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dü şün ce le ri ni ya yan ta le be ve bağ lı la rı 

ara sın da Ab dür rezzâk Afîfî, Ab dur rah-

man el-Vekîl, Sey yid Rızk et-Tavîl, Mu-

ham med Cemîl Gåzî, Mu ham med Halîl 

Herrâs, Ab dül fettâh Selâme, Mu ham-

med Ab dül mecîd Reşâd eş-Şâfiî, Ha san 

Ab dül vehhâb el-Bennâ, Mu ham med Ab-

dül vehhâb el-Bennâ, Fethî Emîn Os man 

ve Ab dülkådir et-Tavîl gi bi isim ler anı lır. 

Mu ham med Hâmid el-Fık¢ 16 Ocak 1959 

ta ri hin de Ka hi re’de ve fat et ti.

Cemâatü ensâri’s-sün ne ti’l-Mu ham me-

diy ye Mı sır’dan baş ka Su dan, Erit re, Su-

ri ye, Irak, Fas, En do nez ya ve Tay van gi bi 

ül ke ler de de fa ali yet gös ter miş, Fık¢’nin 

ve fa tın dan son ra ce mi ye te Ab dür rezzâk 

Afîfî Atıy ye (1959-1960) ve Ab dur rah man 

el-Vekîl (1960-1967) baş kan lık et miş tir. 

1967’de bu ku ru luş Ce mal Ab dünnâsır ta-

ra fın dan, Mahmûd Hattâb es-Sübkî’nin 

1912’de kur du ğu ben ze ri dü şün ce le re 

sa hip el-Cem‘iy ye tü’ş-şer‘iy ye li-teâvü-

ni’l-âmilîne bi’l-Kitâb ve’s-Sün ne ti’l-Mu-

ham me diy ye ile bir leş ti ril miş, ba şı na da 

as ker kö ken li Ab dur rah man Emîn ge ti-

ril miş tir. Her iki ce mi yet or tak fa ali yet te 

bu lun muş, an cak En ver es-Sâdât’ın ba şa 

geç me si üze ri ne 1970’te ce mi ye tin ge nel 

sek re te ri Mu ham med Ab dül mecîd Reşâd 

eş-Şâfiî’nin te şeb bü süy le ce ma at tek rar 

müs ta kil bir hü vi ye te ka vu şup fa ali ye ti ni 

ba ğım sız sür dür müş tür.

Hâmid el-Fık¢ ve Se lefî dü şün ce nin ateş li 

sa vu nu cu la rı olan di ğer ce mi yet men sup-

la rı Mı sır’da bir ta raf tan ta sav vuf çev re-

le ri, di ğer ta raf tan Ba tı cı lar’la sert mü-

ca de le ve tar tış ma la ra gir miş ler dir. Fık¢, 

Dârimî’nin Red dü’l-İmâm ed-Dârimî 

£O¦mân b. Sa£îd £alâ Bişr el-Merîsî el-

£anîd ad lı ese ri ni ya yım la dı ğın da (Ka hi-
re 1358) bü yük bir tep kiy le kar şı lan mış, 

Ez her ulemâsın dan mey dana ge len bir 

he yet ki ta bın neş ri ve nâşi rin mu kad di-

me si hak kın da olum suz gö rüş be lirt miş se 

de Mahmûd Şeltût bu ra po ru ilmî açı dan 

eleş ti re rek ye ni bir ko mis yon ku rul ma sını 

tek lif et miş tir (Mu vaf fak b. Ab dul lah Ali 

Kay yim el-Cev ziy ye, İbn Ha cer el-As kalânî, 

Şâtıbî ve Mu ham med b. Ab dül vehhâb gi bi 

âlim le rin eser le rin den et ki le nip Se lefî dü-

şün ce si ne yö nel di, dinî ge ri le me ye se bep 

ol du ğu nu dü şün dü ğü bid‘at ve hu ra fe le re 

kar şı çık ma ya baş la dı. Ez her’den âli miy-

ye de re ce siy le me zun ol du ğu 1917 yı lı na 

ka dar çev re sin de ki ar ka daş la rı nı bu dü-

şün ce yi be nim se me ye ça ğır dı ve he nüz 

genç yaş ta iken et ra fın da ken di si ni ön der 

ka bul eden bir grup oluş tu. Bu yön de ki 

fa ali yet le ri so nu cun da ba zı ar ka daş la rıy la 

bir lik te 1926’da Cemâatü ensâri’s-sün-

ne ti’l-Mu ham me diy ye ad lı bir ce mi yet 

kur du. Ez her’de Mu ham med Mus ta fa 

el-Me râ g¢’ den ders alan Fık¢, Med re se-

tü’d-duât’ ta M. Reşîd Rızâ’nın ders le ri ne 

de vam et ti. Ay rı ca mu sah hih lik yap tı ğı 

el-Mat ba atü’s-Se le fiy ye’nin sa hi bi Mu hib-

büd din el-Hatîb’den fay da lan dı.

Öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra çe-

şit li ca mi ler de imam-ha tip lik yap tı. Bun-

lar dan Çer kes (Şer kes) ve Hedâre mes-

cid le rin de uzun sü re gö rev de ka la rak 

hal ka Se lefî dü şün ce le ri ni an lat ma fır sa tı 

bul du. Bu gö rüş le rin den do la yı mey da na 

ge len ka mu oyu bas kı sıy la Hedâre Mes ci-

di’nde ki gö re vi ne son ve ri lin ce Mat ba atü’l-

Menâr’da ça lış ma ya baş la dı. Bu ra da Se lefî 

dü şün ce le ri da ha da güç len di. Bil has sa 

sert bir üslûpla eleş tir di ği ta sav vuf çev re-

le rin den ge len bas kı ve teh dit ler ne ti ce-

sin de, Se lefî-Vehhâbî fa ali yet le ri se be biy le 

ken di si ne ya kın lık du yan Kral Ab dü lazîz’in 

da ve ti üze ri ne 1928’de Su udi Ara bis tan’a 

git ti; ora da kal dı ğı üç yıl bo yun ca kra lın 

ya kı nın da bu lun du. Mes cid-i Harâm’da ve-

rilen ders le rin mu ra ka be he ye ti ne alın dı. 

Ayrı ca Maa rif İda re Mec li si üye li ği, Maa rif 

Mü dür lü ğü’nde neş ri yat şu be si başkanlı-

ğı ve Mek ke’de ki el-Ma‘he dü’l-ilmî’de 

müder ris lik gö rev le ri ne ge ti ril di. Mes cid-i 

Harâm ve Mes cid-i Hayf’ta ders okut tu. 

Bu ara da Su udi Ara bis tan’da ya yım la nan 

ilk der gi olan ve on beş gün de bir neş re-

di len Me cel le tü’l-ı½lâ¼’ı çı kar dı (Ağus tos 
1928 – Tem muz 1930). Mı sır’a dön dük ten 

son ra Ce mâatü en sâ ri’s-sün ne ti’l-Mu-

ham me diy ye’nin baş kan lı ğı nı sür dür me ye 

de vam et ti. Üs ta dı Reşîd Rızâ’nın 1935’te 

ve fa tı nın ar dın dan onun ya yım la dı ğı el-

Menâr der gi si nin fa ali ye ti du run ca ay nı 

doğ rul tu da ya yın yap mak üze re Me cel-

le tü’l-Hed yi’n-ne bevî adıy la bir der gi 

çı kar ma ya baş la dı (1936), ve fa tı na ka dar 

bu der gi nin ya zı iş le ri mü dür lü ğü nü üst-

len di. Ay rı ca ce mi yet üye le riy le bir lik te 

Mat ba atü’s-sün ne ti’l-Mu ham me diy ye’yi 

kur du. Ken di sin den ders alan ve ya kur-

du ğu ce mi ye tin fa ali yet le ri ne ka tı la rak 
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ÿİs ma il Dur muş

– —FIKœ, Muhammed Hâmid
א ا )  ّ  )

(1892-1959)

Cemâatü ensâri’s-sünneti’l-
Muhammediyye’nin kurucusu

Mýsýrlý Selefî âlimi, nâþir.˜ ™

25 Mart 1892 ta ri hin de Nil del ta sı nın 

ba tı sın da ki Bu hay re vilâye tin de Şebrâhît 

şeh ri ne bağ lı Cezîre tü niklâl‘i neb köyün-

de doğ du. Ez her’de tah sil gö rür ken 

Mu ham med Ab duh ile ar ka daş olan ve 

onun la bir sü re ay nı ev de ka lan ba ba sı 

Sey yid Ah med Ab duh el-Fık¢ tah si li ni ya-

rı da bı rak mak zo run da kal mış, kö yün de 

tef sir ve ha dis oku muş tur. Mu ham med 

Hâ mid ilk dinî bil gi le ri ni ba ba sın dan al-

dı, Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. Ba ba-

sı bü yük oğ lu Ab dürrezzâk’ın Ez her’de 

Mâlikî, sı rasıyla di ğer oğul la rı Mu ham-

med Nu‘mân’ın Hanefî, Şey be’nin Şâfiî 

ve Hâmid’in Hanbelî fık hı tah sil et me si ni 

is te miş ti. An cak Hâ mid Ez her’e git ti ğin-

de Han belî re va kın da yer bu la ma dı ğın dan 

Ha nefî re vakına kay dol du (1904). Al tın cı 

sı nıf ta ha dis ve tef sir ders le ri oku du ğu sı-

ra da Ah med b. Han bel, İbn Tey miy ye, İbn 

Muhammed

Hâmid el-Fık¢
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(İbn Ku dâ me), Na½bü’r-râye, Ney lü’l-

ev¹âr, Şer ¼u’l-£Um de (İbn Dak¢kul‘îd) 
ve Sü bü lü’s-selâm gi bi eser ler le İbn 

Tey miy ye ve İbn Kay yim el-Cev ziy ye’nin 

ahkâma da ir gö rüş le rin den fay da la na rak 

ken din ce sa hih gör dü ğü hü küm le ri or ta ya 

koy ma ya ça lış mış tır. 9. Risâle fî bid£ati’l-

i¼tifâl bi-×ik râ mev li di’n-nebî (nşr. 
Fethî Emîn Os man, Resâßil fi’ş-şirk ve’l-
bid£a  için de). 10. Dürûs Ra ma²âniy ye.

Ne şir. a) Ta kıy yüd din İbn Tey miy ye: el-

Fet va’l-¥ame viy ye tü’l-kübrâ (Ka hi re, 
ts.); el-Mesâßilü’l-Mârdîniy ye (Ka hi re 
1367/1947, 1980); Reßsü’l-¥üseyn (Ka-
hi re 1368/1949); Mecmû£atü’r-resâßili’l-

küb râ (Cid de 1368); Na¾ariy ye tü’l-£ašd 

(Ka hi re 1368); Muvâfašatü ½a¼î¼i’l-

men š†l li-½arî¼i’l-ma£š†l (Ka hi re 
1369/1950, 1370/1951; Bey rut 1405/1985, 
M. Muh yid din Ab dül hamîd ile bir lik-
te); İš ti ²âßü’½-½ı râ ¹i’l-müs taš¢m (Ka hi-
re 1369/1950); Naš ²ü’l-man¹ıš (Ka hi re 
1370/1951); el-Æa vâ£i dü’n-nûrâniy ye-

tü’l-fıšhiy ye (Ka hi re 1370/1951; ha dis 
tah rîc le ri: Ebû Ya‘ k†b Neş’et b. Kemâl 
el-Mıs rî, göz den ge çir me: Ebû Ab dul lah 
Mus ta fa b. Adevî, Ri yad 1432/2011); Şe ×e-

râ tü’l-belâtîn min ¹ay yibâti kelimâti’s-

se lefine’½-½â li ¼în (İbn Tey miy ye’nin 
ba zı risâle le riy le Ah med b. Han bel’in 
bir risâle si ni içe rir; Ka hi re 1375/1956); 
Ref£u’l-me lâm £ani’l-eßim me ti’l-a£lâm 

(Ka hi re 1958); el-£Ubû diy ye fi’l-İs lâm 

(Ka hi re 1400/1979); en-Nü büv vât (Ka-
hi re 1982). b) İbn Kay yim el-Cev ziy ye: 
et-Tib yân fî ašsâmi’l-Æurßân (Ka hi re 
1352/1933, 1402/1982); İ³å¦etü’l-lehfân 

min me ½â£idi’ş-şey¹ân (I-II, Ka hi re 
1357/1939, 1395/1975); et-Tefsîrü’l-šay-

yim (der. Mu ham med Üveys en-Nedvî, 
Ka hi re 1367/1948; Bey rut 1408/1988); el-

Ce vâ bü’l-kâfî li-men seßele £ani’d-de-

vâßi’ş-şâ fî (Ka hi re 1367/1948); Tefsîrü 

sü ve ri’l-Kâfirûn ve’l-Mu£av vi×eteyn 

(Bey rut 1368/1949); Zâdü’l-me£âd fî 

hed yi Åay ri’l-£ibâd (Ka hi re 1370/1951); 
e¹-ªu ru šu’l-¼ük miy ye fi’s-siyâse ti’ş-

şer£iy ye (Ka hi re 1372/1953); Medâri cü’s-

sâ li kîn (I-III, Ka hi re 1375/1956); Risâle fî 

em râ ²i’l-šulûb (Ri yad 1403/1983); Risâle 

fî a¼ kâ mi’l-³ınâß (Ri yad 1403/1983).

c) Di ğer Ne şir le ri: İb nü’d-Dey ba‘ eş-Şey-

bâ nî, Teysîrü’l-vü½ûl ilâ Câmi£i’l-u½ûl 

(I-IV, Ka hi re 1346/1927; Bey rut 1397); İbn 

Hace r el-As kalânî, Bulû³u’l-merâm (Ka-
hi re 1347, 1352/1931; Cid de 1413/1993; Ri-
yad 1417/1996); İb nü’l-Mev sılî, MuÅ ta ½a-

ru’½-Øa vâ£išı’l-mür se le £ale’l-Ceh miy-

ye ve’l-Mu£a¹¹ıla (I-II, Mek ke 1348/1929, 
Mu ham med Ab dür rezzâk Ham za ile bir lik-
te); Ah med b. Han bel, es-Sün ne (Ka hi re 

çer çe ve de Reşîd Rızâ’nın mo dern bi li min 

et ki sin de ka la rak Hz. Âdem’in çı ka rıl dı-

ğı cen ne tin dün ya da ol du ğu, Havvâ’nın 

ya ra tı lı şı, me lek le rin ma hi ye ti, ba zı can-

lı la rı baş ka can lı la ra dö nüş tür me (mesh), 

pey gam ber le rin gös ter dik le ri mûci ze ler 

vb. hu sus lar da ki te’vil le ri ne ka tıl ma mış-

tır (a.g.e., s. 103-106, 109 vd.). Fık¢ ay nı 

za man da, Ency clo pa edia of Is lam’ın 

Dâ ire tü’l-ma£âri fi’l-İslâmiy ye adıy la Mı-

sır’da baş la yan Arap ça ter cü me sin de dinî 

ko nu lar la il gi li ba zı mad de le re tenki t ya-

zan ve ya tas hih ve ilâve ler de buluna n ilim 

adam la rı ara sın da yer al mış tır. Fık¢’nin 

2000 mat bu ki tap, yet miş yaz ma eser 

ve 100 yaz ma ese rin fo to ko pi sin den olu-

şan kü tüp ha ne si Kü veyt’te ki Cem‘iy ye tü 

ihyâi’t-türâsi’l-İslâmî ta ra fın dan 1988 yı-

lın da sa tın alın mış tır.

Eser le ri. Mu ham med Hâmid el-Fık¢’nin 

fa ali yet le ri ve ilmî me sa isi da ha çok der gi 

ya zı la rı, va az ve kon fe rans lar la gö rüş le ri ni 

yay ma ya ve özel lik le Se lef dü şün ce si ne uy-

gun eser le rin neş ri ne yö nel miş olup bir ka-

çı dı şın da te lif le ri nin ço ğu onun der gi ler de 

çı kan ya zı la rı nın der len me sin den mey-

dana gel miş tir. Te lif. 1. E¦erü’d-da£ve-

ti’l-Veh hâ biy ye fi’l-ı½lâ¼i’d-dînî ve’l-

£um rânî fî Cezîre ti’l-£Arab ve ³ay rihâ. 

Ce ma at mer ke zin de ver di ği kon fe rans lar-

dan oluş mak ta dır (Ka hi re 1354/1935). 2. 

Ez hâr min riyâ²i sîre ti’l-imâmi’l-£âdil 

el-Me lik £Ab dil£azîz b. £Ab dir ra¼mân 

el-Fay½al Âli Su£ûd. Kral Ab dü lazîz’in 

Ri yad’a gi ri şi nin el lin ci yı lı mü na se be tiy-

le ka le me alın mış tır (Ka hi re 1369/1948; 
nşr. Hâlid b. Mu ham med b. Os man el-
Mıs rî, Ka hi re 1429/2008). 3. Hed yü’r-

Re sû li’l-ek rem fi’l-¼ac ve’l-£um re ilâ 

bey ti’llâhi’l-mu£a¾¾am (Ka hi re 1949, 
2004). 4. Nûr mi ne’l-Æurßân. Ce ma at 

mer ke zin de ver di ği kon fe rans lar dan olup 

Mu ham med Rüşdî Ha lîl ta ra fın dan der-

len miş tir (Ka hi re 1384/1964). 5. en-Nefs: 

Em râ²uhâ ve £ilâ cü hâ fi’ş-şerî£ati’l-İs-

lâ miy ye (Ka hi re 1390/1970). 6. Keş fü’l-

li ¦âm £ani’l-³aş şi’lle×î a¼de¦ehü’d-

des sâ sûn fî £ašåßi di’l-İslâm. Ta sav vuf 

eh li aley hi ne ya zıl mış bir risâle dir (Ka hi re 
1432/2011). 7. Tef sî rü’l-Æurßâ ni’l-¼akîm 

(£alâ ½a fa ¼âti Me cel le ti’l-Hed yi’n-ne bevî). 
Ba zı sûre ve âyet le rin tef si ri olup Ra‘d, 

İbrâhîm, Hicr ve Nahl sûre le ri bi rer cilt 

ha lin de ba sıl mış, İsrâ sûre si nin yer al dı ğı 

V. cil di Ab dur rah man el-Vekîl ile bir lik te 

ha zır la mış tır (Ka hi re, Mer ke zü’t-türâs ve’l-
bah si’l-ilmî). 8. Şer¼u e¼âdî¦i’l-a¼kâm. 

İbn Ab dülhâdî’nin el-Mu¼ar rer ad lı ese-

ri nin şer hi olup mü el lif bu ra da Fet¼u’l-

bârî, Şer ¼u Müs lim (Ne vevî), el-Mu³nî 

Ked se, s. 154-156). Ez her’le ge nel de iyi 

iliş ki ler içe ri sin de bu lu nan Fık¢ baş ta siyasî 

yak la şı mı ol mak üze re ba zı gö rüş le ri, 

faali yet ve mü ca de le yön te mi ba kı mın dan 

İhvân-ı Müs limîn ha re ke ti ni ve li de ri Ha-

san el-Bennâ’yı da eleş tir miş tir (Ah med 
M. Tâhir Ömer, s. 172-175). Mu ham med 

Hâ mid el-Fık¢, İbn Tey miy ye’nin cin ler le 

il gi li gö rü şü nü de ğer len dir me hu su sunda 

ken di ce mi ye ti nin üye le rin den Ah med 

Mu ham med Şâkir’le de ih tilâfa düş müş-

tür. Şâkir bu ko nuy la il gi li ola rak Beynî 

ve bey ne’ş-ŞeyÅ ¥âmid el-Fıš¢ ad lı bir 

ri sâ le ka le me al mış (Ka hi re 1374/1955), 
bu nun üze ri ne ara la rın da Me cel le tü’l-

Hed yi’n-ne bevî der gi si nin çe şit li sa yı la-

rın da bir tar tış ma baş la mış tır (sy. 9-10, 
11-12, Ka hi re 1374). An cak da ha son ra iki 

ar ka daş ce mi yet mer ke zin de gö rü şüp an-

laş mış, Fethî Emîn Os man bu ih tilâfı bir 

ça lış ma sın da ele al mış tır (bk. bibl.).

İbn Tey miy ye’nin, ta sav vuf eh li ara-

sın da gö rüş ve uy gu la ma la rı nın şe ri ata 

uy gun olup ol ma ma sı ba kı mın dan ayı-

rım yap ma sı na kar şı lık Fık¢, be nim se di-

ği tev hid akîde si ne ay kı rı bul du ğu inanç 

ve uy gu la ma la rı se be biy le bir bü tün ha-

lin de ta sav vu fa ve mün te sip le ri ne kar şı 

çık mış, Ma‘rûf-i Kerhî, Cü neyd-i Bağdâdî, 

Ab dülkådir-i Geylânî, Gazzâlî ve di ğer ta-

nın mış şah si yet le ri ağır ifa de ler le eleş-

tir miş tir (Mu vaf fak b. Ab dul lah Ali Ked-
se, s. 160-172). Ho ca sı Reşîd Rızâ’nın 

el-Menâr’da neş ret ti ği tef si ri Me cel-

le tü’l-Hed yi’n-ne bevî’de de vam et tir-

me ye ça lı şan Fık¢, Fâti ha sûre si ve Ba ka ra 

sûre sin den 100 âye ti tef sir et tik ten son-

ra, Tefsîrü’l-Menâr’da Yûsuf sûre si nin 

ek sik ka lan kıs mı nı Mu ham med Beh cet 

el-Eserî ta mam la dı ğı için ar dın dan ge len 

Ra‘d, İbrâhîm, Hicr ve Nahl sûre le ri ni ta-

mam la mış, İsrâ sûre sin den de on bir âye-

tin tef si ri ni ha zır la mış tır. Fık¢’nin ve fa tı nın 

ar dın dan ta le be si Ab dur rah man el-Vekîl 

ese ri Mer yem sûre si nin 55. âye ti ne ka dar 

ge tir miş, ar ka sın dan Sey yid Rızk et-Tavîl 

ve kar de şi Ab dülkådir Rızk et-Tavîl gi bi 

di ğer ba zı ta le be le ri bu fa ali ye ti de vam 

et tir miş tir (Tâcûrî, s. 11-13, 42). Tef sir-

de sa de bir dil kul lan ma ya özen gös te ren 

Fık¢ ih tilâfla ra, hikâye le re ve İsrâili yat’a yer 

ver me yen, her han gi bir mez he bi ve şah-

sı des tek le me en di şe si ta şı ma yan, tak li di 

ter ke dip ic ti ha da yö nel me yi teş vik eden, 

bü tü nüy le ha ya tı Kur’an’ın öl çü le ri ne gö re 

dü zen le me yi amaç la yan bir yön tem iz le-

miş tir. Se lefî ba kış açı sı doğ rul tu sun da 

âyet le ri ön ce âyet ler le, sa hih sün net le, 

sahâbe nin söz le riy le Se lef’in gö rüş le ri 

ve dil ku ral la rı na gö re yo rum la mış, bu 
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s. 55-91, ay rı ca bk. tür.yer.; Fethî Emîn Os man, 
el-Beyânü’l-celî fîmâ dâre bey ne Şâkir ve’l-Fıš¢, 
Ka hi re 1423/2002; a.mlf., “el-£Allâme Mu¼am-
med ¥âmid el-Fıš¢ müßes si sü Cemâ£ati en½âri’s-
sün ne ti’l-Mu¼am me diy ye”, et-Tev¼îd, XXIV/3, 
Ka hi re 1995, s. 55-57; Mu vaf fak b. Ab dul lah Ali 

Ked se, Cühûdü’ş-ŞeyÅ Mu ¼am med ¥âmid el-
Fıš¢ fî neş ri’l-£aš¢de ti’s-Se le fiy ye (yük sek li sans 
te zi, 1423-24), Câmi atü Üm mi’l-kurâ Külliy ye-
tü’d-da‘ve ve usûli’d-dîn; Ab dul lah el-Ak¢l, Min 
A£lâmi’d-da£ve ve’l-¼areketi’l-İs lâ miy ye, Am-
man 1429/2008, I, 61, 435, 510; II, 766, 767; Ah-

med el-Alâvine, el-£Ulemâßü’l-£Arabü’l-mu£â½ırûn 
ve meßâlü mektebâtihim, Beyrut 1432/2011, s. 
183-184; M. Âtıf Ab dülkerîm et-Tâcûrî, Cü hû-
dü’ş-ŞeyÅ Mu¼am med ¥âmid el-Fıš¢ fî tef sî ri’l-
Æurßâ ni’l-kerîm, Ka hi re 1433/ 2012; “Müßteme ru 
râßidi’l-men he ci’s-Se lefî bi-Mı½r ve’l-£âle mi’l-İs-
lâmî: eş-ŞeyÅ Mu¼am med ¥âmid el-Fıš¢”, et-
Tev ¼îd, XXXIX/460 (2010), s. 23-27; Üsâ me 

Şe hâ de, “el-£Allâme Mu¼am med ¥âmid el-Fı š¢ 
(1310-1378 h. – 1892/1959 m.)”, http://al ra sed.
net/ma in/ar tic les.aspx?se lec ted_ar tic le_no=6412 
(06.03.2014).

ÿAh met Özel

– —FINDIKÎ

(bk. ERZEN, Ali).˜ ™

– —FITZGERALD, Edward
(1809-1883)

Farsça’dan yaptýðý
tercümeleriyle tanýnan
Ýngiliz þarkiyatçýsý, þair.˜ ™

31 Mart 1809’da Suf folk Kont lu ğu’nun 

ida re mer ke zi olan Ips wich şeh ri ya kın la-

rın da ki Bred fi eld kö yün de var lık lı bir ai-

le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya gel di. Ai le si 

1816’da Fran sa’ya gi de rek bir sü re Sa int 

Ger ma in ve Pa ris’te ika met et ti. 1818’de 

an ne si nin ba ba sı John Fitz ge rald’ın ölü-

mü üze ri ne İn gil te re’ye dön dü ler. An ne-

si, bü yük bir zen gin li ğe sa hip ba ba sı nın 

tek vâri si ol du ğun dan ai le onun so ya dı nı 

kul lan dı. Ed ward, Suf folk’ta Bury Saint 

Ed munds şeh rin de ki King Ed ward VI 

Gram mar Scho ol’da (1821) oku duk tan 

son ra 1826’da gir di ği Cam brid ge’de ki 

Tri nity Col le ge’ı 1830’da bi tir di. Bu sı-

ra da, son ra la rı İn gil te re’nin en meş hur 

şair le rin den ola cak Al fred Tenn yson, bü-

yük ro man cı lar dan bi ri ola cak Wil li am 

Ma ke pe ace Thac ke ray ve ta rih çi Tho mas 

Carlyle ile ar ka daş lık kur du. Maddî du-

ru mu çok iyi ol du ğu hal de gös te riş ten 

uzak bir ya şam sür dü. 1844 yı lın da genç 

dil bi lim ci Ed ward Byles Co well ile ta nış-

tı. 1845’te şa ir Ber nard Bar ton’un kı zıy la 

yap tı ğı ev li li ği an cak bir yıl sür dü re bil di. 

Co well’in teş vi kiy le yaz ma ya baş la yan Fitz-

ge rald, 1851’de Eup hra nor ve 1852’de 

(I-II, Ka hi re 1372/1953; I-IV, Ka hi re 1980, 
ªaba šåtü’l-¥anâbi le ile bir lik te); İb nü’n-

Nec câr, Şer¼u’l-Kev ke bi’l-münîr (Kahi-
re 1372/1953, ek sik); Ebü’l-Fe rec İb nü’l-

Cevzî, et-Ta¼š¢š fi’Åtilâfi’l-¼adî¦ (Ka hi re 
1373/1954, Şem sed din İbn Ab dülhâdî’nin 
Ten š¢ ¼u’t-Ta¼š¢š ’i ile bir lik te); Minhâcî, 

Ce vâ hi rü’l-£uš†d ve mu£înü’l-šuŠât 

ve’l-mu vaššı£în ve’ş-şühûd (I-II, Ka hi-
re 1374/1955); İbn Dak¢kul‘îd, İ¼kâmü’l-

a¼ kâm şer¼u £Um de ti’l-a¼kâm (Ka hi re 
1374/1955, 1418/1997; Bey rut 1407/1987; 
Ah med Mu ham med Şâkir ile bir lik te); 
Merdâvî, el-İn½âf fî ma£ri fe ti’r-râci¼ mi-

ne’l-Åilâf (I-XII, Ka hi re 1374-1378/1955-
1958; Bey rut 1406/1986, 1990); Mu ham-

med b. Ab dül vehhâb, MuÅta½aru Sîre-

ti’r-Re sûl (Ka hi re 1375/1956; Me di ne 
1408/1988); Şem sed din es-Sehâvî, et-

Tu¼ fe tü’l-la¹îfe fî târîÅi’l-Medîne ti’ş-

şe rî fe (I-II, Ka hi re 1376-1378/1957-1958; 
Bey rut 1993); Ta kıy yüd din el-Fâsî, el-

£İš dü’¦-¦emîn fî târîÅi’l-be le di’l-emîn 

(I-VI II, Ka hi re 1378-1388/1958-1969, I. cilt: 
Fık¢, II-VII. cilt ler: Fuâd Sey yid, VIII. cilt: 
Mahmûd Mu ham med et-Tanâhî; Bey rut 
1406/1986); Ze hebî, el-Mü he××eb fi’Å-

ti ½â ri’s-Sü ne ni’l-küb râ (I-IV, Ka hi re 
1390/1970, Hammâd İb râ him Ah med ile 
bir lik te); Emîr es-San‘ânî, Ta¹ hîrü’l-i£ti-

šåd £an edrâni’l-il¼âd (Am man 1412/ 
1990). Bun lar dı şın da ba zı baş ka ne şir-

le ri de bu lu nan M. Hâmid el-Fık¢ Min 

De fâßini’l-künûz ad lı ko lek si yon için de 

(Ka hi re 1349/1931) İbn Bat ta, İbn Re ceb, 

Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî, Mu vaf fa kud din 

İbn Kudâme el-Mak disî ve Ca‘fer b. Mu-

ham med el-Firyâbî’nin ba zı risâle le ri ni ya-

yım la mış tır.
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