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edi len Ez her’de Kül liy ye tü’ş-şerîa de kan-

lı ğı, Va kıf lar ba kan lı ğı gi bi idarî gö rev le ri 

ka bul et me di. Öğ re tim ha ya tı bo yun ca 

fı kıh ve usu lü, İslâm hu kuk ta ri hi, teşrî‘ 

si ya se ti, İslâm ik ti sa dı, ha dis, tef sir ve ta-

sav vuf ders le ri ver di, bir çok yük sek li sans 

ve dok to ra te zi yö net ti. 20 Ey lül 2003 ta-

ri hin de Ka hi re’de ve fat et ti.

Ab dül fettâh Ebû Gud de ve M. Emin 

Sa raç onun Ez her’den, Mec mau’l-fık hi’l-

İs lâ mî ge nel sek re te ri Sâlih b. Zâbin el-

Mer zû k¢, Şûra Mec li si baş ka nı, Mes cid-i 

Ha râm imam la rın dan Sâlih b. Ab dul lah b. 

Hu meyd, Ab dur rah man b. Ab dü lazîz es-

Sü deys ve Kü veyt Şûra Mec li si üye si Ab-

dul lah es-Sü meyt, Üm mül kurâ Üniversi-

te si Kül liy ye tü’ş-şerîa de kan la rın dan 

Âbid es-Süfyânî, Sü ley man et-Tü vey cirî, 

Ömer b. Mu ham med es-Sebîl, Ah med b. 

Humeyd de Mek ke’de ken di sin den ders 

almış ta le be le rin den ba zı la rı dır. Ha nefî 

bir ai le den ge len ve ken di si, Ha nefîli ği 

benimse yen Ebû Sün ne, bu mez hep âlim-

le rin den özel lik le İb nü’l-Hümâm’a hay ran 

olup on dan “ar ka da şım” di ye söz eder di. 

Mem le ke ti Saf’ta Ez her’e ta le be ye tiş ti-

ren li se se vi ye sin de dinî bir okul la Kur’an 

oku ma ve hâ fız lık eği ti mi nin ve ril di ği bir 

med re se yap tır mış tır.

Eser le ri. 1. el-£Örf ve’l-£âde fî reßyi’l-

fu ša hâß. Dok to ra de re ce si ni el de et ti ği 

te zin ya yım lan mış şek li dir (Ka hi re 1947, 
1992, 2000, 2004). 2. el-Vasî¹ fî u½ûli 

fıš hi’l-¥ane fiy ye (Ka hi re 1374/1955, 
1421/2000). Kül liy ye tü’ş-şerîa’da ikin ci 

sı nıf ta le be le ri ne okut tu ğu ders ki ta bı 

olup Sad rüş şerîa’nın et-Tav ²î¼’i nin ikinci 

bö lü mü esas alı na rak te lif edil miş tir. 3. 

en-Na¾ariyyâtü’l-£âmme li’l-mu£âme-

lât fi’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye (Ka hi re 1387/ 
1967). 4. Mu¼âŠarât fî u½ûli’l-fıšh (Ka-
hi re 1421/2000). Şam Üni ver si te si’nde 

1961’ de ver di ği kon fe rans la rı içe rir. 5. 

Æåßi de tân fıšhiy yetân: el-£Âde tü mu-

¼ak ke me tün ve lâ Šara re velâ Šırâr 

(Ka hi re 2004). Di ğer baş lı ca eser le ri de 

şun lar dır: en-Na¾ariyyâtü’l-a½ liy ye li’l-

a¼ kâm ve edil le tühâ (hak, eh li yet, akit, 
milk ve da mân na za ri ye le ri ne da ir dir), 
¥u š† šu’l-merßeti’s-siyâsiy ye fi’l-İs-

lâm, Ma šå ½ı dü’ş-şerî£a, el-İšti½âdü’l-

İs lâ mî, Fıšhü’l-üs re ti’l-müs li me. Ay rı ca 

el-İÅ vâ nü’l-müs limûn ga ze te si, Me cel-

le tü’l-Ez her, Me cel le tü’l-¼aŠâreti’l-İs-

lâ miy ye (Dı maşk), Me cel le tü Râ bı ¹a ti’l-

£âle mi’l-İslâmî, Me cel le tü Mec ma£i’l-

fıšhi’l-İslâmî gi bi der gi ler de çe şit li ya zı 

ve ma ka le le ri çık mış tır. Ebû Sün ne’nin 

ma ka le le rin den ba zı la rı şun lar dır: “¥ük-

mü’l-£ilâc bi-našli de min li’l-insân ev naš li 

açı lın ca Kül liy ye tü’ş-şerîa’ya geç ti ve ikin ci 

sı nıf tan iti ba ren üç yıl oku ya rak me zun 

ol du. Bu ra da ki ho ca la rı ara sın da Ha san 

el-Beyyûmî, Yûsuf el-Mer safî, Mu ham-

med Ab dül fettâh el-İnânî, Mu ham med 

Ara fe ve Ab dur rah man Tâc anı lır. M. Zâ-

hid Kev serî ile de ya kın bir dost luk kur-

du ğu kay de di lir. 1935’te baş la dı ğı fı kıh, 

fı kıh usu lü ve teşrî‘ ta ri hi ala nın da ki li sans 

üs tü öğ re ni mi ni Ocak 1941’de ta mam la dı; 

el-£Örf fî reßyi’l-fušahâß ve’l-u½ûliyyîn 

baş lık lı tez le “üstâz” de re ce sin de âli miy ye 

dip lo ma sı al dı. 1936’da çı kan bir ka nu na 

gö re anı lan fa kül te le rin me zun la rı iki yıl lık 

ih ti sas tan son ra yük sek li sans de re ce si ne 

denk olan “şehâde tü’l-âli miy ye maa’l-icâ-

ze” dip lo ma sı ala rak Ez her’e bağ lı or ta 

öğ re nim ku rum la rın da mü der ris lik, ay rı-

ca hâ kim lik ve vâiz lik ya pa bi li yor, al tı yıl lık 

ih ti sas ya pan lar ise “şehâde tü’l-âli miy ye 

maa de re ce ti üstâz” dip lo ma sıy la fa külte-

ler de ders ve re bi li yor lar dı. Ebû Sün ne, Ez-

her’de uy gu la nan ye ni sis tem de bu un va nı 

alan ilk ki şi olup Mahmûd Şeltût’un Ez her 

şeyh li ği sı ra sın da bu dip lo ma ar tık dok to-

ra adıy la anıl ma ya baş lan dı.

1941’de Kül liy ye tü’ş-şerîa’da mü der ris 

ola rak gö re ve baş la yan Ebû Sün ne, da-

ha son ra do çent ve pro fe sör ola rak gö-

rev yap tı, 1974’te emek li ye ay rıl dı. Bu 

ara da Şam (1960-1961), Lib ya (1962) ve 

Bağ dat (1967) üni ver si te le rin de mi sa fir 

öğ re tim üye si ola rak bu lun du. 1972’de 

git ti ği Mek ke’de Cid de Me lik Ab dü lazîz 

Üni ver si te si’ne bağ lı Kül liy ye tü’ş-şerîa’da 

(1981’den iti ba ren Üm mül kurâ Üni ver-
si te si) uzun sü re öğ re tim üye li ği yap tı; 

ha ya tı nın son la rı na doğ ru Ka hi re’ye dön-

dü. 1980’de Mek ke’de iken Ez her’e bağ lı 

Mec mau’l-buhûsi’l-İslâmiy ye (Ka hi re) ve 

1983’ te Dün ya İslâm Bir li ği’ne bağ lı Mec-

mau’l-fık hi’l-İslâmî’ye (Mek ke) üye se çil di. 

Ay nı yıl Ez her’in bi nin ci ku ru luş yıl dö nü-

mü do la yı sıy la bi rin ci de re ce den bi lim ve 

sa nat ni şa nı na (visâmü’l-ulûm ve’l-fü nûn) 
lâ yık gö rül dü. Öğ re tim üye li ği dı şın da ki 

gö rev ler den uzak dur du, ken di si ne tek lif 

Ahmed

Fehmî

Ebû Sünne

Mu ham med Kan dehârî), İran Kitâbhâne-i Mec lis-i 
Şû râ-yı Millî, nr. 14164, 36. Mek tup, s. 44-46; Ab-

dül ganî b. Ebû Saîd, ¿amîme-i Mašåmât-ı Ma¾ha-
riy ye (Ab dul lah Dih levî, Mašåmât-ı Ma¾ha riy ye 
için de), İs tan bul 2002, s. 168-172; M. Maz har 

Mü ced didî, Mašåmât-ı Sa£îdiy ye ve Menâšıb-ı 
A¼ me diy ye, Del hi 1281, s. 59-65, 67-68; Gulâm 

Ser ver Lâhûrî, ƒazîne tü’l-a½fiyâß, He rat, ts., I, 
701-703; Ab dül mecîd el-Hânî, el-¥adâßišu’l-ver-
diy ye (trc. M. Emin Fi dan), İs tan bul 2011, s. 750-
752; M. Mu rad el-Kazânî, Nefâßisü’½-½âni¼ât fî 
tezyîli’l-bâšıyâti’½-½âli¼ât (Ter ce me tü Re şa¼âti 
£ay ni’l-¼ayât için de), Mek ke 1307, s. 84-98; 
Ho cazâde Ah med Hil mi, Hadîka tü’l-ev liyâ, İs-
tan bul 1318, s. 134-138; Ab dül hay el-Ha senî, 

Nüz he tü’l-Åavâ¹ır, VII, 13; Ebü’l-Ha san Zeyd 

Fâ rû k¢, Sevâni¼-i ¥ayât-ı Ebü’l-ƒayr Ma£rûf be 
Mašåmât-ı AÅyâr, Del hi 1395, s. 64-68; M. Nûr-

bahş Te vek külî, Te×ki re-i MeşâyiÅ-i Našşi ben-
diy ye (haz. M. İl yas Âdil), La hor, ts. (Müştâk Buk 
Kârner), s. 438-442; At har Ab bas Riz vi, A His tory 
of Su fism in In dia, New Del hi 1986, II, 249; Meh-

med Em re, Üs ta dım Sü ley man Hil mi Tu na han 
(k.s.) ve Ha tı ra la rım, İs tan bul 2000, s. 17-18; 
M. Ha san Mü ced didî, ¥âlât-ı MeşâyiÅ-i Našşi-
ben diy ye-yi Mü ced di diy ye (haz. İkbâl Ah med 
Fâ rû k¢), La hor 1424/2003, s. 458-460.

ÿAb dur rah man Acer

– —EBÛ SÜNNE, Ahmed Fehmî
( ّ ( أ  أ 

Ahmed Fehmî b. Muhammed
b. Mahmûd Ebî Sünne

(1909-2003)

Mýsýrlý fýkýh âlimi.˜ ™

13 Mart 1909 ta ri hin de Cîze vilâyeti-

ne bağ lı Saf şeh rin de doğ du. Bu ra da 

ka dı olan ba ba sı ay nı za man da şa ir olup 

Lib ya’ da Şerîf İdrîs es-Senûsî’ye yar dım 

için Hü se yin Kâmil’in em riy le gön de ri len 

he ye te baş kan lık et miş ti. Ah med Feh mî 

ilk eği ti mi ni de de si Şeyh Mahmûd Ha-

lî fe Ebû Sün ne’den al dı; onun ya nın da 

Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di, ken di sinden 

na hiv ve tec vi de da ir ki tap lar oku du. Tah-

si li ne 1921’de gir di ği Ez her’de de vam et ti. 

Yûsuf Hicâzî, Ab dür raûf er-Rifâî ve Mu-

ham med el-Mü del lil gi bi ho ca lar dan ders 

oku du ğu or ta ve li se öğ re ni mi nin ar dın-

dan 1931’de yük sek kıs ma kay dol du. Bu 

sı ra da Ka hi re Üni ver si te si, Ez her ve Dâ rül-

ulûm ta le be le ri ne de ka pı la rı nı açın ca Ah-

med Fehmî Ede bi yat Fa kül te si’ne de vam 

edip Emîn el-Hûlî, Ah med Emîn, İb râ him 

Mus ta fa ve Ah med eş-Şâyib’in ders le ri ni 

de iz le di. İlk yı lın son la rı na doğ ru oğ lu nun, 

ay nı za man da ar ka daş la rı olan bu ho ca-

lar dan öğ re ni mi ni üni ver si te de sür dür me 

ni ye ti ni öğ re nen ba ba sı onu ve ho ca la rı nı 

ik na ede rek bun dan vaz ge çir di, tah si li ne 

dinî ilim le rin oku tul du ğu Ez her’de de-

vam et me si ni sağ la dı. Er te si yıl Ez her’de 

Şe ri at, Usûlüd din ve Arap Di li fa kül te le ri 
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ede bi yat çı lar ara sın da bu lu nan an laş maz-

lık la rı en aza in dir mek, her tür lü şi ire açık, 

or tak bir edebî alan oluş tur mak tı. Bu se-

bep le der gi dö ne min en et ki li Arap şa ir le ri 

için ca zi be mer ke zi ve genç şa ir le rin or tak 

plat for mu ha li ne gel di (Yû suf Ha lâ vî, s. 
12). Ge nel sek re ter li ği ni Ebû Şâdî’ nin üst-

len di ği der ne ğin ida re kad ro sun da Ah med 

Şevk¢, Ha lîl Mutrân, Ah med Mu har rem, 

İbrâhim Nâcî, Ali Mahmûd Tâhâ, Zekî 

Mübârek, Ha san el-Kåyâtî, Kâmil el-Kîlânî 

ve Ha san Kâmil es-Say rafî gi bi dö ne min 

ün lü şa ir ve eleş tir men le ri yer al mış tı (M. 
Ab dül mün‘im Hafâcî, Mecmû£atü’l-kâmi-
le, I, 9-12). Üç yıl bo yun ca dü zen li ola rak 

çı kan Me cel le tü Apol lo malî sı kın tı yü-

zün den Ara lık 1934’te ya yım la nan son sa-

yı sı nın ar dın dan ka pan dı.

Ebû Şâdî, ye ni lik çi ve ile ri ci gö rüş le ri-

nin ya nı sı ra or ta ya koy du ğu ba şa rı lı ça-

lış ma la rı se be biy le ken di si ni kıs ka nan lar ca 

mâruz bı ra kıl dı ğı bas kı ve it ham la ra da ya-

na ma ya rak hiç is te me di ği hal de Ame ri ka 

Bir le şik Dev let le ri’ne göç et me ye ka rar 

ver di. Bu sı ra da ve fat eden ha nı mı nı İs-

ken de ri ye’de ki hı ris ti yan me zar lı ğı na def-

net tik ten son ra 1946’da İs ken de ri ye’den 

New York’a git ti. Bu ra da ki meh cer şa ir le ri 

top lu lu ğu na ka tıl mak is te diy se de ka bul 

gör me yin ce Su udi Ara bis tan ve Erit re’nin 

Bir leş miş Mil let ler’de ki de le gas yon la rı 

nez din de da nış man lık gö re vi yap tı. Ar dın-

dan New York’ta ki As ya Aka de mi si’ne öğ-

re tim üye si se çil di. Bu sı ra da meh cer de ki 

Arap ça ga ze te ler de ma ka le ler ya yım la dı. 

New York’ta Râbı ta tü Mi ner va adıy la bir 

ede bi yat top lu lu ğu ku ra rak baş kan lı ğı-

na ön ce şa ir Ned ret (Nud rat) el-Haddâd’ı, 

onun âni ve fa tı üze ri ne şa ir Ni‘met el-

Hâcc’ı ge tir di. Ken di si de top lu lu ğun ge nel 

sek re ter li ği ni üst len di. Ay rı ca New York’ta 

el-Mek te bü’l-ede biy yü’l-Mısrî adıy la bir 

bü ro aça rak üni ver si te ders le ri ni ve ede-

bi yat la il gi li ça lış ma la rı nı bu ra da yü rüt tü. 

Bu du rum “Ame ri ka’nın se si” rad yo su nun, 

onun ter cü me le riy le ti yat ro eser le rin den 

ya rar lan ma ya ve şi ir le rin den ör nek ler sun-

ma ya ka rar ve rin ce ye ka dar de vam et ti. 

Bu ka rar üze ri ne Ebû Şâdî, bir sü re ön ce 

ev len miş ol du ğu İtal yan asıl lı Ame ri ka lı 

eşiy le bir lik te Was hing ton’a ta şın dı. An cak 

12 Ni san 1955 ta ri hin de bey nin de ki kan 

pıh tı laş ma sı so nu cu öl dü. Mary land eyale-

tin de Non sec ta ri an ce me tery ad lı me zar-

lı ğa def ne dil di. Ge nel de mo dern Arap ede-

bi ya tı nın, özel de ise mo dern Arap şi iri nin 

ön cü le rin den olan Ebû Şâdî çok yön lü bir 

ilmî ve edebî ki şi li ğe sa hip tir. Ki şi li ği nin 

oluş ma sı ve ge liş me sin de Câhiz, Ah med 

Şev k¢, Hâfız İbrâhim, Halîl Mutrân, John 

Ke ats, Percy Bysshe Shel ley, Lord Byron, 

şi ir le ri ni içe ren ilk di va nı Endâßü’l-fecr’i 

ya yım la dı.

Ka hi re’de or ta öğ re ni mi ni ta mam la dık-

tan son ra bu ra da bir yıl tıp fa kül te si ne 

de vam et ti, o sı ra da ba ba sı nın üvey kı-

zı Zey neb’e âşık ol du. Ai le si, bu nu ön le-

mek için tıp tah si li ni ta mam la mak üze re 

onu 1912’de İn gil te re’ye gön der di. An cak 

Ebû Şâdî, aş kı nı ölüm süz leş tir mek ama-

cıy la “Zey neb” ad lı bir di van ka le me al dı. 

Zey neb bir baş ka sıy la ev le nin ce o da İn-

gil te re’de bir İn gi liz ha nım la ev len di, bu 

ha nım dan Sa fiy ye ve Hüdâ ad la rın da iki 

kı zı ile Remzî adın da bir oğ lu ol du. Sa fiy ye 

de şa ir olup el-U³ni ye tü’l-Åâli de ad lı bir 

di va nı var dır. Ebû Şâdî, İn gil te re’de kal dı ğı 

on yıl lık sü re için de tıp ta iç has ta lık la rı, 

mik ro bi yo lo ji ve bak te ri yo lo ji alan la rın da 

uz man lık al dı. İki yıl peş pe şe bak te ri yo lo ji 

da lın da Lon dra’nın ün lü Sa int Ge or ge Üni-

ver si te si Has ta ha ne si’nden onur ser ti fi ka-

sı ile Web ödü lü nü ka zan dı. Ay rı ca arı cı lık, 

ta vuk çu luk ve re sim le il gi len di. 1919’da 

Ulus la ra ra sı Arı cı lık Mer ke zi’nin ku ru lu şu-

na kat kı da bu lun du. İn gi liz ce £Âle mü’n-

na¼l-Mem le ke tü’n-na¼l der gi siy le Me-

cel le tü’d-decâc’ı çı kar dı, Mı sır Der ne ği’ni 

ku ra rak sek re ter li ği ni yap tı.

Ara lık 1922’de Ka hi re’ye dö nün ce 1942 

yı lı na ka dar Sağ lık Ba kan lı ğı’na bağ lı has-

ta ha ne le rin la bo ra tu var la rın da ça lış tı. Bu 

sı ra da ilk uz man lık ese ri olan 1000 say fa 

hac min de ki e¹-ªabîb ve’l-ma£mel ad lı 

bir ça lış ma yap tı. 1942’de İs ken de ri ye Üni-

ver si te si’nde bak te ri yo lo ji ho ca sı ve de kan 

ola rak gö rev al dı. Sü veyş ve Port Sa id’de 

de ça lış tı. Ar dın dan ay nı üni ver si te nin tıp 

fa kül te si de kan lı ğı na ge ti ril di. Ede bi yat ve 

şi ir le il gi li en önem li fa ali ye ti, ba ba sın dan 

ka lan mal la rı sa ta rak bir mat baa sa tın 

alıp Ey lül 1932’de Ka hi re’de Apol lo top lu-

lu ğu nu kur ma sı ve Me cel le tü Apol lo’yu 

çı kar ma sı dır. Apol lo, Grek mi to lo ji sin de 

şi ir, ede bi yat, hay van cı lık ve ta rım tan-

rı sı dır. Der gi nin ku ru luş ama cı o sı ra da 

a£²âßin ev eczâßin minhâ” (Me cel le tü Mec-
ma£i’l-fıšhi’l-İslâmî, I/1 [Mekke 1408/1987], 
s. 47-54); “£İl mü’l-išti½âdi’l-İslâmî ²arûre-

tün šåßime tün ve ¼aš¢šatün vâšı£atün” 

(a.g.e., XI/13, 1421/2000, s. 71-167); “ez-

Ze kât ve vü cû bü hâ fî ec ri’l-£ašår” (a.g.e, 
II/2, 1425/2004, s. 113-124); “¥av le’l-me-

½â rif ve’ş-şe rikâti’l-İslâmiy ye” (a.g.e., IV/6, 
1426/2005, s. 53-59).
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ÿMecd Mekkî

– —EBÛ ÞÂDÎ, Ahmed Zekî
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Ahmed Zekî b. Muhammed
b. Mustafâ Ebî Þâdî

(1892-1955)

Mýsýrlý yazar, þair ve tabip.˜ ™

9 Şu bat 1892 ta ri hin de Ka hi re’nin Âbi-

dîn ma hal le sin de doğ du. Ba ba sı Mı sır’ da 

mil li yet çi li ğiy le ta nı nan avu kat, ba ro baş-

ka nı, ede bi yat ön cü sü ve par la men ter Mu-

ham med Bek Ebû Şâdî’dir. An ne si Emîne 

Ne cîb Ha nım di van sa hi bi bir şa ir dir. Ya zar 

Ebû Şâdî kün ye si ni de de si Mus ta fa’dan 

al mış tır. İlk ve or ta öğ re ni mi ni mem le-

ke tin de ta mam la dı. Bu es na da ba ba sı nın 

Ka hi re’de ki edebî soh bet le rin den ya rar-

lan dı. He nüz on üç ya şın da iken ba ba sı nın 

çı kar dı ğı ez-Zâhir der gi sin de ne sir ve şi-

ir de ne me le ri ya yım lan dı. On al tı ya şın da 

na zım ve ne sir tü rün den ör nek ler içe ren 

ilk mec mu ası nı Ka¹ra tün min yerâ£ fi’l-

edeb ve’l-ic timâ£ adıy la çı kar dı. Ba ba-

sı nın soh bet le ri ne de vam eden Ah med 

Şevk¢, Hâfız İbrâhim ve Halîl Mutrân gi bi 

dev rin en ün lü şa ir le riy le ta nış ma imkânı 

bul du ve Mutrân onu öğ ren ci si ola rak ka-

bul et ti. 1910 yı lın da ço cuk luk ve genç lik 

Ahmed Zekî

Ebû Şâdî




