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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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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
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an la şı la bi lir. Mâri fet ve tev hi din esasların a 

da ir et-Temhîd fî beyâni’t-tev¼îd adlı 

ese riy le ta nı nan ve Ha nefî-Mâtürîdî gele-

ne ği ne men sup olan Ebû Şekûr’un Ehl-i 

sün net mez he bi ne bağ lı ol du ğu nu söy le-

me si Mâtürîdiy ye eko lü ne men sup ol ma-

dı ğı an la mı na gel mez. Çün kü Ebû Hanîfe 

ge le ne ği ne bağ lı âlim le rin iti kadî mez he bi 

hak kın da Mâtürîdiy ye adı nın kul la nıl ma sı 

geç bir dö ne me rast lar. Ni te kim ay nı du-

rum Ebü’l-Muîn en-Ne sefî için de söz ko-

nu su dur. Ne sefî Mâtürîdiy ye oku lu nu sis-

tem leş ti ren ler den bi ri ol ma sı na ve di ğer 

Sünnî kelâm oku lu na men sup olan lar dan 

“mü te kel li mü eh li’l-hadîs” di ye bah set me-

si ne rağ men be nim se di ği mez he bin adı nı 

Ehl-i sün net di ye zik ret miş tir (Teb½ıra tü’l-
edil le, I, 592; II, 571). Beyâzîzâde Ah med 

Efen di’nin Ebû Şekûr es-Sâlimî’yi Mâtü ri-

diy ye’nin imam la rı ara sın da gös ter me si 

bu nu te yit eder (İşârâtü’l-merâm, s. 91).

Kelâmî Gö rüş le ri. Akıl bir cev her de ğil 

key fi ye ti zi hin ta ra fın dan al gı la na ma yan 

la tif bir şey dir. Ha nefî fa kih le rin den bu 

ko nu da sa bit ol muş gü ve ni lir bir ri va yet 

yok tur. Fi lo zof ve kelâmcı la rın ak la da ir 

fark lı ta nım la rı bu lun mak ta ve bun lar için-

den çı kı la ma yan prob lem ler ta şı mak ta-

dır. Ak lın isa bet li ta nı mı şöy le ya pı la bi lir: 

Akıl kalp te (zi hin de) or ta ya çı kan, var lıkla-

rın bil gi si ne iliş kin de lil le ri üre tip du yu sal 

alan dan ha re ket le du yu öte si âle min var-

lı ğı nı zo run lu bil gi ler le ka nıt la yan bir araz 

ya hut ni te lik tir (et-Temhîd, vr. 3a-b). Ehl-i 

sün net’e gö re aklî ka pa si te her kes te ay nı 

se vi ye de de ğil dir. Mu‘te zi le kelâmcı la rı nın, 

so rum lu lu ğun te mel len di ril me sin de prob-

lem teş kil ede ce ği dü şün ce siy le akıl lar 

ara sın da fark lı lık bu lun ma dı ğı nı ile ri sür-

me si isa bet siz bir gö rüş tür. Zi ra dinî so-

rum lu lu ğun ger çek le şe bil me si için doğ ru 

ile yan lı şı, fay da lı ile za rar lı yı ayırt ede bi-

le cek ve fark lı se çe nek ler den bi ri ni ter cih 

et me yi müm kün kı la cak bir aklî ka pa si te-

nin var lı ğı ye ter li dir; bun dan son ra sın da 

ise be şerî akıl lar ara sın da fark lı lık lar mev-

cut tur. Ebû Hanîfe’nin ya ra tı cı yı bil me ko-

nu sun da in sa nın ma ze re ti bu lun ma dı ğı nı 

söy le me si de bu tür bir aklî ka pa si te nin 

her sağ lık lı in san da mev cut ol du ğu ka-

bu lü ne da ya nır (vr. 4a-5a). Ak lın en bü yük 

de ğe ri in sa nın iman et mek le mü kel lef kı-

lın ma sı nı sağ la yan bir un sur teş kil et miş 

ol ma sı dır. Akıl dü şü ne rek Al lah’ın var lı ğı-

na iliş kin bil gi ler üre te bi lir. Bil gi nin baş-

ka sın dan du yu lup el de edil di ği ni söy le yen 

Ebü’l-Ha san el-Eş‘arî’nin ak si ne in san, aklî 

te fek kür sa ye sin de ev ren de ki var lık lar dan 

ha re ket le Al lah’ın var lı ğı na da ir bil gi ye ula-

şa bi lir. Bu nun la bir lik te in san la rı iman la 

pek çok Arap ça der gi de ona da ir makalele r 

ya zıl mış tır (Yûsuf Es‘ad Dâgır, II, 64 vd.).
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ÿMeh met Ya lar

– —EBÛ ÞEKÛR es-SÂLÝMÎ
א ) ر ا כ ( أ 

Ebû Þekûr Muhammed
b. Abdisseyyid

b. Þuayb es-Sâlimî el-Leysî
(ö. 460/1068’den sonra)

et-Temhîd adlý eseriyle tanýnan,
Mâverâünnehir bölgesi

Mâtürîdî-Hanefî âlimlerinden.˜ ™

Ha ya tı na da ir kay nak lar da bil gi yok tur. 

Ken di ese rin de ver di ği bil gi ler den an la şıl-

dı ğı na gö re 460’tan (1068) bir kaç yıl son ra 

Se mer kant’ta Ebû Be kir Mu ham med b. 

Ham za’dan fı kıh ders le ri al dı (et-Temhîd, 
vr. 159a). Araş tır ma cı lar, ken di si nin Ebü’l-

Yüsr el-Pez devî ve Ebü’l-Muîn en-Ne sefî 

ile ay nı dö nem de ya şa mış Ha nefî-Mâtürîdî 

kelâmcı la rın dan bi ri ol du ğu nu ka bul eder 

(Ma de lung, Stu di es, VII. maka le, s. 319). 
Leysî şek lin de ki nis be si ni (et-Temhîd, 
vr. 1b) Kâtib Çe le bi yan lış lıkla Keşşî di ye 

kay de der (Keş fü’¾-¾unûn, I, 484). Ese ri-

nin ba şın da ve çe şit li yer lerinde Müh tedî 

/ Müh tedî-Billâh la ka bı geçer. Bu la kap 

onun son ra dan müs lü man ol du ğu ve-

ya hi da yet ten hiç ay rıl ma dı ğı şek lin de 

Wil li am Word sworth, Char les Dic kens gi bi 

şah si yet ler et ki li ol muş tur (Yûsuf Es‘ad 
Dâ gır, II, 64; M. Ab dül mün‘im Hafâcî, Di-
râ sât, I, 312-313).

Eser le ri. Çe şit li ko nu lar da şi ir ve ne sir 

ha lin de çok sa yı da eser ve ren Ebû Şâdî 

kırk şi ir mec mu ası, on beş ci va rın da ope-

ra ve dram ka le me al mış tır. Baş lı ca eser-

le ri şun lar dır: Ka¹ra tün min yerâ£ fi’l-

edeb ve’l-ic timâ£ (1326, 1327), Nek be tü 

Nâvâ rîn: Æa ½î de târîÅiy ye šav miy ye 

câ mi£a (Sü veyş 1924), Sa£d (1927), Di-

râ se ede biy ye tâ rî Åiy ye (1933), e¹-ªa-

bî£a fî şi£ri’l-Mü te nebbî (1934), ¡ev-

re tü’l-İs lâm (Bey rut 1934), £Aš¢ de tü’l-

ulû hiy ye (1936), Li-mâ ×â ene müßmin 

(müs lim) (1937), Ebû Şâdî fi’l-meh cer 

(1950, 1972), Dirâ sât İs lâmiy ye (1950), 
Di râ sât ede biyye (Ka hi re 1955), el-İs-

lâ mü’l-¼ay (nşr. Rıd vân İb râ him, Ka hi-
re 1955), Şu£arâßü’l-£Ara bi’l-mu£â½ırûn 

(nşr. Rıdvân İbrâhim, Ka hi re 1958), Ka-

²â ya’ş-şi£ ri’l-ce dîd (el-mu£â ½ır) (Ka hi-
re 1959, 1965), Yev miyyâ tü’d-Duktûr 

A¼med Zekî Ebû Şâ dî (nşr. Rüks b. 
Zaîd el-Azîzî, Am man 1995), ¥a dâ ¦etî 

el-ede biy ye, el-Ede bü’l-ce dîd, Mes-

ra¼u’l-edeb, Min Nâfi×eti’t-tâ rîÅ, 

A½dâßü’l-¼ayât, Æa¹retâni mi ne’n-

ne¦ ri ve’n-na¾m. Ebû Şâdî’nin İn hâ-

Šu ter bi ye ti’n-na¼l (1926), e¹-ªa bîb 

ve’l-ma£mel (1928), Ter bi ye tü’n-na¼l 

(1930), Mem le ke tü’d-de câc (1932), 
Ev ve liy yâ tü’n-ni ¼â le (1942), Mem le-

ke tü’l-£a×â râ (1948) ad lı il mî eser le ri ya-

nın da el-£Â½ıfe (Sha kes pe are’den, 1929), 
Ru bâ£iyyâtü ¥âfı¾ eş-Şîrâzî (1931), 
Ru bâ£iyyâtü £Ömer el-ƒayyâm (1931, 
1952) ad lı ter cü me le ri de var dır. Ay rı ca 

el-İmâm, ¥a dâßišu’l-Æåhi re, Me cel le-

tü £il mi’n-na¼li’d-dev liy ye, Me cel le tü 

Apol lo (1932-1934), Me cel le ede biy ye, 

Mem le ke tü’n-na¼l (Ka hi re-İs ken de ri ye 
1930-1940), Me cel le tü’d-decâc (1932-
1933), Me cel le tü’½-½ı nâ£â ti’z-zi râ£iy ye 

ad lı der gi le ri çı kar mış tır.

Ebû Şâdî hak kın da ba zı ça lış ma lar ya-

pıl mış tır: İsmâil Ed hem, Ebû Şâdî şâ£iru 

Mı½r; Ha san Sâlih el-Cedâvî, Na¾arât 

naš diy ye fî şi£ri Ebî Şâdî; Mu ham med 

Ab dül mün‘im Hafâcî, Râßidü’ş-şi£ri’l-

¼a dî¦: A¼med Zekî Ebû Şâdî (Kahire 
1955); a.mlf. (Ab dü lazîz Şe ref’le bir lik-
te), er-Rüßye’l-ibdâ£iy ye fî şi£ri A¼ med 

Ze kî Ebî Şâdî (Bey rut 1991); Ab dül kådir 

Âşûr – Ab dül hamîd Fuâd, el-Mün teÅab 

min şi£ri Ebî Şâdî; Mu hammed Ab dülga-

fûr, Ebû Şâdî fi’l-mîzân; Ah med Mu har-

rem, A¼med Zekî Ebû Şâ dî: Şi£ruhû fî 

Dîvâni’ş-Şu£le (1933). Bun la rın dışın da 




