
sidesini Şerif el-Murtaza'nın yazdığı şerhle 

birlikte el-I).aşidetü'l-mü~ehhebe ii m ed
N emiri'l-mü'minin 'Ali b. Ebi Tô.lib adıy
la yayımiarnıştır (Kahire 1313; Beyrut 1970) . 

Himyeri hakkında birçok çalışma yapıl
mıştır. Merzübanl, Al]bô.rü's-Seyyid el
}jimyeri adıyla bir eser yazmış (bk. bi bl. ), 
Ebu Bekir es-Sull, Ahmed b. Muhammed 
el-Cevherl, İbnü ' l - Haşir Ahmed b. Abdül
vahid, Ahmed el-Amml. İshak b. Muham
med b. Eban, Salih b. Muhammed es-Sa
ram! ve Abdülazlz b. Yahya el-Celudl de 
aynı isimle eserler kaleme almışlardır. Bar
bier de Meynard le Seid Himyarite (JA, 
7/ IV [1874], s. ı 59-258) ve Muhammed Ta
ki el-Hakim Şô. 'irü'l-'akide (Beyrut 1422) 

adıyla birer çalışma yapmış. Muhammed 
Abdurrahman Hamid es-Seyyid el-}jim
yeri I:ıayô.tühu ve şi'ruh ismiyle bir yük
sek lisans tezi hazırlamıştır (Külliyyetü da
ri' l-u! um, Kahire 1972). 
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~ ZüLFİKAR TüCCAR 

SEYYİD İBRAHiM 
( ~'-:!!~ ) 

(1897-1994) 

Mısırlı hattat. _j 

Kahire'nin Kal'a semtinde doğdu. Baba
sının adı İbrahim, annesinin adı Fatıma' 
dır. İlk öğrenimini Mescid el-Gür! es-sagir 
yanındaki Küttab Medresesi'nde yaptıktan 
sonra Ezher'in lise kısmını bitirdi. 1921 'de 
Camiatü Mısır'ın (Camiatü'I-Fuadi'l-ew el) 
Külliyyetü'l-adab bölümünden mezun ol
du. İlkokul çağında iken Şeyh Ferec ve Şeyh 
Abdülhafız'dan hat meşkine başladı. Ya
şadığı semtin m imari eserlerinde gördü
ğü eel! yazılardan etkilenerek onları takli
de çalıştı. Bu hevesi ve yeteneği onun hat 
sanatına yönelmesine sebep teşkil etti. 

Bir süre İstanbul'dan Kahire'ye göç eden 
Muhammed Vehbi Efendi'den sülüs nesih 
meşketti. Ardından Muhammed Münis
zade Efendi'nin hatlarından istifade ede
rek sülüs ve nesih yazılarını ilerletti. Diva
n! ve cell divaniyi Hüsnü Efendi'den yazdı. 
Osmanlı hattattarının sülüs nesih meşk 
mecmualarını ve eel! yazılarını örnek ala
rak sanatını geliştirdi. Melik Fuad'ın dave
tiyle İstanbul'dan Mısır'a gelen Aziz RifEli 
Efendi ile ilişki kurup kendisinden fayda
landı. Meşk mecmualarından yararlanarak 
yazdığı ta 'lik ve cell ta'likte İ ran üstübunu 

benimsedi. 

Osmanlı saray yazısı olan divaniyi çok 
beğenen Seyyid İbrahim bu hattı kitap ka
paklarında , kartvizitlerde, davetiye metin
lerinde yaygın biçimde kullandı. Bu yazı
nın Mısır'daki önemli isimler inden Guzlan 
Bey, divan! yazıda Osmanlı tavrına uyma
yan ve Mısır divanisi denilen bir tarz geliş
tirerek bu yolda hazırladığı meşk kitabı

nı neşredilmek üzere Eğitim Bakanlığı'na 
teslim ettiğinde Seyyid İbrahim bu çalış
mayı divaninin asıl esprisinden bir sapma 
olarak gördü ve buna şiddetle karşı çıktı , 

bu konuda makaleler yazdı. Hazırladığı ra
por etkili oldu ve ilgili kurul eserin bakan
Iıkça yayımlanması kararını iptal etti. Çok 
beğendiği Osmanlı tuğra formunda yirmi
den fazla kompozisyon tasarladı. Çeşitli 
vesilelerle yaptığı radyo ve televizyon ko
nuşmalarında, gazete ve dergi yazıların
da çağın getirdiği kolaycı , günübirlik yeni
lik arayışları çerçevesinde yazının estetik 
asaletinden uzaklaştırıtmasına ve gelene
ğinden koparılmasına karşı durdu. 

İlk resmi görevine 1918'de Kahire'de bir 
ilkokulda hat hacası olarak başladı. 1935-
1979 yılları arasında Medresetü tahslni'l
hutut el-melekiyye'de, 1937-1959 yılların
da Kahire Üniversitesi'ne bağlı Darülulum'
da, 1970-1977 yılları arasında Kahire Ame-

Seyyid 
lbrahim'in 
celi sülüs 

levha s ı 

(Hüsrev 

Su başı 

arşivi) 

SEYYiD iBRAHiM 

rikan Üniversitesi'nde hat hocalığı görevini 
sürdürdü. Ayrıca Atebe Meydanı'nda aç
tığı atölyesinde istek üzerine yazılar yaz
dı. 1947'de Kahire'deki Mecmau'l-lugati'l
Arabiyye'ye bağlı Teyslrü'l-kitabeti'l-Arabiy
ye Komisyonu üyesi iken Arap harflerinin 
değiştirilmesine ilişkin tartışmalara katıl

dı ve bu fikre karşı çıktı. 1964'te el-fv1ec
lisü'l-a'la li-riayeti 'l-fünun ve'l-adab Üyesi 
oldu. Yaptığı çalıŞmalar dolayısıyla Cemal 
Abdünnasır tarafından onur madalyası ile 
ödüllendirildi. Daha sonra Kültür Yüksek 
Konseyi üyeliğine getirildi ve 1969 yılına 
kadar bu görevini sürdürdü. 

Seyyid İbrahim 1937'de ve daha sonraki 
yıllarda Suudi Arabistan'a, 1947 ve 1952'
de Küveyt, 1979'da İspanya, 1970'te Bey
rut'a ve Ankara yoluyla İstanbul'a seyahat 
etti. İstanbul'da başta Harnit Aytaç olmak 
üzere hattattarla tanışarak şehrin tarihi 
yerlerini gezdi. Her fırsatta yazıyı Türkler'
den öğrendiğini ifade eden Seyyid İbrahim 
ünlü Osmanlı hattattarının levha ve kıta
larından oluşan zengin bir koleksiyon oluş

turdu. Hat sanatı yanında şiir ve edebiyat
la da ilgilendi. el-Hilô.l ve el-' U ş ur başta 
olmak üzere birçok dergide edebi yazılar 
yazdı. Yakın dostları arasında Abbas Mah
mud Akkad ve Taha Hüseyin gibi çağdaş 
Mısır Arap edebiyatının ünlü isimleri var
dır. Seyyid İbrahim 9 Ocak 1994 tarihinde 
vefat etti. 1 Kasım 1996'da Kahire opera 
binasında eserlerinden oluşan bir sergi 
düzenlendi. 2000 yılında İslam Konferan
sı Teşkilatı'na bağlı İslam Tar ih, Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi'nce uluslarara
sı hat yarışmasının beşincisine "Seyyid İb
rahim" adı verildi. Seyyid İbrahim hat sa
natı sahasında pek çok talebe yetiştirmiş

tir. Bunlar arasında Haşim Muhammed el
Bağdadl, Cezayirli Muhammed Şerlfi, Mu
sunu Cennet Ferah Adnan, Filistinli Mu
hammed Siyam, Sudanlı Osman Veklul-
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Seyyid 
ibrahim 
(Hüsrev 

Subaşı 

arşivi) 

lah, Medineli Ahmed Ziya İbrahim, Nasır 

el-Meymun, Lübnanlı Muhsin Futunl sa
yılabilir. 

Seyyid İbrahim ljattü'n-nes}J (Sudan 
1942), lfattü'r-ri]!:a' (Kahire 1954), Fen
nü'l-}Jatti'l-'Arabi(Kahire 1963) adlı meşk 

mecmualarını hazırlamış, Deld'ilü'l-]Jay
rdt adıyla bir eser yazmıştır (Kahire 1345). 

Onun 1928-19SO yılları arasında Mısır'
da ve başka ülkelerde el-Ehrdm, el-Mu
şavvir, el-Hilal, el-Letd'itü'l-muşav

vere, el-Mu]!:attam, el-Beldg, el-BaJ:ı
reyn, el-Medinetü'l-münevvere, Li
vd'ü'l-İsldm, Mecelletü Medreseti taJ:ı
sini'l-}Jutfiti'l-melikiyye başta olmak üze
re çok sayıda gazete ve derginin isim ve 
logoları, sinema ve tiyatro afişleri , ticaret
hane ve şirket ilanları, davetiye yazıları, 
kartvizit, kaset, kitap isimleri yayımlan
mıştır. Kahire'de Seyyidina Hüseyin (ı 929) 

ve el-Herem camileri, Minye'de Güll Camii 
( 1930), İskenderiye'de Ebü'l-Abbas el-Mür
si Camii, Hindistan'ın Bengalur şehrinde 
Çama Camii (ı 960) yazıları ile yine Kahire'
de çok sayıda bina ve kabir kitabesi Sey
yid İbrahim'in celi sülüs hatla yazdığı ya
zıları arasında zikredilebilir. 
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(bk. İBRAHiM EFENDi, Seyyid). 
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SEYYİD KUTUB 

ı 

(~.>.;...) 

Seyyid b. Kutb b. İbrahim 
b. Hüseyn eş-Şazill 

(1906-1966) 

L Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı . _j 

9 Ekim 1906'da Mısır'ın Asyut vilayeti
ne bağlı Muşa köyünde doğdu. Hindistan 
kökenli olan babası el-Hac Kutub b. İbra
him, Mısır'ın İngiliz işgalinden kurtulması 
için çalışan el-Hizbü'l-Vatani'nin aktif bir 
üyesiydi. Seyyid Kutub ilköğrenimini köyün
de tamamladı. 1921 başlarında Kahire'ye 
giderek eğitimine devam etti. 1926'da Öğ
retmen Okulu'ndan mezun olunca Külliy
yetü Dari'l-ulum'un hazırlık sınıfına girdi, 
iki yıl sonra da Darü'l-ulum'a kaydoldu. Öğ
rencilikyılları sırasında Abbas Mahmud el
Akkad ile tanıştı ve görüşlerinden etkilen
di. Üniversitedeki öğrenci hareketlerine ka
tıldı. Ayrıca edebiyatla ilgilendi. 1933'te üni
versiteden mezun oldu ve ardından altı yıl 
kadar ilkokul öğretmenliği yaptı. Eğitim 
sisteminin düzelmesi için çeşitli reform 
taslakları hazırladı. Seyyid Kutub'un Ak
kad'a olan yakınlığı edebiyat dünyasında 
hızla yükselmesinde büyük rol oynadı, Ak
kad ve çevresiyle birlikte edebi tartışma
lara katıldı (geniş bilgi için bk. Adnan Ay
yub Musallam, The Formative Stages, s. 
87-93; Salah Abdülfettah el-Halidl. Sey
yidKutub, s. 135-189) . Öğrencilikyılların
da girdiği Vefd Partisi'nden 1942'de ayrı
larak Sa'diyyln Partisi'ne üye oldu. Ancak 
194S'te siyasi partilerle ilişkisini kesti. 

Seyyid Kutub'un ll. Dünya Savaşı son
rasında edebi konulara ilgisi devam etse 
de yazılarında siyasi ve içtimal meseleler 
ağırlık kazanmaya başladı. Nisan 1947'
den itibaren finansmanını hıristiyan Yu
suf Şehate'nin sağladığı aylık el-'Alemü'l
'Artıbi dergisini çıkardı. 4. sayısından son
ra bu dergiyi bırakarak Darü'l-kütübi'l-Ara
bi'nin sahibi ve İlivan-ı Müslimln mensu
bu Muhammed Hilmi el-Minyavi'nin finan
se ettiği haftalık el-Fikrü'l-cedid dergi
sini yayımlamaya başladı. Ancak derginin 
siyasi üslubu hükümet çevrelerini rahat
sız etti ve Mart 1948'de kapatıldı. Seyyid 
Kutub da eğitim araştırmaları yapmakla 
görevlendirilen heyet içinde Amerika Bir
leşik Devletleri'ne gönderildi. Kasım 1948'
de New York'a giden Kutub burada Batı 

hayat tarzını yakından tanıma imkanı bul
du. New York ve Calorada'da eğitimle ilgi
li araştırmalarda bulundu, bazı yüksek öğ
retim kurumlarında derslere katıldı, Ame
rika'nın değişik eyaletlerini gezdi. Mısır'a 
dönüşü sırasında İngiltere, İsviçre ve İtal
ya'ya uğradı. Düşüncelerinin değişeceği 
beklentisiyle gönderildiği Amerika'dan 
Ağustos 19SO'de Batı sisteminin en kes
kin karşıtlarından biri olarak döndü. Bir 
süre Maarif Bakanlığı'nda murakıp yardım
cılığı yaptı. Bundan sonra görev yeri sık sık 
değiştirildi. 18 Ekim 19S2' de bakanlıktaki 
görevinden istifa etti. 

Temmuz 19S2'deki askeri darbe önce
sinde ve sonraki aylarda Seyyid Kutub ile 
darbeyi yapan Hür Subaylar arasında ya
kın ilişki mevcuttu. Darbe öncesinde Ce
mal Abdünnasır ve arkadaşları Seyyid Ku
tub'un evinde toplantılar düzenliyordu. İh
tilalin ardından devrim konseyinin isteği 
üzerine Ağustos 19S2'de verdiği İslam' 
da ruhi ve fikri hürriyet konulu konferans 
Hür Subaylar'ın takdirini kazandı. Bu sı
rada sempati duyduğu İhvan-ı Müslimin 
teşkilatıyla H ür Subaylar arasında yakınlık 
kurmaya çalıştı. Ocak 19S3'te oluşturulan 
Hey'etü't-tahrir'in genel sekreterliğini yü
rüten Cemal Abdünnasır'a bir ay kadar yar
dımcılık yaptı. Cemal Abdünnasır'ın, İh
van-ı Müslimin'in ileri gelenlerinden teşki
latı kapatıp Hey'etü't-tahrir'e katılmalarını 
istemesi yüzünden iki taraf arasında an
laşmazlık çıktı. Seyyid Kutu b arabuluculuk 
yapmaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve 
İhvan-ı Müslimin yanında yer alarak Şu
bat 19S3'te teşkilata üye oldu. 1 S Ocak 
19S4'te İhvan-ı Müslimin teşkilatının ka
patılması üzerine örgütün önde gelenle
riyle birlikte Seyyid Kutub da tutuklandı; 
ancak ülke çapındaki gösterilerin ardından 
diğer tutuklular gibi o da serbest bırakıl
dı. Daha önce kapatılmış bulunan el-İ]Jvd
nü'l-müslimun adlı haftalık gazete Seyyid 
Kutub yönetiminde Mayıs 19S4'ten itiba
ren tekrar yayımlanmaya başlandı. Fakat 
Seyyid Kutub, iktidar tarafından sansüre 
uğradığı gerekçesiyle S Ağustos 19S4'
te gazetenin neşrine son verdi. 26 Ekim 
19S4'te Cemal Abdünnasır'a karşı girişi
len başarısız suikasttan sorumlu tutulan 
İhvan-ı Müslimin örgütü yöneticileriyle bir
likte Seyyid Kutub da tutuklandı ve on beş 
yıl hapse mahkum edildi. Kahire'de hapis
te bulunduğu süre içerisinde Fi ~ıldli'l
Kur'an adlı tefsiri üzerinde çalışmaya de
vam etti. Hapishane şartlarında sağlığı iyi
ce bozulan Seyyid Kutu b cezasının on yıllık 
kısmını çektikten sonra Irak Devlet Baş
kanı Abdüsselam Arif'in girişimiyle Mayıs 


