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Sa nat Ya yın la rı’nı yö net ti (1938-1942). II. 
Dün ya Sava şı yıl la rın da Ağ rı’nın Sür be han 

kö yün de ge çen as ker li ği (1942-1945) ha-

ya tı ka dar sa na tı için de bir dö nüm nok-

ta sı teş kil et ti. Ün lü “Ağ rı” şi iri bu yıl la rın 

ürü nü dür. As ker lik ten son ra Ço cuk Esir-

ge me Ku ru mu neş ri yat mü dür lü ğü ne ge-

ti ril di (1946-1949). 1949 yı lın dan iti ba ren 

Za fer ga ze te sin de kö şe ya zar lı ğı yap tı. 

1950 ve 1957 se çim le rin de De mok rat Par-

ti, 1965 se çim le rin de Ada let Par ti si lis te-

sin den Si nop mil let ve ki li ada yı ol duy sa da 

se çim le ri ka za na ma dı. Bu ara da Dev let 

Ti yat ro su Edebî Ku rul üye li ği (1951), Ço-

cuk Esir ge me Ku ru mu baş kan lı ğı (1957), 
Ana do lu Ajan sı İda re Mec li si ve Dev let Ti-

yat ro la rı Edebî He yet baş kan lı ğı, İş Ban-

ka sı Yö ne tim Ku ru lu üye li ği (1966-1972) 
gö rev le rin de bu lun du. 21 Ha zi ran 1980’de 

An ka ra’da öl dü, va si ye ti üze ri ne do ğum 

ye ri olan Si nop’un Sa lı kö yü ne def ne dil di.

An ka ra Er kek Li se si’nde ho ca la rı olan 

Fa ruk Na fiz Çam lı bel ile Ah met Ham di 

Tan pı nar’ın teş vik le riy le şi ir ça lış ma la rı nı 

ge liş ti ren Ah met Mu hip’in şi ir le ri Mu hip 

Ata lay im za sıy la Millî Mec mua, İç ti had 

ve Ser vet-i Fü nun der gi le rin de çık mış, 

ar dın dan Re sim li Uya nış (1928), Var lık 

(1933-1941), Çı ğır (1934), Kül tür Haf ta sı 

(1936), Ağaç (1936), Yü cel (1936-1941), 
Türk Yur du (1942-1943), Ül kü (1944-
1945), Sa nat ve Ede bi yat (1947), Hi sar 

(1964) gi bi der gi ler de ya yım lan mış tır.

Cum hu ri yet’in ilk yıl la rın da ye ti şen Ah-

met Mu hip, dev rin hâkim ide olo ji leri ne 

il ti fat et me di ği gi bi her han gi bir edebî 

akım ve top lu lu ğa da ka tıl ma mış, saf sa-

nat an la yı şı nın pe şin den git miş tir. Edebi-

yat ta rih çi le ri onu Ye di Meş‘ale ci ler’le 

1940 ku şa ğı ara sın da bir ge çiş oluş tu ran, 

he ceyi ku ru bir ve zin ol mak tan çı ka rıp 

âhenk li bir şek le dö nüş tü ren şa ir ler ara-

sın da ele alır. Bir ko nuş ma sın da, “Ben 

Fran sız ca’yı Ba ude la ire’i oku yup an la ya bil-

mek için öğ ren dim” di yen Ah met Mu hip, 
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Si nop’un Er fe lek il çe si Sa lı kö yün de 

dün ya ya gel di; ilk öğ re ni mi ni Si nop’ta, 

or ta öğ re ni mi ni An ka ra Er kek Li se si’nde 

ta mam la dı (1929). Bir sü re Hâki mi yet-i 

Mil li ye ga ze te sin de ça lış tı. An ka ra Üni-

ver si te si Hu kuk Fa kül te si’nde ki öğ re-

ni mi ni ya rı da bı ra ka rak Gü zel Sa nat lar 

Aka de mi si’nde kü tüp ha ne me mur lu ğu 

gö re viy le İs tan bul’a git ti. Bu sı ra da iki 

yıl ka dar İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat 

Fa kül te si Fel se fe Bö lü mü’ne de vam et ti 

(1930-1932). Ar dın dan Dol ma bah çe Re-

sim ve Hey kel Mü ze si kâtip li ğiy le mü dür 

yar dım cı lı ğı gö rev le rin de bu lun du. Tek-

rar An ka ra’ya dö nüp Hal kev le ri Kül tür ve 

Mu ham me zin b. Hamdî el-Bu¼ûrü’¾-

¾â hi rât fî na¾ mi Ma¼anŠ Bâbeh 

li’l-mu cer ri¼ât adıy la şer het miş tir. 6. 

Tes dî dü’n-na¾ar fî şer¼i’l-MuÅta½ar. 

Mu ham med b. Yûsuf es-Senûsî’nin MuÅ-

ta ½a rü’l-man¹ıš ad lı ese ri nin şer hi dir. 

Dey mâ nî de Ab düs selâm b. Tay yib el-Kå-

di rî’ nin el-Cevâhi rü’l-man ¹ı šıy ye’si ile 

Ah da rî’ nin es-Sül le mü’l-mü rev naš ad lı 

man tı ğa da ir ese ri ni bir leş tir di ği bir man-

zu me ka le me al mış olup Ab dul lah b. Ey bi-

yeh ed-Deymânî ta ra fın dan şer he dil miş tir 

(Nu ak şot’ ta Mu ham me den b. Hâmi den’in özel 

kü tüp ha ne sin de bir nüs ha sı var dır). 7. Şer-

¼u £Uš†di’l-cümân fî £il mi’l-beyân. 

Sü yû tî’ nin ese ri üze ri ne ya zıl mış tır. 8. 

Na¾m fî £ulûmi’l-be lâ ³a. 200 be yit lik 

bu man zum ese ri Mu ham med Ab dul lah 

b. Beşîr el-Mâlikî şer het miş tir. 9. Na¾mü 

ma¼fû¾âti cü mû£i’t-teksîr. Nah ve da ir 

100 be yit lik bir risâle olup Ma han ned b. 

Meynîn el-Eb hemî ta ra fın dan İksîrü’t-

teysîr li-Ma¼ fû¾âti cümû£i’t-teksîr 

adıy la şer he dil miş, Mu ham med Sâlim 

b. Elümmâ da üze ri ne bir ze yil ve şerh 

yaz mış, me tin le bu son şer hi Ah med Vül-

dü’ş-Şeyh Ab dul lah neş re ha zır la mış tır 

(el-Med re se tü’l-ulyâ li’t-ta‘lîm’de araş-
tır ma ola rak, 1985-1986). Di ğer eser le-

ri: ªur ra £alâ El fiy ye ti İbn Mâlik (el-
Ma‘ he dü’l-Mûrîtânî li’l-bah si’l-ilmî Ktp., 
nr. 1253); Na¾mü si šå ye ti’²-²amßân fî 

eb ni ye ti’l-ef£âl ve me£ânîhâ (dok san 
be yit); Na¾m fi’l-cü me li’lletî lâ ma¼al-

le lehâ mi ne’l-i£râb (200 be yit lik bir 
eser dir [nşr. Mu ham med Mah mud Vüld 
Lebât, el-Med re se tü’l-ulyâ li’t-ta‘lîm’de 
araş tır ma ola rak, 1986-1987]); Na¾mü 

šavâ£idi Mu³ni’l-lebîb (200 be yit olup 
İbn Hi şâm’ın ese rin de ki ge nel ku ral lar 
üze ri ne ka le me alın mış tır [nşr. Mu ham-
me zin b. Mahbûbî, el-Med re se tü’l-ulyâ 
li’t-ta‘lîm’de araş tır ma ola rak, 1985-
1986]); Urcûze fi’l-£ašåßid (Senûsî’nin 
el-£Aš¢de tü’½-½u³râ’sı na da ir yet miş be-
yit lik bir eser dir); Risâle fî ba£¦i’l-ecsâd 

(Buhârî b. Filâlî’nin bu ko nu da ki gö rü şü-
ne kar şı ya zıl mış tır); er-Red £alâ men 

ce£ale’l-¼il fe bi’l-¼arâm ve câ mi£a’l-

ey mâ ni ¹alšaten vâ¼ideten (üç talâkla 
bo şa ma nın bir talâk sa yı la ca ğı nı ile ri sü-
ren Habîbul lah b. Emîn eş-Şuk ra vî el-Ce-
kenî’ye red di ye dir; el-Ma‘he dü’l-Mû rî tâ nî 
li’l-bah si’l-ilmî Ktp., nr. 3353); Ri sâ le fî 

mer ci£i’l-¼ubu si’l-mu£aššab (bir kıs mı 
yu ka rı da anı lan böl ge de ki ba zı âlim le rin 
va kıf ko nu sun da ki gö rüş le ri ne red di ye 
ola rak ya zıl mış tır) (ko nuy la il gi li tar tış-
ma lar için bk. Ahmed b. Emîn eş-Şink¢tî, 
s. 368-370, 404-405).
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oku du ğu öğ re ni lin ce bun lar ara sın da bir 

ter cih yap mak zo run da kal dı ve ter cih 

et ti ği Dârü lulûm Fa kül te si’nden 1956’da 

me zun ol du. Bir yıl sü rey le de vam et ti ği 

Eği tim Fa kül te si’nden al dı ğı dip lo may-

la öğ ret men lik yap ma imkânı el de et ti. 

İmâmü’l-Ha re meyn el-Cü veynî’nin el-Bur-

hân ad lı ese ri nin tah ki ki ni yap tı ğı ça lış ma-

sıy la 1970’te yük sek li san sı nı, Cü veynî’nin 

ha ya tı, eser le ri ve İslâm ilim ta ri hin de ki 

ye ri ni ele al dı ğı te ziy le de 1975’te dok to-

ra sı nı ta mam la dı. 1976’da Ka tar Üni ver-

si te si Şe ri at Fa kül te si’nde İs lâm hu ku ku 

bö lüm baş ka nı ol du. Ay nı za man da üni-

ver si te bün ye sin de ki Mer ke zü Buhûsi’s-

sîre ve’s-sün ne’nin mü dür lü ğü nü vekâle-

ten yü rüt tü. Ha ya tı nın önem li bir kıs mı nı 

ge çir di ği Ka tar’da Ev kaf Ba kan lı ğı’na bağ-

lı İhyâü’t-türâs Ko mis yo nu üye li ğin de de 

bu lun du ve bir çok yaz ma ese rin tah kik 

ça lış ma sı na iş ti rak et ti. İlk genç lik yıl la rın-

dan iti ba ren si ya set le ya kın dan il gi len di. 

Mı sır’da İn gi liz iş ga li ne kar şı dü zen le nen 

gös te ri le re ve İhvân-ı Müs limîn ha re ke ti ne 

ka tıl dı. Ha san el-Bennâ’nın ta le be le rin den 

Behî el-Hûlî’nin öğ ren ci si ol du. Tan ta’da ki 

okul ha ya tın dan be ri ta nı dı ğı Yûsuf el-Ka-

radâvî ile ha ya tı nın so nu na ka dar sü re cek 

bir dost luk kur du. Fi lis tin me se le siy le de 

il gi len di; Gaz ze’ye uy gu la nan İs ra il am bar-

go su nun kal dı rıl ma sı için 2007’de bir bil di-

ri ya yım la yan müs lü man âlim ler ara sın da 

yer al dı. 6 Ocak 2010 ta ri hin de Dev ha’da ki 

bir has ta ha ne de ve fat eden Dîb, Yûsuf el-

Ka radâvî’nin Dev ha Mü sey mir Me zar lı ğı 

Ca mii’nde kıl dır dı ğı ce na ze na ma zı nın ar-

dın dan def ne dil di.

Eser le ri. Te lif: 1. Ebü’l-Æåsım ez-Zeh-

râ vî: Ev ve lü ¹abîbin cerrâ¼ fi’l-£âlem 

(Ka hi re 1399/1979). İslâm ve bilim tar-

tış ma la rı çer çe ve sin de ele alı nan eser-

de müs lü man ilim adam la rı nın il me 

kat kı la rı meş hur cer rah Ebü’l-Kåsım 

İs tan bul, 1952’de An ka ra Şe hir Ti yat ro la-

rı’n da, adı da ha son ra Çık maz’a çev ri len 

O Böy le İs te mez di ay nı şe kil de 1950’de 

İs tan bul Şe hir Ti yat ro la rı’nda sah ne len-

miş tir. Ah met Mu hip bun la rın dı şın da Ab-

dül hak Hâmid Tar han’ın Fin ten’ini sah ne-

ye uyar la mış, Tev fik Fik ret’in Rübâb-ı Şi-

kes te ile Halûk’un Def te ri’nden seç ti ği 

bir kı sım şi ir le ri, “Hân-ı Yağ ma” ve “Ta rîh-i 

Ka dîm” le bir lik te (top lam alt mış iki şi ir) sa-

de leş ti rip Kı rık Saz adıy la ya yım la mış tır.

Eser le ri. Hal kev le ri Ama tör Re sim 

ve Fo toğ raf Ser gi le ri (1941), Göl ge-

ler (oyun, 1947), Fin ten (1959), Şi ir ler 

(1974), Oyun lar (Göl ge ler  ve Çık maz  bir 
ara da, 1977), Kı rık Saz (1977), Ya zı lar 

(1994). Çe vi ri ler: Fran sa’da Müs ta kil 

Re sim (I-II, İs tan bul 1938, A. Bas ler – C. 
Kuns tler’den Ca hit Sıt kı Ta ran cı ile bir lik-
te), Ab dal (Dos to yevs ki’nin Bu dala ’sın-
dan oyun laş tı ran lar: F. Ne zière – S. W. 
Biens tock’tan, 1940), Ya şa dı ğı mız Devi r 

(Ka rel Ça pek’ten, 1942), An na Bol ton 

(Lo uis Brom fi eld’den, 1945), Ecin niler 

(Dos to yevs ki’den, I-III, 1958-1963, S. Lü-
nel ile bir lik te), Ce hen nem Ka ya sı (E. 
Dimt’ ten, 1963).
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Mı sır’ın Gar bi ye vilâye tin de Ziftâ ka sa-

ba sı nın Kefr-İbrî kö yün de doğ du. Bu ra da 

Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. Or ta okul ve 

li se öğ re ni mi ni Tan ta’da ki el-Ma‘he dü’d-

dînî’de ta mam la dı, ay nı yıl Ez her Üni ver si-

te si Usûlüddîn Fa kül te si ile Ka hi re Üni ver-

si te si Dârü lulûm Fa kül te si’ne kay dol du. 

Üni ver si te nin son yı lın da Dârü lu lûm Fa-

kül te si ta ra fın dan ay nı an da iki fa kül te de 

baş lan gıç ta bü yük öl çü de Ba ude la ire’den 

et ki len miş ol mak la be ra ber dö ne min ön-

de ge len di ğer şa ir le ri Ne cip Fa zıl Kı sa-

kü rek, Ah met Ham di Tan pı nar, Ah met 

Kut si Te cer ve Ca hit Sıt kı Ta ran cı ile ya kın 

du yar lı lı ğa sa hip bir şa ir ola rak de ğer len-

di ril mek te dir. Ah met Mu hip şii rin edebî 

ve es te tik bo yu tu nu öne çı kar mış, bi rey-

sel du yar lı lı ğa da ya lı ola rak he ce nin seç-

kin ürün le ri ni ver miş, şi ir le rin de da ha çok 

aşk, ka dın, ta bi at, var lık, sa nat, mut lu luk, 

ka ram sar lık ve ölüm gi bi te ma la rı iş le miş, 

ha ya tı nın son la rı na doğ ru az da ol sa sos-

yal ve si ya sal te ma lı şi ir ler de yaz mış tır. 

Türk şii rin de ye ni bir şi ir di li kur ma ya 

yö nel miş, bu nun için şi ir de ses ve şe kil 

mü kem mel li ği ne önem ver miş tir. Ken di 

için de ta mam lan mış ve es te tik bü tün lü ğe 

ka vuş muş mıs ra ye ri ne bir kaç mıs ra dan 

olu şan şi ir cüm le si kur ma ya ça lı şan şa ir 

mıs ra dan çok cüm le yi esas al ma eği li min-

de dir. Bu özel lik le riy le şi ir le rin de de ği şik 

he ce ka lıp la rı kul la na rak ken di ne öz gü bir 

şi ir di li oluş tur ma yı ba şa ran şa ir ler ara sın-

da yer al mış tır.

Çe şit li an to lo ji le re alı nan Ağ rı, Kar, Kö-

pük, Selâm, Se re nat, Ol vi do, Fah ri ye Ab-

la gi bi şi ir le riy le ta nı nan Ah met Mu hip 

tiyat ro ile de meş gul ol muş, ter cü me ve 

uyar la ma lar ya nın da iki de oyun ka le me 

al mış tır. Oyun la rın da eğ len dir mek ten çok 

dü şün dür me yi, ya şa dı ğı fikrî ve ruhî san-

cı la rı se yir ci le riy le pay laş ma yı amaç la mış, 

ele al dı ğı ko nu la rı her za man bü tün in-

san lı ğı il gi len di ren psi ko lo jik ve fel sefî me-

se le ler teş kil et miş tir. Göl ge ler 1946’da 

Ahmet Muhip Dıranas’ın el yazısı
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