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MEZÂTÎ

olanMakerereÜniversitesi’ninKampalaKampüsü’ndedersvermeküzereteklifaldı.TeklifikabuledenAlielMezrûîburadadersokuturkenaynızamandaOxfordÜniversitesiNuffieldKoleji’ndebaşladığıdoktoraçalışmasını1966’dabitirdi.Doktorasınadevamettiğisıradasiyasetbilimiprofesörüolaraktayinedilinceeşineenderrastlanacakbirbaşarıeldeetti.BusıradaAfrikasiyasetdüşüncesindebirçığıraçançalışmalarıThe Ame ri can Po li-

ti cal Sci en ce Re vi ew, Fo re ign Af fa irs, 

Po li ti cal Stu di esgibiprestijlidergilerdeyayımlandı.Mezrûî’nin1962’debaşlayanUgandahayatı,MiltonObote’ninbaşındabulunduğudemokratikyollarlaseçilmişhükümeti1971’debirdarbeyledevirerekbaşageçenGeneralÎdülemînDada’nın(İdi
Amin)baskılarısonucundaülkeyiterketmesinekadardevametti.AlielMezrûî,henüzMakerere’deiken
(Uganda) sadece Afrika ile ilgili siyasîkonulardagörüşbeyanedenbirsiyasetbilimciolaraktanınmaklakalmadı,aynızamandayerelveküreselmeselelerdeAfrikaliderleriylegörüşalışverişindebulunanbirentelektüelolarakuluslararasıkamuoyunundikkatiniçekti.GörüştüğüliderlerarasındaUganda’danMiltonObote,Kenya’danThomasJosephMboyavediğerDoğuAfrikaülkelerindenliderleryeralıyordu.Makerere’deikenBangladeşasıllıUgandalıentelektüelRajatNeogy’ninçıkarmayabaşladığıTran si ti ondergisindeyazıyazmayabaşladıvedergi,DoğuAfrikaiçinönceliklikonulardaveküreselsiyasîmevzulardagörüşleriniyayımladığıönemlibiryayınhalinegeldi.Postkolonyal yeniAfrikayönetimlerininpolitikalarınısorguladığı,Afrikasiyasetinedairkonulardagenişilgigörenmakalelerinibudergideyayımladı.Tanzanya’nın ilkdevletbaşkanıolanJuliusKambarageNyerere’ninBatılıidealistentelektüellertarafındandesteklenenAfrikasosyalizmiüzerineilerisürdüğüütopikfikirlerini
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Meşhurbirulemâailesindenolup24Şubat1933’teKenya’nınHintOkyanusukıyısındayeralanlimanşehriMombasa’dadoğdu.BabasıŞeyhEmînb.Aliönceleriİbâzî/HâricîikensonradanSünnî/Şâfiîolmayakararveren,yerelİslâmâlimlerininteşkilettiğibiraileyemensuptur.AnnesiSafiyyeSüleymanMezrûîdebabasınınkabilesindenbirçokâliminyetiştiğibirailedendir.Mezrûîler,ZengibarUmanSultanıSeyyidSaîdb.SultânelBûSaîdî’ninyereltemsilcileriikenondanayrılmayakararverdiler.MezrûîailesiaslenXVII.yüzyıldaUman’dangelipDoğuAfrika’yagöçetmiş,Mombasa’nınkuzeyindevegüneyindeikiköyolanTakaunguveGasi’yeyerleşmiştir.Kenya’nınbaşkadılığınıdayapanbabaMezrûî1947’devefatetmiştir.OğlununEzher’de okuyarak kendisi gibi İslâmîilimleritahsiletmesiniistemişsedeAlielMezrûîmodernsosyalbilimleuğraşanbirentelektüelolmayıtercihetmiştir.Mezrûî,babasındanaldığımedresetahsilininardındansömürgeidaresinebağlıAraportaokulunuvelisesinibitirdi.KatıldığıCambridgeOverseasSchoolCertificateExamination’da(Cambridgedenizaşırı
ülkeleriçinsertifikasınavı)aldığıpuanüniversiteyegirmesineyetmeyincebirkaçyılMombasaİslâmîEğitimEnstitüsü’nünerkekleryurdundahizmetliolarakçalıştı.Kenya’nınsömürgevalisiSirPhillipMitchell’inenstitüyeyaptığıziyaretteonaeşlikedenMezrûîçokparlakbirgençolarakvalinindikkatiniçekti.Valiüniversiteyegirmekiçinyükseköğretimsınavınakatılmasınıönerdi;sınavahazırlanmaküzerebirburseldeedeceğimülâkatagirmekiçinbaşşehirNairobi’yegitmesinisağladı.MülâkattabaşarılıolanMezrûî,aldığıburslaManchesterPolytechnicÜniversitesi’negirerekikiyılİngilizdiliveedebiyatıokudu,siyasetbilimivetarihderslerialdı.ArdındangirdiğisınavdabaşarılıoluncaUniversityofManchester’dasiyasetbilimidalınakabuledildi.Buradaüçyıllıkeğitimdensonra1960yılındamezunoldu.1961’deRockefellerbursukazanarakAmerika’da Columbia Üniversitesi’ndeyüksek lisansını tamamladı.Ardından,DoğuAfrika’nınköklüüniversitelerinden

1414/1993) faziletler ve ilim tahsilinedairkonularıkapsamakta,biyografilereyervermemektedir.NitekimmevcutyazmanüshalardanbirideKitâb fî ¹ale-

bi’l-£ilmbaşlığınıtaşımaktadır(Custers,
I,600-604).2. Ki tâ bü’t-Tu¼af fi’l-u½ûl 

(etTu¼afü’lmaÅzûnefîicmâ£i’lu½ûli’ş
şer£iyye,etTu¼afü’lmaÅzûneve’lcevâhi
rü’lma½ûne).İkicüzolupfıkıhusulüvekelâmlailgiliçeşitlikonularıiçerir.Velâyetveberâet,emirvenehiy,Allah’ınkelâmı,imanveküfür,ilimvecehalet,nübüvvetverisâlet,âhiret,cehennem,kader,Allah’ınisimlerivesıfatları,imâmet,cumanamazı,ismet,Vehbiyyeİbâzîleri’nindiğerİbâzîgruplarıylaihtilâfettiğimeseleler,tövbe,farzlar,hicret,mürted,cevhervearaz,Allah’ınvahdâniyeti,teşbihinreddi,Mezâtî’ninictihadusulü,onunreyleçözümekavuşturduğuçeşitlifıkhîproblemler,Kaderiyye,Mürcie,SufriyyeveHaşviyyegibimezheplereyöneliktartışmalarbukonulararasındadır.Eserinnüshalarıgünümüzeulaşmıştır(Mezâtî’nineserlerive
yazmanüshalarıhakkındagenişbilgiiçin
bk.Custers,I,600-607).Berrâdî,Mezâtî’ninKi tâ bü’l-Fe ²âßil ve’t-ter³¢b fi’l-Åayradlıbireserindensözetmeklebirliktemuhtevasıylailgilibilgivermemektedir
(Risâle,II,294).

BİBLİYOGRAFYA:EbûZekeriyyâelVercelânî,esSîreveaÅbârü’l
eßimme(nşr.AbdurrahmanEyyûb), Tu nus 1405/ 

1985, I, 269-277; II, 283-385; Dercînî,ªabašå
tü’lmeşâßiÅbi’lMa³rib(nşr.İbrâhimTallây), 
Beyrut,ts.(Dârü’l-fikri’l-Arabî), II, 425-429; Berrâdî,Risâlefî×ikrikütübi’lİbâ²ıyye(nşr.Ammâr
Tâlibî,Ârâßü’lƒavârici’lkelâmiyyeiçinde), Ce-

za yir 1398/1978, II, 294; Şemmâhî,Kitâbü’sSi
yer(nşr.M.Hasan),Beyrut2009,II,603-605;III,
871, 926, 1082; Brockelmann,GALSuppl.,III, 
1218; AliYahyâMuammer,elİbâ²ıyyefîmevki
bi’ttârîÅ:elİbâ²ıyyefîTûnis,Beyrut1385/1966,
s. 127-141; Mahfûz,Terâcimü’lmüßellifîn,IV,
317; HasanHüsnîAbdülvehhâb,Kitâbü’l£Ömr
fi’lmu½annefât ve’lmüßellifîne’tTûnisiyyîn
(nşr.Muhammedel-Arûsîel-Matvî–Beşîrel-Bek-
kûş),Beyrut1990,s.959-960;Muhammedb.MûsâBâbâammîv.dğr.,Mu£cemüa£lâmi’lİbâ
²ıyye:Æısmü’lMa³rib,Gar dâ ye 1420/1999, III, 

444-448; T.Lewicki,elMüßerriÅûne’lİbâ²ıyyûn
fîİfrîšıyye’şŞimâliyye(trc.MâhirCerrâr–Rîmâ
Cer râr),Beyrut2000,s.109-113;a.mlf.,“al-Ma-

zå t¢”,EI°(İng.),VI,948-949;AmrHalîfeenNâmî, 
Dirâsât£ani’lİbâ²ıyye(trc.MîhâîlHûrî,nşr.M.
SâlihNâsır–MustafaSâlihBâcû),Beyrut2001,s.
144-145, 222-224; a.mlf.,“A Des crip ti on of New 

Ibå Š¢ Ma nus cripts from North Af ri ca”,JSS,XV/1
(1970), s. 63-87; P.Cuperly,MedÅalilâdirâse
ti’lİbâ²ıyyeve£aš¢detih(trc.Ammârel-Cilâsî), 
Tu nus 2003, s. 30-31; M.H.Custers,Bîbliyû³
râfya’lİbâ²ıyye(trc.MûhamedÜmâdî–Hadîce
Ke rîr), Mas kat 1433/2012, I, 412-413, 600-607; Muh.BenCheneb,“Me zâ tî”,İA,VIII,201.
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sebütünönemlidergilerde300’denfazlamakaleyayımladı.Oxford,Cambridge,Harvard,JawaharlalUniversity,NewDelhi,UniversityofSingapore,InternationalIslamicUniversityofMalaysia,UniversityofLondon,AnkaraÜniversitesi,FatihÜniversitesi,UniversityofLagos,UniversityofNairobi,Stanford,Yale,UniversityofCaliforniagibiüniversitelerinyeraldığıdünyanınpekçoküniversitesindedersverdi.EnuzunsüreligörevleriniAfrikaveAfroAmerikaçalışmalarıprofesörüolarakUniversityofMichigan,CornellUniversityveBinghamtonUniversity’deyaptı;BinghamtonUniversity’denvefatındansadecebirayönce1Eylül2014tarihindeayrıldı.ÇoksayıdaüniversitedenfahrîdoktoraunvanlarınadasahipolanMezrûî,BirleşmişMilletler,AfrikaBirliği,DünyaBankasıgibikurumlardadanışmanlıkyapmış,hattabirzamanlarBirleşmişMilletlergenelsekreterliğiiçinadısöylenirolmuştur.Mezrûîhiçbirtartışmadankaçınmamış,birçokhassaskonudamuhalifpozisyonalaraktartışmalarındahadakızışmasınayolaçmıştır.Meselâİsrail’inFilistin’ekarşıpolitikalarındaateşlibirİsrailmuhalifiolaraküçüncüdünyanınvemüslümanülkelerindışarıdanbirmüdahaleolmadankendigeleceklerinibelirlemehaklarınısavunmuştur.Eleştirileriniherzamangerçekverileredayandırmış,ideolojiktaassuplarınezelîdüşmanıolmuştur.ÇokçeşitliyerlerdenkonuşmatekliflerialanMezrûî1970’lerinsonlarındaBBCReithLectureserisindekonuşmalaryapmış,ardındanTheAfricansadıylameşhurolantelevizyonprogramınagelmiştir.
Eser le ri.Mezrûî’ninçoğunluğumakalederlemelerindenmeydanagelenönemlieserlerindenbirkısmışunlardır:To wards 

a Pax Af ri ca na (doktorateziningözden
geçirilerek yayımlanmış şeklidir), The 

Po li ti cal So ci ology of the Eng lish Lan-

guage, The Tri al of Chris top her Okig bo,

Af ri ca’s In ter na ti onal Re la ti ons, Po li-

ti cal Va lu es and the Edu ca ted Class 

in Af ri ca, The Po li ti cal Cul tu re of Lan-

gu age: Swa hi li, So ci ety, and the Sta te, 

A World Fe de ra ti on of Cul tu res: An 

Af ri can Pers pec ti ve, Cul tu ral For ces in 

World Po li tics, Is lam: Bet we en Glo ba-

li za ti on and Co un ter Ter ro rism.

BİBLİYOGRAFYA:AliA.Mazrui,Afrikalılar:ÜçFarklıKültürel
Miras(trc.YusufKaplan),İstanbul1992;a.mlf., 
ThePowerofBabel:LanguageandGovernance
intheAfricanExperience,Ox ford 1998; a.mlf.–M.Tidy,NationalismandNewStatesinAfrica:
FromAbout1935tothePresent,Lon don 1987; a.mlf.–AlaminM.Mazrui,SwahiliStateandSo

eleştirdiği“Tanzaphilia”başlıklımakalesidebudergideçıktı.BufikirleriAfrika’nınkendikendiniköleleştirmesinegidenyololarakgörenMezrûî,“NkrumahtheLeninistCzar”başlıklımakalesindeGana’nınkurucusuKwameNkrumah’nınotoriterpolitikalarınınönüalınamazbirdiktatörlüğedoğrugittiğinedairkaygılarınıdilegetirdi.Mezrûîsadeceyazılarıylasiyasîtartışmalarınhalkaaçılmasınısağlamaklakalmadı,aynızamandahalkileiçiçeAfrika’nınöncühalkaydınıolaraktanındı.DünyaçapındaeniyikonuşanentelektüellerdenbiriolarakkabuledilenMezrûî,JamesBaldwin,RichardFalkgibiaydınlarvesiyasetçilerleaynıkategoridedeğerlendirildi.NitekimçoğuzamanonunhitabetiylebüyülenenRichardFalk,Mezrûî’yişöyleövmektedir:“Harikahitabetkabiliyeti,öğreticimukabeleleriveengindüşüncedünyasınınyanısıraAlibenimiçingecegeçsaatlerekadarsüren,derinkonulardasohbetlerettiğimizbirdostolarakhâlâcanlı...Onunyeteneğinivehayalgücünükarşılaştırmamgerekirseaklımabirtek,kendisindedeAliMezrûî’dekibüyüleyiciaklîvekalbînitelikleritakdiredebildiğimJamesBaldwingeliyor.Onunlailgilibendekienönemlihâtıra,Ali’yidinlerkensadeceAfrika’daotoriteolanbirismideğilaynızamandainsanlığınevrenselsesinidinlemekteolduğumufarketmemdir.”KenyalıromancıveentelektüelNgugiwaThiong’oisekonuşmalarınıbinlercekişinindinlemesindendolayıMezrûî’yi“akademikbirrockyıldızı”diyetanımlar.Çeşitli dallarda yazılar kaleme alanMezrûîözelliklegençlikyıllarındadoymazbiriştahlakitapokudu,böyleceAfrika’yıdünyanıngerikalanına,dünyayıdaAfrika’yabağlamışoldu.Afrikabirliği,uluslararasıdiplomasi,ırkveırklararasıilişkiler,doğayadairmeseleler,cinsiyeteşitliğiveİslâmcıaşırıgruplarınyükselişigibihemenherkonudamakaleleryazdı.Enönemligördüğümeseleiseküreseldüzeydeilişkilerinbelirlenmesindekültürünmerkezîrolününgözardıedilmesidir.SamuelHuntington’ın“medeniyetlerçatışması”teziniortayaatmasındançoköncekültürelfayhatlarınınsiyasalfayhatlarınadönüştüğünüilerisürerekkültürüuluslararasıdiplomasininmerkezinekoyanilksiyasetbilimciveuluslararasıilişkilerteorisyenioldu.BudüşüncelerleBinghamtonÜniversitesi’ndeAlbertSchweitzerkürsüsübaşkanlığıyaptığısıradaInstituteofGlobalCulturalStudies’ikurdu.Mezrûî,otuzdanfazlakitabınyanısıraAfrikavedünyasiyasetinedairneredey

ciety:ThePoliticalEconomyofanAfricanLan
guage,Na iro bi 1995; AbdallahSalehFarsy,Imam
ShafinaWanavyuoniwaAfrikayaMashariki,
Zan zi bar 1947; AhmedIdhaSalim,TheSwahili
SpeakingCommunitiesofKenya’sCoast,1895
1965,Na iro bi 1973; D.Frank,“ProducingAliA.
Mazrui’sTVSeries,TheAfricans:ATripleHeri
ta ge”,TheGlobalAfrican:APortraitofAliA.
Mazrui(ed.OmariH.Kokole), Tren ton 1998, s. 

297-307; SeifudienAdem,ParadigmLost,Para
digmRegained:TheWorldviewofAliA.Maz
rui,New York 2002; “HowAliMazrui,theGlobal
Ken yan, Char ted my path”,NgugiwaThiong’o’
theSundayNation,Nairobi15October2014;İb
rahimOruko,Kenya:TributetoProfAliMazrui:
OneoftheWorld’smostInfluentialScholars,
http://al laf ri ca.com/sto ri es/201410141203.html 

(11.03.2015).
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19Şubat1916’daMısır’ınüstdüzeybürokratvearistokratlarınınyetiştiğiköklübiraileninçocuğuolarakKahire’dedoğdu.BabasıKahireÜniversitesi’ninDârülulûmFakültesidekanlarındanAliHüsnüBey,annesieskinâzırlardanMehmedSâkıbPaşa’nınkızıFatmaHanım’dır.DedesiSâkıbPaşa’nın Şobra semtindeki konağındaAvusturyalıbirmürebbiyeningözetimindeyetişenHüseyinMücîbçokerkenyaştaFransızcaöğrendi.Çocukluğundanitibarenşiirleilgilendi.İlköğretimsırasındaAhmedŞevk¢,MustafaSâdıkerRâfiîveCibrânHalîlCibrân’ıneserleriniokumayabaşladı.Buaradaözelhocalardaneğitimaldı.Ondörtyaşınageldiğindeİbnü’lFârız,İbnZeydûnveMütenebbîgibiArapşairlerininbirçokşiiriniezberlemişti.OnbeşyaşındaikentaşındıklarıZemâlik’tekiSa‘diyyeSâneviyyesi’nedevamettiğiyıllardaFransızcaşiiryazabiliyordu.“SolgunBirGül”adlıilkArapçaşiirimektebindergisindeyayımlandı(1931).BuokulubitirdiktensonraEdebiyatFakültesi’ninArapçaveDoğuDilleriBölümü’negirdi
(1935).FakülteyıllarındaiyibiröğrenimgörmesininyanısıraFarsça,Türkçe,İngilizce,İtalyancaveAlmancaöğrendi.AynişemsÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeTürkçeveFarsçaasistanlığınatayinedildi.DoktorakonusuolanFuzûlîhakkındaaraştırmalaryapmakvekütüphanelerdeincelemelerdebulunmaküzere1951’degittiğiİstanbul’dabiryılkaldı.DönüşündeArapdünyasındaTürkedebiyatıhakkındailkderlitoplueserolanTârîÅu’l-ede bi’t-


