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başkanlık,elEmânetü’lmiheniyyetü’lâlemiyyeli’tta‘lîm’deyürütmekuruluüyeliği,elİttihâdü’lâmmü’tTûnisîli’şşugl’dadagenelsekreteryardımcılığıyaptı.19431947arasındayazarıolduğuel-
Me bâ ¼i¦adlıedebîdergiyiyönetti.1975’teel-¥ayâtü’¦-¦ešåfiy yeadıylaaylıkbirdergiçıkardı.BudergiKültürBakanlığıtarafındanhâlâyayımlanmaktadır.Eserlerinidahaçok19391947yıllarındayazdı,butarihtenitibarenölümünekadarherhangibiresertelifetmedi.KısazamaniçindeBatıdillerineçevrilmişolmasıeserlerininedebîdeğerinikanıtlamaktadır.Mes‘adîUNESCO’daönceTunustemsilciliği,ardındanYürütmeKuruluüyeliğiyaptı.BununyanındaelMunazzametü’lArabiyyeli’tterbiyeve’ssekåfeve’lulûm’da
(ALECSO)DanışmaKuruluüyesiolarakçalıştı.Suriye’deçıkanel-Mevsû£atü’l-
£Ara biy ye tü’l-kübrâadlıansiklopedininyayınkuruluveÜrdünMecmau’llugati’lArabiyyeüyesioldu.Tunus’taCâizetü’ssekåfeti’lMegåribiyyeödülünüaldı.16Aralık2004’tevefatedenMes‘adîhakkındabirçoksempozyumdüzenlenmiştir.Bunlardanilki1316Aralık2011’deKartaca’da,ikincisi2425Şubat2012’deSefâkus’ta,birdiğeri45Mayıs2012’deSûseşehrindeyapıldı.MuhtârelUceymîyapımcılığındaMahmûdTarşûnetarafından“elMes‘adîsâhirü’lvücûd”adlıelliüçdakikalıkbirbelgeselhazırlandı.

Eser le ri.Mes‘adî’nineserlerininönemlibirkısmıromantüründedir.EserlerineyansıyanfikirveinançyapısıileüslûbundaKur’anetkisigörülür.Başlıcaeserlerişunlardır:1. Mev li dü’n-nisyân (roman,
Tunus1945).Fransızca,HollandacaveAlmanca’yaçevrilmiştir.2. es-Süd (Tunus
1955).SekizsahnelikbirtiyatroeseriolupFransızcaveAlmanca’yaçevrilmiştir.3. 
¡üm me £ale’nfirâd (roman,Tunus1972).
4. ¥ad de¦e Ebû Hü rey re šål (roman,
Tunus1974).Almanca’yaçevrilmiştir.5. 

Baker, TheConvert:ATaleofExileandExtrem
ism, Min ne apo lis 2011; AasiaYusuf, “Mar yam 
Jame elah’s Tra di ti onal / Con ser va ti ve Ap pro ach 
to Mo der nity”, JPHS, LXI/1 (2013), s. 57-86; SeyyedValiRezaNasr, “Mar yam Ja me elah”, TheOx
fordEncyclopediaoftheModernIslamicWorld 

(ed.J.L.Esposito), Ox ford 1995, III, 59-60; http://

mar yam-ja me elah.blogs pot.com/ (17.12.2013);
http://le gacy.www.nypl.org/ re se arch/chss/spe/

rbk/fa ids/ja me elah.pdf (17.12.2013).
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Tunuslu edip ve siyasetçi.
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28Ocak1911’deTunus’unNâbilvilâyetinebağlıTâzerkeköyündedoğdu.Kur’an’ıezberleyipilkokulöğreniminibitirdiktensonrabaşşehirTunus’taHayreddinPaşa’nınkurduğuSâdıkıyyeMedresesi’ndeortaveliseeğitiminitamamladı.Edebiyataolanilgisibuokuldabaşladı.ArapveFransızedebiyatınıntemeleserleriniokudu.İlkhikâyesiTunus’unenyaygınedebiyatdergisiolanel-£Âle mü’l-edebî’deyayımlandı.1933’teParis’egiderekSorbonneÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeArapdiliveedebiyatıtahsiletti.1936’damezunolduktansonraaynıüniversitedeyükseklisansınıtamamladı(1939).AsılteziMedresetüEbîNüvâseş-şi£riyye,tamamlayıcıteziel-Îšå£ fi’s-sec£i’l-£ArabîolmaküzerebaşladığıdoktoraçalışmasınıII.DünyaSavaşı’nınbaşlamasıüzerineancak1947’detamamlamaimkânıbularakdoktorunvanınıaldı.DahasonraCarnotLisesiveSâdıkıyyeMedresesi’ndeöğretmenlikyaptı(1936-
1948).ArdındanhemParisÜniversitesiCentred’EtudesIslamiques’tedersverdi(1947-1952),hemdeTunus’taCollèged’EtudesSupérieures’deArapEdebiyatıbölümbaşkanlığıyaptı(1948-1955).Edebiyatınyanısırasiyasetledeilgilendi.HabîbBurgiba’nınkurduğu,Tunus’unbağımsızlıkmücadelesindeönemliyeribulunanHizbü’ddüstûr’aüyeoldu.FransızyönetimitarafındanEylül1952–Mayıs1953arasındaTunus’ungüneyinesürgünedildi.Tunus’unbağımsızlığınıkazanmasından(1956)sonrayenidevletininşasındayaklaşıkotuzyılönemligörevlerüstlendi.Eğitimbakanlığı,Devletbakanlığı, KültürbakanlığıvesonolarakdaTunusMilletMeclisibaşkanlığıyaptı.Buaradasendikaalanındadaçeşitligörevlerüstlendi.elCâmiatü’lkavmiyyelinikåbâti’tta‘lîm’de

The Mo dern Way of Li fe (Lahore1976); 
Mo dern Tech no logy and The De hu-
ma ni za ti on of Man (Lahore1976); Sha-
ikh Has san al-Ban na & al Ikh wan al-
Mus li mun (Lahore1976); Three Gre at 
Is la mic Mo ve ments in The Arab World 
of The Re cent Past: The Mo ve ment of 
Sha ikh Mu ham mad bin Ab dul Wa hab, 
The Sa nus si Mo ve ment, The Mah di
of The Su dan (Lahore1976); Two Great
Mu ja ha din of The Re cent Past and 
The ir Strugg le for Fre edom Aga inst 
Fo re ign Ru le: Say yid Ah mad Sha hid; 
Imam Sha mil: a Gre at Mu ja hid of 
Rus sia (Lahore1976); The Ge ne ra ti on 
Gap -Its Cau ses and Con se qu en ces 
(Lahore1976); Is la mic Cul tu re in The-
ory and Prac ti ce: The Mus lim Mind, 
The Es sen ti al of an Is la mic Com mu-
nity (Lahore 1976); Wes ter ni za ti on 
and Hu man Wel fa re (Lahore 1976,
1983;Ttrc.İbrahimEdhemBilgin,Batı
Uygarlığıveİnsan,İstanbul,ts.); Why I
Em bra ced Is lam: How I Dis co ve red The 
Holy Qu ran and its Im pact on My li fe, 
The Holy Prop het and His Im pact on My
Li fe (Lahore1976;Jeddah1992); Shehu 
Uth man dan Fo dio, a Gre at Mu jad did
of West Af ri ca (Lahore1978); Western 
Im pe ri alism Me na ces Mus lims (La ho
re1978); Is lam Fa ce to Fa ce with the 
Cur rent Cri sis (Lahore1979); The Re-
sur gen ce of Is lam and Our Li be ra ti on 
From The Co lo ni al Yo ke (Lahore1980); 
Is lam and Ori en ta lism (La ho re 1981; T 
trc.AhmedDeniz–FarukYılmaz,İslâmve
Oryantalizm,İstanbul1989;Ankara2011); 
Me mo irs of Child ho od and Yo uth in 
Ame ri ca (19451962): The Story of One 
Wes tern Con vert’s Qu est for Truth (La
ho re 1989); At Ho me in Pa kis tan (1962
1989): The Ta le of an Ame ri can Ex pat-
ri ate in Her Adop ted Co untry (La ho re 
1990); Sha ikh Izz-ud-Din Al-Qas sam 
Sha he ed: a Gre at Pa les ti ni an Mu ja hid 
(18821935): His Li fe and Work (La ho
re1990).

BİBLİYOGRAFYA:MaryamJameelah,IslamVersustheWest, La-

ho re 1962, tür.yer.; a.mlf., IslamandModernism, 
La ho re 1968, tür.yer.; a.mlf., Correspondence
betweenMaulanaMaudoodiandMaryamJa
meelah, La ho re 1969; a.mlf., IsWesternCivili
zationUniversal?, La ho re 1973, tür.yer.; a.mlf., 
WhyIEmbracedIslam,La ho re 1976, tür.yer.; J.L.Esposito–J.O.Voll, MakersofContemporary
Islam, Ox ford 2001, s. 54-67; TaheraAftab, In
scribingSouthAsianMuslimWomen:AnAnno
tatedBibliography&ResearchGuide, Lei den 

2008, s. 277-278; ZâkirA‘zamî, MeryemCemî
le:elMuhâciremine’lYehûdiyyeile’lİslâm, 
Dımaşk2010;M.MûsâŞerîf, £U¾amâßmensiy
yûnfi’ttârîÅi’l¼adî¦, Ri yad 2010, I, 103-116; D.
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olarakgörülsedeMesihPaşa’nınvaliliğiyleoradageçicibiradaletdönemiaçıldı.BugörevindenKubbealtıvezirliğiyleİstanbul’adönenMesihPaşa’nınyerineyinekendisigibihazinedarbaşılıktangelenHadımHasanPaşagönderildi.
990 yılıCemâziyelevvelinde (Haziran

1582)ŞehzadeMehmediçinAtmeydanı’ndayapılansünnetdüğününekubbevezirisıfatıylakatıldı.Bütünvezirlergibieğlencelerikendisiiçinhazırlananbirköşktenizledi.SünnetmerasimininyapıldığıtarihtevezîriâzamKocaSinanPaşaidi.MesihPaşaisedördüncüvezirkonumundabulunuyordu.TörensırasındaMesihPaşamükemmeleyerlenmişdörtat,yirmiikibenekveçatma,ondörderatlasvekemhakumaşlayirmiikideikiüçrenkligiyimlikkumaşhediyeetti(Âlî 
MustafaEfendi,s.31,141,142;Hammer-
Purgstall, IV,146).Ardından2Zilhicce
991’de(17Aralık1583)ulemânınöndegelenleri,şeyhülislâmvediğervezirlerlebirlikteŞehzadeMehmed’inManisasancağınagönderildiğimerasimdedebulundu(Selânikî,I,142).KanijeliSiyavuşPaşa’nınazledilmesindenüçgünsonra20Receb992’de(28 
Temmuz1584)sadâretmührüÖzdemiroğluOsmanPaşa’ya,sadâretkaymakamlığıdaMesihPaşa’ya tevcihedildi
(Hasanbeyzâde Ahmed, II, 317). Onunsadâretkaymakamlığındakiilkicraatıdivankâtiplerininçoğununyerinideğiştirmekoldu(Selânikî,I,156).ÖzdemiroğluOsmanPaşa’nınşarkseferindeikenvefatıüzerinesadâretmührübirrivayetegöreAhmedPaşaoğluMehmedBey,diğerbirrivayetegöreiseİstanbul’dangönderilenKapıcıbaşıAbdülkerimAğa tarafındanİstanbul’agetirilerek8Zilhicce993’te
(1Aralık1585)III.Murad’ateslimedildi
(Peçuyluİbrâhim,II,107-108).PadişahdaaynıgünikindidensonramührüHadımMesihPaşa’ya,ikincivezirliğiiseSiyavuşPaşa’yatevcihetti(GeliboluluMustafaÂli, 
III,493;HasanbeyzâdeAhmed,II,328).MesihPaşa’nınvezîriâzamolarak ilkişiTebriz’infethininşükürnişânesiolarakİstanbul’dayapılankutlamalarıdüzenlemekoldu.KısasürensadâretindekienönemlimeseleisebaharmevsimindeOsmanlıaskerlerinintoparlanıpTebriz’eulaşıncayakadarşehrineldetutulmasıveSafevîordusununburayıelegeçirmesinemaniolunmasıydı.AyrıcaşarkseferindeCigalazâdeSinanPaşa’nınserdarlığınınyeterliolupolmayacağımeselesidedivanımeşgulediyordu.MesihPaşabununiçinvezirler,ulemâ,şeyhülislâmvekazasker

veileribiryaştabumakamagelmişbulunmasındankaynaklandığısöylenebilir.YûsufAğa’nınpadişahınhışmınauğrayıpvezîriâzamtarafındanboğdurulmasındansonrafermanlahazinedarbaşılıkgörevinegetirildi.982yılıSaferayında
(Haziran1574),matbahıâmirevekilerinbütünerzakvelevazımatıylabirlikteyandığıolaydaMesihAğa’nınkilercibaşıolduğukaydedilirsedebuşahsınbirbaşkasıolmasıihtimaldahilindedir(Gelibo
luluMustafaÂli,III,491).Kaynaklarınçoğuyangınsırasındaonunhazinedarbaşıolduğukonusundahemfikirdir(Selânikî,
I,64-65;Mehmedb.MehmederRûmî,s.
360).Dahasonra5Cemâziyelâhir982’de
(22Eylül1574)vezirlikrütbesiyleMısıreyaletibeylerbeyiliğinetayinedildi.Birkısımdevletadamlarının,“BudevletlühükûmetiMısır’asûretveremez”şeklindekikaygılarınıboşaçıkararakbaşarılıbirvalilikyaptı.BeylerbeyiliğisırasındaMısıreyaletidışındabaşkasorumluluklardayüklendi.ŞambeylerbeyininErzurum’agönderilmesiüzerineburanınmuhafazasıiçinÇerkezağalarıkomutasındaaskeryollamasıistendi.MesihPaşa,27Zilkade
986’da(25Ocak1579)Mısır’dakimîrîişlerinçokluğundanvekultaifesinindağınıklığındanşikâyetedincetalepedilenaskersayısındaindirimegidildi,ancakgönderilecekaskerlerinaltıaylıkmevâciblerininödenmesikendisinetembihedildi.OdaGazze,KudüsveSan‘a’yaemirlergönderdi.Kendisindenbeklenilenlerbunlarlasınırlıdeğildi.ŞarkseferiiçinMısırambarındanbuğday,arpa,baklaveungibigıdamaddelerisevketmesideisteniyordu(BA, 
MD,nr.32,hk.460,474,516,527).MısırbeylerbeyilerininYemen’egidenvalilereMısırhazinesindenborçvermeyetkisivardı(BA, MD,nr.34,hk.149).BeylerbeyiliğizamanındaMısırdefterdarlığınagetirilenDuhânîzâdeMustafaÇelebi’ninsadrazamınadamıolmasınarağmenuygunsuztavırlarınagözyummamasıMısırbeylerigözündekiitibarveotoritesinidahadagüçlendirdi.BeşyıldanfazlabirsüreMısır’dabeylerbeyilikyapanMesihPaşa’nınyolkesenler,hırsızlarvefesatehliyleuğraştığı,casuslarıgörevlendiripdurumlarınıtesbitettiği,aşırıgidenleriöldürttüğü,ayrıcayetkililerinkanunvehukukdışınaçıkmalarınamüsaadeetmediği,busebepledönemindeasayişinsağlandığı,askerinveyerlibeylerindisiplinaltınaalındığı,halkınmalındanvecanındaneminolduğubelirtilir(İshak¢,s.167).15601584yıllarıarasıMısır’ıngeneldeidarîhuzursuzlukdevresi

Teß ½î len li’l-kiyân (Tunus1979).Edebî,fikrî ve felsefî makalelerini kapsayaneseridir.6. Es sai sur le rythme dans 
la pro se rimée en ara be (Tunus1981).DoktorateziolupArapça’sıel-Îšå£ fi’s-
sec£i’l-£Arabî: Mu¼âvelât ta¼dîd ve 
ta¼ lîladıylayayımlanmıştır(Tunus1996).
7. Min Eyyâmi £umrân ve teßem mülât 
uÅ râ (Tunus2002).“el-Müsâfir”ve“es-
Sin de bâd ve’¹-ªahâre”adlıhikâyeleriylebirlikteAlmancayayımlanmıştır.8. el-
A£mâ lü’l-kâmi le. Kültür Bakanlığı,Mes‘adî’nin bütün eserlerini MahmûdTarşûneeditörlüğündeüçcildiArapça,bircildiFransızcaolmaküzeredörtcilthalindeyayımlamıştır(Tunus2003).Mes‘adîayrıcael-£Âle mü’l-edebî, el-Mebâ¼i¦, 
el-Fikr, el-¥ayâtü’¦-¦ešåfiy yegibidergilerdeedebiyat,kültürvefelsefealanındabirçokmakaleyazmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Rıdvânİbrâhim,etTa£rîfbi’ledebi’tTûnisî, 
Tu nus 1397/1977, s. 66-71; MahmûdTarşûne,
Mebâ¼i¦fi’ledebi’tTûnisiyyi’lmu£â½ır:Dirâse
našdiyyefîmüßellefâti’lMes£adîve’lMedenî
ve’lFârisîve¥urayyif, Tu nus 1989, s. 131-177; a.mlf., “el-Uš ½û ½a ve’r-rivâye”, TârîÅu’ledebi’t
Tûnisiyyi’l¼adî¦ve’lmu£â½ır,Tu nus 1993, s. 

138, 148-150, 153; a.mlf.,“Ma¼mûd el-Mes£a-

dî”,Dâßiretü’lma£ârifi’tTûnisiyye,Tunus 1991, 

II, 62-70; Ca‘ferMâcid, “el-Ede bü’t-Tûnisî fîmâ 

bey ne’l-¼ar beyn”, a.e., s. 49-51, 55-56; AhmedMemmû, “en-Ne¦rü’l-ede bî”, a.e., s. 70; SabryHafez, “The Mo dern Ara bic Short Story”, Modern
ArabicLiterature (ed.M.M.Badawi), Cam brid-

ge 1992, s. 328; MohamedSalahOmri,“Mah-

mûd al-Mas‘adî”, EssaysinArabicLiteraryBi
ography18501950 (ed.R.Allen), Wi es ba den 

2010, s. 207-217; IssaJ.Boullata, “ÇağdaşArap
Ya zar lar ve Ede bi Mi ras” (trc.EyyüpTanrıverdi),
ŞM,sy. 12 (2008), s. 104-107; HasûneelMisbâhî, 
“Bi-münâse be ti mürûri miße ti £âm £alâ mî lâ dih, 

Ma¼mûd el-Mes£adî ve teß½î lü’l-ki yâ ni’t-Tû ni sî”, 

el£Arab:Evvelü½a¼îfe£Arabiyyeyevmiyye
teßessesetfîLenden1977, 27 Ocak 2011, s. 9; NebîlFerec, “e¦-¡e šå fe tü’l-£a½ riy ye ve’l-¼a Šâ-

re tü’l-insâniy ye”, elEhrâmelyevmiyye, sy. 

46121, Ka hi re 16 Mart 2013/4 Ce mâ zi ye lev vel 

1434,yıl137.
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Osmanlývezîriâzamý.
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Hayatınınilkyıllarınaaitbilgiyoktur.Slavkökenliolduğusöylenmektedir.AkağalardanolupEnderun’daeğitimgörmüştür.BazıkaynaklardaMehmedismidekullanılmaklabirlikteçoğunluklaMesihPaşaveyaHadımMesihPaşaolarakanılır.Hammer’egöresadâretegetirildiğindedoksanyaşındaidi(BüyükOsmanlıTarihi, 
IV,180-181).Ancakbununabartılıolduğu


