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hu ku kun an cak il kel top lu luk la ra ait ola-

bi le ce ği, çağ daş ih ti yaç la ra ce vap ve re cek 

bir ni te li ğe sa hip bu lun ma dı ğı şek lin de ki 

ön yar gı la rı et ki li ol muş tur.

Su ri ye’ye dö nen De vâ lî bî bir müd det Dı-

maşk’ta avu kat lık yap tı. 1947’den iti ba-

ren Şam Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’nde 

öğ re tim üye li ği ne ge ti ril di ve hu kuk ta ri-

hiy le Ro ma hu ku ku bö lüm baş kan lık la rı nı 

yü rüt tü. Ay nı üni ver si te nin İlâhi yat Fa-

kül te si’nde ders ver di. Su ri ye’nin Fran sız 

iş ga lin den kur ta rıl ma sı fa ali yet le rin de 

ak tif rol al dı. Ha lep’te ki ulu ca mi de oku-

du ğu hut be ler de, ver di ği va az lar da hal kı 

bu yön de mü ca de le ye da vet et ti. 1947’de 

Hâ şim el-Attâsî baş kan lı ğın da ki el-Küt le-

tü’l-va ta niy ye’den Ha lep mil let ve ki li se çil-

di, Ba as Par ti si’nin 8 Mart 1963 ta ri hin-

de bir dar bey le yö ne ti mi ele ge çir me si ne 

ka dar par la men to da kal dı. 1948’de Lüb-

nan’ın Ba‘le bek şeh rin de dü zen le nen bir 

kon gre de el-Küt le tü’l-va ta niy ye ha re ke ti 

el-Hiz bü’l-va tanî ve el-Hiz bü’ş-şa‘b ol mak 

üze re iki ye ay rı lın ca el-Hiz bü’ş-şa‘b’ın 

dört ku ru cu üye sin den bi ri si ola rak si yasî 

ha ya tı na de vam et ti. 1947-1963 yıl la rın-

da çe şit li ba kan lık lar da bu lun du. 1949 

Mart ve Ağus tos ay la rın da, so nun cu su 

da Edîb Çi çek li li der li ğin de Ara lık ayın da 

ol mak üze re üç as kerî dar be ger çek leş ti-

ril di. De vâ lî bî Ara lık 1949 – Ha zi ran 1950 

ta rih le ri ara sın da Millî Eko no mi ba kan lı-

ğı yap tı. Ay nı yıl Ulus la ra ra sı Arap Di li ve 

Sos yo lo ji Araş tır ma la rı Top lan tı sı’na ka tı-

lan he ye tin baş kan lı ğı na se çil di. Tem muz 

1951’de ya kın ar ka da şı Mus ta fa Ah med 

ez-Zerkå ile bir lik te Pa ris’te Sor bon ne 

Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ta ra fın dan 

dü zen le nen İs lâm Hu kuk Haf ta sı Kon gre-

si’ne ka tıl dı. Ay nı yıl mec lis baş kan lı ğı ve 

yı lın son la rı na doğ ru baş ba kan lık gö re vi-

ni üst len di, kur du ğu ka bi ne de Sa vun ma 

ba kan lı ğı gö re vi ni uh de si ne al dı (28 Ka-
sım 1951). Ka bi ne si ni oluş tu rur ken dar-

be ci le rin gö rü şü ne baş vur ma ma sı on la rı 

ra hat sız et ti. Dar be li de ri Edîb Çi çek li, 
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Mu ham med Ma‘rûf ed-De vâ lî bî 29 Mart 

1907 ta ri hin de Ha lep’te doğ du. İlk ve or ta 

öğ re ni mi ni bu ra da ta mam la dı. Hüs re viy ye 

Med re se si’nde İs lâmî ilim ler oku du. Şam 

(Dı maşk) Üni ver si te si Hu kuk ve Ede bi yat 

fa kül te le ri ni bi tir dik ten son ra (1927) Fran-

sa’ya git ti ve Sor bon ne Üni ver si te si Hu kuk 

Fa kül te si’ne kay dol du. Öğ ren ci li ği sı ra sın-

da ders ler de, öğ re tim ele man la rı nın İs lâm 

di ni ve İs lâm hu ku ku ala nın da ak tar dık la rı 

yan lış bil gi le ri nin dü zel til me si yö nün de ki 

ça ba la rı ile dik ka ti çek ti. Ro ma hu ku ku 

öğ re tim üye si A. E. Gif fard’ın ri ca sı üze-

ri ne onun Préce is de dro it ro ma in ad lı 

ders ki ta bı nı bu açı dan göz den ge çir di ve 

eser de ki yan lış bil gi le rin dü zel til me si ni 

sağ la dı. Pa ris’te bu lun du ğu sı ra da Arap 

asıl lı öğ ren ci ler le bir lik te Arap Öğ ren ci 

Bir li ği’ni kur du ve baş kan lı ğı nı yü rüt tü. 

Me zu ni ye ti nin (1935) ar dın dan ay nı üni-

ver si te de Ro ma hu ku ku ala nın da yük sek 

li san sı nı bi tir di ve dok to ra ya baş la dı. Bu 

sı ra da Fran sız asıl lı müs lü man bir ka dın la 

ev len di. 1941’de La ju ris pru den ce dans 

le dro it is la mi que ad lı te ziy le dok to ra sı-

nı ver di. Bu ko nu yu seç me sin de, özel lik le 

fa kül te de bu lu nan öğ re tim ele man la rı nın 

İs lâm hu ku ku ala nın da ki bil gi siz lik le ri, bu 

Eser le ri. Te lif: 1. Eyyâm-ı Ma¼bes. 

Deş tî’nin ilk edebî ese ri olup 1920’deki 

ha pis anı la rı nı içe rir. 1921’de Şa faš-ı 

SorÅ’un 1-15. sa yı la rın da tef ri ka edildik-

ten son ra ki tap ha lin de ba sıl mış tır (Tah-
ran 1303 hş., 1380 hş.; 1935 yı lın da ki 
ha pis hâtı ra la rı nın da ilâve siy le, Tah ran 
1339 hş.; Es sen 1381 hş./2003; İng. trc. J. 
E. Knör zer, Ali Dash ti’s Pri son Days, Cos-
ta Me sa 1994). 2. Fit ne. Ali Deştî’nin ilk 

hi kâye ki ta bı dır. Hikâye ler ön ce 1321 hş. 

(1942) yı lın da Me cel le-i Mihr-i Îrân ad lı 

der gi de çık mış, da ha son ra ki tap ha lin-

de ya yım lan mış tır (Tah ran 1322 hş.). 3. 

Sâye. Der gi ve ga ze te ler de çı kan yir mi 

ye di ma ka le si ni içe rir (Tah ran 1328 hş.). 
4. Câdû. 1330 hş.’de (1951) I¹¹ıla£ât 

der gi si nin bir kaç sa yı sın da çı kan hikâye 

da ha son ra ki tap ha lin de ya yım lan mış tır 

(Tah ran, ts.). 5. Hindû. “Hindû, Ber Sâ¼il-i 

Mî nâ yî, Dû Şeb” ad lı üç hikâye den olu şur 

(Tah ran, ts.). 6. Našşî ez ¥âfı¾ (Tah ran 
1336 hş., 1381 hş.). 7. Seyrî Der Dîvân-ı 

Şems-i Tebrîzî (Tah ran 1337 hş.; nşr. 
Mehdî Mâhûzî, Tah ran 1382 hş./2003). 
8. Æa lem-rov-i Sa£dî (Tah ran 1339 hş., 
1381 hş.; İng. trc. Sa yeh Dash ti, The Re-
alm of Sa di, Cos ta Me sa 2013). 9. Hâšånî: 

Şâ£irî Dîr Âşinâ (Tah ran 1340 hş., 1354 
hş., 1381 hş.). 10. Demî bâ ƒayyâm 

(Tah ran 1344 hş., 1381 hş.; İng. trc. L. P. 
El well-Sut ton, In Se arch of Omar Khay-
yam, Lon don 1971). 11. Per de-i Pindâr 

(Tah ran 1353 hş.). 12. Pencâh u Penç 

(Tah ran 1354 hş.). 13. £Ašalâ ber ƒi lâf-ı 

£Ašl (Tah ran 1355 hş.). 14. Nigâhî be 

Sâßib (Tah ran 1355 hş.). 15. Ta½vîrî ez 

Nâ½ır-ı ƒüs rev (nşr. Mehdî Mâhûzî, Tah-
ran 1362 hş.).

Ter cü me: 1. Nevâmîs-i Rû¼iy ye-i Ta-

¹av vur-i Mi lel. Gus ta ve le Bon’un Ah med 

Zağlûl Pa şa ta ra fın dan Arap ça’ya ter cü me 

edi len L’hom me et les so ciétés, le urs 

ori gi nes et le ur his to ire ad lı ese ri nin 

Arap ça’dan Fars ça’ya çe vi ri si dir (Tah ran 
1300 hş.). 2. Sırr-ı Te fav vuš-ı Eng lo sak-

son merbû¹ be-çist. Yi ne Ah med Zağlûl 

Pa şa’nın Arap ça’ya çe vir di ği Ed mond De-

mo lin’in A qu oi ti ent la supério rité des 

Ang lo-sa xons ad lı ese rin Fars ça’ya tercü-

me si dir (Tah ran 1301 hş.). 3. İ£timâd be-

Nefs. Sa mu el Smi les’in Self Help isim li 

ese ri nin Fran sız ca’dan Fars ça’ya çe vi ri si dir 

(Tah ran 1305 hş.). Ali Deştî’nin der gi ve 

ga ze te ler de ya yım la nan çok sa yı da maka-

le si var dır. Mehdî Mâhûzî, onun ya yımlan-

ma mış hâtı ra la rı nı £Avâmil-i Süš†¹: 

Yâddâşthâ-yi Mün te şir Neşûde ez 

Şâd revân £Alî Deştî adıy la ki tap ha lin de 

bas mış tır (Tah ran 1381 hş./2003).

Devâlîbî



324

DEVÂLÎBÎ

için de ğil ir ti dad son ra sı düş man güç le ri-

ne ka tı lıp bil fi il müs lü man lar la sa va şan lar 

için ön gö rül dü ğü yö nün de ki Ha nefî gö-

rü şü nü sa vun muş tur. De vâ lî bî ya sa hü-

küm le ri nin ait ol du ğu top lu mun şart la rı na 

mu va fık, mas la hat la rıy la uyum lu, örf ve 

zih ni ye ti ne, ger çek le ri ne, kül tü rü ne uy-

gun ol ma dık ça ada let li sa yı la ma ya ca ğı, 

mas la hat la rın top lu ma ve za ma na gö re 

de ği şe bi le ce ği, ya sa la rın da bu na uyum 

sağ la ma sı ge rek ti ği gö rü şün de dir. Ona 

gö re za ma nın de ğiş me siy le hü küm le rin 

de ği şe bi le ce ği il ke si nin tat bik edil me si 

mü kem mel bir hu kukî me le ke, top lu mun 

ya ra rı nı ara ma da ve on dan za ra rı kal dır-

ma da du yar lı lık is te yen son de re ce önem-

li ic ti hadî bir fa ali yet tir. Müc te hid le re bu 

ka pı yı ilk de fa Hz. Ömer’in aç tı ğı nı, mez-

hep imam ve müc te hid le ri nin de onun yo-

lun dan git ti ği ni söy ler. De vâ lî bî il le tin ve 

şart la rın de ğiş me si, şüp he nin sa nık le hi ne 

yo rum lan ma sı gi bi il ke le re bağ lı ola rak Hz. 

Ömer za ma nın da mü el le fe-i kulûba zekât 

ve ril me me si ni, ay nı an da üç bo şa ma nın 

ge çer li sa yıl ma sı nı, kıt lık yı lın da hır sız lık 

su çu için had ce za sı uy gu lan ma ma sı nı, 

fet he di len Irak, Şam ve Mı sır top rak la rı-

nın sa va şan ga zi le re da ğı tıl ma yıp ha ra-

ca bağ la na rak sa hip le rin de bı ra kıl ma sı nı 

ahkâmın de ğiş me si bağ la mın da ve mas la-

hat la iliş ki len di re rek ele alır. Bu yo rum la ra 

kar şı ya pı lan iti raz la ra ver di ği ce vap ta, Hz. 

Ömer’in uy gu la ma la rı nı nas la sa bit ol muş 

bir hük mün mas la hat ge rek çe siy le de-

ğiş ti ril me si ya da hü küm süz bı ra kıl ma sı 

şek lin de an la ma mak ge rek ti ği ni, bu nun 

ne sih ol ma dı ğı nı, ne sih yet ki si nin sa de ce 

Al lah’a ait bu lun du ğu nu, anı lan ör nek-

le rin hü küm le rin uy gu la na ca ğı şart la rın 

te şek kül et me me siy le il gi li ol du ğu nu ile-

ri sü rer ve mas la hat de ğiş ti ğin de nas sın 

de ğiş ti ril me si ne ha cet kal ma dan hük mün 

de ğiş ti ği ni be lir tir.

Eser le ri. 1. La ju ris pru den ce dans le 

dro it is la mi que (Pa ris 1941). 2. el-Med-

Åal ilâ ¼uš†šı’r-Rûmâniy ye. Şam Üni-

ver si te si Hu kuk Fa kül te si öğ ren ci le ri için 

ha zır lan mış tır (Dı maşk 1948). 3. el-Med-

Åal ilâ £il mi u½ûli’l-fıšh. Ay nı fa kül te öğ-

ren ci le ri ne ait ders ki ta bı dır (Dı maşk 1949, 
1959, 1963, 1385/1965). 4. el-Med Åal 

ile’s-Sün ne ve £ulûmihâ (Dı maşk 1956, 
1958). 5. el-Æav miy ye tü’l-£Ara biy ye fî 

¼a š¢ ša ti hâ. Kü veyt Öğ ret men ler Ku lü-

bü’nce dü zen le nen Arap mil li yet çi li ği ve 

Arap ül ke le rin de mil li yet çi lik si ya se ti ko-

nu la rın da ver di ği iki kon fe rans tan iba ret tir 

(Ka hi re 1959). 6. el-Vecîz fi’l-¼u š† šı’r-

Rû mâ niy ye ve târîÅihâ. Bu eser de Şam 

Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si öğ ren ci le ri 

Ay nı yıl Ulus la ra ra sı Mes cid ler Yük sek 

Kon se yi üye ve İs lâm Ül ke le ri Dı şiş le-

ri Ba kan la rı Kon fe ran sı’na mu ra kıp üye 

se çil miş, 1979-1984 yıl la rın da mer ke zi 

Ce nev re’de bu lu nan Ulus la ra ra sı İs lâm 

ve Ba tı Teş kilâtı’nın baş kan lı ğı gö re vi ne 

ge ti ril miş tir. 1986’dan iti ba ren Bağ dat’ta 

Ulus la ra ra sı İs lâm Halk Kon gre si Yü rüt me 

Ku ru lu baş kan lı ğı nı yü rüt müş tür.

Ar ka ar ka ya dar be le rin ya pıl dı ğı Su-

riye’ nin en çal kan tı lı dö ne min de De vâ lî bî 

önem li si ya sal gö rev ler de bu lun muş tur. 

Bu sı ra da Fi lis tin me se le si sı kın tı lı bir bo-

yut ka zan mış, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri 

ve Ba tı lı müt te fik le ri nin İs ra il’in ta nın ma-

sı yö nün de ki ta le bi ni Su ri ye hü kü me ti nin 

red det me si so nu cu silâh am bar go su ko-

nul muş tu. Bu na kar şı lık or du nun Sov yet 

silâhla rıy la do na tı la bi le ce ği yö nün de ki de-

meç le ri nin dış dün ya da yap tı ğı bü yük yan-

kı ve Fi lis tin top rak la rın da ya hu di dev le ti 

ku rul ma sı nı en gel le me ça ba la rı yü zün den 

sa vaş suç lu su ilân edi len Ku düs Baş müf-

tü sü Emîn el-Hü seynî’yi Fran sa üze rin den 

Ka hi re’ye ka çır ma sı De vâ lî bî’ nin Ba tı çev-

re le rin de “Kı zıl Şeyh” ola rak anıl ma sı na 

yol aç mış tır. Onun dinî du yar lı lı ğa sa hip 

önem li bir ilim ve dev let ada mı ol du ğu 

ifa de edi lir. Dün ya Müs lü man la rı Kon gre-

si Ge nel Sek re te ri İn‘âmul lah Han De vâ lî-

bî’yi muk te dir bir po li ti ka cı, ze ki bir dev let 

ada mı, bü yük bir mü te fek kir ve seç kin bir 

âlim ola rak ta nım lar. Ay rı ca ha ya tı na da ir 

ça lış ma lar da onun te miz bir ya şam sür-

dü ğü ve özel lik le dar be ci le re kar şı hak kı 

ce sa ret le sa vun du ğu, İs lâm âle mi nin es ki 

dö nem le ri ne ye ni den ka vu şa bil me si için 

ça ba har ca dı ğı be lir ti lir.

Ba zı Gö rüş le ri. De vâ lî bî ic ti ha dı, 

Kur’ân-ı Ke rîm’in be lir le di ği ev ren sel il-

ke le rin işle til me si ve bı ra kı lan boş luk la-

rın dol du rul ma sı nın ara cı ola rak gö rür. 

Bu sa ye de ye ni me se le le re çö züm bul ma 

im kâ nı doğ mak ta ve İs lâm hu ku ku di na-

miz mi ni ko ru mak ta dır. 1951 yı lın da Sor-

bon ne Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’nce 

dü zenle nen İs lâm Hu ku ku Haf ta sı sem-

poz yu mun da ki teb li ğin de De vâ lî bî fa izi 

üre tim ve tü ke tim faz la lı ğı ola rak iki ye 

ayır mış, ha ram kı lı nan fai zin, borç ve ren 

zen gin le rin yük sek oran da ki faz la lık la fa-

kir le ri sö mür dük le ri tü ke tim kre di le riy le 

il gi li ol du ğu nu, şir ket le rin yay gın laş tı ğı 

günü müz de ise üre tim kre di le ri ne ve ri len 

mâkul faz la lı ğın İs lâm’ın ya sak la dı ğı fa iz 

kap sa mı na gir me di ği fik ri ni sa vun muş tur. 

Ay rı ca İslâm’da ci ha dın sa vaş bo yu tu nun 

sal dı rı ol ma yıp sa vun ma ama cı ta şı dı ğı, 

mür ted için ön görülen ölüm ce za sı nın 

şüp he le ri se be biy le İs lâm’ dan dö nen ler 

el-Hiz bü’ş-şa‘b’ın ül ke ye komp lo dü zen le-

di ği, or du yu yıp rat ma ya ça lış tı ğı ve kral lık 

re ji mi ne ge ri dön mek için ça ba sar fet ti ği 

ge rek çe siy le De vâ lî bî hü kü me ti ni 2 Ara lık 

1951’de dü şür dü. Baş ba kan De vâ lî bî ile 

ba kan lar tu tuk la na rak hap se atıl dı. Edîb 

Çi çek li ken di si ni dev let baş ka nı ilân et ti, 

kı sa bir sü re son ra da bü tün si yasî par-

ti le rin fa ali ye ti ne son ver di. An cak da ha 

son ra Çi çek li de bir dar bey le dev ril di ve 

25 Şu bat 1954 ta ri hin de Bey rut’a kaç tı. 

Ku ru lan ye ni hü kü met te De vâ lî bî, Millî 

Sa vun ma ba kan lı ğı na ge ti ril di. 1955’te 

Ye ni Del hi’de dü zen le nen I. Af ri ka-As ya 

Halk la rı Kon gre si’ne Arap Halk la rı He ye-

ti’nin baş ka nı ola rak ka tıl dı. Ay nı yıl Ban-

dung Kon fe ran sı’na hü kü me ti tem si len 

ka tı la cak üye ler ara sın da bu lun du. Bu 

top lan tı da sö mür ge ci li ğin bü tün yön le-

riy le mahkûm edil me si nok ta sın da uz-

laş ma sağ lan dı ve 1961’de resmîle şe cek 

olan Bağ lan tı sız lar Blo ku doğ du. De vâ lî bî, 

Ce mal Ab dünnâsır’ın Bir le şik Arap Cum-

hu ri ye ti pro je si nin en ile ri adı mı sa yı lan 

ve 1958-1961 yıl la rın da yü rür lük te ka lan 

Mı sır-Su ri ye bir leş me si ne kar şı çı kan lar 

ara sın da yer al dı. 28 Ey lül 1961’de Ab-

dül kerîm en-Nih lâ vî ta ra fın dan ger çek leş-

ti ri len ve Mı sır-Su ri ye bir li ği ne son ve ren 

as kerî dar be den son ra ya pı lan ilk se çi-

min ar dın dan ara lık ayın da baş ba kan lık 

gö re vi ne ge ti ril diy se de yi ne Nih lâ vî’ nin 

28 Mart 1962’de yap tı ğı ikin ci dar bey le 

gö rev den uzak laş tı rıl dı. De vâ lî bî, 8 Mart 

1963 ta ri hin de Ziyâd el-Harîrî’ nin kar şı 

dar be sin den son ra Ba as Par ti si ye ni-

den ik ti da rı ele ge çi rin ce hap se atıl dı ve 

1964’te ser best bı ra kıl dı. An cak Ba as yö-

ne ti mi ül ke yi ter ket me si ni is te di. 1965’te 

Su udi Ara bis tan’a ka bul edi len De vâ lî bî, 

Kra li yet Di va nı müs te şar lı ğı na ge ti ril di. 

Bir da ha ül ke si ne dö ne me di ve 15 Ocak 

2004 ta ri hin de Ri yad’da ve fat edin ce ye 

ka dar bu gö rev de kal dı. Kab ri Medîne-i 

Mü nev ve re’de ki Bak¢‘ Me zar lı ğı’nda dır.

De vâ lî bî, Su udi Ara bis tan’da bu lun du-

ğu yıl lar da bi lim sel ça lış ma la rı na de vam 

et miş, 1973’ten 1974 yı lı so nu na ka dar 

İs lâm hu ku ku ve İs lâm’da in san hak la rı 

ko nu sun da ilk de fa Ri yad’da, ar dın dan 

Pa ris, Va ti kan, Ce nev re ve Stras burg’da 

dü zen le nen top lan tı la ra ka tıl mış, bu top-

lan tı lar da Ba tı lı bi lim adam la rı nın özel lik le 

had ce za la rı nın, ka dın lar la il gi li ba zı hü-

küm le rin in san hak la rıy la bağ daş ma dı ğı 

yö nün de ki eleş ti ri le ri ne ver di ği ce vap lar la 

bü yük tak dir top la mış tır. 1975’ten iti ba-

ren Bir leş miş Mil let ler’ce de onay la nan İs-

lâm Dün ya sı Kon gre si (Mü’te me rü’l-âle mi’l-

İs lâ mî) baş kan lı ğı gö re vi ni yü rüt müş tür. 
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yıl ka dar bu gö re ve de vam et ti. 1062-1067 

(1652-1657) yıl la rı ara sın da Üs kü dar’da-

ki Vâli de Sul tan Dârül ha di si’nde Vânî Ali 

Efen di’nin ye ri ne mü der ris lik yap tı. 1067’-

de med re se ha ya tı nı ter ke dip Üs kü dar’da 

Ars lan Ağazâde Mus ta fa Bey ta ra fın dan 

in şa edi len (1651), bu gün ken di si nin adıy la 

ya hut Şeyh Ca mii di ye anı lan ca mi yi tek-

ke ye dö nüş tü re rek ir şad fa ali ye ti ne baş la-

dı. Bu ra da üç yıl ir şad la meş gul ol duk tan 

son ra ve fat et ti ve tek ke nin bah çe sin de ki 

tür be si ne def ne dil di. Ken di sin den son ra 

ir şad hiz me ti ni ha li fe le ri Ab dülbâki De de 

ve Fi dan cı Meh med Efen di de vam et tir-

miş tir. Devâtî’nin oğ lu Di vit çizâde Meh-

med Tâlib Efen di, ba ba sı nın ölü mü nün 

ar dın dan Fi dan cı Meh med Efen di’nin ya-

nın da ta sav vufî ter bi ye si ni ta mam la yıp 

şeyh ol muş tur.

Mus ta fa Devâtî’nin bi li nen tek ese ri 

Tuh fe tü’s-sûfiyyîn’dir (bk. bibl.). Mü el-

lif ta sav vuf yo lun da nâil ol du ğu ke şif le ri 

ve rü ya la rı nı an lat tı ğı bu eser de za man 

za man ha ya tıy la il gi li ba zı ke sit le re de yer 

ver miş tir. Eser Nec det To sun ta ra fın dan 

sa de leş ti ri le rek bir in ce le mey le bir lik te ya-

yım lan mış tır (bk. bibl.). Mus ta fa Devâtî 

ta sav vuf yo lun da iler le me nin ko lay, an-

cak ke mal nok ta sın da sü rek li kal ma nın 

zor ol du ğu nu be lir tir. Vah de tin sır la rı na 

ere bil mek için hal ve tin şart ka bul edil di-

ği ni, halk için de Hak ile bu lun ma nın çok 

güç ol duğu nu dü şü nür. Âşık lar, zâhid ler 

ve avam arasında ki de re ce far kı na işa ret 

eden Devâtî âşık la rın üzüm, zâhid le rin ka-

vun, ava mın ise erik gi bi sa yıl dı ğı nı, üzü-

mün lez ze ti nin her kes çe bi lin me si gi bi 

âşık la rın da kı ya met gü nün de tanınacağı-

nı, ka vu nun lez ze ti ke sil me dik çe bi li ne-

me ye ce ği gi bi zâ hid le rin de an cak eh lin-

ce bi li ne bi le ce ği ni, öte yan dan eri ğin ek şi 

ol du ğu nun her kes ta ra fın dan bi lin di ği ni 

söy ler (Tuh fe tü’s-sûfiyyîn, vr. 40a).

fi’d-da£mi’l-Emrîkî li-İsrâßîl min Åilâlî 

vâ šı£ati İran ceyt (Dı maşk 1990). De vâ-

lî bî ay rı ca UNES CO ta ra fın dan ha zır la nan 

Les différents as pects de la cul tu re is-

la mi qu es ad lı se ri nin on al tı ya zı içe ren 

L’in di vi du et la so ciété en Is lam baş lık lı 

cil di nin Ab dül vehhâb Bo uh di ba ile bir lik te 

edi tör lü ğü nü yap mış tır (Pa ris 1994; İn gi-
liz ce ver si yo nu, Pa ris 1998). De vâ lî bî’ nin 

hâtı ra tı 1987-1993 yıl la rın da Ab dül kuddûs 

Ebû Sâ lih’in ken di siy le yap tı ğı ko nuş ma-

lar da kay de di le rek Mu ham med Ali el-Hâ-

şimî ta ra fın dan Mü×ek kirâtü’d-Duktûr 

Ma£rûf ed-De vâ lî bî adıy la ya yım lan mış tır 

(Ri yad 2005). Alâed din Harûfe Mu¼âke-

me tü ârâßi’d-De vâ lî bî müs teşâri Åâdi-

mi’l-¥a re meyn (Trab lus 1992) adıy la bir 

eser ka le me al mış tır.
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Celvetî þeyhi.˜ ™

Di vit imalâtıy la meş gul ol du ğu ve ya bu 

işi mes lek edi nen bir ai le de ye tiş ti ği için 

“De vâ tî” ya da “Di vit çi” la ka bıy la meş hur 

ol muş tur. Genç li ğin de Üs kü dar Hüdâyî 

Âsitâne si’nde Aziz Mah mud Hüdâyî’nin 

ye ri ne ge çen ha li fe si Muk‘ad Ah med Efen-

di’ye in ti sap et ti. Gay re ti ve ka bi li ye tiy le 

ta ri kat ta kı sa sü re de iler le di ve şey hi ta-

ra fın dan ir şad için Kas ta mo nu’ya gön de-

ril di. Ar dın dan İs tan bul’a şey hi ni zi ya re te 

gel di, sey rü sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet 

al dı. İr şad fa ali ye ti ne baş la ma dan ön ce 

il me yö ne le rek bir âli min ya nın da mülâzım 

ol du. Ye di yıl son ra im ti ha nı ka za nıp 40 

ak çe ma aş la bir med re se ye mü der ris ta-

yin edil di. 1061 (1651) yı lın da Mol la Kes tel 

Med re se si’nde mü der ris li ğe baş la dı. Bir 

için ya zıl mış tır (I-II, Dı maşk 1959; Ha lep 
1963). 7. el-Med Åal ile’t-târîÅi’l-£âm 

li’l-šå nûn (Dı maşk 1961, 1963; Cezîre tü’l-
£Arab: Meh dü’l-¼a Šâ re ti’l-insâniy ye ti’l-ûlâ 
ve meh di neşßeti’l-¼aš ve’l-šånûn adıy la 3. 
bas kı sı, Ri yad 1415/1995). 8. Mebâdißü’l-

İs lâmi’d-düs tû riy ye fî nevâ¼i’l-¼ayât 

(Ka hi re-Dı maşk 1961). 9. Æal£atü ªarvâde 

et-târîÅiy ye el-Fî nîk tiy ye ve ½ıle tühâ 

bi’l-hicrâti’l-£Ara biy ye el-šadîme ilâ 

Ûrubbâ ve Åa½ ½a ten ile’l-Yûnân ve 

İtâlyâ ve Fran sa (Bey rut 1964). 10. Na-

¾a rât İs lâ miy ye fi’l-iş tirâkiy ye ti’¦-¦ev-

riy ye (Bey rut 1965, 1966, 1399/1979). 
Mus ta fa Mut lu ta ra fın dan İs lâm Gö züy-

le İh tilâlci Sos ya lizm adıy la Türk çe’ye 

çev ril miş tir (An ka ra 1968). 11. el-İs lâm 

emâme’r-reßsi mâ liy ye ve’l-Maršsiy ye. 

26 Ara lık 1964 ta ri hin de Mo ga di şu’da dü-

zen le nen Dün ya İs lâm Kon gre si’nde su-

nu lan teb li ğin met ni olup (Bey rut 1965) 
Is lam ver sus Ca pi ta lism and Mar xism 

adıy la İn gi liz ce’ ye (Ka ra çi 1965), Sa dık 

Özek ta ra fın dan Mark sizm ve Ka pi ta-

lizm Kar şı sın da İs lam adıy la Türk çe’ye 

(İs tan bul 1970) ter cü me edil miş tir. 12. 

Dirâsât tâ rî Åiy ye £an a½li’l-( £an meh-
di’l-)£Arab ve ¼a Šâ re ti hi’l-İnsâniy ye 

(Bey rut 1971, 1983; Ka hi re 1989; Ri yad 
1414/1994). 13. Ne de vât £il miy ye ¼av-

le’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy ye ve ¼uš†šı’l-

insân fi’l-İs lâm (Bey rut 1393/1973; Mek-
ke 1410/1990; Ka hi re-Bey rut 1419/1999). 
14. Mev kı fü’l-İs lâm mi ne’l-‘ilm ve 

ese rü’r-risâle ti’l-İs lâ miy ye fi’l-hadâre-

ti’l-insâniy ye. 24-29 Ka sım 1979’ da Ka-

tar’da ya pı lan III. Ulus la ra ra sı Hz. Pey gam-

ber’in Ha ya tı ve Sün ne ti Sem poz yu mu’na 

su nu lan teb liğ dir (Ka hi re-Bey rut 1979, 
1980, 1998). 15. el-£İbâde tü ²arûre tün 

£il miy ye tün ve ¼aye viy ye tün (Bey rut 
1399/1979). 16. Va²£u’l-merße fi’l-İs lâm. 

Kü veyt Üni ver si te si’nde 9 Ara lık 1980 ta-

ri hin de dü zen le nen İs lâm’da İn san Hak-

la rı Sem poz yu mu’na su nu lan teb li ğin ki-

tap ha li ne ge ti ril miş şek li dir (Bey rut 1981, 
1989; Ka hi re-Bey rut 1998). 17. L’état et 

le po uvo ir en Is lam. 7-10 Ara lık 1982’de 

Pa ris’ te top la nan ulus lar ara sı UNES CO 

sem poz yu mun da su nu lan bil di ri nin met-

ni dir (Pa ris 1986). İs lâm’ın dev let ve yö ne-

tim an la yı şı nın ele alın dı ğı bil di ri de Ba tı 

dün ya sın da bu ko nu da ki yan lış an la yış la ra 

işa ret edil mek te dir. Arap ça ver si yo nu da 

bu lu nan eser (ed-Dev le ve’s-sul¹a fi’l-İs lâm, 
Bey rut 1983; Ka hi re 1984, 1998) ba zı not lar 

ilâ ve siy le Meh med Sa id Ha ti boğ lu ta ra fın-

dan Türk çe’ye çev ril miş tir (İs lâm’da Dev-
let ve İk ti dar, İs tan bul 1985). 18. Emrîkâ 

ve İs râßîl: Dirâse li-dev ri’l-fik ri’d-dînî 
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