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DIRANAS, Ahmet Muhip

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 
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di râ ye ti’l-me×heb (I-II, Dev ha 1399/1979; 
I-XX, Cid de 1428/2007).

Cü veynî’nin 1000. do ğum yı lı mü na se-

be tiy le 1999’da Ka tar’da ger çek leş ti ri len 

sem poz yu mun dü zen le me ku ru lu baş ka nı 

olan Dîb bu ra da “ŞaÅ½iy ye tü İmâmi’l-¥a-

re meyn el-£İl miy ye” baş lık lı bir de teb liğ 

sun muş tur (e×-¬ikra’l-el fiy ye li’l-İmâm el-
Cü vey nî, Dev ha 1999, s. 43-84). Onun ya yı-

ma ha zır la dı ğı ya hut ya rım kal mış te lif ve 

tah kik ça lış ma la rı nın bu lun du ğu ya kın ar-

ka da şı Ka ra dâ vî ta ra fın dan ifa de edil mek-

te dir. Bed red din el-Aynî’nin NuÅabü’l-ef-

kâr fî tenš¢¼i Mebâni’l-aÅbâr fî Şer¼i 

Me£â ni’l-â¦âr ad lı ese ri nin neş rin de de 

(Dev ha 1429/2008) gö rev alan mü el lif Tür-

ki ye Di ya net Vak fı İslâm An sik lo pe di-

si (DİA) için Buhûtî, Cü veynî, Çe yiz mad-

de le ri ni ka le me al mış tır. http://el-de eb.

net/ma in/in dex.php baş lık lı özel bir web 

say fa sın da Dîb’in ha ya tı, eser le ri, ilmî ve 

si ya sî fa ali yet le ri ne da ir kap sam lı bil gi yer 

al mak ta, si te de Dîb’in ha ya tı nın fark lı yön-

le riy le il gi li gör sel ve işit sel mal ze me le re 

de ula şı la bil mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dü lazîm Mahmûd ed-Dîb, Fıšhu İmâmi’l-
¥a re meyn £Ab dil me lik b. £Ab dillâh el-Cü vey-
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1405/1985, tür.yer.; Yûsuf el-Ka radâvî, “Vedâ£an 
½a dîša’l-£umrî ve refîša’d-derb”, http://el-deeb. 
net/ma in/in dex.php?gro up=vi ew&rid=115 
(06.05.2013); Ab duh Mus ta fa De sû k¢, “Duktûr £Ab-
dül£a¾îm ed-Dîb, el-£âli mü’l-mu ¼aššıš”, http://el-
de eb.net/ma in/in dex.php?gro up=vi ew&rid=111 
(06.05.2013); Mehdî Âkif, “Kâ ne faš¢hen bâri zen 
â¦ere bi-½am tin ve cid din ve’ctihâdin”, http://el-
de eb.net/ma in/in dex.php?gro up=vi ew&rid=118 
(30.07.2013); “Ni dâßü şaÅ½iyyâtin £Ara biy ye ve 
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Ebü’l-Feyz (Ebü’l-Ýs‘âd) Abdüssettâr
b. Abdilvehhâb b. Muhammed Hudâyâr

ed-Dihlevî el-Mekkî
(1870-1936)

Muhaddis ve biyografi yazarý.˜ ™

25 Zil ka de 1286 (26 Şu bat 1870) ta ri-

hin de Mek ke’de doğ du. Ailesi Delhi’den 

gelerek Mekke’ye yerleşmiştir. Kü çük yaş-

ta hıf zı nı ta mam la yan Abdüssettâr Ha nefî 

fa ki hi Ab bas b. Ca‘fer b. Sıddîk, Mek ke’nin 

Ha nefî müf tü sü Ab dur rah man b. Ab dul-

lah Serrâc, Şâfiî müf tü sü Ah med b. Zeynî 

Dahlân ve Mu ham med Hak k¢ b. İbrâhim 

en-Nâzelî gi bi mu had dis ler le ba zı Şâfiî ve 

1414/1994). 8. el-£Ašl £in de’l-u½ûliyyîn 

(Mansûre 1415/1995). Mü el lif bu ki ta-

bın da kro no lo jik sı ray la fı kıh usu lü eser-

le ri nin de lil le re da ir de ğer len dir me le ri ni 

ele al mak ta, Gazzâlî, Mu vaf fa kud din İbn 

Kudâme ve Şerîf et-Ti limsânî’nin ak lı da fı-

kıh usu lü de lil le ri ara sın da say ma la rın dan 

ha re ket le ak lın usul cü ler nez din de ki ye ri ni 

in ce le mek te dir. Eser de Mu‘te zi le âlim le ri-

nin ko nuy la il gi li de ğer len dir me le ri ne özel 

bir bö lüm ay rıl mış tır. 9. er-Resûl ½al lal-

lå hü £aley hi ve sel lem fî bey tih (Man-
sû re 1415/1995, 1418/1997; Ka hi re 2012). 
Hz. Pey gam ber’in ev ha ya tı na, mi sa fir le ri 

ağır la ma sı na, eş le ri ve ço cuk la rıy la iliş ki si-

ne da ir dir. 10. et-Te ba£iy ye tü’¦-¦e šå fiy-

ye: Vesâßilühâ ve me ¾â hi rü hâ (Man sû-
re 1417/1996). Eser de Ba tı me de ni ye ti nin 

ay dın lar ta ra fın dan İslâm top lum la rı na 

ak ta rıl ma sı nın prob lem li yön le ri üze rin de 

du rul mak ta dır.

Ab dü lazîm Mahmûd Dîb’in di ğer ba zı 

eser le ri de şun lar dır: Farî²atüllåhi fi’l-

mî râ¦ ve’l-va½ıy ye (Ka hi re 1398/1978; 
Dev ha 1405/1985); Cem£u’s-sün ne-

ti ve ta½ nî fühâ bi-vâsi¹ati’l-hâsûbi’l-

âlî (Ulus la ra ra sı III. Sîret ve Sün net 
Araştır ma la rı Kon gre si’ne teb liğ ola rak 
sunulmuş tur. Türk çe’si: Ab dul lah Aydın-
lı, “Bil gi sa yar Va sı ta sıy la Sün net-i Şerifeyi 
Top la ma ve Tas nif İçin Bir Ta sa rı”, Diya net 
İlmî Der gi, XX/1 [An kara 1984], s. 57-64); 
Na¼ve mevsû£atin şâmile li’l-¼a dî¦i’n-

nebeviy yi’ş-şerîf: el-Kûmbüyûter ¼âfı-

¾u £a½ri nâ (Bey rut 1409/1989); el-øazzâlî 

ve u½û lü’l-fıšh (al-Imåm al-Gazzål¢ on the 
Oc ca si on of the Ninth Cen te nary of His De-
ath, 1406/1986 için de, s. 330-376, Qata r 
Uni ver sity); el-Men hec fî kitâbâti’l-

øar biyyîn £ani’t-târîÅi’l-İslâmî (Ka hi re 
1990; Ka tar 1411); el-İÅvânü’l-müs limûn 

ve’l-£ame lü’s-sırrî ve’l-£unf (Mansûre 
1426/2006); BiŠ£atü es¹urin fî kitâbi’t-

tâ rîÅ (Ka hi re 1430/ 2012); el-İmâm el-

øaz zâ lî kemâ £araf tühû (Ka hi re 2013); 
el-¥üzn fî ¼ayâti’n-nebî (Ka hi re 2013); 
¥av le’l-³az vi’¦-¦ešåfî ve’l-fikrî (Cîze 
2013).

Ne şir: Ab dü lazîm ed-Dîb, özel lik le İmâ-

mü’l-Ha re meyn el-Cü veynî’nin eser le ri-

nin neş ri ne özel bir önem ver miş tir: el-

Bur hân fî u½ûli’l-fıšh (I-II, Dev ha 1399; 
Ka hi re 1400/1980; Mansûre 1418/1997, 
1420/1999); el-øıyâ¦î: øıyâ¦ü’l-ümem 

fî il tiyâ ¦i’¾-¾ulem (Dev ha 1400; Ka hi re 
1401/1981; Bey rut 1432/2011); ed-Dür-

re tü’l-muŠıy ye fîmâ vaša£a fîhi’l-Åilâf 

bey ne’ş-Şâfi£iy ye ve’l-¥ane fiy ye (Dev-
ha 1406/1986); Nihâye tü’l-ma¹lab fî 

ez-Zeh râ vî’ nin şah sın da in ce len mek te, 

özel lik le İs lâm tıp ta ri hi üze rin de du rul-

mak ta dır. 2. İmâmü’l-¥are meyn Ebü’l-

Me£âlî £Ab dül me lik b. £Ab dillâh el-Cü-

veynî: ¥a yâ tühû ve £a½ruhû-â¦âruhû 

ve fik ru hû (Kü veyt 1401/1981). Kap samlı 

bir bi yog ra fi ça lış ma sı dır. Cü veynî’nin el-

Bur hân’ının neş ri ne gi riş ola rak ya zılan 

eser mü el lif ta ra fın dan el-Burhân’a alın-

ma mış, göz den ge çi ri lip müs ta kil şekild e 

ya yım lan mış tır. 3. Fıšhü İmâmi’l-¥are-

meyn £Ab dil me lik b. £Ab dillâh el-

Cüvey nî: ƒa½âßi½uhû e¦erühû ve 

men zile tü hû (Dev ha 1405/1985; Mansûre 
1988). O güne ka dar Cü veynî üze rin-

de yapı lan ça lış ma lar da da ha çok onun 

kelâmla il gi si nin ele alın dı ğı nı ifa de eden 

Dîb, bu ese ri Cü veynî’nin fı kıh an la yı şı nı 

bü tün bo yut la rıy la or ta ya koy mak ama cıy-

la yaz mış tır. Ki ta bın te lif edil di ği dö nem de 

Cü veynî’nin fı kıh ve usûl-i fı kıh eser le ri nin 

bü yük ço ğun lu ğu nun yaz ma ha lin de ol-

ma sı mü el li fin da ha son ra ki ça lış ma la rı nın 

mec ra sı nı da be lir le miş ve onu bu eser-

le ri neş ret me ye sev ket miş tir. 4. ez-Zü-

beyr b. el-£Av vâm: e¦-¡er ve ve’¦-¦ev re 

(Mu har rak-Bah reyn 1406/1986). Ön ce bir 

der gi de ya yım la nan eser de (¥av liy ye tü’l-
Kül li yeti’ş-şerî£a ve’d-dirâsâti’l-İslâmiy ye, 
III [Dev ha-Ka tar 1404/1984], s. 203-226) 
Zü beyr b. Av vâm’ın özel lik le ser ve ti hak-

kın da ki iddi alar araş tı rıl mak ta ve bun la ra 

ye ni bir yak la şım ge liş ti ril me ye ça lı şıl-

mak ta dır. Sel çuk Coş kun ese ri Türk çe’ye 

ter cü me et miş tir (“Ab dü lazîm ed-Dîb’in 
Zü beyr b. Av vâm’a Yö ne lik Ba zı Ten kit le-
re Ce va bı”, Dinî Araş tır ma lar, III/7 [An ka-
ra 2000], s. 137-160). 5. el-Müs teş riš†n 

ve’t-türâ¦ (Man sû re 1988, 1413/1992). 
Ken di si de bir edis yon kri tik uz ma nı olan 

mü el lif bu eser de şar ki yat çı la rın tah kik 

ça lış ma la rı nı de ğer len dir mek te, çe şit li 

ör nek ler den ha re ket le prob lem li / ha ta lı 

hu sus la rı tes bit et mek te dir. Ka sıt lı çar-

pıt ma ni te li ğin de ki bu ha ta la rın bü yük 

ço ğun lu ğu nun İslâm me de ni ye ti nin ilmî 

bi ri ki mi ni tah rif et me yi amaç la dı ğı nı söy-

le yen mü el li fe gö re şar ki yat çı la rın neş re-

de cek le ri eser le ri se çer ken iz le dik le ri si ya-

set müs lü man lar ara sı ih tilâfla rı kö rük le-

me ye hiz met et mek te dir. 6. Cenûbü’s-

Sûdân ve ½ı nâ£atü’t-teßâmür ²ıd da 

diyâri’l-müs li mîn (Ka hi re 1993). İlk şek li 

mü el li fin Su dan’ da bu lun du ğu 1964 yı lın-

da ya zı lan eser de Gü ney Su dan me se le si 

İn gil te re’nin sö mür ge leş tir me fa ali yet-

le riy le bağ lan tı lı ola rak an la tıl mak ta dır. 

7. Na¼ve rüßye tin ce dî de li’t-târîÅi’l-

İslâmî: Na¾arât ve ta½ vî bât (Am man 




