiy ye’nin Şam’dan 

En dü lüs’e gazâya gi di şi nin an la tıl dı ğı uzun 

bir hi kâ ye dir (Ka hi re 2012). 12. es-Seh-

mü’l-mesmûm. Hârûnür re şîd za ma nın-

da Haf sa ad lı bir kı za âşık olan Nizâr’ın 

Bi zans lı lar’la ya pı lan sa vaş ta esir ol ma sı, 

ken di si ni se ven im pa ra to ri çe nin is te ği ni 

ka bul et me me si üze ri ne hap se atıl ma sı 

ve son ra bu ra dan kur tu lu şu nun hikâye-

si dir (Ka hi re 2013). Ali el-Cârim’in ro man 

ve hi kâye le ri nin bir ço ğu el-A£mâlü’n-

ne¦riy ye tü’l-kâmi le li’l-edîb ve’ş-şâ£ir 

£Alî el-Cârim (Ka hi re, I, 1945; II, 1949; III, 
1950) ve Selâsi lü’×-×eheb: Mecmû£atü 

rivâyâti £Alî el-Cârim (Ka hi re 1989) ad lı 

eser ler de top lan mış tır. 

B) İlmî Ne şir le ri: 1. İb nü’t-Tıktakå, 

Ki tâ bü’l-FaÅrî fî âdâbi’s-sul¹âniy ye 

ve’d-dü ve li’l-İslâmiy ye (Ka hi re 1938, 
Mu ham med Avad İbrâhim ile bir lik te, tah-
kik ve şerh). 2. Câhiz, Kitâbü’l-BuÅalâß 

(I-II, Ka hi re 1357-1358/1938-1939, Ah med 
el-Avâmirî ile bir lik te). 3. Ebû Ca‘fer İb-

nü’d-Dâye, Kitâbü’l-Mükâfeße ve ¼üs-

ni’l-£ušbâ (Ka hi re 1941, Ah med Emîn ile 
bir lik te). 4. Mahmûd Sâmî el-Bârûdî, Dî-

vâ nü’l-Bârûdî I (Mu ham med Şefîk Ma‘-
rûf ile bir lik te, Ka hi re 1942, 1959, 1998). 
5. İbn Senâül mülk, Dârü’¹-¹ırâz fî £ame-

li’l-mü veş şe¼ât.

C) Okul Ki tap la rı: 1. en-Na¼vü’l-vâ²ı¼. 

Üç cü zü il köğ re tim, dört cü zü or ta ve li se 

öğ re ti mi için dir. Mus ta fa Emîn İbrâhim 

ile bir lik te ha zır la nan eser, 1925’te Mı sır 

okul la rın da ders ki ta bı ola rak ka bul edil-

miş olup ha len bir çok ül ke de ön de ge len 

ders ki tap la rı ara sın da yer alır. 2. el-Be lâ-

³a tü’l-vâ ²ı ¼a (Mus ta fa Emîn İbrâ him ile 
bir lik te, Ka hi re 1354/1936). en-Na¼ vü’l-

vâ²ı¼ yön te miy le ha zır la nan bu eser de 




