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durrahmanb.Abdürrahîmel-Muallimî, A£lâmü’l
Mek kiyyîn mi ne’lšar ni’ttâsi£ ile’lšar ni’rrâbi£ 
£aşer elhicrî,Beyrut1421/2000,I,397398;M.HayrRamazanYûsuf, Mu£ce mü’lmüßel lifîne’l
mu£â½ırîn: Ve feyât 13151424 (18972003),Ri
yad1425/2004,II,639;AbdullahSaîdez-Zehrânî, 
Eßim me tü’lMes ci di’l¥arâm ve müße××inûhu 
fi’l£ah di’sSu£ûdî,Riyad1426/2005,s.3637;Zekeriyyâb.AbdullahBîlâ, elCevâhi rü’l¼isân 
fî terâci mi’lfu²alâß ve’la£yân min esâti×e ve 
Åullân (nşr. Ab dül vehhâb İbrâhim Ebû Sü ley-
man – M. İbrâhim Ah med Ali),Mekke1427/2006,
I, 356359; Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aşlî, 
Ne¦rü’lcevâhir ve’ddü rer fî £ulemâßi’lšar ni’r
râbi£ £aşer,Beyrut1427/2006,II,1305.
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düþünür ve siyasetçi.
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SudanasıllıbiraileninçocuğuolarakMısır’ınŞarkıyevilâyetinebağlıMünyel-kamh’ınBenedfköyündedoğdu.İlkeğiti-minivehıfzınıköyündekiküttâbdata-mamladı.1927’deZekåzîk’teEzher’eöğ-renciyetiştirenliseyekaydoldu.1929’daDârülulûmFakültesi’negirdi.Burayıbitir-medenKralI.Fuâd(Ka hi re)ÜniversitesiEdebiyatFakültesiArapDiliBölümü’negeçti.1940yılındamezuniyetininardın-danaynıfakültedeArapedebiyatıvetefsirmetodunadairyenilikçifikirleriylebilinenEmînel-Hûlî’nindanışmanlığındayükseklisansderslerinedevametti.Cedelü’l-
Æurßâni’l-Kerîmadlıyükseklisanstezini
1942’detamamlayıpaynıhocanındanış-manlığındadoktoraçalışmasınabaşladı.Hûlîtarafındangeliştirilenedebîtefsirte-orisininuygulamasınıyaptığıel-Fennü’l-
ša½a½îfi’l-Æurßânadlıtezini1947Ma-yısındabitirdi.EserdeKur’ankıssalarınıedebîmetinolarakelealıpmoderntarihveedebiyateleştirisiyöntemleriyledeğer-lendirdi.Kur’an’ınhidayetrehberioluşu-navurguyapanMuhammedAbduhileKur’ankıssalarınıngüvenilirliğinisorgula-yanTâhâHüseyin’eaitfikirlerinsenteziniteliğindekiçalışmasındaKur’an’dakikıs-salarlatarihîgerçekleriortayakoymanındeğilözendirme,sakındırma,öğütvedersverme,doğruyolugöstermegibiyollarlaHz.Peygamber’intebliğiningüçlendiril-mesininhedeflendiğini,busebeplekıs-salardakiolaylarınnezaman,neredeger-çekleştiğini,hattagerçekleşipgerçekleş-mediğinisormanınanlamsızolduğunu

el-Bâšıllânî ve kitâbühü’t-Temhîd. Bâkıllânî’ninTemhîdü’l-evâßilfîtelÅî-
½i’d-delâßil adlı eseri hakkında küçükhacimlibirrisâleolupİbnKayyim’inbuesereatıflanaklettiğibazıbilgilerineser-debulunmadığınadairZâhidKevserî’niniddiasıüzerinekalemealınmıştır (Mu-

ham med Beh cet el-Baytâr’ın elKev¦erî ve 
ta£lîšåtühû ve Ab dur rah man b. Yahyâ el-
Mu al limî’nin ªalî£atü’tTenkîl ad lı ese riy-
le bir lik te, Ka hi re, ts. [Mat ba atü’l-İmâm]; 
Ka hi re 1958, 1419/1999). 4.æulümâtü
EbîReyyeemâmeEŠvâßi’s-sünneti’l-
Mu¼ammediyye.EbûReyye’ninbüyüktepkilereyolaçanEŠvâß£ale’s-sünne-
ti’n-Mu¼ammediyyeadlıkitabınared-diyedir(Ka hi re 1378/1958, 1379/1959). 5. 
el-Mušåbelebeyne’l-hüdâve’Š-Šalâl:
¥avleterhîbi’l-Kev¦erîbi-našdiTeßnî-
bih (Ka hi re 1370; nşr. Ab dul lah b. Sâ lih 
el-Me denî, Me di ne 1393/1973).

Neşir:İbnTeymiyye,Risâletü’l-ictimâ£
ve’l-iftirâšfi’l-Åalfibi’¹-¹alâš(Ka hire 

1342/1923);el-Fetva’l-¥ameviyyetü’l-
kübrâ(Mek ke 1351/1932, 1400/1980; Cid-
de 1403);Naš²ü’l-man¹ıš(Sü leyman b. 
Ab dur rah man es-Sânî ile bir lik te, Ka-
hi re 1370/1951, 1988); Osmanb.Bişr,
£Unvânü’l-mecdfîtârîÅiNecd(Mek-
ke 1349/1930);Heysemî,Mevâridü’¾-
¾amßânilâzevâßidiİbn¥ibbân(Ka hi re 

1351/1932);İbnKesîr,el-Bâ£i¦ü’l-¼a¦î¦
ilâfennimu½¹ala¼i’l-hadî¦(Mek ke 1353/ 
1934);İbnHibbân,Rav²atü’l-£ušalâßve
nüzhetü’l-fu²alâß(M. Hâmid el-Fık¢ ve 
M. Muh yid din Ab dül hamîd ile bir lik-
te, Ka hi re 1368/1949; Bey rut 1395/1975, 
1397/1977); Talî£atü’t-Tenkîl limâ fî
Teßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-ebâ¹îl(Ka hi re 

1368/1949);Zehebî,el-Kebâßir(Ka hi re 

1373/1953);Ca‘ferel-Bâkır,Risâle tü’t-
Tev¼îd(Bey rut 1376/1956);Abdurrah-manel-Muallimî,et-Tenkîllimâverede
fîteßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-ebâ¹îl(M. Nâ-
sı rüd din el-Elbânî v.dğr. ile bir lik te, I-II, 
Ka hi re 1386; Ri yad 1403/1983, 1406/1986); Münzirî,Erba£ûne¼adî¦enfi’½¹ınâ£i’l-
ma£rûf(Mek ke 1423/2002, Ebû Ab dul lah 
es-Sü lemî ile bir lik te).

BİBLİYOGRAFYA:MuhammedAbdürrezzâkHamza, elMušåbe
le bey ne’lhüdâ ve’ŠŠalâl: ¥av le Terhîbi’l
Kev¦erî binašdi Teßnîbih (nşr. Ab dul lah b. Sâlih 
el-Me denî; Ab dur rah man b. Yahyâ el-Mu al limî, 
etTenkîl bimâ fî teßnîbi’lKev¦erî mi ne’lebâ¹îl 
[nşr. M. Nâsı rüd din el-Elbânî v.dğr.] için de), Bey
rut1406/1986,neşredeningirişi,I,102107;Ab-durrahmanb.Abdüllatîfb.AbdullahÂlü’ş-Şeyh,
Meşâhîrü £ulemâßi Necd ve ³ay ri him,Riyad
1394/1973,s.514vd.;Ziriklî, elA£lâm (Fet hul-
lah),VI,203;ÖmerRızâKehhâle, elMüs ted rek, 
Beyrut1406/1985,s.680681;Abdullahb.Ab-

birliktedöndüler.ŞeyhAbdüzzâhirMes-cid-iHarâm’ınimam-hatiplikvazifesine,HamzadaMescid-iHarâm’damüderrislikgörevinegetirildi.
1927’deMedine’deMescid-iNebevî’ninhatipliği,sabahnamazı imamlığı,mü-derrislikveMekke’deverilenderslerimu-rakabeheyetivekilliğigörevlerinetayinedilenHamzaertesiyıltekrarMekke’deMescid-iHarâm’ınhocalığınagetirildi;bu-radakidershalkasındaØa¼î¼-iBuÅârîvetefsirokuttu.Aynıyılaçılanel-Ma‘hedü’s-Suûdî’detefsir,hadisvehadisusulüders-lerideverdi.İkiyılsonraburadakidersle-ribırakaraksadeceMescid-iHarâm’dakiderslerinedevametti.Busıradaverdiğiderslerarasındamatematikveastronomigibifenbilimleridevardı.Astronomiyeduyduğuilgidendolayı,ramazanorucuvehacgibiibadetvakitlerinitayinetmekiçinramazanhilâlinigözetlemekmaksadıylaEbûkubeysdağınabirrasathânekurmagirişimindebulunduysadagirişimisonuç-suzkaldı.ŞeyhAbdüzzâhirvebirgrupha-disehliylebirlikte1935’tedârülhadisinikurduveburadadersverdi.ŞeyhAbdüz-zâhir’in1950’devefatındansonraHarem-işerîf’tekiderslerininyanısıradârülhadisinbaşkanlıkgörevinideyürütmeyebaşla-dı.AynıyılHarem-işerîf’inimamlıkgö-revinetayinedildiveertesiyılemekliyeayrıldı.1953’teRiyad’daaçılanel-Ma‘he-dü’l-ilmî’debir yıl süreylehadis,hadisusulüvetefsirokuttuktansonraMek-ke’yedöndü,tedrîsfaaliyetlerineburadadevametti.TalebeleriarasındaAhmedAbdülgafûrAttâr,Hamedel-Câsir,İsmâilb.Muhammedel-Ensârî,MuhammedYâsînel-Fâdânî,EbûTürâbez-Zâhirîgibişahsiyetleranılır.1968yılısonlarınakadaröğretimfaaliyetleriyledârülhadisinbaş-kanlığınısürdürdü.7Nisan1972tarihindevefatettiveCennetülmuallâ’dadefnedildi

(elMušåbe le, nşr. Ab dul lah b. Sâlih el-
Me de nî, neş re de nin gi ri şi, I, 106).Zeke-riyyâb.AbdullahBîlâ11Şubat1972’deöldüğünükaydeder(elCevâhi ru’l¼isân, 
I, 359).Muhammedb.AhmedSeyyidAh-med,eş-ŞeyÅel-£Allâmeel-Mu¼addi¦
Mu¼ammedb.£Abdirrezzâk¥amza
min kibâri £ulemâßi’l-¥aremeyni’ş-
şerîfeynadıylabireserkalemealmıştır
(Cid de 1425).

Eser le ri. Te lif. 1.eş-Şevâhidve’n-nu-
½û½min“Kitâbi’l-A³lâl”£alâmâfîhi
minzey³inveküfrinveŠalâl.Abdul-lahel-Kasîmî’ninHa×îhiye’l-a³lâladlıeserinereddiyedir(Ka hi re 1367/1948). 2. 
Risâletü’½-½alât:Evšåtühâ,keyfiyyetü-
hâ,envâ£uhâ(Ka hi re 1370). 3.el-İmâm
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deKur’an’lailgilitezyönetmesivedersvermesiyasaklandı.ArdındanHalefullah,yineHûlî’ninyönetimindehazırladığıØâ-
¼ibü’l-E³ånîEbü’l-Ferecel-İ½fahânî adlıyenidoktorateziyle1953’tedoktorunvanınıaldı.Dârü’l-muallimîn’densonraMa‘hedü’d-dirâsâti’l-Arabiyye’degörevlendirilenHa-lefullah,MısırKültürBakanlığımüsteşar-lığındanemekliyeayrıldıktansonraArapSosyalistBirliğimensubuMarksist-mil-liyetçi,sosyaldemokratveaydınlanma-cıİslâmcılar’labirlikteUlusalİlericiBirlikPartisi’ninkurucularıarasındayeraldı.İkidefagenelbaşkanyardımcılığınıyaptığıpartiadınapropagandaamaçlıkonferans-larverdi,siyasetveprogramınınoluşma-sındaaktifroloynadı.Partiyleorganikba ğıbulunanel-Ahâlîyayınevinineditörlüğüileel-Yaša¾atü’l-£Arabiyyedergisininyazıişlerimüdürlüğünüüstlendi.AyrıcamerkeziRabat’tabulunanArapKültürüMillîMeclisi’ninbaşkanyardımcılığınıvebuteşkilâttarafındançıkarılanaylıkel-
Va¼dedergisinineditörlüğünüyaptı.Fi-kirlerisebebiyle1981’deyaklaşıkdörtayhapisyattı,ayrıcabirsüredergivegaze-telerdeyazıyazmasıyasaklandı.1956’daMısırYüksekÖğretimKurumu’ndaçalışanSâmiyeMuhammedZekîileevlenenHale-fullah6Haziran1997’deKahire’deöldüveSalâhSâlimMezarlığı’ndadefnedildi.VasiyetiuyarıncakütüphanesiZekåzîkÜniversitesiEdebiyatFakültesi’nebağış-lanmıştır.HalefullahyazılarındadinîbirsöylemkullanmışvemuhtemelendöneminMı-sır’ındadinsizlikolarakalgılananlaiklikkavramınayervermemişsedefikirlerila iktezlerleuyumludur.Hattalaikliğindinîesaslarınıoluşturmayaçalıştığı(Ka ra taş, 
s. 72),materyalizmireddettiğiniaçıkçabelirtmesinerağmen(a.g.e., s. 63)sonderecemaddecibirbakışaçısınasahipolupİslâm’ıMarksizmbaştaolmaküzereBatılıölçüleregöredeğerlendirdiğiönesürülmektedir.Halefullah’agöreİslâmi-yet’ingeldiğidönemde insanlıkhenüzbelirlibirfikrîolgunluğaulaşmadığındanKur’angenelprensiplergetirmekleye-tinmiş,dinîalanındışındatoplumatamyetkivermiş,aynısebeplepeygamberliğinHz.Muhammed’lebirliktesonbulduğunuilânetmiştir.Bunagörekanunlarınkay-nağıtoplumdur.Akaid,ibadetler,helâllerveharamlarındışındakalan,zamanavemekânabağlıolarakdeğişensiyasî,idarî,askerî,iktisadîvb.dünyevîkonulardinadamları tarafındandeğil halkın tem-silcilerininyanısırameslekmensupları-

Tartışmanıner-Ri sâ ledergisinin15Ey-lül1947tarihlisayısıyladuyulmasındansonraİhvân-ıMüslimînbaştaolmaküzereMısır’dakiİslâmcıgruplarınoluşturduğuel-İttihâdü’l-âmli’l-hey’âti’l-İslâmiyye11 Ekim1947tarihindealdığıkararlaKralFârûk,başbakan,eğitimbakanı,üniver-sitevefakülteyönetimiyleEzhermeşi-hatineHalefullahveHûlî’ninyargılanmasıçağrısındabulundu.13Ekim’detezinjüriönündesavunulabilecekyeterliliğesahipolmadığıgerekçesiyleyinereddedilmesitartışmanınbüyümesinesebepoldu.16 Ekim’dedinîkonulardadenetlemeyetkisibulunanEzherÜniversitesiveDinEnstitü-lerigenelsekreteriMahmûdEbü’l-Uyûn,EdebiyatFakültesiDekanıAbdülvehhâbAzzâm’dantartışmaylailgiliresmîaçık-lamayaparakkamuoyunuaydınlatmasınıtalepetti.Azzâm’ın20Ekim’deMahmûdEbü’l-Uyûn’agönderdiğicevabîmektupdatepkileriyatıştıramadı;aksine2Ka-sım’daEzherUlemâCephesitezhakkındaMısırbaşmüftüsünündinîbirhükümver-mesi,Hûlî’ninakademikkonumunueleal-maküzereYüksekÂlimlerTopluluğu’nunbirarayagelmesi,durumlarıaçıklıkka-zanıncayakadarHalefullah ileHûlî’ningörevlerindenuzaklaştırılmalarıçağrısın-dabulundu.AyrıcaEzherhocalarındanMuhammedeş-Şirbînî,ŞeriatFakültesiDekanıAbdullahÂmir,UsûlüddinFakül-tesi DekanıAbdülazîzHattâb veArapDiliFakültesiDekanıMuhammedEbü’n-Necâ’dan oluşan bir kurul tezin küfregötüreniddialartaşıdığını,HalefullahileHûlî’ninKur’an’adairdersvermelerininengellenmesiveyargılanmasıgerektiğinibelirtenbirfetvaçıkardı.İyiceşiddetle-nentartışmaparlamentoyaintikaletti.TezindinîaçıdanincelenmesiamacıylabiriEğitimBakanıSenhûrîPaşabaşkanlığın-daparlamentoda,diğeriüniversitedeikikomisyonkuruldu.AbdülvehhâbHallâf,ZekîHasanveMuhammedAbdülmün‘imeş-Şerkåvî’denoluşanikincikomisyonunraporundatezinKehfsûresinin13,Yûsufsûresinin111.âyetlerininzâhirineaykırıolduğuifadeedildi.SenhûrîPaşatara-fındangörüşünebaşvurulanEzherŞeyhiMahmûdŞeltûtda20Kasım1947tarihlimektubundatezindinîaçıdanyıkıcıfikir-leriçerdiğinisöyleyerekbakandanbutüraraştırmalarınengellenmesineöncülüketmesiniistedi.ParlamenterAbdülazîzSûfânî’ningirişimiylebaşlayansüreçteHalefullah’ınüniversiteyebağlı Kur’anAraştırmalarıMerkezi’ndeki araştırmagörevliliğikadrosuEğitimBakanlığı’nabağlıDârü’l-muallimîn’ealındı,Hûlî’nin

dilegetirdi.Ahkâmâyetlerindegörüldüğügibikıssalardadanesihvetedrîcîliğinsözkonusuolabileceği,vahyinilkmuhatapla-rınınkıssalarhakkındabilgisahibiolduk-ları,kıssalarınhaberdeğerininKur’an’ıni‘câzınakatkıdabulunmadığıveKur’an’damitolojikanlatımınbulunduğugibitez-lerilerisürdü.Özelliklekıssalarıntarihselverilereuygunluğunusorgulamasıserteleştirilereyolaçmıştı.Enverel-Cündîbutartışmayı,I.DünyaSavaşı’nınardındanmüslümanAraplararasındaortayaçıkanönemlitartışmalardanbiriolarakzikreder
(elMüsâcelât, s. 3; ay rı ca te zin et ki le ri için 
bk. Ka ra taş, s. 187-197).Halefullah’ındoktorateziiçinEmînel-Hûlî,AhmedEmînveAhmedeş-Şâyib’denmeydanagelenbiröndeğerlendirmehe-yetikuruldu.BunlardanHûlîtezinjüriyesunulabilecekyeterlilikteolduğunusavu-nurkendiğerikiüyeaksiyöndegörüşbil-dirdi.Ahmedeş-Şâyibsertbirdilletezieleştirdi,AhmedEmîndeHalefullah’ıngörüşlerininAliAbdürrâzık’ınel-İslâmve
u½ûlü’l-¼ükmileTâhâHüseyin’inFi’ş-
şi£ri’l-Câhilîadlıeserlerietrafındaortayaçıkanbenzerbirsorunayolaçabileceğinibelirttivetezinjüriüyelerinegönderil-medenüniversitedekiyetkililerce ince-lenmesiniteklifetti(bu öne ri nin per de 
ar ka sın da ki se bep le ri ne da ir Ha le ful lah’ın 
id di ala rı için bk. elFen nü’lša ½a ½î, s. 18-

19).Bununüzerinebirincelemeheyetioluşturuldu, ayrıcaEdebiyat FakültesiprofesörlerindenŞevk¢Dayf’tançalışma-nınbilimselyönüyleilgilibirraporyazmasıtalepedildi.GerekkomisyonungerekseDayf’ınraporlarındaAhmedeş-Şâyib’ineleştirileriyerindebulundu(Ha le ful lah’a 
gö re Şâ yib ve Dayf’ın eleş ti ri le ri nin ger çek se-
be bi, da ha ön ce Zekî el-Me hâ si nî’nin Şâ yib’in 
da nış man lı ğın da ha zır la dı ğı dok to ra te zi nin Hû lî 
ta ra fın dan red de dil me siy le ken di si nin Dayf’ın 
eser le ri ne yö nelt ti ği eleş ti ri le rin do ğur du ğu 
ki şi sel in ti kam duy gu su dur) (a.g.e., s. 19). 
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kabuledilenCedelü’l-Æurßânisimliyük-seklisanstezininaddeğişikliğiyleyayım-lanmışşekliolanveİbrahimAydıntara-fındanTürkçe’yeçevrileneserde(Hz. Mu
ham med ve Kar şıt Güç ler, İs tan bul 1992) Hz.Muhammed’inpeygamberliğiniilânettiğiortamınsosyolojikanalizininardın-danmüşrikler,münafıklarveyahudilerinteşkilettiğicepheninHz.Muhammed’inpeygamberliğinekarşıçıkmasınınaltındayatansebeplerlebumücadeledegerekHz.Peygambergerekseadıgeçengruplartarafındankullanılancedelyöntemleriin-celenmektedir.4.el-Æurßânve’d-devle
(Ka hi re 1973).ArapmilliyetçilerininBatı
(Ame ri ka ve Av ru pa)ileDoğu(Rus ya ve Çin) bloklarıarasındanasıldavranacaklarınıbilmediklerini,önemlisorunlardanbiriolanbudurumunbazımüslümandevletadamlarınınSelefîliğekayıpsiyasî,idarî,ekonomikvesosyaldüzenlemelerdeih-tiyaçduyduklarıilkelerişeriatiçerisindearamalarınayolaçtığınıilerisürenHaleful-lah,Kur’an’dadevletproblemineodaklan-dığıvebuçerçevedeCâhiliyetoplumun-dakigüçmerkezlerinin,İslâmtoplumu-nunoluşumunun,siyasîsistem,anayasamahkemesi,yasamaveyürütmeorgan-larıiledevletingörevikonularınıincelediğieserdeKur’an’ındevletyapısınınteşkilineilişkinolarakhak,adaletvetoplumuniyi-liğinigözetecekgenelprensipleriortayakoymaklayetinipzamanavemekânagöredeğişiklikarzedenayrıntılarınbelirlenme-siniinsanlarabıraktığınıilerisürmüştür.
5.el-Æurßânve’¦-¦evratü’¦-¦ešåfiyye
(Ka hi re 1974).Halefullah’ın,İslâmdün-yasındaAmerikaveyaRusya’nıntemsilettiğiilkelerçerçevesindepolitikalarüre-tilmesineitirazolarakyazdığıeserinsanîdeğerlerkonusundaKur’an’ıngetirdiğiilkelerinüstünlüğünedikkatçekmekte-dir.6.el-Æurßânvemüşkilâtü¼ayâti-
ne’l-mu£â½ıra(Ka hi re 1967; Bey rut 1982). Eserdeözgürlükler,idealyönetimbiçimi,adaletpaylaşımı,farklıdinmensupları-nınbarışiçerisindebiraradayaşaması,evlilik veeşlerinbirbiriyle ilişkileri gibigüncelproblemlereKur’ançerçevesindeçözümyollarıaranmaktadır.7. el-Üsü-
sü’l-Æurßâniyyeli’t-tešaddüm(Ka hi re 

1984).İslâmdünyasınıniçindebulundu-ğugerikalmışlıkvedonukluğuKur’an’abağlayanlaracevapolarakkalemealınaneserde,ilerlemevedeğişimleİslâmara-sındaorganikbirbağkurularakbu ikiidealinKur’an’dakitemellerielealınmak-tadır.8.MefâhîmÆurßâniyye(Kü veyt 

1984).Halefullah’ın,Kur’an’dageçenvekamuoyunuetkilemekisteyenlercesıkça

edildiğini,İslâmdevletininkurulduğusonaşamadaisegönüllülükesasıterkedilerekdevletvezenginlerinfertlerinzorunluih-tiyaçlarınıkarşılamaklamükelleftutuldu-ğunuiddiaeder.ÖğrencilikyıllarındaArapMilliyetçileriBirliği’nekatılan,Baashareketininkuru-cularındanveArapmilliyetçiliğininteo-risyenlerindenMişelEflâk’ınyakındostuolanHalefullah,Arapmilliyetçiliğininre-feransaldığıbazıkişilerleilgilibiyografiçalışmalarıyapmış,ArapbirliğifikrininvebununbirparçasıolarakMısırileLibya’nınbirleşmesiprojesininhayatageçirilmesiiçinyoğunçabasarfetmiştir.Milliyetçilikeğilimisosyalizmvelaiklikeğilimlerinenis-betledahabaskıngörülenHalefullahHz.Peygamber’inArapolduğunu,Kur’an’ınAraplar’ındiliyleindiriliponlarınTanrıta-savvurunudeğiştirdiğini,onlaraaitzamanvemekânlardan,onlartarafındanbilinenpeygamberlerdenbahsettiğini,âyetle-rinönemlibirkısmınınArapmuhatap-larınınyaşadığıolaylarlailgiliolduğunu,Arapolmayanmüslümantopluluklarındaİslâm’ınşartlarınıArapuygulamasıylayerinegetirdiklerinisavunmuş,İslâm’ınArapkarakterinevebununİslâm’ınev-renselliğiyleilişkisinevurguyapmış,dahadailerigiderekArapmilliyetçiliğiyleİslâmarasındaorganikbirbağbulunduğuteziniilerisürmüştür.Araplararasındakisiyasîbölünmüşlüğünsömürgecigüçlerinpoli-tikalarısonucundaveonlarınçıkarlarınınkorunmasıamacıylaortayaçıktığınıdüşü-nenHalefullah,bubölünmüşlüğüngide-rilipArapbirliğidüşüncesininhayatage-çirilmesinibirzorunlulukolarakgörmüş,ayrıcabununtevhidinancınındagereğiolduğunuifadeetmiştir.
Eserleri.Din veToplum. 1. el-Fen-

nü’l-ša½a½îfi’l-Æurßâni’l-Kerîm(Ka hi re 

1950-1951, 1957, 1965, 1972, 1999).Hale-fullah’ınreddedilendoktoratezinintemeliddialarıkorunarakyenidendüzenlenmişşekliolupŞabanKarataştarafındanTürk-çe’yeçevrilmiş(Kur’ân’da An la tım Sa na
tı: elFen nü’lKa sasî, An ka ra 2002),ayrıcaKarataş,Halefullah’ıneserdeilerisürdüğügörüşlerleilgilidoktoratezihazırlamış-tır(bk. bibl.). 2.Hâke×âyebni’l-İslâm
(Ka hi re 1970).İslâmvebeşerîsistemlerarasındakifarklılıklarınincelendiğieser-deİslâm’ınhayatşartlarında,kültürvedillerdekifarklılığarağmenbütünzamanvemekânlardauygulanabilecekbiresnek-liktaşıdığınadikkatçekilerekbuözelliğiy-leİslâm’ınbeşerîsistemlerdenayrıldığıvurgulanmaktadır.3.Mu¼ammedve’l-
šuva’l-mu²âdde(Ka hi re 1973). 1942’de

nıvebilimseltopluluklarıntemsilcilerinidekapsayanülü’l-emrtarafındanadalet,eşitlikvemaslahatprensipleriçerçeve-sindekararabağlanmalıdır.Halefullah,ülü’l-emrinkanunkoymayetkisininKi-tapveSünnet’teaçıkçadüzenlenmeyenalanlarlailgiliolduğunusıkçavurgulasadamaslahatprensibiçerçevesindeülü’l-emrtarafındanyapılandüzenlemelerinKitapveSünnet’inaçıkhükümlerineaykırıolmasıhalinde,-Tûfî’ninmaslahatgörü-şünedeatıftabulunarak-naslarınkoydu-ğuhükümlerinterkedilmesigerektiğiniifadeetmektedir.MedinesitedevletinebaşkanlıkyapanHz.Peygamber’indevletiyönetmeyetkisiniAllah’tandeğiltoplum-danaldığınıveİslâm’ınbelirlibirdevletsistemiöngörmediğinidüşünenHaleful-lahhilâfetmüessesesinindinîmahiyeti-ninolmadığını,sahâbeninsiyasîistikrararayışısonucuortayaçıktığını,dolayısıylamoderndönemdeyaşayanmüslümanla-rındasahâbenesligibikendişartlarınaenuygundevletsisteminibelirlemeyetkileri-ninbulunduğunu,buyenisistemdedevletbaşkanlığıiçineskidönemdearananlar-danfarklıözelliklerinşartkoşulabileceğiniilerisürmüştür.SosyalizmieleştirenhocasıHûlî’ninak-sineHalefullah,malvemülkiyetleilgiliâyetlerlesosyalizminilkeleriarasındapa-ralelliklerkuraraksosyalizminKur’an’aaykırıolmadığını,Kur’an’ınArapsosyaliz-mininfikrîzemininiteşkiledecekâyetleriçerdiğiniveHz.Peygamberdönemindesosyalistilkelerintedrîcîbirşekildehayatageçirildiğiniilerisürer.Kur’anaçısındanbakıldığındaüretimaraçlarıüzerindekimülkiyetinfertleredeğiltoplumaaitoldu-ğunu,fertlerinbuaraçlarıtoplumyararınıgözeterekişletmehakkıbulunduğunu,buşartınyerinegetirilmemesihalindetoplu-munüretimaraçlarınaelkoyupişletmeyetkisininbaşkalarınaverilebileceğiniifa-deeder.SosyalistilkelerinuygulanmasıaçısındanHz.Peygamberdöneminidörtaşamadadeğerlendirir.KapitalistyapılarıngüçlüolduğuMekkedönemindezorunluihtiyaçlarınkarşılanmasıylasınırlıiktisadîadaletinvaazvenasihatlegerçekleştiril-meyeçalışıldığını,sosyalistkavramlarınbelirginleştiğihicretitakipedenyıllardagönüllülükesasıdevametmekleberaberensarvemuhacirlerarasındamallarlası-nırlıolmayankapsamlıortaklıkilkesininhayatageçirildiğini,üçüncüaşamadabuortaklığınüretimaraçlarınıdakapsayacakşekildegenişletilerekenönemliüretimaracıolanyeryüzünün/toprağınmülki-yetinintoplumaaitolduğuilkesininilân
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org/?p=46553(15.06.2015);HâlidGazâl,“Mu ¼am
medA¼medƒalefullåh:elMa£na’ddînîve’laÅ
lâš¢li’lša½a½i’lÆurßânî”,http://www.civicegypt.
org/?p=45056(15.06.2015);Mahmûdel-Mebrûk,
“Silsiletürumûzi’lfikri’l£almâniyyi’lmu£â½ır(8): 
Mu ¼am med A¼med ƒale fullåh”,http://alrased.
net/main/articles.aspx?selected_article_no=3764
(15.06.2015).

ÿMuratSarıtaş

– —
MUHAMMED BAYRAM I

د بيرم ا�ول ) ( محمه
Ebû Abdillâh Muhammed Bayramb. Hüseyn b. Ahmed b. Muhammedb. Hüseyn b. Bayram et-Tû ni sî

(1718-1800)
TunusHanefîbaþmüftüsü.

˜ ™

1130Şevvalinde(Ey lül 1718)Tunus’tadoğdu.Türkasıllıolupailesininnisbetedil-diğiatasıBayram,İspanyollar’ınişgaletti-ğiTunusşehrinindoğusundakiHalkulvâdîKalesi’niKocaSinanPaşakumandasındaelegeçirenordudagörevalmış(981/1574), dahasonraTunus’ayerleşmiştir.Tunus’taEndülüslütarihçiveedipİbnü’l-Ebbâr’ınsoyundanbirhanımlaevlenmiş,ahfadıdakendisigibiidarîveaskerîgörevlerdebulunmuş,MuhammedBayram’ınbaba-sıHüseyin,odabaşı(öşür tah sil ci si)olarakgörevyapmıştır.AnnesiHz.Hasan’ınso-yundangelenbirşerifailesindendir.Mu-hammedBayram,TunusBeyiAliPaşa’danbaskıgörenbabasınınyönlendirmesivemuhtemelenannesininmensupbulundu-ğuulemâailesininetkisiyleilimtahsilineyöneldiveCâmiu’z-Zeytûne’deöğrenimgördü.Ebü’l-HasanAlies-Süveysî,Ahmedel-La‘lâ‘,Ebü’l-AbbasAhmedel-Mekkûdîel-Fâsî,Hüseyinel-Bârûdîel-Hanefî,Kå-sımel-Mahcûbel-Mâlikî,Muhammedb.Abdülazîzel-Mekkûdî,Ahmedeş-ŞerîfgibiâlimlerdenArapdiliveedebiyatı,hadis,ferâiz,hesap,mantık,HanefîveMâlikîfıkhı,fıkıhusulü,akaidvekelâmokudu.BaştaHanefîfıkhıolmaküzereçeşitliilimdallarındayetişti.MuhammedBayram,adınıtaşıdığıaileninilimdetanınmışilkferdiolupkendisindensonraaynıyoluiz-leyenoğluII.,torunuIII.,onunoğluIV.vebusonuncununkardeşiMustafa’nınoğluV.MuhammedBayramolarakbilin-mektedir.I. Muhammed Bayram, tahsilini ta-mamladıktansonradahagençyaştaikenBâşiyyeveUnkıyyegibimedreselerdedersvermeyebaşladı.KendisindenoğluII.Mu-hammedbaştaolmaküzereHanefîmez-hebindenHammûdeb.Mahmûd,Ham-mûdeBâkîr,Ebü’l-HasanAlieş-Şenderlî;

sınınöncüsüolaraknitelendirdiğiAliPaşaMübârekhakkındadır.
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atıfyapılankavramlarıincelediğieserikibölümdenoluşmaktadır.Birincibölüm-depeygamberlik-mülk, şeriat-hüküm,ümmet-kavim,şûrâ-velâyetü’l-emr,ege-menlik-tâbiiyettenoluşansiyasîiçeriklialtıkavramçiftielealınırkenikincibölümdeilim-mârifet,tartışma-diyalog,hak-bâtıl,helâl-haram,sorumluluk-karşılık,adalet-zulüm,emanet-hıyanettenmeydanage-lentoplumsaliçeriklikavramçiftleriince-lenmektedir.9.£Urûbetü’l-İslâm(Ra bat 
1990).Halefullah’ıneditörlüğünüyaptığı
el-Va¼dedergisiniçıkaranel-Meclisü’l-kavmîli’s-sekåfeti’l-ArabiyyetarafındanbasılaneseryazarınArapmilliyetçiliğineilişkingörüşleriniiçermektedir.

Dil ve Edebiyat. 1. Øâ¼ibü’l-E³ånî
Ebü’l-Ferecel-İ½fahânî(Ka hi re 1953, 
1962).Birincidoktoraçalışmasınınred-dedilmesiüzerineHalefullah’ınhazırladığıikincidoktoratezidir.Eserdeİsfahânî’ninhayatı,dönemi,ilimvesiyasetçevreleriyleilişkileri,hadis,edebiyatvetarihbaştaol-maküzereİslâmdüşüncegeleneğindekiyeri incelenmektedir.2.A¼medFâris
eş-Şidyâšveârâßühü’l-lu³aviyyeve’l-
edebiyye (Ka hi re 1955). Halefullah’ın
1955yılındaKahireÜniversitesi’ndenuzak-laştırılmasınınardındangörevlendirildiği,YüksekArapAraştırmalarıEnstitüsüEde-biyatveDilAraştırmalarıBölümüöğren-cilerineverdiğikonferanslardizisininbirarayagetirilmesiylemeydanagelmiştir.3. 
Dirâsâtfi’l-mektebeti’l-£Arabiyye(Ka-

hi re 1958).Müellifin1958’de,TemelEği-timMerkezi’ndekiokumayazmasefer-berliğiprogramıkapsamındaüstlendiği,Arapkütüphaneciliğinintarihiyleilgilidersiçinhazırladığıbukitapta,kütüphaneciliktarihiveArapkütüphaneciliğihakkındabilgiverildiktensonraçeşitlialanlaraaittemeleserlertanıtılmaktadır.
Bi yog ra fi. 1.el-Kevâkibî¼ayâtühûve

â¦âruh(Ka hi re 1956).EserdeOsmanlıvehilâfetkarşıtıreformcugörüşleriylebili-nen,fikirleribilhassaXX.yüzyılınikinciya-rısındansonraArapmilliyetçileriarasındarağbetgörengazeteciveyazarAbdur-rahmanel-Kevâkibîelealınmaktadır.2. 
£AbdullåhNedîmvemü×ekkirâtühü’s-
si yâ siy ye (Ka hi re 1956).Mısırlılar’ınbirlikolupOsmanlılar,Fransızlarveİngilizler’inmüdahalelerinekarşıkoymalarını,ülke-desosyalvesiyasalreformlaryapılmasınısavunanbuçalışmanınbirincibölümün-deAbdullahNedîm’inhayatıelealınırkenikincibölümdeonunolaylaradairtuttuğunotlar,bazıkonuşmavemakaleleriyeralmaktadır.3.£AlîMübârekveâ¦âruh
(Ka hi re 1958).Halefullah’ınAraprönesan-


