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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
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mo dern fel se fe üze rin de ki et ki le ri de ğer-

len di ri lir. 9. Üsü sü’l-man¹ıšı’s-sûrî ve 

müş kilâtühû (İs ken de ri ye 1975, Ali Ab-
dül mu‘tî Mu ham med ile bir lik te). 10. el-

Fel se fe tü’l-İslâmiy ye: ŞaÅ½iyyâtühâ ve 

me ×â hi bühâ (Ka hi re, ts.). 11. Fî £İl mi’n-

nefs (Ka hi re 1962). 12. en-Nü¾umü’l-iş-

ti râ kiy ye ma£a dirâse mušåra ne li’l-

iş ti râ kiy ye ti’l-£Ara biy ye (Ka hi re 1967). 
Eser de Arap sos ya liz mi, Mark sizm, bol şe-

vik lik ve sos ya lizm ko nu la rı in ce le nir. 13. 

el-Fel se fe: U½ûlühâ ve mebâdißühâ (İs-
ken de ri ye 1978). 14. el-İslâmü’s-siyâsî 

fi’l-mîzân (İs ken de ri ye 1997). 15. el-¥a-

yâ tü’r-rû¼âniy ye fi’l-İslâm (İs ken de ri-
ye 1994, 2. bs.). 16. Es le me tü’l-ma£ri fe: 

el-£Ulûmü’l-insâniy ye ve menâhi cühâ 

min vic he ti na¾arin İslâmiy ye (İs ken de-
ri ye 1997; Sü veyş 2002). 17. Dirâsât fi’l-

fel se fe ti’l-šadîme ve’l-£u½ûri’l-vüs¹â 

(İs ken de ri ye 1997, Harbî Ab bas Atîtû ile 
bir lik te).

Ne şir: Süh re verdî el-Maktûl, Heyâki-

lü’n-nûr (Ka hi re 1957, 1958); a.mlf., Le-

me ¼ât fi’l-¼ašåßiš (İs ken de ri ye 1988); 
Hu neyn b. İshâk, el-Mesâßil fi’¹-¹ıb li’l-

mü te£al limîn (Ka hi re 1978, Mürsî Mu-
ham med Arab ve Celâl Mu ham med Mû-
sâ ile bir lik te); Şem sed din Mu ham med 

b. Mahmûd eş-Şeh rezûrî, Nüz hetü’l-

er vâ¼ ve rav²atü’l-efrâ¼ (İs ken de ri ye 
1414/1993). Ebû Reyyân ay rı ca İbn Hal-

dûn’un Lübâbü’l-Mu¼a½½al fî u½û li’d-

dîn ad lı ese ri ni (nşr. Ab bas Mu ham med 
Ha san Sü ley man, İs ken de ri ye 1996) göz-

den ge çir miş ve eser için eleş ti rel bir 

mu kad di me, Celâl Mu ham med Mû sâ’ nın 

Men he cü’l-ba¼¦i’l-£ilmî £in de’l-£Arab 

fî me câ li’l-£ulûmi’¹-¹abî£iy ye ve’l-kev-

niy ye ad lı ese ri için de (Bey rut 1972) bir 

tah lil ve mu kad di me yaz mış tır.

Bun la rın ya nı sı ra, ken di si nin “el-İşrâ-

šıy ye med re se Eflâ¹ûniy ye İslâmiy ye: Mü-

nâ šaşa tü šaŠıy ye ti’l-ma½da ri’l-Îrânî” ad lı 

ma ka le si nin de yer al dı ğı (s. 37-61) el-Ki-

tâ bü’t-Te×kârî: ŞeyÅu’l-İşrâš Şi hâbüd-

dîn Süh re verdî fi’×-×ik ra’l-mißeviy ye-

ti’¦-¦âmi ne ti li-vefâtihî isim li kitabın 

edi tör lü ğü nü ya pan Ebû Reyyân (Kahi-
re 1974, Lo uis Gar det, Go mez No gales 
v.dğr. ile bir lik te) el-Ehrâm, el-Hilâl, 

£Âlemü’l-fikr (Kü veyt), eş-Şaršu’l-cedîd 

ve eş-Şâ¹ıß gi bi ga ze te ve der gi ler de yazı-

lar yaz mış tır. Ma ka le le rin den ba zı la rı şun-

lar dır: “Našdü Ebi’l-Be rekât li-fel se fe ti 

İbn Sî nâ” (Me cel le tü Kül liy ye ti’l-Âdâb, XII 
[İs ken de ri ye 1958], s. 17-48); “Ebü’l-£Alâß 

£Afî fî” (a.g.e., XX [1966], s. 5-19); “Men he-

cün ce dîd li-dirâse ti’l-fel se fe ti’l-İslâmiy ye” 

(el-Miş kât: Mecmû£atü mašålât fi’l-fel se fe 

bü yük bir et ki ye sa hip tir. Bu ba kım dan 

Mı sır’ın ve çağ daş Arap dün ya sı nın ön de 

ge len fi kir adam la rın dan bi ri sa yı lır. Baş ta 

TârîÅu’l-fik ri’l-fel sefî ol mak üze re İslâm 

fi lo zof la rı nın fi kir le ri, eser le ri ve te sir le ri 

hak kın da bil gi ve ren eser le riy le bu alan da-

ki ça lış ma la ra kat kı da bu lun muş tur.

Eser le ri. Te lif. 1. TârîÅu’l-fik ri’l-felse-

fî. Al tı cilt ola rak çı kar ma yı plan la dı ğı ese-

rin Or ta çağ Ba tı fel se fe si ne da ir cil di ni 

ya yım la ma imkânı bu la ma mış tır. Ya yım-

la nan beş cilt şun lar dır: el-Fel se fe tü’l-

Yûnâniy ye min Tâlîs ilâ Eflâ¹ûn (Ka hi re 
1965, 1968; İs ken de ri ye 1995); Aris ¹û ve’l-

medâri sü’l-mü teßaÅÅira (Ka hi re 1966; 
İs ken de ri ye 1989, 1994, 2007); TârîÅu’l-

fik ri’l-fel sefî fi’l-İslâm: el-Mušad-

demâtü’l-£âmme, el-fi rašu’l-İs lâ miy ye 

ve £il mü’l-kelâm, el-felsefe tü’l-İslâmiy-

ye (Bey rut 1970, 1973; İs ken de ri ye 1986, 
1989, 1992, 1996); el-¥a re ke tü’½-½ûfiy-

ye fi’l-İslâm (İs ken deri ye 1994, 1995); 
el-Fel se fe tü’l-¼adî¦e (Kahi re 1969; İs-
ken de ri ye 1991). Mü el lif bu se ri de bi ri, fel-

se fe ta ri hin de bü yük me se le ler üze rin de 

dur ma ve çö zü mü için fi lo zof la rın tar tış-

ma la rı na bak ma, di ğe ri, fi lo zofla rın dü-

şün ce le ri ni mer cek al tı na ala rak et ki len-

dik le ri ve et ki le dik le ri fi lo zof ve düşü nür-

le ri or ta ya koy ma şek lin de, fel se fe ta ri hi 

eği ti min de iz le nen iki yön te mi mez cet me 

yo lu nu ta kip et miş tir. An cak onun yay-

gın bi çim de uy gu la nan ikin ci usu lü da ha 

çok be nim se di ği gö rü lür. 2. el-Felse fe ve 

mebâ¼i¦ühâ (Ka hi re 1966, 1968). Ese-

rin son bö lü mün de Hen ri Berg son’un In-

tro duc ti on à la mé taph ysi que baş lık lı 

ese ri nin ter cü me si de yer alır. 3. U½ûlü’l-

fel se fe ti’l-İşrâšıy ye £in de Şihâbiddîn 

es-Süh re verdî (Ka hi re 1959; Bey rut 1969; 
İs ken de ri ye 1987). Bu ese ri Mu ham med 

Ali Şeyh, Me bâ nî-i Fel se fe-i İşrâš ez 

Dîdegâh-ı Süh re verdî adıy la Fars ça’ya 

çe vir miş tir (Tah ran 1372 hş.). 4. Fel se fe-

tü’l-cemâl ve neşßetü’l-fünûni’l-cemîle 

(Ka hi re 1964). 5. el-MedÅalü’l-İslâmî 

li’l-idû lû ci ya’l-£Ara biy ye (Bey rut 1979). 
6. el-İslâm fî muvâce he ti teyyârâti’l-

fik ri’l-³ar biy yi’l-mu£â½ır: Mevšıfü’l-

İslâm mi ne’l-Maršsiy ye (İs ken de ri ye 
1985). 7. Æı râßât fi’l-fel se fe (Ka hi re 1967, 
Ali Sâmî en-Neş şâr ile bir lik te). İslâm fel-

se fe siy le il gi li bir çok met ni ih ti va eden bu 

eser de İbn Sî nâ’ya ait ba zı risâle le rin tah-

kik li neş ri de yer alır. 8. Hi rašlîtus: Fey-

lesûfü’t-te ³ay yür ve e¦eruhû fi’l-fik ri’l-

fel sefî (Ka hi re 1996, Ali Sâmî en-Neşşâr 
ve Ab duh er-Râcihî ile bir lik te). Bu eser de 

de He rak le itos’a ait me tin ler bu lu nur ve 

onun Yu nan, hı ris ti yan, İslâm fel se fe siy le 

Ebû Reyyân Bin ga zi, Bey rut, Ra bat ve 

Üm mü dür man üni ver si te le riy le Ka hi re 

Üni ver si te si Har tum Şu be si gi bi üni ver-

si te ler de ho ca lık yap tı. Ara la rın da Lib ya, 

Ce za yir, Ka tar ve Al man ya’nın da bu lun-

du ğu ül ke ler de kon gre ve sem poz yum la ra 

ka tıl dı. Ebû Reyyân’ın bil gi ve dü şün ce-

si nin olu şup şe kil len me sin de Fran sa ve 

Mı sır’da ki ho ca la rı nın et ki si gö rü lür. Bun-

lar dan Mı sır’da mo dern an lam da yük sek 

öğ re ti min ön cü le rin den sa yı lan Yûsuf 

Ke rem, Ebü’l-Alâ Afîfî, Mu ham med Sâbit 

Fendî ve ken di si ni İşrâk¢ fel se fey le il gi len-

me ye yö nel ten Fran sız şar ki yat çı sı Lo uis 

Mas sig non anı la bi lir. Ay rı ca mes lek ta şı 

ve dos tu Ali Sâmî en-Neşşâr va sı ta sıy la 

Mus ta fa Ab dürrâzık eko lün den et ki len di ği 

an la şıl mak ta dır. İslâm fel se fe si nin öz gün-

lü ğü ne ina nan Ebû Reyyân bu fel se fe yi 

Grek fel se fe si nin salt de va mı sa yan id di-

ala rı red de der. İslâm fi lo zof la rı ara sın da 

Süh re verdî el-Maktûl ile Ebü’l-Be rekât 

el-Bağdâdî’ye özel bir önem ve rir. “İs lâm 

fel se fe si nin Kant’ı” di ye ni te le di ği Ebü’l-

Be rekât el-Bağdâdî’nin bu fel se fe nin in şa-

sın da giz li Eflâtun cu akı mı nın ro lü nü keş-

fe den ki şi ol du ğu nu dü şün mek le bir lik te 

İşrâk¢ fel se fe nin özü ba kı mın dan Eflâtun-

cu dü şün ce den her han gi bir farkı nın bu-

lun ma dı ğı nı söy ler. İslâm fel se fesin de bi-

ri ni Süh re verdî’nin tem sil et ti ği Ef lâtun cu 

İşrâk¢, di ğe ri ni İbn Rüşd’ün tem sil et ti ği 

Aris to cu-meşşâî ol mak üze re iki te mel 

akı mın or ta ya çık tı ğı nı, an cak Eflâtun cu 

akı mın meşşâî akı ma gö re da ha et ki li ol-

du ğu nu ka bul eder.

Kül tür, sa nat, top lum ve si ya set le il gi-

li bir çok fa ali yet te ak tif rol oy na yan Ebû 

Reyyân, 1952 Tem muz Dev ri mi ön ce sin de 

Arap Bir li ği Ulus la ra ra sı Yar dım Ko mis yo-

nu baş kan lı ğı, Kül tür Yük sek Ku ru lu Fel-

se fe Ko mis yo nu üye li ği, İs ken de ri ye’de Sa-

nat ve Ede bi yat Ku ru lu baş kan ve kil li ği, 

UNES CO millî ko mis yon üye li ği, İs ken de ri-

ye’de çı kan eş-Şâ¹ıß ad lı kül tür der gi si nin 

ba şe di tör lü ğü, Lib ya’da çı kan el-¥ik me 

ad lı fel se fe der gi si nin da nış man lı ğı gi bi 

gö rev ler ic ra et miş, 1976’da baş la yan Mı-

sır Ya zar lar Bir li ği ve Mı sır Fel se fe Ce mi ye-

ti üye li ği ve fa tı na ka dar sür müş tür. Ay rı ca 

Ce mal Ab dünnâsır’ın mu ha le fe ti et ki siz 

kıl dı ğı dö nem de si ya sal kon gre ler dü zen-

le yip si yasî be ya nat lar ver mek su re tiy le bu 

alan da hal kı yön len dir me ye ça lış tı ğı be lir-

ti lir (Ab dur rah man Îsevî, s. 125).

Ebû Reyyân, ilmî mük te se ba tı, te lif le ri, 

yet mi şe ya kın yük sek li sans ve dok to ra 

te zi da nış man lı ğı gi bi aka de mik ça lış ma-

la rıy la Arap dün ya sın da fel sefî dü şün ce nin 

ve bu alan da ki ça lış ma la rın ya yıl ma sın da 
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Saîd Şah’ı ye ri ne bı ra ka rak or tan ca oğ lu 

Şah Ab dül ganî’yle bir lik te hac ca git mek 

üze re Del hi’den yo la çık tı. Ay nı yı lın zil hic-

ce ayı nın baş la rın da Hi caz’a ulaş tı. Hac cı 

mü te akip Mek ke’de hum ma has ta lı ğı na 

ya ka lan dı, bi raz iyi le şin ce de Me di ne’ye 

git me ye ka rar ver di. Bir kaç ay Me di ne’de 

kal dı, ar dın dan mem le ke ti ne dön mek 

üze re ora dan ay rıl dı. 22 Ra ma zan 1250’de 

(22 Ocak 1835) Del hi ci va rın da ki Tonk bel-

de si ne ula şın ca has ta lı ğı iler le di ğin den yo-

la de vam ede me di ve bu ra da ko nak la dı. 

Ya nın da bu lu nan oğ lu na ve kü çük kar-

de şi ne icâzet ver di ği ni bil dir dik ten son ra 

ra ma zan bay ra mı nın ilk gü nü (31 Ocak 
1835) ve fat et ti. Bü yük bir ka la ba lık ta ra-

fın dan kı lı nan ce na ze na ma zı nın ar dın dan 

na aşı Del hi’ye gö tü rü le rek mür şi di nin sağ 

ta ra fı na def ne dil di.

Ebû Saîd Şah XIX. yüz yıl da Ku zey Hin-

dis tan’da et ki li olan bir çok mü rid ye tiş tir-

di. Ah med Saîd Şah, Şah Ab dül ganî ve Şah 

Ab dül mugnî ad lı oğul la rıy la Mu ham med 

As gar Sâhib, Mol la Ha san Buhârî, Mev levî 

Mu ham med Şerîf, Mol la Hudâbürdî, Mol la 

Gulâm-ı Mu ham med, Mev levî Hüsâm Ah-

med Herâtî, Mev levî Mu hib bul lah Efgån, 

Meyân Mu ham med Cû, Meyân Azîmul lah 

Sâhib, An ber Şah ve Emîr Bâcûrî onun ha-

li fe le rin den dir (M. Maz har Mü ced didî, s. 
67-68). Ebû Saîd ile de vam eden Mü ced-

di diy ye sil si le si onun ha li fe le ri ta ra fın dan 

çe şit li bel de le re ya yıl mış, to ru nu nun ha-

li fe si Selâhad din Sâkıb’dan (ö. 1910) icâ-

zet alan Sü ley man Hil mi Tu na han yo luy la 

Tür ki ye’de de tem sil edil miş tir. Del hi’de ki 

han kah ta bu sil si le ha len Ebû Saîd Şah’ın 

nes lin den ge len ler ta ra fın dan sür dü rül-

mek te dir.

Ba zı mü rid le ri nin ar zu su üze ri ne 1230-

1240 (1815-1824) yıl la rı ara sın da Mü ced-

di diy ye âdâbı na da ir Hidâye tü’¹-¹âlibîn 

ve miršådü’s-sâlikîn ad lı Fars ça bir eser 

ka le me alan (Del hi 1299) Ebû Saîd Şah ese-

ri ni Ab dul lah ed-Dih levî’ye takdi m et miş tir. 

Ebû Saîd, Mek ke’de ese rin Meh me d Hıf zı 

Efen di ta ra fın dan ya pı lan Arapça ter cü-

me si ni gö rün ce mü ter ci mi ne Türk çe’ye 

de çev ril me si ni is te di ği ni söy le miş, bu nun 

üze ri ne Hıf zı Efen di ese ri 1837’ de Türk-

çe’ye ter cü me et miş tir (Ter cü me-i Hidâye-
tü’t-tâlibîn, İs tan bul 1299). Ay rı ca Ur du ca 

(Del hi 1320; trc. Mev levî Nûr Ah med, Kun-
di on 2011), ikin ci de fa Arap ça (Ka hi re, ts.) 
ve Ma lay ca’ya da çev ril miş tir.
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Râmpûr’da kı sa za man da şöh re ti ya yı lan 

Ebû Saîd Şah’ın bin den faz la mü ri di ol du. 

Bu sı ra lar da vah det-i vücûda da ir söz ler 

söy le me ye, zi kir hal ka la rın da ken di sin den 

vecd ve is tiğ rak hal le ri zu hur et me ye baş-

la dı. İmâm-ı Rabbânî’nin Mektûbât’ın da 

an lat tı ğı ma kam la ra he nüz tam an la mıy la 

ula şa ma dı ğı dü şün ce siy le ir şad va zi fe si ni 

bı ra kıp sey rü sülûkü nü ta mam la mak için 

ken di si ne ye ni bir mür şid ara ma ya baş-

la dı. Pânîpet (Pa ni pat) şeh rin de bu lu nan 

Mü ced didî şey hi Maz har Cân-ı Cânân’ın 

ön de ge len ha li fe le rin den Ka dı Senâul lah-ı 

Pânîpetî’ye mek tup ya za rak bu ar zu su nu 

bil dir di. Senâul lah-ı Pânîpetî ona Del hi’de 

Hânkåh-ı Maz ha riy ye’de bu lu nan Ab dul lah 

ed-Dih levî’ye git me si ni tav si ye et ti. Bu nun 

üze ri ne 1225 (1810) yı lı nın baş la rın da Del-

hi’ye git ti. Ab dul lah ed-Dih levî ken di si ne 

çok say gı gös ter di ve ken di ye ri ne ir şad 

ma ka mı na geç me si ni tek lif et ti. Bu ra ya bir 

mü rid ola rak gel di ği ni söy le me si üze ri ne 

Dih levî bu tav rı nı be ğe ne rek onu mü rid li-

ğe ka bul et ti. Kı sa za man da şey hi nin bü-

yük te vec cü hü ne maz har ol du. Râmpûr’a 

git me si ni ge rek ti ren bir du rum or ta ya 

çı kın ca mür şi di ken di si ne, Mü ced di diy ye 

hilâfe ti nin ya nı sı ra ay nı mec lis te bu lu nan 

Hâlid el-Bağdâdî ve Mev levî Be şâre tul lah 

Behrâyücî ile yan ya na otur ta rak Çiş tiy-

ye ve Kådi riy ye ta ri kat la rın dan da hilâfet 

ver di, mü rid le ri nin bir kıs mı nın ter bi ye si ni 

ona ha va le et ti.

Ebû Saîd Şah, Râmpûr’a git ti ğin de ilk 

şey hi Şah Dergâhî’yi zi ya ret et ti. Ar dın-

dan Râmpûr’dan ay rıl dı. Bu dö nem de ba-

zı dev let adam la rıy la iyi iliş ki ler kur ma ya 

baş la yın ca Ab dul lah ed-Dih levî ken di si ne 

bir mek tup gön de re rek yap tı ğı nın doğ ru 

ol ma dı ğı nı, Râmpûr’da kal ma sı nın, hat ta 

Del hi’ye gel me si nin da ha isa bet li ola ca ğı nı 

söy le di, an cak da ha son ra yaz dı ğı bir mek-

tup ta ona is te di ği ye re git mek te ser best 

bu lun du ğu nu bil dir di. Bu nun üze ri ne Lek-

nev’e git ti. Ab dul lah ed-Dih levî, has ta lı ğı-

nın ağır laş ma sı üze ri ne Ebû Saîd Şah’a bir 

mek tup yol la ya rak ken di sin den son ra ir şad 

ma ka mı na bü yük oğ lu Ah med Saîd Şah’ı 

Lek nev’de ha li fe bı rak ma sı nı ve ken di si nin 

Del hi’ye gel me si ni is te di. Dih levî mek tu-

bun da ay rı ca Ebû Saîd’e, hem dergâhta-

ki le rin hem de baş ta Ab dü lazîz ed-Dih levî 

ol mak üze re Del hi’de ki âlim le rin ço ğu nun 

ir şad ma ka mı na ken di si nin geç me si hu su-

sun da it ti fak et ti ği ni bil dir di. Del hi’ye gi den 

Ebû Saîd şey hi nin ölü mü nün (1240/1824) 
ar dın dan ir şad ma ka mı na ge çip ve fa tı na 

ka dar do kuz yıl bu gö re vi ni sür dür dü.

1249 yı lı nın Ra ma zan ayın da (Ocak 
1834) Ebû Saîd Şah, bü yük oğ lu Ah med 

ve’l-£ulûmi’l-insâniy ye mühdât ilâ is mi’l-
mer ¼ûm ed-Duktûr £Alî Sâmî en-Neş şâr, 
İs ken de ri ye 1985, s. 9-27).
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Ebû Saîd Muhammed
b. Safiyyi’l-kadr b. Azîzi’l-kadr

el-Fârûk¢ el-Müceddidî ed-Dihlevî
(ö. 1250/1835)

Nakþibendî-Müceddidî þeyhi.˜ ™

2 Zil ka de 1196’da (9 Ekim 1782) Del hi’-

ye se kiz ko nak me sa fe de bu lu nan Râm-

pûr’ da (Mus ta faâbâd) dün ya ya gel di. İlk 

ta ri kat ter bi ye si ni bir Mü ced didî şey hi 

olan ba ba sın dan al dı. Dö ne min ön de ge len 

âlim le rin den ilim tah sil et ti. Bun lar ara sın-

da Müftî Şe re füd din’in önem li bir ye ri var-

dır. Ay rı ca Şah Ve liy yul lah ed-Dih levî’nin 

oğul la rı Refîud din ed-Dih levî ve Ab dü lazîz 

ed-Dih levî ile da yı sı Mev levî Sirâc Ah med 

b. Mu ham med Mür şid’den ha dis ve tef-

sir oku du. Tec vid il mi ni Kårî Nesîm’den 

öğ ren di. Hat tat Ke lev Han’dan ya zı meş-

ket ti. 15 Cemâzi yelâhir 1244 (23 Ara lık 

1828) ta ri hin de ta mam la dı ğı bir mus haf 

nüs ha sı, Ni san 1967’ye ka dar to run la rın-

dan Mu ham med Maz har Şah’ın Me di-

ne’de ki tek ke sin de bu lu nu yor du. Ba ba sı, 

Ebû Saîd’de ki ta sav vuf ye te ne ği ni gö-

rün ce de de le ri nin ta ri ka tı na men sup bir 

şeyh ara ma sı nı söy le di. Ebû Saîd, sil si le si 

İmâm-ı Rabbânî’nin to run la rın dan Mu-

ham med Zü beyr’e ula şan ve Râmpûr’da 

Hâfız Cemâlul lah’tan Kådirî hilâfe ti de 

ala rak onun dergâhın da post ni şin olan 

Şah Dergâhî’ye in ti sap et ti. Yak la şık on 

iki yıl bo yun ca şey hi ne hiz met et ti, on dan 

Kådirî icâze ti ve hilâfe ti al dı. Da ha ha yat ta 

iken Şah Dergâhî’nin ha li fe si ola rak ir şa da 

baş la dı. Ay nı şeyh ten Mü ced didî ve Çiştî 

hilâfe ti de al dı ğı ri va yet edil mek te dir.




