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ad lı ilk di va nı nı neş ret ti (1911). Ame ri-

ka’da Ohio eya le ti nin Cincinna ti şeh rin-

de ti ca ret le uğ ra şan ağa be yi nin ya nın da 

ça lış ma ya baş la dı. Beş yıl sü rey le ça lış tı ğı 

dükkânda o za man lar New York’ta çı kan 

Mirßâtü’l-³arb der gi si nin sa hi bi Necîb 

Deyyâb ile ta nış tı ve şi ir le ri ni bu der gi-

ye yol la dı. Ebû Mâ dî, ti ca re ti bı ra kıp şi ir 

ve ede bi yat la uğ raş ma sı ge rek ti ği ni far-

ke de rek 1916’da New York’a git me ye 

ka rar ver di. Ora ya va rın ca ön ce kı sa bir 

sü re el-Me cel le tü’l-£Ara biy ye ve ar-

dın dan el-Fetât der gi le ri ni, da ha son ra 

da Mirßâtü’l-³arb ga ze te si ni çı kar dı. 

1919’da New York’ta Dî vâ nü Îliy yâ Ebî 

MâŠî ad lı di va nı nı, Mı sır’da ki ilk di va nı na 

koy ma ya ce sa ret ede me di ği şi ir le ri ni de 

ek le ye rek meh cer ede bi ya tı nın en önem li 

is mi Cib rân Halîl Cib rân’ın mu kad di me-

siy le bir lik te ya yım la dı. 1920’de Cib rân 

Halîl Cib rân ile Mîhâîl Nu ay me’nin kur du-

ğu er-Râbı ta tü’l-ka le miy ye ad lı ede bi yat 

der ne ği ne üye ol du; bu ra da Nesîb Arîza, 

Reşîd Eyyûb, Ned re Haddâd gi bi meh cer 

ede bi ya tı nın önem li isim le riy le ta nış tı. 

1929’da baş ya zar lı ğı nı yap tı ğı Mirßâtü’l-

³arb ga ze te si ni bı ra kıp ay nı yıl es-Se mîr 

der gi si ni çı kar ma ya baş la dı. Ön ce ay da bir 

çı kan der gi 1936’da gün lük ga ze te ha li ne 

gel di. Ebû Mâ dî ha ya tı nın so nu na ka dar 

bu ga ze te nin ida re siy le il gi len di. 1927’de 

el-Cedâvil ad lı di va nı nı ve 1940’ta el-

ƒamâßil ad lı son di va nı nı neş ret ti. UNES-

CO’nun da vet lisi ola rak bir kon fe ran sa 

ka tıl mak üze re 1948’ de Lüb nan’a git ti. 

Ar dın dan Ame ri ka’ ya es-Se mîr’de ki işi nin 

ba şı na dön dü. Ye ni bir di va nın ha zır lık la rı-

nı ya par ken kalp ra hat sız lı ğı yü zün den bir 

sü re has ta ha ne de te da vi gör dü. 13 Ka sım 

1957’de ge çir di ği kalp kri zi so nu cu öl dü.

Ebû Mâ dî, el li beş şi ir içe ren ilk di vanın-

da İb nü’r-Rûmî ve Mü te nebbî gi bi kla sik 

Arap şa ir le rin den et ki len miş, şi ir le ri ni 

Bâ rû dî, İsmâil Sabrî ve Ah med Şevk¢ gi bi 

kla sik ka fi ye dü ze ni ve kla sik te ma la rın 

hâ kim ol du ğu bir ya pıy la yaz mış tır. İkin ci 

di va nı tak lit le ya ra tı cı lık ara sın da bir ge-

çiş dö ne mi ne işa ret eden ağıt, po li ti ka, 

mil li yet çi lik, aşk vb. ko nu lar da ki yet miş 

do kuz şii rin den olu şur. Şa ir bu di va nın da 

za man za man ilk di va nın da gö rü len tek 

an la tı cı ve tek ka fi ye for ma tı nın dı şı na 

çı kar. Ebû Mâ dî’nin üçün cü di va nı olan 

el-Ce dâ vil en meş hur şi iri “e¹-ªalâsim”le 

bir lik te otuz beş şi ir içe rir. Di va na yaz dı ğı 

kı sa ön söz de er-Râbı ta tü’l-ka le miy ye’nin 

şi ir tu tu mu nu be nim se di ği ni vur gu lar. 

Mî hâîl Nu ay me, bu di van la şai rin ye di yıl 

ön ce çı kan di va nı nın ay nı şa ir ta ra fın dan 

ya zıl dı ğı na inan ma nın güç ol du ğu nu ve

Yahyâ el-Mu al limî), Ka hi re 1400/1980, V, 64; VII, 
74; Muînül fu karâ Ah med b. Mahmûd, TârîÅ-i Mol-
lazâde (nşr. Ah med Gülçîn-i Meânî), Tah ran 1339 
hş., s. 17-19; Ku reşî, el-Cevâhi rü’l-muŠıy ye, I, 
166-167; İbn Ha cer el-As kalânî, Hidâye tü’s-sârî 
li-sîre ti’l-BuÅârî (nşr. Ha se neyn Selmân Mehdî), 
Dı maşk 1432/2011, s. 172; Mahmûd b. Sü ley man 

el-Ke fevî, Ketâßibü a£lâmi’l-aÅyâr min fušahâßi 
me×he bi’n-Nu£mâni’l-muÅtâr, TSMK, III. Ah med, 
nr. 2949, vr. 122a-123a, 149b; R. N. Frye, Buk ha-
ra: The Me dieval Achieve ment, Ca li for nia 1996, 
s. 130-131; V. V. Barthold, Tur kes tan down to 
the Mongol In vasi on, Lon don 1958, s. 222-223; 
Mur te za Be dir, Bu ha ra Hu kuk Oku lu, İs tan bul 
2014, tür.yer.

ÿMur te za Be dir

– —EBÛ HAFS es-SAGœR

(bk. EBÛ HAFS el-KEBÎR).˜ ™

– —EBÛ MÂDÎ, Îliy yâ
א ) ّא أ  ( إ

Îliy yâ (Îlîyâ, Îlyâ) b. Dâhir Ebî Mâ dî
(1889-1957)

Mehcer edebiyatýna mensup
þair, yazar ve gazeteci.˜ ™

Lüb nan’da Bek feyâ’ya bağ lı Mu hay di se 

kö yün de doğ du. İlk eği ti mi ni bu ra da al-

dı. Ba ba sı ayak ka bı cı lık ya pan ve ti ca ret-

le uğ ra şan bir köy lüy dü. Ebû Mâ dî se kiz 

ya şı na ge lin ce ba ba sı onu Bek feyâ’da ki 

hı ris ti yan oku lu na gön der di. Lüb nan’da 

ge çir di ği ço cuk luk yıl la rı kö yün sı nır la rı-

nı aş ma dı. Da ha son ra Mı sır’da ki am ca sı 

tü tün dükkânın da ken di si ne yar dım cı ol-

ma sı için onu ya nı na ça ğı rın ca oku lu nu 

bı ra kıp İs ken de ri ye’ye git ti (1901) ve on 

bir yıl de vam ede cek olan Mı sır ha ya tı baş-

la dı. Ağa be yi nin de tü tün dükkânı aç ma-

sı üze ri ne onun ya nı na geç ti. Ağa be yi nin 

dükkânı na ge lip şi ir ve ede bi yat ge ce le ri 

dü zen le yen şa ir ve edip le rin ya nın da bu-

lun du. Bir bu çuk yıl son ra ağa be yi siy le 

bir lik te Lüb nan’a dön dü. On ye di ya şı na 

gel di ğin de şi ir ya zıp ga ze te ve der gi ler de 

ya yım la ma ya baş la dı. İlk şi iri ni yol la dı ğı 

haf ta lık el-Eks bres der gi si nin sa hi bi Naz-

mî Nesîm onu şi ir yaz ma ya, es ki ve ye ni 

di van la rı oku ma ya teş vik et ti. Ebû Mâ dî 

bu dö nem de top lum sal, si ya sal ve dinî 

şiir ler ya zıp e¾-æuhûr der gi sin de neşretti. 

Köy de ya şa yan ba ba sı oğ lu nun si yasetle 

il gi len di ği ni du yun ca en di şe ye ka pıl dı ve 

İs ken de ri ye’den dön dük ten son ra onu 

Ame ri ka’da bu lu nan bü yük oğ lu nun yanı-

na gön der di.

1912’de Mı sır’dan ay rı lıp ön ce Lüb nan’a, 

ora dan Ame ri ka’ya ge çen Ebû Mâ dî, Mı-

sır’dan ay rıl ma dan ön ce Te×kârü’l-mâ²î 

bi lin se de kelâma da ir gö rüş le ri hak kın da 

sa de ce, “İman dil ile ik rar dır” (iman söz-
dür) de di ği ve bu gö rü şü se be biy le Mür ciî 

ol du ğu na da ir bir atıf Sem‘ânî ta ra fın dan 

kay de dil miş tir (el-En sâb, VII, 74).

Ebû Hafs es-Sag¢r Mu ham med b. Ah-

med de Bu ha ra ilim çev re le ri nin ile ri ge-

len le rin den bi ri, hat ta yu ka rı da ki sil si le de 

gö rül dü ğü üze re ken di dö ne min de Bu-

ha ra Ha ne fî le ri’nin re isi dir. Bu ko nu mu, 

muh te me len hem ba ba sı nın mi ra sı nı 

te va rüs et me sin den hem de ken di si nin 

Sâmânî hâ ne da nı ile kur du ğu özel iliş-

kiden kay nak lan mış tır. Bu ha ra’ da ki si yasî 

kar ga şa ya son ver mek ama cıy la 260’ta 

(874) baş ta Ebû Hafs es-Sag¢r ol mak üze-

re Bu ha ra âlim le ri ve ile ri ge len le ri Semer-

kant’ ta ki Sâ mâ nî Hü küm da rı Nasr b. Ah-

med’den yar dım is te miş, hü kümdar da 

kü çük kar de şi İs mâil’i Bu ha ra’ya va li ta yin 

et miş tir. Ebû Hafs es-Sag¢r, Buhara halkı-

nın tem sil ci si ola rak şeh ri, daha son ra ha-

li fe nin “Ho ra san emîri” un vanı ve re ceği 

Sâmâ nî Hü küm da rı İsmâil b. Ahmed’e 

tes lim eden eş ra fın li de ri dir. Bu olay, kı-

sa bir sü re son ra Sâmânî başşeh ri ya pı la-

cak olan Bu ha ra’ da Ha ne fîler’le Sâmânîler 

ara sında dev le tin yı kı lı şı na kadar de vam 

ede cek çok ve rim li ve üret ken bir iş bir-

liğinin baş langıcı nı teş kil et miş tir (Ner şa-
hî, s. 113-115; Bart hold, s. 222-223; Frye, 
s. 130-131). Ebû Hafs es-Sag¢r’in kay nak-

lar da çok ça atıf ya pı lan, an cak gü nü mü ze 

ulaşma yan er-Red £alâ eh li’l-eh vâß ad lı 

ese ri Ehl-i sün net dı şı fır ka la ra kar şı ya zıl-

mış ol malı dır. Eser den ya pı lan bir alın tı da 

onun, şer rin Al lah’ın tak di riy le mey da na 

gel di ği ni inkâr et me le ri ve her fâilin ken-

di fi ili nin ya ra tı cı sı ol du ğu nu söy le me le ri 

se be biy le Ka de riy ye’yi (Mu‘te zi le) ve ölü le-

rin dün ya ya dön dü ğü ne, ruh la rın te nâ süh 

et ti ği ne inan ma la rı, Tan rı’nın imam la ra 

hulûl et ti ği ni dü şün me le ri, do la yı sıy la 

imam la rın Tan rı ol du ğu nu söy le me le-

ri, bâ tın (gåib) bir ima mın bu lun du ğu na 

ve bu ima mın hurûcu na ka dar emir ve 

ne hiy le rin as kı ya alın dı ğı na inan ma la rı, 

ay rı ca Cebrâil’in vah yi Ali b. Ebû Tâlib ye-

ri ne yan lış lık la Mu ham med’e ge tir di ği ni 

söy le me le ri se be biy le Râ fi zî ler’i İslâm’ın 

dı şın da gör dü ğü nak le dil mek te dir (Ke-
fevî, vr. 149b).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ner şahî, TârîÅu BuÅârâ (trc. ve nşr. Emîn Ab-
dül mecîd Be devî – Nas rul lah Mü beş şir et-Tırâzî), 
Ka hi re 1385/1965, s. 86-89, 113-115; Se rahsî, 
el-Meb sû¹, I, 91, 173; IV, 44, 146-147; XXX, 297; 
a.mlf., Şer¼u’s-Si ye ri’l-kebîr (nşr. M. Ha san eş-
Şâ fiî), Bey rut 1417/1997, I, 3; Sad rüş şehîd, el-Vâ-
šı£ât, Sü ley ma ni ye Ktp., Cârul lah Efen di, nr. 918, 
vr. 190a; Sem‘ânî, el-En sâb (nşr. Ab dur rah man b. 
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2003); Ab dülbâsıt Mahmûd, Dirâse fî lu-

³a ti’ş-şi£r £in de Îliy yâ Ebî MâŠî (Ka hi-
re 2005); Ca‘fer Tayyâr el-Kettânî, Îliy yâ 

Ebû MâŠî: Dirâse ta¼lîliy ye (Ka hi re, ts. 
[Mek te be tü’l-Hancî]).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Tâhâ Hü se yin, ¥adî¦ü’l-er bi£âß, Ka hi re 1937, s. 
195-201; Şevk¢ Dayf, Dirâsât fi’ş-şi£ri’l-£Ara biy yi’l-
¼adî¦, Ka hi re 1959, s. 183; Îliy yâ Hâvî, Îliy yâ Ebû 
MâŠî: Şâ£irü’t-tesâßül ve’t-tefâßül, Bey rut 1972, 
tür.yer.; Er dinç Doğ ru, Meh cer Ede bi ya tı ve Arap 
Ede bi ya tı na Et ki si (yük sek li sans te zi, 1998), Ga zi 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Afîf Nâyif 

Hâtûm, Îliy yâ Ebû MâŠî, Bey rut 1994, tür.yer.; 
Mî şâl Halîl Cühâ, eş-Şi£rü’l-£Ara biy yü’l-¼adî¦ min 
A¼med Şevk¢ ilâ Ma¼mûd Dervîş, Bey rut 1999, 
s. 112-123; İbrâhim b. Ab dul lah el-Hâzimî, Mev-
sû£a tü A£lâmi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer ve’l-Åâmis £aşer 
el-hicrî, Ri yad 1419, III, 1060-1061; Hâmid Me-

cîd Hedv, “Îliy yâ Ebû MâŠî”, Mevsû£atü Bey ti’l-
¼ik me li-a£lâmi’l-£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer 
ve’l-£işrîn, Bağ dad 1420/2000, I, 83-84; Ha lîl Ah-

med Halîl, Mevsû£atü a£lâmi’l-£Ara bi’l-müb di£în 
fi’l-šar ni’l-£işrîn, Bey rut 2001, I, 53-59; C. Sto ne, 

“œliyyå Ab† Måd¢”, Es says in Ara bic Li te rary Bi-
og raphy: 1850-1950 (ed. R. Al len), Wi es ba den 
2010, s. 24-33; Ke nan De mi ra yak, “Ebû Mâ dî’nin 
e¹-ªala sim “Bil me ce ler” Ad lı Şiiri ne Bir Muâra za”, 
EKEV Aka de mik Der gi si, VIII/ 20, An ka ra 2002, 
s. 307-328; Hâmid Sıdk¢, “e¹-ªabî£a fî teßem mülâti 
Îliy yâ Ebî MâŠî eş-şi£riyye”, Âfâšu’l-¼aŠâre ti’l-
İslâmiy ye, sy. 23, Tah ran 2009, s. 263-282.

ÿŞük ran Faz lı oğ lu

– —EBÛ REYYÂN
ّאن ) ( أ ر

Muhammed Alî Ebû Reyyân
(1920-1996)

Felsefe alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan
Mýsýrlý âlim, düþünür.˜ ™

6 Ma yıs 1920 ta ri hin de doğ du. 1944’te 

İs ken de ri ye Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül-

te si Fel se fe ve Sos yo lo ji Araş tır ma la rı 

Bö lü mü’nden me zun ol du. 1950’de ay-

nı üni ver si te de Ebü’l-Alâ Afîfî’nin da nış-

manlı ğın da Mîtafîzîka’l-işrâš £in de Şi-

hâ bid dîn Süh re verdî ad lı te ziy le yük sek 

li sans ya pa rak Fel se fe ve Sos yo lo ji Araş tır-

ma la rı Bö lü mü’ne öğ re tim gö rev li si ola rak 

ta yin edil di. Da ha son ra Fran sa’ya gi dip 

Ef lâ tun cu dü şün ce nin İşrâk¢ eko le in ti ka-

li ni ko nu alan te ziy le Sor bon ne Üni ver si-

te si’nde dok to ra sı nı ta mam la dı (1956). 
Ar dın dan Mı sır’a dön dü, 1963’te yar dım cı 

do çent, 1969’da pro fe sör ol du. 1972’de 

Fel se fe ve Sos yo lo ji Araş tır ma la rı Bö lü mü 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 1984’te Ede bi yat 

Fa kül te si’ne bağ lı ola rak kur du ğu Mer ke-

zü’t-türâsi’l-kavmî’nin baş kan lı ğı nı ve fa tı-

na ka dar sür dür dü. 11 Tem muz 1996’da 

ve fat et ti.

bil mi yo rum, fa kat gel dim” gi bi mıs ra la rı 

tep kiy le kar şı lan mış ve bir çok din âli mi 

ta ra fın dan sert bir dil le eleş ti ril miş tir (De-
mi ra yak, VI II/20 [2002], s. 307-328). Ge nel-

de meh cer ede bi ya tı, özel de Ebû Mâ dî’nin 

şi ir le ri dil bo zuk luk la rı se be biy le de eleş ti-

ri le re mâruz kal mış tır. Ni te kim Tâhâ Hü-

se yin, Ebû Mâ dî’yi sarf ve na hiv ku ral la rı nı 

çiğ ne mek le suç la mış tır. Onun kul lan dı ğı 

di lin za man za man çir kin lik de re ce si ne 

ulaş tı ğı nı, ken di si de bu nun far kın da ol-

ma sı na rağ men bo zuk dil le yaz ma yı şi ir sel 

bir ekol ha li ne ge tir me ye ça lış tı ğı nı söy ler 

(¥adî¦ü’l-er bi£âß, s. 195-201).

Di van la rı: Te×kârü’l-mâ²î (İs ken de ri ye 
1911), Dîvânü Îliy yâ Ebî MâŠî (New York 
1919; nşr. Afîf Nâyif Hâtûm, Bey rut 1431/ 
2010), el-Cedâvil (New York 1927), el-

ƒa mâßil (New York 1940), Tibr ve türâb 

(Bey rut 1960), el-A£mâlü(ş-şi£riy ye tü)’l-
kâ mi le I-III (der. Sâmî ed-Dehhân, Bey-
rut 2004), el-A£mâlü’ş-şi£riy ye tü’l-kâmi-

le (der. ve nşr. Ab dül kerîm Eş ter, Kü veyt 
2008). Şai rin kay nak lar da Æı½a½ü’l-A³reş 

ve me reßtühû el-Hü be le, Mu³åmerâtü 

ƒâ lid ¥azîn, Ma£a’l-¼ayât fi’n-našd 

ve’l-edeb (Bey rut 1986) ad lı eser le ri de 

zik re dil mek te dir.

Ebû Mâ dî hak kın da bir çok mo nog ra fi 

ya zıl mış ve aka de mik ça lış ma ya pıl mıştır: 

Ab dül latîf Şerâre, Îliy yâ Ebû MâŠî: 

Dirâ se ta¼ lî liy ye (Bey rut 1961); Îliyyâ 

Se lîm Hâ vî, Îliy yâ Ebû MâŠî: Şâ£irü’t-

tesâßül ve’t-tefâßül (Bey rut 1972); Ab dü-

lalîm Kab bâ nî, Îliy yâ Ebû Mâ dî: ¥a yâ-

tü hû ve şi£ru hû bi’l-İs ken de riy ye (Ka-
hi re 1974); Ge or ge Di mi ti ri Selîm, Îliy yâ 

Ebû MâŠî (1889-1957): Dirâsât £an hü 

ve eş£ari hi’l-mec hû le (Ka hi re 1977); Îsâ 

en-Nâ‘ûrî, Îliy yâ Ebû MâŠî: Resûlü’ş-

şi£ri’l-¼adî¦ (Bey rut 1977); Mah mud Sul-

tân, Îliy yâ Ebû MâŠî bey ne’r-rûman-

siy ye ve’l-vâšı£iy ye (Kü veyt 1979); 
Mu ham med Ali Sey yid, el-İt ticâhâtü’l-

fen niy ye fî şi£ri Îliy yâ Ebî MâŠî (dok-
to ra te zi, Ez her Üni ver si te si, Ka hi re 1981); 
Ab dül mecîd Âbi dîn, Bey ne şâ£irey n 

mü ced di deyn: Îliy yâ Ebî MâŠî ve £Ali 

Ma¼mûd ªâ hâ el-Mü hen dis (İs ken de-
ri ye 1989); Ce mîl Cebr, Îliy yâ Ebû MâŠî 

(Bey rut 1992); Ab dül mecîd el-Hur, Îliy yâ 

Ebû Mâ Šî: Bâ£i¦ü’l-emel ve mef ce rü 

yenâ bî£i’t-te fâßül (Bey rut 1995); Sâlim el-

Ma‘ûş, Îliy yâ Ebû MâŠî bey ne’ş-şarš 

ve’l-³arb: Fî Ri¼le ti’t-te şer rüd ve’l-fel-

se fe ve’ş-şâ£iriy ye (Bey rut 1997); Corc 

Şe kîb Saâde, e½-Øırâ£ bey ne’r-rîf ve’l-

me dî ne fî şi£ri Îliy yâ Ebî MâŠî (Bey rut 
2002); Mu ham med Hammûd, Îliy yâ Ebû 

Mâ Šî: Şâ£irü’l-³ur be ve’l-¼anîn (Bey rut 

bu di van la bir lik te Ebû Mâ dî ile ara la rın da 

bir bağ oluş tu ğu nu söy ler. el-Cedâvil’de-

ki şi ir ler de za man za man ka ram sar bir 

yo lun iz len di ği ro man tiz min et ki si gö rü-

lür. An cak şa ir Halîl Cib rân ve ar ka daş la-

rı nın ro man tik eği li mi ne ta ma men bağ lı 

kal ma mış, şi ir le rin de ha ya tın gü zel yön-

le ri ni de yan sıt mış tır. Şevk¢ Dayf onun bu 

an la yı şı nı, Ömer Hayyâm’ın rubâîle rin de 

gö rü len ha ya tı do ya do ya ya şa ma ya yö-

ne lik fel se fe sin den et ki len me si ne bağ lar 

(Dirâsât, s. 183). Ebû Mâ dî’nin 1946’da çı-

kar dı ğı el-ƒa mâßil ad lı di va nı alt mış ye-

di kı sa şi iri ih ti va eder ve bu ra da özel lik le 

ta bi at vur gu su ile iyim ser lik gö ze çar par. 

Şa ir en zor du rum lar da bi le ha ya ta olum lu 

bak ma ya ça lı şır. Ay rı ca bu di va nın da mil-

liyet çi lik le il gi li şi ir ler de yer alır. Di van da ki 

ba zı şiir ler da ha son ra şar kı sö zü ola rak 

bes telen miş tir. Ken di si nin Tibr ve türâb 

adı nı koy du ğu di va nı ba zı şi ir le rin den 

seçi le rek 1960’ta ba sıl mış, da ha son ra da 

bü tün şiir le ri Sâmî ed-Dehhân ta ra fın dan 

der le nip el-A£mâlü(ş-şi£riy ye tü)’l-kâmi le 

adıy la ya yım lan mış tır (Bey rut 2004).

Ga ze te ci lik Ebû Mâ dî’nin ha ya tın da çok 

önem li bir yer tut muş, şi ir le ri ni ya yım la-

mak ve gö rüş le ri ni da ha ge niş bir alan da 

sun mak için ken di si ne fır sat ver miş tir. 

Ebû Mâ dî’nin her ne ka dar şa ir li ği ön pla-

na çık sa da Mirßâtü’l-³arb ve es-Se mîr 

ga ze te le rin de ya yım la dı ğı ne sir tü rü ya zı-

la rı da mev cut tur. Ne sir ya zı la rı ara sın da 

eleş ti rel olan la rın ya nın da özel lik le bi re yin 

ve top lu mun ıs la hı na yö ne lik ma ka le ler 

gö ze çar par. M. Nu ay me, meh cer şa ir le ri 

ara sın da düz ya zı la rı da ya yım lan ma ya de-

ğer sa de ce iki isim bu lun du ğu nu zik re der. 

Bun lar dan bi ri Cib rân Halîl Cib rân, di ğe ri 

Îliy yâ Ebû Mâ dî’dir.

Or to doks hı ris ti yan bir ai le için de dün-

ya ya gel miş olan Ebû Mâ dî da ha son ra 

dinî inanç la rı nı ter ket miş, özel lik le âhi ret 

inan cı nı red det miş tir. Tek inan dı ğı şey 

ken di var lı ğı ve ge le ce ği ke sin olan ölüm-

dür. “e¹-ªalâsim” (Bil me ce ler) baş lık lı uzun 

ka si de sin de yer alan, “Gel dim, ne re den 

Îliyyâ

Ebû Mâdî




