birliktedöndüler.ŞeyhAbdüzzâhirMescid-iHarâm’ınimam-hatiplikvazifesine,
HamzadaMescid-iHarâm’damüderrislik
görevinegetirildi.
1927’deMedine’deMescid-iNebevî’nin
hatipliği, sabah namazı imamlığı, müderrislikveMekke’deverilenderslerimurakabeheyetivekilliğigörevlerinetayin
edilenHamzaertesiyıltekrarMekke’de
Mescid-iHarâm’ınhocalığınagetirildi;buradakidershalkasındaØa¼î¼-iBuÅârîve
tefsirokuttu.Aynıyılaçılanel-Ma‘hedü’sSuûdî’detefsir,hadisvehadisusulüderslerideverdi.İkiyılsonraburadakidersleribırakaraksadeceMescid-iHarâm’daki
derslerinedevametti.Busıradaverdiği
derslerarasındamatematikveastronomi
gibifenbilimleridevardı.Astronomiye
duyduğuilgidendolayı,ramazanorucuve
hacgibiibadetvakitlerinitayinetmekiçin
ramazanhilâlinigözetlemekmaksadıyla
Ebûkubeysdağınabirrasathânekurma
girişimindebulunduysadagirişimisonuçsuzkaldı.ŞeyhAbdüzzâhirvebirgruphadisehliylebirlikte 1935’tedârülhadisini
kurduveburadadersverdi.ŞeyhAbdüzzâhir’in1950’devefatındansonraHarem-i
şerîf’tekiderslerininyanısıradârülhadisin
başkanlıkgörevinideyürütmeyebaşladı.AynıyılHarem-işerîf’inimamlıkgörevinetayinedildiveertesiyılemekliye
ayrıldı. 1953’teRiyad’daaçılanel-Ma‘hedü’l-ilmî’de bir yıl süreyle hadis, hadis
usulüvetefsirokuttuktansonraMekke’yedöndü,tedrîsfaaliyetlerineburada
devametti.TalebeleriarasındaAhmed
AbdülgafûrAttâr,Hamedel-Câsir,İsmâil
b. Muhammed el-Ensârî, Muhammed
Yâsînel-Fâdânî,EbûTürâbez-Zâhirîgibi
şahsiyetleranılır.1968yılısonlarınakadar
öğretimfaaliyetleriyledârülhadisinbaşkanlığınısürdürdü.7Nisan1972tarihinde
vefatettiveCennetülmuallâ’dadefnedildi
(elMušåbele, nşr. Abdullah b. Sâlih elMedenî, neşredenin girişi, I, 106).Zekeriyyâb.AbdullahBîlâ 11Şubat 1972’de
öldüğünükaydeder (elCevâhiru’l¼isân,
I, 359).Muhammedb.AhmedSeyyidAhmed,eş-ŞeyÅel-£Allâmeel-Mu¼addi¦
Mu¼ammedb.£Abdirrezzâk¥amza
min kibâri £ulemâßi’l-¥aremeyni’şşerîfeynadıylabireserkalemealmıştır
(Cidde 1425).
Eserleri. Telif. 1.eş-Şevâhidve’n-nu½û½min“Kitâbi’l-A³lâl”£alâmâfîhi
minzey³inveküfrinveŠalâl.Abdullahel-Kasîmî’ninHa×îhiye’l-a³lâladlı
eserinereddiyedir (Kahire 1367/1948). 2.
Risâletü’½-½alât:Evšåtühâ,keyfiyyetühâ,envâ£uhâ(Kahire 1370). 3.el-İmâm
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el-Bâšıllânî ve kitâbühü’t-Temhîd.
Bâkıllânî’ninTemhîdü’l-evâßilfîtelÅî½i’d-delâßil adlı eseri hakkında küçük
hacimlibirrisâleolupİbnKayyim’inbu
esereatıflanaklettiğibazıbilgilerineserdebulunmadığınadairZâhidKevserî’nin
iddiası üzerine kaleme alınmıştır (Muhammed Behcet el-Baytâr’ın elKev¦erî ve
ta£lîšåtühû ve Abdurrahman b. Yahyâ elMuallimî’nin ªalî£atü’tTenkîl adlı eseriyle birlikte, Kahire, ts. [Matbaatü’l-İmâm];
Kahire 1958, 1419/1999). 4. æulümâtü
EbîReyyeemâmeEŠvâßi’s-sünneti’lMu¼ammediyye.EbûReyye’ninbüyük
tepkilereyolaçanEŠvâß£ale’s-sünneti’n-Mu¼ammediyyeadlıkitabınareddiyedir (Kahire 1378/1958, 1379/1959). 5.
el-Mušåbelebeyne’l-hüdâve’Š-Šalâl:
¥avleterhîbi’l-Kev¦erîbi-našdiTeßnîbih (Kahire 1370; nşr. Abdullah b. Sâlih
el-Medenî, Medine 1393/1973).

durrahmanb.Abdürrahîmel-Muallimî, A£lâmü’l
Mekkiyyîn mine’lšarni’ttâsi£ ile’lšarni’rrâbi£
£aşer elhicrî,Beyrut1421/2000,I,397398;M.
HayrRamazanYûsuf, Mu£cemü’lmüßellifîne’l
mu£â½ırîn: Vefeyât 13151424 (18972003),Ri
yad1425/2004,II,639;AbdullahSaîdez-Zehrânî,
Eßimmetü’lMescidi’l¥arâm ve müße××inûhu
fi’l£ahdi’sSu£ûdî,Riyad1426/2005,s.3637;
Zekeriyyâb.AbdullahBîlâ, elCevâhirü’l¼isân
fî terâcimi’lfu²alâß ve’la£yân min esâti×e ve
Åullân (nşr. Abdülvehhâb İbrâhim Ebû Süleyman – M. İbrâhim Ahmed Ali),Mekke1427/2006,
I, 356359; Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aşlî,
Ne¦rü’lcevâhir ve’ddürer fî £ulemâßi’lšarni’r
râbi£ £aşer,Beyrut1427/2006,II,1305.

ÿMustafaGenç

–

(1916-1997)

Neşir:İbnTeymiyye,Risâletü’l-ictimâ£

ve’l-iftirâšfi’l-Åalfibi’¹-¹alâš (Kahire
1342/1923);el-Fetva’l-¥ameviyyetü’lkübrâ(Mekke 1351/1932, 1400/1980; Cidde 1403);Naš²ü’l-man¹ıš (Süleyman b.
Abdurrahman es-Sânî ile birlikte, Kahire 1370/1951, 1988); Osman b. Bişr,
£Unvânü’l-mecdfîtârîÅiNecd (Mekke 1349/1930); Heysemî, Mevâridü’¾¾amßânilâzevâßidiİbn¥ibbân(Kahire
1351/1932);İbnKesîr,el-Bâ£i¦ü’l-¼a¦î¦
ilâfennimu½¹ala¼i’l-hadî¦(Mekke 1353/
1934);İbnHibbân,Rav²atü’l-£ušalâßve
nüzhetü’l-fu²alâß (M. Hâmid el-Fık¢ ve
M. Muhyiddin Abdülhamîd ile birlikte, Kahire 1368/1949; Beyrut 1395/1975,
1397/1977); Talî£atü’t-Tenkîl limâ fî
Teßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-ebâ¹îl (Kahire
1368/1949);Zehebî,el-Kebâßir (Kahire
1373/1953);Ca‘ferel-Bâkır,Risâletü’tTev¼îd (Beyrut 1376/1956);Abdurrahmanel-Muallimî,et-Tenkîllimâverede
fîteßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-ebâ¹îl(M. Nâsırüddin el-Elbânî v.dğr. ile birlikte, I-II,
Kahire 1386; Riyad 1403/1983, 1406/1986);
Münzirî,Erba£ûne¼adî¦enfi’½¹ınâ£i’lma£rûf(Mekke 1423/2002, Ebû Abdullah
es-Sülemî ile birlikte).

BİBLİYOGRAFYA:
MuhammedAbdürrezzâkHamza, elMušåbe
le beyne’lhüdâ ve’ŠŠalâl: ¥avle Terhîbi’l
Kev¦erî binašdi Teßnîbih (nşr. Abdullah b. Sâlih
el-Medenî; Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimî,
etTenkîl bimâ fî teßnîbi’lKev¦erî mine’lebâ¹îl
[nşr. M. Nâsırüddin el-Elbânî v.dğr.] içinde), Bey
rut1406/1986,neşredeningirişi,I,102107;Abdurrahmanb.Abdüllatîfb.AbdullahÂlü’ş-Şeyh,
Meşâhîrü £ulemâßi Necd ve ³ayrihim, Riyad
1394/1973,s.514vd.; Ziriklî, elA£lâm (Fethullah),VI,203; ÖmerRızâKehhâle, elMüstedrek,
Beyrut1406/1985,s.680681; Abdullahb.Ab-
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Kur’ankýssalarýnailiþkin
teorisiyletanýnanMýsýrlýedebiyatçý,
düþünür ve siyasetçi.

™

Sudanasıllıbiraileninçocuğuolarak
Mısır’ınŞarkıyevilâyetinebağlıMünyelkamh’ınBenedfköyündedoğdu.İlkeğitiminivehıfzınıköyündekiküttâbdatamamladı.1927’deZekåzîk’teEzher’eöğrenciyetiştirenliseyekaydoldu. 1929’da
DârülulûmFakültesi’negirdi.BurayıbitirmedenKralI.Fuâd (Kahire)Üniversitesi
EdebiyatFakültesiArapDiliBölümü’ne
geçti. 1940yılındamezuniyetininardındanaynıfakültedeArapedebiyatıvetefsir
metodunadairyenilikçifikirleriylebilinen
Emînel-Hûlî’nindanışmanlığındayüksek
lisansderslerinedevametti.Cedelü’lÆurßâni’l-Kerîmadlıyükseklisanstezini
1942’detamamlayıpaynıhocanındanışmanlığındadoktoraçalışmasınabaşladı.
Hûlîtarafındangeliştirilenedebîtefsirteorisininuygulamasınıyaptığıel-Fennü’lša½a½îfi’l-Æurßânadlıtezini 1947Mayısındabitirdi.EserdeKur’ankıssalarını
edebîmetinolarakelealıpmoderntarih
veedebiyateleştirisiyöntemleriyledeğerlendirdi.Kur’an’ınhidayetrehberioluşunavurguyapanMuhammedAbduhile
Kur’ankıssalarınıngüvenilirliğinisorgulayanTâhâHüseyin’eaitfikirlerinsentezi
niteliğindekiçalışmasındaKur’an’dakikıssalarlatarihîgerçekleriortayakoymanın
değilözendirme,sakındırma,öğütveders
verme,doğruyolugöstermegibiyollarla
Hz.Peygamber’intebliğiningüçlendirilmesininhedeflendiğini,busebeplekıssalardakiolaylarınnezaman,neredegerçekleştiğini,hattagerçekleşipgerçekleşmediğinisormanınanlamsızolduğunu
293

MUHAMMED AHMED HALEFULLAH

Muhammed
Ahmed
Halefullah

dilegetirdi.Ahkâmâyetlerindegörüldüğü
gibikıssalardadanesihvetedrîcîliğinsöz
konusuolabileceği,vahyinilkmuhataplarınınkıssalarhakkındabilgisahibioldukları,kıssalarınhaberdeğerininKur’an’ın
i‘câzınakatkıdabulunmadığıveKur’an’da
mitolojikanlatımınbulunduğugibitezlerilerisürdü.Özelliklekıssalarıntarihsel
verilereuygunluğunusorgulamasısert
eleştirilereyolaçmıştı.Enverel-Cündîbu
tartışmayı,I.DünyaSavaşı’nınardından
müslümanAraplararasındaortayaçıkan
önemlitartışmalardanbiriolarakzikreder
(elMüsâcelât, s. 3; ayrıca tezin etkileri için
bk. Karataş, s. 187-197).
Halefullah’ındoktorateziiçinEmînelHûlî,AhmedEmînveAhmedeş-Şâyib’den
meydanagelenbiröndeğerlendirmeheyetikuruldu.BunlardanHûlîtezinjüriye
sunulabilecekyeterlilikteolduğunusavunurkendiğerikiüyeaksiyöndegörüşbildirdi.Ahmedeş-Şâyibsertbirdilletezi
eleştirdi,AhmedEmîndeHalefullah’ın
görüşlerininAliAbdürrâzık’ınel-İslâmve
u½ûlü’l-¼ükmileTâhâHüseyin’inFi’şşi£ri’l-Câhilîadlıeserlerietrafındaortaya
çıkanbenzerbirsorunayolaçabileceğini
belirttivetezinjüriüyelerinegönderilmedenüniversitedekiyetkililerceincelenmesiniteklifetti (bu önerinin perde
arkasındaki sebeplerine dair Halefullah’ın
iddiaları için bk. elFennü’lša½a½î, s. 1819).Bununüzerinebirincelemeheyeti
oluşturuldu, ayrıca Edebiyat Fakültesi
profesörlerindenŞevk¢Dayf’tançalışmanınbilimselyönüyleilgilibirraporyazması
talepedildi.Gerekkomisyonungerekse
Dayf’ınraporlarındaAhmedeş-Şâyib’in
eleştirileriyerindebulundu (Halefullah’a
göre Şâyib ve Dayf’ın eleştirilerinin gerçek sebebi, daha önce Zekî el-Mehâsinî’nin Şâyib’in
danışmanlığında hazırladığı doktora tezinin Hûlî
tarafından reddedilmesiyle kendisinin Dayf’ın
eserlerine yönelttiği eleştirilerin doğurduğu
kişisel intikam duygusudur) (a.g.e., s. 19).
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Tartışmanıner-Risâledergisinin 15Eylül 1947tarihlisayısıyladuyulmasından
sonraİhvân-ıMüslimînbaştaolmaküzere
Mısır’dakiİslâmcıgruplarınoluşturduğu
el-İttihâdü’l-âmli’l-hey’âti’l-İslâmiyye 11
Ekim 1947tarihindealdığıkararlaKral
Fârûk,başbakan,eğitimbakanı,üniversitevefakülteyönetimiyleEzhermeşihatineHalefullahveHûlî’ninyargılanması
çağrısındabulundu.13Ekim’detezinjüri
önündesavunulabilecekyeterliliğesahip
olmadığıgerekçesiyleyinereddedilmesi
tartışmanınbüyümesinesebepoldu. 16
Ekim’dedinîkonulardadenetlemeyetkisi
bulunanEzherÜniversitesiveDinEnstitülerigenelsekreteriMahmûdEbü’l-Uyûn,
EdebiyatFakültesiDekanıAbdülvehhâb
Azzâm’dantartışmaylailgiliresmîaçıklamayaparakkamuoyunuaydınlatmasını
talepetti.Azzâm’ın20Ekim’deMahmûd
Ebü’l-Uyûn’agönderdiğicevabîmektup
datepkileriyatıştıramadı;aksine 2Kasım’daEzherUlemâCephesitezhakkında
Mısırbaşmüftüsünündinîbirhükümvermesi,Hûlî’ninakademikkonumunuelealmaküzereYüksekÂlimlerTopluluğu’nun
birarayagelmesi,durumlarıaçıklıkkazanıncaya kadar Halefullah ile Hûlî’nin
görevlerindenuzaklaştırılmalarıçağrısındabulundu.AyrıcaEzherhocalarından
Muhammedeş-Şirbînî,ŞeriatFakültesi
DekanıAbdullahÂmir,UsûlüddinFakültesi Dekanı Abdülazîz Hattâb ve Arap
DiliFakültesiDekanıMuhammedEbü’nNecâ’dan oluşan bir kurul tezin küfre
götüreniddialartaşıdığını,Halefullahile
Hûlî’ninKur’an’adairdersvermelerinin
engellenmesiveyargılanmasıgerektiğini
belirtenbirfetvaçıkardı.İyiceşiddetlenentartışmaparlamentoyaintikaletti.
Tezindinîaçıdanincelenmesiamacıylabiri
EğitimBakanıSenhûrîPaşabaşkanlığındaparlamentoda,diğeriüniversitedeiki
komisyonkuruldu.AbdülvehhâbHallâf,
ZekîHasanveMuhammedAbdülmün‘im
eş-Şerkåvî’denoluşanikincikomisyonun
raporundatezinKehfsûresinin13,Yûsuf
sûresinin 111.âyetlerininzâhirineaykırı
olduğuifadeedildi.SenhûrîPaşatarafındangörüşünebaşvurulanEzherŞeyhi
MahmûdŞeltûtda20Kasım1947tarihli
mektubundatezindinîaçıdanyıkıcıfikirleriçerdiğinisöyleyerekbakandanbutür
araştırmalarınengellenmesineöncülük
etmesiniistedi.ParlamenterAbdülazîz
Sûfânî’nin girişimiyle başlayan süreçte
Halefullah’ın üniversiteye bağlı Kur’an
Araştırmaları Merkezi’ndeki araştırma
görevliliği kadrosu Eğitim Bakanlığı’na
bağlıDârü’l-muallimîn’ealındı,Hûlî’nin

deKur’an’lailgilitezyönetmesiveders
vermesiyasaklandı.ArdındanHalefullah,
yineHûlî’ninyönetimindehazırladığıØâ¼ibü’l-E³ånîEbü’l-Ferecel-İ½fahânî
adlıyenidoktorateziyle 1953’tedoktor
unvanınıaldı.
Dârü’l-muallimîn’densonraMa‘hedü’ddirâsâti’l-Arabiyye’degörevlendirilenHalefullah,MısırKültürBakanlığımüsteşarlığındanemekliyeayrıldıktansonraArap
SosyalistBirliğimensubuMarksist-milliyetçi,sosyaldemokratveaydınlanmacıİslâmcılar’labirlikteUlusalİlericiBirlik
Partisi’ninkurucularıarasındayeraldı.İki
defagenelbaşkanyardımcılığınıyaptığı
partiadınapropagandaamaçlıkonferanslarverdi,siyasetveprogramınınoluşmasındaaktifroloynadı.Partiyleorganikba
ğıbulunanel-Ahâlîyayınevinineditörlüğü
ileel-Yaša¾atü’l-£Arabiyyedergisinin
yazıişlerimüdürlüğünüüstlendi.Ayrıca
merkeziRabat’tabulunanArapKültürü
MillîMeclisi’ninbaşkanyardımcılığınıve
buteşkilâttarafındançıkarılanaylıkelVa¼dedergisinineditörlüğünüyaptı.Fikirlerisebebiyle 1981’deyaklaşıkdörtay
hapisyattı,ayrıcabirsüredergivegazetelerdeyazıyazmasıyasaklandı. 1956’da
MısırYüksekÖğretimKurumu’ndaçalışan
SâmiyeMuhammedZekîileevlenenHalefullah 6Haziran 1997’deKahire’deöldü
veSalâhSâlimMezarlığı’ndadefnedildi.
Vasiyeti uyarınca kütüphanesi Zekåzîk
ÜniversitesiEdebiyatFakültesi’nebağışlanmıştır.
Halefullahyazılarındadinîbirsöylem
kullanmışvemuhtemelendöneminMısır’ındadinsizlikolarakalgılananlaiklik
kavramınayervermemişsedefikirlerila
iktezlerleuyumludur.Hattalaikliğindinî
esaslarınıoluşturmayaçalıştığı (Karataş,
s. 72),materyalizmireddettiğiniaçıkça
belirtmesinerağmen (a.g.e., s. 63)son
derecemaddecibirbakışaçısınasahip
olupİslâm’ıMarksizmbaştaolmaküzere
Batılıölçüleregöredeğerlendirdiğiöne
sürülmektedir.Halefullah’agöreİslâmiyet’in geldiği dönemde insanlık henüz
belirlibirfikrîolgunluğaulaşmadığından
Kur’angenelprensiplergetirmekleyetinmiş,dinîalanındışındatoplumatam
yetkivermiş,aynısebeplepeygamberliğin
Hz.Muhammed’lebirliktesonbulduğunu
ilânetmiştir.Bunagörekanunlarınkaynağıtoplumdur.Akaid,ibadetler,helâller
veharamlarındışındakalan,zamanave
mekânabağlıolarakdeğişensiyasî,idarî,
askerî,iktisadîvb.dünyevîkonulardin
adamları tarafından değil halkın temsilcilerininyanısırameslekmensupları-

nıvebilimseltopluluklarıntemsilcilerini
dekapsayanülü’l-emrtarafındanadalet,
eşitlikvemaslahatprensipleriçerçevesindekararabağlanmalıdır.Halefullah,
ülü’l-emrinkanunkoymayetkisininKitapveSünnet’teaçıkçadüzenlenmeyen
alanlarlailgiliolduğunusıkçavurgulasa
damaslahatprensibiçerçevesindeülü’lemrtarafındanyapılandüzenlemelerin
KitapveSünnet’inaçıkhükümlerineaykırı
olmasıhalinde,-Tûfî’ninmaslahatgörüşünedeatıftabulunarak-naslarınkoyduğuhükümlerinterkedilmesigerektiğini
ifadeetmektedir.Medinesitedevletine
başkanlıkyapanHz.Peygamber’indevleti
yönetmeyetkisiniAllah’tandeğiltoplumdanaldığınıveİslâm’ınbelirlibirdevlet
sistemiöngörmediğinidüşünenHalefullahhilâfetmüessesesinindinîmahiyetininolmadığını,sahâbeninsiyasîistikrar
arayışısonucuortayaçıktığını,dolayısıyla
moderndönemdeyaşayanmüslümanlarındasahâbenesligibikendişartlarınaen
uygundevletsisteminibelirlemeyetkilerininbulunduğunu,buyenisistemdedevlet
başkanlığıiçineskidönemdearananlardanfarklıözelliklerinşartkoşulabileceğini
ilerisürmüştür.

SosyalizmieleştirenhocasıHûlî’ninaksineHalefullah,malvemülkiyetleilgili
âyetlerlesosyalizminilkeleriarasındaparalelliklerkuraraksosyalizminKur’an’a
aykırıolmadığını,Kur’an’ınArapsosyalizmininfikrîzemininiteşkiledecekâyetler
içerdiğiniveHz.Peygamberdöneminde
sosyalistilkelerintedrîcîbirşekildehayata
geçirildiğiniilerisürer.Kur’anaçısından
bakıldığındaüretimaraçlarıüzerindeki
mülkiyetinfertleredeğiltoplumaaitolduğunu,fertlerinbuaraçlarıtoplumyararını
gözeterekişletmehakkıbulunduğunu,bu
şartınyerinegetirilmemesihalindetoplumunüretimaraçlarınaelkoyupişletme
yetkisininbaşkalarınaverilebileceğiniifadeeder.Sosyalistilkelerinuygulanması
açısındanHz.Peygamberdöneminidört
aşamadadeğerlendirir.Kapitalistyapıların
güçlüolduğuMekkedönemindezorunlu
ihtiyaçlarınkarşılanmasıylasınırlıiktisadî
adaletinvaazvenasihatlegerçekleştirilmeyeçalışıldığını,sosyalistkavramların
belirginleştiğihicretitakipedenyıllarda
gönüllülükesasıdevametmekleberaber
ensarvemuhacirlerarasındamallarlasınırlıolmayankapsamlıortaklıkilkesinin
hayatageçirildiğini,üçüncüaşamadabu
ortaklığınüretimaraçlarınıdakapsayacak
şekildegenişletilerekenönemliüretim
aracıolanyeryüzünün/toprağınmülkiyetinintoplumaaitolduğuilkesininilân

edildiğini,İslâmdevletininkurulduğuson
aşamadaisegönüllülükesasıterkedilerek
devletvezenginlerinfertlerinzorunluihtiyaçlarınıkarşılamaklamükelleftutulduğunuiddiaeder.
ÖğrencilikyıllarındaArapMilliyetçileri
Birliği’nekatılan,BaashareketininkurucularındanveArapmilliyetçiliğininteorisyenlerindenMişelEflâk’ınyakındostu
olanHalefullah,Arapmilliyetçiliğininreferansaldığıbazıkişilerleilgilibiyografi
çalışmalarıyapmış,Arapbirliğifikrininve
bununbirparçasıolarakMısırileLibya’nın
birleşmesiprojesininhayatageçirilmesi
içinyoğunçabasarfetmiştir.Milliyetçilik
eğilimisosyalizmvelaiklikeğilimlerinenisbetledahabaskıngörülenHalefullahHz.
Peygamber’inArapolduğunu,Kur’an’ın
Araplar’ındiliyleindiriliponlarınTanrıtasavvurunudeğiştirdiğini,onlaraaitzaman
vemekânlardan,onlartarafındanbilinen
peygamberlerden bahsettiğini, âyetlerinönemlibirkısmınınArapmuhataplarınınyaşadığıolaylarlailgiliolduğunu,
Arapolmayanmüslümantoplulukların
daİslâm’ınşartlarınıArapuygulamasıyla
yerinegetirdiklerinisavunmuş,İslâm’ın
Arapkarakterinevebununİslâm’ınevrenselliğiyleilişkisinevurguyapmış,daha
dailerigiderekArapmilliyetçiliğiyleİslâm
arasındaorganikbirbağbulunduğutezini
ilerisürmüştür.Araplararasındakisiyasî
bölünmüşlüğünsömürgecigüçlerinpolitikalarısonucundaveonlarınçıkarlarının
korunmasıamacıylaortayaçıktığınıdüşünenHalefullah,bubölünmüşlüğüngiderilipArapbirliğidüşüncesininhayatageçirilmesinibirzorunlulukolarakgörmüş,
ayrıcabununtevhidinancınındagereği
olduğunuifadeetmiştir.
Eserleri. Din ve Toplum. 1. el-Fennü’l-ša½a½îfi’l-Æurßâni’l-Kerîm(Kahire
1950-1951, 1957, 1965, 1972, 1999).Halefullah’ınreddedilendoktoratezinintemel
iddialarıkorunarakyenidendüzenlenmiş
şekliolupŞabanKarataştarafındanTürkçe’yeçevrilmiş (Kur’ân’da Anlatım Sana
tı: elFennü’lKasasî, Ankara 2002),ayrıca
Karataş,Halefullah’ıneserdeilerisürdüğü
görüşlerleilgilidoktoratezihazırlamıştır (bk. bibl.). 2.Hâke×âyebni’l-İslâm
(Kahire 1970).İslâmvebeşerîsistemler
arasındakifarklılıklarınincelendiğieserdeİslâm’ınhayatşartlarında,kültürve
dillerdekifarklılığarağmenbütünzaman
vemekânlardauygulanabilecekbiresnekliktaşıdığınadikkatçekilerekbuözelliğiyleİslâm’ınbeşerîsistemlerdenayrıldığı
vurgulanmaktadır. 3.Mu¼ammedve’lšuva’l-mu²âdde(Kahire 1973). 1942’de
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kabuledilenCedelü’l-ÆurßânisimliyükseklisanstezininaddeğişikliğiyleyayımlanmışşekliolanveİbrahimAydıntarafındanTürkçe’yeçevrileneserde(Hz. Mu
hammed ve Karşıt Güçler, İstanbul 1992)
Hz.Muhammed’inpeygamberliğiniilân
ettiğiortamınsosyolojikanalizininardındanmüşrikler,münafıklarveyahudilerin
teşkilettiğicepheninHz.Muhammed’in
peygamberliğinekarşıçıkmasınınaltında
yatansebeplerlebumücadeledegerek
Hz.Peygambergerekseadıgeçengruplar
tarafındankullanılancedelyöntemleriincelenmektedir. 4.el-Æurßânve’d-devle
(Kahire 1973).ArapmilliyetçilerininBatı
(Amerika ve Avrupa)ileDoğu (Rusya ve Çin)
bloklarıarasındanasıldavranacaklarını
bilmediklerini, önemli sorunlardan biri
olanbudurumunbazımüslümandevlet
adamlarınınSelefîliğekayıpsiyasî,idarî,
ekonomikvesosyaldüzenlemelerdeihtiyaçduyduklarıilkelerişeriatiçerisinde
aramalarınayolaçtığınıilerisürenHalefullah,Kur’an’dadevletproblemineodaklandığıvebuçerçevedeCâhiliyetoplumundakigüçmerkezlerinin,İslâmtoplumununoluşumunun,siyasîsistem,anayasa
mahkemesi,yasamaveyürütmeorganlarıiledevletingörevikonularınıincelediği
eserdeKur’an’ındevletyapısınınteşkiline
ilişkinolarakhak,adaletvetoplumuniyiliğinigözetecekgenelprensipleriortaya
koymaklayetinipzamanavemekânagöre
değişiklikarzedenayrıntılarınbelirlenmesiniinsanlarabıraktığınıilerisürmüştür.
5.el-Æurßânve’¦-¦evratü’¦-¦ešåfiyye
(Kahire 1974).Halefullah’ın,İslâmdünyasındaAmerikaveyaRusya’nıntemsil
ettiğiilkelerçerçevesindepolitikalarüretilmesineitirazolarakyazdığıeserinsanî
değerlerkonusundaKur’an’ıngetirdiği
ilkelerinüstünlüğünedikkatçekmektedir. 6.el-Æurßânvemüşkilâtü¼ayâtine’l-mu£â½ıra(Kahire 1967; Beyrut 1982).
Eserdeözgürlükler,idealyönetimbiçimi,
adaletpaylaşımı,farklıdinmensuplarınınbarışiçerisindebiraradayaşaması,
evlilik ve eşlerin birbiriyle ilişkileri gibi
güncelproblemlereKur’ançerçevesinde
çözümyollarıaranmaktadır. 7. el-Üsüsü’l-Æurßâniyyeli’t-tešaddüm (Kahire
1984).İslâmdünyasınıniçindebulunduğugerikalmışlıkvedonukluğuKur’an’a
bağlayanlaracevapolarakkalemealınan
eserde,ilerlemevedeğişimleİslâmarasında organik bir bağ kurularak bu iki
idealinKur’an’dakitemellerielealınmaktadır. 8.MefâhîmÆurßâniyye (Küveyt
1984).Halefullah’ın,Kur’an’dageçenve
kamuoyunuetkilemekisteyenlercesıkça
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atıfyapılankavramlarıincelediğieseriki
bölümdenoluşmaktadır.Birincibölümde peygamberlik-mülk, şeriat-hüküm,
ümmet-kavim,şûrâ-velâyetü’l-emr,egemenlik-tâbiiyettenoluşansiyasîiçeriklialtı
kavramçiftielealınırkenikincibölümde
ilim-mârifet,tartışma-diyalog,hak-bâtıl,
helâl-haram,sorumluluk-karşılık,adaletzulüm,emanet-hıyanettenmeydanagelentoplumsaliçeriklikavramçiftleriincelenmektedir.9.£Urûbetü’l-İslâm(Rabat
1990).Halefullah’ıneditörlüğünüyaptığı
el-Va¼dedergisiniçıkaranel-Meclisü’lkavmîli’s-sekåfeti’l-Arabiyyetarafından
basılaneseryazarınArapmilliyetçiliğine
ilişkingörüşleriniiçermektedir.
Dil ve Edebiyat. 1. Øâ¼ibü’l-E³ånî
Ebü’l-Ferecel-İ½fahânî (Kahire 1953,
1962).BirincidoktoraçalışmasınınreddedilmesiüzerineHalefullah’ınhazırladığı
ikincidoktoratezidir.Eserdeİsfahânî’nin
hayatı,dönemi,ilimvesiyasetçevreleriyle
ilişkileri,hadis,edebiyatvetarihbaştaolmaküzereİslâmdüşüncegeleneğindeki
yeriincelenmektedir. 2.A¼medFâris
eş-Şidyâšveârâßühü’l-lu³aviyyeve’ledebiyye (Kahire 1955). Halefullah’ın
1955yılındaKahireÜniversitesi’ndenuzaklaştırılmasınınardındangörevlendirildiği,
YüksekArapAraştırmalarıEnstitüsüEdebiyatveDilAraştırmalarıBölümüöğrencilerineverdiğikonferanslardizisininbir
arayagetirilmesiylemeydanagelmiştir.3.
Dirâsâtfi’l-mektebeti’l-£Arabiyye (Kahire 1958).Müellifin1958’de,TemelEğitimMerkezi’ndekiokumayazmaseferberliğiprogramıkapsamındaüstlendiği,
Arapkütüphaneciliğinintarihiyleilgiliders
içinhazırladığıbukitapta,kütüphanecilik
tarihiveArapkütüphaneciliğihakkında
bilgiverildiktensonraçeşitlialanlaraait
temeleserlertanıtılmaktadır.
Biyografi. 1.el-Kevâkibî¼ayâtühûve
â¦âruh(Kahire 1956).EserdeOsmanlıve
hilâfetkarşıtıreformcugörüşleriylebilinen,fikirleribilhassaXX.yüzyılınikinciyarısındansonraArapmilliyetçileriarasında
rağbetgörengazeteciveyazarAbdurrahmanel-Kevâkibîelealınmaktadır. 2.
£AbdullåhNedîmvemü×ekkirâtühü’ssiyâsiyye (Kahire 1956).Mısırlılar’ınbirlik
olupOsmanlılar,Fransızlarveİngilizler’in
müdahalelerinekarşıkoymalarını,ülkedesosyalvesiyasalreformlaryapılmasını
savunanbuçalışmanınbirincibölümündeAbdullahNedîm’inhayatıelealınırken
ikincibölümdeonunolaylaradairtuttuğu
notlar,bazıkonuşmavemakaleleriyer
almaktadır. 3.£AlîMübârekveâ¦âruh
(Kahire 1958).Halefullah’ınAraprönesan296
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ه

Ebû Abdillâh Muhammed Bayram
b. Hüseyn b. Ahmed b. Muhammed
b. Hüseyn b. Bayram et-Tûnisî
(1718-1800)

˜

TunusHanefîbaþmüftüsü.

™

1130Şevvalinde (Eylül 1718)Tunus’ta
doğdu.TürkasıllıolupailesininnisbetedildiğiatasıBayram,İspanyollar’ınişgalettiğiTunusşehrinindoğusundakiHalkulvâdî
Kalesi’niKocaSinanPaşakumandasında
elegeçirenordudagörevalmış(981/1574),
dahasonraTunus’ayerleşmiştir.Tunus’ta
Endülüslütarihçiveedipİbnü’l-Ebbâr’ın
soyundanbirhanımlaevlenmiş,ahfadı
dakendisigibiidarîveaskerîgörevlerde
bulunmuş,MuhammedBayram’ınbabasıHüseyin,odabaşı (öşür tahsilcisi)olarak
görevyapmıştır.AnnesiHz.Hasan’ınsoyundangelenbirşerifailesindendir.MuhammedBayram,TunusBeyiAliPaşa’dan
baskıgörenbabasınınyönlendirmesive
muhtemelenannesininmensupbulunduğuulemâailesininetkisiyleilimtahsiline
yöneldiveCâmiu’z-Zeytûne’deöğrenim
gördü.Ebü’l-HasanAlies-Süveysî,Ahmed
el-La‘lâ‘,Ebü’l-AbbasAhmedel-Mekkûdî
el-Fâsî,Hüseyinel-Bârûdîel-Hanefî,Kåsımel-Mahcûbel-Mâlikî,Muhammedb.
Abdülazîzel-Mekkûdî,Ahmedeş-Şerîfgibi
âlimlerdenArapdiliveedebiyatı,hadis,
ferâiz,hesap,mantık,HanefîveMâlikî
fıkhı,fıkıhusulü,akaidvekelâmokudu.
BaştaHanefîfıkhıolmaküzereçeşitliilim
dallarındayetişti.MuhammedBayram,
adınıtaşıdığıaileninilimdetanınmışilk
ferdiolupkendisindensonraaynıyoluizleyenoğluII.,torunuIII.,onunoğluIV.
vebusonuncununkardeşiMustafa’nın
oğluV.MuhammedBayramolarakbilinmektedir.
I. Muhammed Bayram, tahsilini tamamladıktansonradahagençyaştaiken
BâşiyyeveUnkıyyegibimedreselerdeders
vermeyebaşladı.KendisindenoğluII.MuhammedbaştaolmaküzereHanefîmezhebindenHammûdeb.Mahmûd,HammûdeBâkîr,Ebü’l-HasanAlieş-Şenderlî;

