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HADRÂVÎ

ta mam la dı. 1946’da İb nü’l-Mu£tez ve 

tü ra¦üh baş lık lı te ziy le ede bi yat, edebî 

ten kit ve belâgat ala nın da dok tor un va-

nı nı al dı. Ar dın dan Şübrâ’da ki Fran sız Li-

se si’nde, Asyût ve Zekåzîk ens ti tü le rin de 

öğ ret men lik yap tı. 1948’de Ez her Üni ver-

si te si Ede bi yat Fa kül te si’ne öğ re tim üye si 

ola rak ta yin edil di. 1963-1966 yıl la rın da 

Lib ya İmam Mu ham med b. Ali es-Senûsî 

Üni ver si te si’nde, 1969-1972’de İmam Mu-

ham med b. Suûd Üni ver si te si’nde mi sa-

fir pro fe sör sı fa tıy la ça lış tı. 1973’te Ez her 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si (Ede bi yat, 

Edebî Ten kit ve Belâgat Bö lü mü) de ka nı ol du. 

Er te si yıl Ez her Üni ver si te si’nin Asyût’ta-

ki Arap Di li Fa kül te si de kan lı ğı na ge ti ril-

di. Râbı ta tü’l-ede bi’l-hadîs’in 1969’dan 

son ra baş kan ve ki li ve 1983’te baş ka nı, 

ay nı za man da el-¥aŠâre tü’¦-¦ešåfiy-

ye ve’l-ede biy ye der gi si ida re mec li si 

baş ka nı ola rak ça lış tı. 1974-1978 ara sın-

da Ez her Üni versi te si Yük sek Kon se yi, 

1976’dan ve fa tı na kadar el-Mecâli sü’l-kav-

miy yetü’l-mü te has sı sa’nın ede bi yat bö-

lü mü ve Ka hi re Din İş le ri Yük sek Ku ru lu 

üye li ğin de bulundu. 1975’te Su dan Har-

tum Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül tesi’nde 

mi sa fir pro fe sör sı fatıy la ders ver di. 

1976’da Ya zar lar Birliği Kon se yi üye si 

ol du. 1980’den iti ba ren Ez her Üni ver si-

te si Arap Di li ve Ede bi ya tı Fa kül te si’nde 

mi sa fir pro fe sör, 1981’de İs lâm Araş tır-

ma la rı Ens ti tü sü’nde profesö r ola rak gö-

rev yap tı. 1984’te Ka hire Arap Dil Ku ru-

mu’nda uz man lık gö re vi ni üstlen di. Hafâcî 

1932’de ku ru lu şun dan iti ba ren Apol lo şi ir 

top lu lu ğu nun ve 1973’te el-Mec li sü’l-a‘lâ 

li’l-fünûn ve’l-âdâb’da şi ir ko mis yo nu nun 

üye siy di.

Bir çok ede bi yat, şi ir ve kül tür kon gre-

si ne, an ma / kut la ma tö ren le ri ne ka tı lan 

Hafâcî, 1950’de ede bi yat ta Şev ki ödü lü, 

1960’ta Râbı ta tü’l-ede bi’l-hadîs ve 1970’te 

el-Mec mau’l-lu gavî ödü lü, 1973’te bi rin ci 

de re ce den bi lim-sa nat ve ede bi yat ma dal-

ya sı ka zan dı. Er ken yaş lar dan iti ba ren ba-

sın la da ya kın dan il gi len di. 1936-1937’de 

es-Siyâse tü’l-yev miy ye’de mu sah hih, 

1937-1944 yıl la rın da el-Ehrâm ga ze te sin-

de kon tro lör, 1944-1946’da el-Esâs ga ze-

te sin de mu har rir, 1984 yı lın dan ve fa tı na 

ka dar, 1969’dan be ri üye si ol du ğu Râbı ta-

tü’l-ede bi’l-hadîs’in çı kar dı ğı el-HaŠâre-

tü’¦-¦ešåfiy ye ve’l-ede biy ye der gi si nin 

yönetim kurulu baş ka nı ola rak gö rev yap tı. 

Çok sa yı da ya zı ve ma ka le le ri ni ya yım la-

dı ğı der gi ler ara sın da el-Men hel, el-Ez-

her, Min be rü’l-İslâm, Menârü’l-İslâm, 

el-Va£yü’l-İslâmî, et-Ta½av vu fü’l-

İslâmî, er-Risâle, e¦-¡ešåfe, el-Kitâb, 

te vel lev imâ re te’l-¼ac (nşr. Mu ham-
med b. Nâsır el-Hu zeym – Mu ham med 
b. Sey yid Ah med et-Tim sâhî, Ka hi re 
2007). Di ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: 

Tâ cü tevârîÅi’l-be şer ve te tim me tü 

cemî£i’s-si yer, TârîÅu’l-a£yân, Fe ²âßi lü 

Mek ke ve’l-Medîne, Büş ra’l-mu va¼-

¼i dîn fî ma£ri fe ti u½ûli’d-dîn, el-¥ı½-

nü’l-esnâ ve’l-mev ri dü’l-ehnâ fî şer ¼i 

es mâßil lâ hi’l-¼üsnâ, Sirâcü’l-eßim me 

fî taÅ rî ci e¼âdî¦i Keş fi’l-³um me £an 

ce mî£i’l-üm me, e¹-ªâßif fî tâ rî Åi’¹-ªâßif, 

el-MüfâŠale bey ne Cid de ve’¹-ªâßif, 

Ri sâ le fî fe²âßili Zem zem, Te râ ci mü 

efâ Šıl (Mv.AU, VII, 44-45).
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Arap dili ve edebiyatý âlimi,
þair ve tarihçi.˜ ™

22 Tem muz 1915 ta ri hin de Mı sır’ın 

De kah li ye vilâye ti ne bağ lı Mansûre şeh ri-

nin mer ke zi olan Telbâne’de doğ du. So yu 

İslâm’dan ön ce Hi caz böl ge sin de yer leş-

miş bu lu nan, da ha son ra çe şit li Arap ül-

ke le ri ne da ğı lan, bir çok edip, âlim ve ün lü 

ki şi nin ye tiş ti ği Hafâce ka bi le si ne men-

sup tur. Kö yün de ki ilk eği ti mi sı ra sın da 

hıf zı nı ta mam la dık tan son ra öğ re nim 

gör dü ğü Ze kå zîk şeh rin de 1936’da li se yi 

bi tir di. Ay nı yıl gir di ği Ez her Üni ver si te si 

Arap Di li Fa kül te si’nden 1940’ta me zun 

ol du. Bu ra da İbrâhim Hamrûş ve Mu-

ham med Ara fe’den Arap di li ve ede bi ya tı 

oku du, ye ni lik çi dü şün ce ler ko nu sun da 

et ki len di. Arap di li belâgat ve ede bi ya tı 

yük sek araş tır ma lar bö lü mü nü de 1944’te 

Ka zas ke ri Hü se yin Âgâh Efen di ol mak 

üze re dö ne min âlim ve dev let adam la rıy-

la gö rüş tü (Hadrâvî, I, 154, 338, 349; II, 
19, 36). Ay nı za man da iyi bir hat tat olan 

Ah med el-Hadrâvî ge çi mi ni ki tap is tin-

sah ede rek sağ lı yor du. Müt ta ki bir in san 

olup zühd ha ya tı nı be nim se di ve ken di-

si ne tek lif edi len gö rev le ri ka bul et me di. 

Eko no mik sı kın tı lar ya şa ma sı na rağ men 

Mek ke’den ay rıl ma yı hiç dü şün me di. Bu 

şe hir de ve fat et ti ve Ma‘lât Kab ris ta nı’na 

def ne dil di. İb tisâm bint Mu ham med 

Sâlih Keşmîrî, el-Müßer riÅ A¼med b. 

Mu¼am med el-¥aŠ râ vî ve men he-

cühû fî kitâbeti’t-tâ rîÅ (1252-1327/1836-
1909) baş lık lı bir yük sek li sans te zi ha zır la-

mış tır (Cid de 1414/1994, Câmi atü’l-Me lik 
Ab di lazîz kül liy ye tü’l-edeb kıs mü’t-târih).

Bir ulemâ ai le si ne men sup olan Hadrâvî 

dinî ilim le rin her sa ha sın da eser ka le me 

al mış, an cak ta rih ala nın da yap mış ol du-

ğu ça lış ma lar la te ma yüz et miş tir. Hi caz’ın 

önem li şe hir le ri Mek ke, Me di ne, Tâif ve 

Cid de’ yi ko nu alan ça lış ma la rı ya nın da bu 

şe hir ler de ya şa yan ilim ve fi kir adam la rı 

ile dev let adam la rı nın bi yog ra fi le ri ni de 

yaz mış tır. Os man lı dev let adam la rı nın Hi-

caz’da ki fa ali yet le ri hak kın da ver di ği bil-

gi ler de önem li dir. Hi caz’a da ir en de ğer li 

kay nak lar dan olan eser le rin de şahsî mü-

şa he de le ri ne da yan mış ol ma sı bun la rın 

kıy me ti ni art tır mak ta dır. Dö ne min si ya sî 

ge liş me le rin den et ki len miş se de Os man lı 

Dev le ti’nin Hi caz’a yö ne lik si yase ti ni be-

nim se yen bir an la yı şa sa hip tir. Had râvî’-

nin şi ir de ne me le ri de ol muş ve eserlerin-

de şi ir le ri ni bol ca kul lan mış tır. Hz. Pey-

gamber’e na‘tı öv gü li te ra tü rü içinde 

önem li bir yer tu tar. Asîr’de Osman lı 

Dev le ti’ne is yan eden Mu ham med b. Âiz’i 

Re dif Pa şa ile bir lik te or ta dan kal dı ran 

Mekke Emîri Şe rif Ab dul lah Pa şa’yı öven 

şi iri zamanında ki olay la ra ka yıt sız kalma-

dığının bir işa re ti dir.

Eser le ri. 1. el-£İšdü’¦-¦emîn fî fe ²âßi-

li’l-be le di’l-emîn (Mek ke 1314; nşr. Mu-
ham med Zey nü hüm Mu ham med Azb, Ka-
hi re 1327/2006), 2. Ne fe¼âtü’r-rı²â ve’l-

šabûl fî fe²âßili’l-Medîne ve ziyâre-

ti’r-resûl (nşr. Mu ham med Zey nühüm 
Mu ham med Azb, Ka hi re 1419/1999), 3. 

el-Ce vâ hi rü’l-mu£ad de fî fe²âßili Cid-

de (nşr. Ha med el-Câsir, Me cel letü’l-
£Arab, XI II/5-6 [Ri yad 1398/1978], s. 404-
418; nşr. Ali Ömer, Ka hi re 1423/2002), 
4. Nüzhetü’l-fi ker fîmâ medâ mi ne’l-

¼a vâ di¦ ve’l-£iber fî terâci mi ricâli’l-

šar ni’¦-¦ânî £aşer ve’¦-¦âli¦ £aşer (nşr. 
Mu ham med el-Mısrî, I-II, Dı maşk 1996), 
5. MuÅ ta ½a ru ¼üs ni’½-½afâ fî men 
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Şi ir: et-Teşbîh fî şi£ri İb ni’l-Mu£tez 

ve İb ni’r-Rûmî (Ka hi re 1948), Mûsîša’ş-

şi£ri’l-£Arabî (Ka hi re 1948), Fen nü’ş-

şi£r: £Arû²u’ş-şi£ri’l-£Arabî ve šavâfîhi 

(I-II, Ka hi re 1949), el-£Arû² ve’l-šavâfî 

(Kahi re 1955, Tâhâ M. Zeynî ile bir lik te), 
eş-Şi£rü’l-Câhilî (Bey rut 1980, 1986), 
el-A½âle ve’t-tecdîd fî ravâßi£i’ş-şi£ri’l-

£Arabî (Ka hi re 1982), eş-Şi£rü’l-£Arabî: 

Evzânühû ve šavâfîhi (Ka hi re 1948), 
en-Ne³amü’ş-şi£rî £in de’l-£Arab (Riyad 
1987, Ab dü lazîz Şe ref ile bir lik te), er-Rüß-

ye’l-ibdâ£iy ye fî şi£ri A¼med Zekî Ebî 

Şâdî (Bey rut 1991, Ab dü lazîz Şe ref ile bir-
lik te), Medâri sü’ş-şi£ri’l-¼adî¦ (Beyru t 
1994, 2003), ¥arekâtü’t-tecdîd fi’ş-şi£-

ri’l-¼adî¦ (I-III, Bey rut 2001, 2002).

Şi ir Di van la rı: Va¼yü’l-£â¹ıfe (Kahire 
1936), Neşîdü’½-½a¼râß (Ka hi re 1947, 
1988), Ne³am mi ne’l-Åuld (Ka hire 1947, 
1973, 1974), A¼lâmü’ş-şebâb (Kahi re 
1949), A¼lâmü’s-serâb (Ka hi re 1953, 
1969), ed-Dîvânü’l-İslâmî (Kahire 1972), 
Eşvâšu’l-¼ayât (Ka hi re 1978, 1983, 1984), 
(Øalavât) £Ale’Š-Šafâf (Kahi re 1980, 
1981, 1982, 1984), U³niyât min £abšar 

(Ka hi re 1987, 1988), Mel¼ametü’s-

sîreti’n-ne be viy ye ti’l-Åâli de (Ka hi-
re 1988, 1991), Neşîdü’×-×ikrâ (Ka hi re 
1988), A¼lâmü’l-mesâß (Ka hi re 1988).

Edebî Ten kit: Mevšıfü’n-nuššåd 

mi ne’ş-şi£ri’l-câhilî (I-II, Ka hi re 1950), 
U½ûlü’n-našd (Ka hi re 1975), el-Fikrü’n-

našdî ve’l-edebî fi’l-šar ni’r-râbi£ el-

hicrî (Ka hi re 1984), Medâri sü’n-našdi’l-

ede biy yi’l-¼adî¦ (Ka hi re 1995, 2003), Di-

râsât fi’n-našdi’l-£Ara biy yi’l-¼adî¦ ve 

me×âhi bih (Ka hi re, ts.).

Gra mer-Belâgat: Şevâhi dü’l-Kitâb (Sî-
be vey hi, Ka hi re 1949), Teh×îbü’l-Âcur-

rûmiy ye fî £il mi’l-šavâ£idi’l-£Ara biy ye 

(Ka hi re 1371/1951), Na¼ve belâ³a ce-

dîde (Ka hi re 1980, 2007, Ab dü lazîz Şe ref 
ile bir lik te), el-Üslûbiy ye ve’l-beyânü’l-

£Arabî (Bey rut 1992, Ab dü lazîz Şe ref – M. 
Sa‘dî Ferhûn ile bir lik te), el-Belâ³atü’l-

£Ara biy ye bey ne’t-tašlîd ve’t-tecdîd 

(Bey rut 1992, Ab dü lazîz Şe ref ile bir lik te), 
en-Na¼vü’l-£Arabî li-ricâli’l-i£lâm (Bey-
rut 2001; Dı maşk 2001, Ab dü lazîz Şe ref ile 
bir lik te).

İslâmi yet: et-Türâ¦ü’l-edebî fi’t-ta½av-

vu fi’l-İslâmî / el-Edeb fi’t-türâ¦i’½-½ûfî 

(Dâru Gu rey yib 1950-1995), el-İslâm ve 

¼uš†šu’l-insân (Ka hi re 1951, 1982, 1985), 
el-İslâm risâle tü’l-ı½lâ¼ ve’l-¼ür riy ye 

(Ka hi re 1952), el-İslâm dînü’l-insâniy-

ye el-Åâlid (Ka hi re 1374/1955), er-Red 

£ale’l-müş rikîn (Ka hi re 1961), el-İslâm 

dînü’l-insâniy ye (Ka hi re 1963), el-İslâm 

Med re se tü şu£arâßi Apol lo (I-IV, Ka hi re 
1985), el-Bu¼û¦ü’l-ede biy ye: Menâhi-

cü hâ ve me¦âdi ruhâ (Bey rut 1987), el-

¥a yâtü’l-edebiy ye fi’l-£a½ri’l-£Abbâsî 

(Ka hi re 1989; İskende ri ye 2004), el-¥a-

yâ tü’l-ede biy ye fi’l-£a½ ri’l-£Abbâsî 

ba£de suš†¹i Ba³dâd ¼at te’l-£a½ri’l-

¼a dî¦ (Bey rut 1410/1990), el-¥ayâtü’l-

ede biy ye ba£de ¾uhûri’l-İslâm (Bey-
rut 1410/1990), el-Ede bü’l-£Ara biy-

yü ve târîÅuhû fi’l-£a½reyni’l-Ümevî 

ve’l-£Abbâsî (I-II, Bey rut 1410/ 1990), 
el-Ede bü’l-İslâmî bey ne’n-na¾a riy ye 

ve’t-ta¹bîš (Bey rut 1992, or tak), el-Ede-

bü’l-İslâmî: el-Mefhûm ve’l-ša²ıy ye 

(Bey rut 1992, Ali Subh ile bir lik te), Di râ-

sât fi’l-ede bi’l-câhilî ve’l-İslâmî (Bey rut 
1992), Æı½½atü’l-edeb fî Lib yâ (I-III, Bey-
rut 1992), el-Ede bü’l-En de lüsî: Ta¹av-

vur ve tecdîd (Bey rut 1412/1992).

Edebî Bi yog ra fi: A£lâmü’ş-şi£ri’l-câhi-

lî (Ka hi re 1949, Ab düs selâm Sirhân ile 
birlik te), Tev be: Şâ£irü’l-bü¹ûle (Kahir e 
1949), İb nü’l-Mu£tez ve türâ¦üh fi’l-

edeb ve’n-našd ve’l-beyân (Ka hi re 
1949, 1958, 1987; Bey rut 1991), Râßidü’ş-

şi£ri’l-¼adî¦ (I-II, Ebû Şâdî hak kın da, Ka-
hire 1955), Ma£a’ş-şu£arâßi’l-mu£â½ırîn 

(Ka hi re 1956), Ebû £O¦mân el-Câ¼i¾ 

(Ka hi re 1965; Bey rut 1973, 1982), Ma£rûf 

er-Ru ½âfî, şâ£irü’l-£Ara bi’l-kebîr (Ka hi re 
1971), Ebû Dü lef £abšarî min Yenbu£ 

(Ri yad 1972), Şu£arâßü Mı½r mi ne’l-fet-

¼i’l-İslâmî ilâ šıyâmi’d-dev le ti’l-Fâ ¹ı-

miy ye (Ka hi re 1980, Mu ham med Mus ta fa 
el-Mâhî ile bir lik te), Mevâkibü’l-¼ayât 

(oto bi yog ra fi, I-III, Ka hi re 1981), eş-Şâbbî 

ve Med re se tü Apol lo ve ¼arekâtü’t-

tec dîd (Tu nus 1986; Bey rut 1986, Abdüla-
zîz Şe ref – Reşîd ez-Zevâdî ile bir lik te), 
Şâ£irü’ş-Şam ƒalîl Mer dem (Bey rut 
1992), £Ab dül£azîz Şe ref, Şâ£irü’l-¼ub 

ve’l-cemâl (Bey rut 1992, M. Ab dülvâhid 
el-Hicâzî ile bir lik te), A£lâmü’l-edeb 

(şi£r) fî £a½ri Benî Ümey ye (I-II, Bey rut 
1993).

el-Me cel le, el-Cihâd gö rü lür. Hafâcî 8 

Mart 2006 ta ri hin de Ka hi re’de ve fat et ti.

Çe şit li alan lar da çok sa yı da ki (bir gö rü şe 
gö re 500’ü aş kın ki tap ve ya cilt) ese rin den 

do la yı XX. yüz yı lın Câhiz’i ve Süyûtî’si ola-

rak ni te len di ri len Hafâcî mü te va zi, gü ler 

yüz lü, yu mu şak söz lü bir ki şi, İslâm ve 

Ba tı dün ya sın da çağ daş bi lim sel bir ekol 

sa hi bi ola rak ta nın mış tır. Bu se bep le de-

ği şik Arap ül ke le rin ce tez sa vun ma la rı na 

jü ri üye si sı fa tıy la da vet edil miş, Arap üni-

ver si te le ri ta ra fın dan pro fe sör aday la rı-

nın ilmî eser le ri hak kın da ra por ve re cek 

bir ha kem ola rak be lir len miş tir. Eser le ri 

hak kın da Mı sır ve di ğer Arap ül ke le riy le 

meh cer de ki ede bi yat çı ve eleş tir men ler 

ta ra fın dan çok sa yı da ya zı ka le me alın mış, 

baş ta müh te di Ma car âli mi Ab dül ke rim 

Cermânûs ile Er nest Ba nert ol mak üze re 

bir çok şar ki yat çı onun hak kın da ça lış ma 

yap mış, ha ya tı ve eser le ri ne da ir on ka-

dar ki tap ya zıl mış, Mı sır, Tu nus, Ce za yir 

ve Su udi Ara bis tan üni ver si te le rin de ha ya-

tı ve eser le riy le il gi li tez ler ha zır lan mış tır. 

Ken di si ha ya tı, gö rüş le ri ve eser le ri ne da ir 

Mevâki bü’l-¼ayat adıy la bir eser ka le-

me al mış (I-III, Kahire 1981), yi ne ha ya tı ve 

eser le ri hak kın da el li yı lı nı ver di ği Râbı ta-

tü’l-ede bi’l-hadîs Min ½a¼âßifi’×-×ikrâ ad lı 

bir mo nog ra fi ya yım la mış tır (Ka hi re 1988).

Eser le ri. Farklı alanlara dair çok sayıda 

telif çalışması bulunan Hafâcî’nin başlıca 

eser le ri şun lar dır:

Ede bi yat: el-¥ayâtü’l-ede biy ye fi’l-

£a½ ri’l-Câhilî (Bey rut 1412/1992; Ka hi re 
1949, 1958), Æı½½atü’l-edeb fî Mı½r (I-V, 
Ka hi re 1956; I-II, Ka hi re 1992; I-V, Bey rut, 
ts.), Æı½½atü’l-ede bi’l-mu£â½ır fî Mı½r 

(I-IV, Ka hi re 1956), Æı½ ½atü’l-edeb fi’l-

¥icâz (I-III, Ka hi re 1959), Æı½½atü’l-edeb 

fi’l-Meh cer / Æı½½atü’l-ede bi’l-meh cerî 

(Ka hi re 1959; Bey rut 1973, 1986, 1987), 
Di râ sât fi’l-ede bi’l-mušåren (Ka hi re 
1380/1960), Æı½½atü’l-edeb fi’l-En de-

lüs (I-V, Ka hi re 1962), Dirâsât fi’l-ede-

bi’l-£Ara biy yi’l-¼adî¦ ve medâri sih 

(I-VI, baskı yeri yok, 1968; Ka hi re 1974, 
1405/1985; Bey rut 1992, 1. cilt), et-Tefsî-

rü’l-i£lâmî li’l-ede bi’l-£Arabî (Ka hi re 
1980), Æı½½atü’l-edeb fi’l-¥icâz fi’l-

£a½ri’l-Câhilî (Ka hi re 1400/1980, Ab dul lah 
Ab dül cebbâr ile bir lik te), el-Vec diyyât: 

Şer¼u Ma šå mâ ti Mu¼am med Ferîd 

Vecdî (Bey rut 1402/1982, Ab dü lazîz Şe ref 
ile bir lik te), el-¥ayâtü’l-ede biy ye fî £a½ri 

½ad ri’l-İslâm (Bey rut 1973, 1404/1984), 
el-¥a yâ tü’l-ede biy ye fî Mı½r: el-£a½-

rü’l-Mem lû kî ve’l-£O¦mânî (Bey rut 
1984), el-Ede bü’l-£Ara biy yü’l-¼adî¦: 

Muhammed

Abdülmün‘im

Hafâcî
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bir lik te); Dîvânü Ebi’¹-ªay yib el-Müte-

nebbî (Ka hi re, ts., Saîd Cev det Sehhâr 
ile bir lik te); Ta kıy yüd din el-Fâsî, Şifâßü’l-

³a râm bi-aÅbâri’l-be le di’l-¼arâm (I-
II, Mek ke, ts.; Ka hi re, ts., Ab dül cebbâr 
el-Filâlî ile bir lik te); Nâbi ga ez-Zübyânî, 

Dî vân (Ka hi re, ts.); Mün zirî, Mişkâtü’l-

ya š¢n fî e¼âdî¦i Sey yi di’l-mür selîn (Ka-
hi re, ts.).
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bey ne’l-a½âle ve’t-tecdîd, Bey rut 1991, s. 243-
245; a.mlf., Fel se fe tü’t-târîÅ fi’l-İslâm, Bey rut 
1992, s. 5-14; a.mlf., Ebû £O¦mân el-Câ¼i¾, 
Bey rut 1992, s. 350-351; a.mlf., el-Âdâbü’l-
£Ara biyye fi’l-£a½ri’l-£Abbâsiy yi’l-ev vel, Bey rut 
1992, s. 383-384; a.mlf., el-¥ayâtü’l-ede biy-
ye fi’l-£a½ ri’l-Câ hi lî, Bey rut 1992, s. 501-502; 
a.mlf., A£lâ mü’l-edeb, Bey rut 1993, II, 157-159; 
a.mlf., el-Æa½î detü’l-£Ara biy ye, Bey rut 1993, 
s. 382-384; a.mlf. – Ali Ali Subh, el-¥are ketü’l-
£il miy ye fi’l-Ez her fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer 
ve’l-£işrîn, Kahi re 2007, III, 575-576; Bâkıllânî, 
İ £câzü’l-Æurßân (nşr. M. Abdül mün‘im Hafâcî), 
Ka hi re 1370/1951, neşrede nin no tu, s. 320; M. 

Ah med İbrâhim Ham za, ed-Duktûr Mu¼am-
med £Ab dül mün£im ƒafâcî şâ£iren (yük sek 
li sans te zi, 1990), Câ miatü Ez her Kül liy ye-
tü’l-lu ga ti’l-Arabiyye; Abdullah b. Abdürrahîm 

Useylân, Ta¼š¢šu’l-maÅ ¹û¹ât beyne’l-vâšı£ 
ve’n-nehci’l-em¦el, Ri yad 1415/1994, s. 195; 
M. Ah med İbrâhim Muham med, Mu¼am med 
£Ab dülmün£im ƒafâcî şâ£iren, [bas kı yeri ve 
ta ri hi yok] (Dâru İbn Bâdîs); “Mu¼am med £Ab-
dül mün£im ƒafâcî”, http://www.al babta in prize.
org/Ency clo pe dia/po et (02.09.2014); Ebü’l-Ha-

san el-Cemmâl, “Mu¼ammed £Ab dül mün£im 
ƒafâcî Sü yû ¹iy yü’l-£a½r”, http://www.ka ra maty.
com (02.09.2014); Mücâhid el-Ha fâ cî, “el-Mer¼ûm 
el-Bru fesûr Mu¼am med £Ab dül mün£im ƒafâcî 
fî Mı½r”, http://www.sotaliraq.com (02.09.2014).

ÿİs ma il Dur muş

– —HÂFIZ YÛSUF
(ö. 1201/1787)

Sarây-ý Hümâyun hat hocasý.˜ ™

Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Do-

ğu ta raf la rın dan göç ede rek İs tan bul’a 

yer leş miş, Kırk çeş me (Fa tih) ya kı nın da 

bu lu nan Peş ta mal cı lar Çar şı sı’nda peş-

ta mal do ku ma ve sa tı şıy la uğ raş mış tır. 

Genç li ğin de Ha sır cı lar İma mı di ye bi li nen, 

Zü lüf lü ler Oca ğı’nın hat ho ca sı Mus ta fa 

Efen di’den hıf zı nı ta mam la mış ve al tı çe-

şit ya zı yı (aklâm-ı sit te) meş ket miş, ay rı-

ca inşâ il mi ne da ir usul le ri öğ ren miş tir. 

Hat sa na tın da me zu ni ye ti hak et mek le 

bir lik te ho ca sı ile ara la rı açıl mış, bu nun 

üze ri ne hat ça lış ma la rı nı ya kın dan bi len 

ve tak dir eden İbrâhim Ro dosî Efen di’den 

icâzet al mış tır.

Ne şir: Hafâcî’nin tahkikli neşrini yaptı-

ğı ve bir kısmını aynı zamanda şerhettiği 

eserler şunlardır: İb nü’l-Mu‘tez, el-Bedî£ 

(tak dim, şerh ve ta‘lik; Ka hi re 1364/1945; 
Beyrut 1410/1990); Resâßilü İb ni’l-

Mu£tez fi’n-našd ve’l-edeb ve’l-ic timâ£ 

(Kahir e 1946, 1954); Sa‘leb, Æavâ£idü’ş-

şi£r (tah kik ve şerh, Ka hi re 1948, 1953, 
1971; Bey rut 2005); Hatîb el-Kaz vînî, el-

Î²â¼ fî £ulûmi’l-belâ³a (şerh, ta‘lik, ten-
kih, I-VI, Ka hi re 1948; kı sa şerh, I-II, Ka-
hire 1949, 1953, 1960, 1971, 1975, 1980); 
Fa½î ¼u ¡a£leb ve’ş-şurû¼u’lletî £aley hi 

(Ka hi re 1949); Ebû Sehl Mu ham med b. 

Ali el-He revî, et-Telvî¼ fî şer¼i’l-Fa½î¼ 

(Ka hi re 1949); İbn Dü reyd, el-İş tišåš 

(Ka hi re 1949); Zeccâc, Fe£al tü ve ef£al-

tü (Ka hi re 1949); Sa‘leb, Kitâbü’l-Fa½i¼ 
(Ka hi re 1949); Süyûtî, el-İtšån (Ka hi re 
1370/1951); Bâkıllânî, İ£câzü’l-Æurßân 

(şerh ve ta‘lik, Ka hi re 1951; Bey rut 1991, 
2013); Şerîşî, Şer¼u Mašåmâti’l-¥arîrî 

(I-II [I-IV], Ka hi re 1372/1952); As maî, 

Fu¼ûle tü’ş-şu£arâß (Ka hi re 1953, Tâhâ 
M. ez-Zeynî ile bir lik te); Şehâbed din el-

Hafâcî, Şifâßü’l-³alîl fîmâ fî kelâmi’l-

£Arab mi ne’d-daÅîl (Ka hi re 1952 [?]); 
İbn Sinân el-Hafâcî, Sır rü’l-fe½â¼a (Ka-
hi re 1953, Tâhâ Mu ham med ez-Zeynî ile 
bir lik te); Hatîb et-Tebrîzî, Şer¼u Dî vâ-

ni’l-¥amâse (I-II, Ka hi re 1955); Ah med b. 

Şu ayb el-Kanâî, el-Kâfî fî £il me yi’l-£arû² 

ve’l-šavâfî (Ka hi re 1955, 1973, Ab düs-
selâm Sirhân ile bir lik te); Ebû Temmâm 

el-Hamâse (I-II, Ka hi re 1955); Sîrâfî, AÅ-

bârü’n-na¼viyyîne’l-Ba½riyyîn (Ka hi re 
1955, 1966, Tâhâ M. ez-Zeynî ile bir lik te); 
A‘lem eş-Şen te merî, Eş£ârü’ş-şu£arâßi’s-

sit ti’l-Câhi liyyîn (Ka hi re 1958; Bey rut 
1992); Şer¼u İbn £Aš¢l £alâ El fiy ye ti 

İbn Mâlik (I-III, Ka hi re 1959, 2005, Tâhâ 
M. ez-Zeynî ile bir lik te); Met nü’t-TelÅî½ 

fî £il mi’l-belâ³a (şerh ve ta‘lik, Ka hi re 
1960); Mu ham med b. Ah med el-Ez he-

rî, Teh×îbü’l-lu³a (he yet, I-XV, Ka hi re 
1964-67); İbn Hişâm, Şer¼u Æa¹ri’n-nedâ 

ve bel li’½-½adâ (ta‘lik, I-II, Ka hi re 1966, 
1388/1969, Tâhâ Mu ham med ez-Zeynî 
ile bir lik te); Ab dül latîf el-Bağdâdî, ¬ey lü 

Fa½î¼i ¡a£leb (Ka hi re 1368); Ab dülkåhir 

el-Cürcânî, Delâßilü’l-i£câz (şerh, ta‘lik, 
Ka hi re 1969, 2013); Esrârü’l-be lâ³a (Ka-
hi re 1972); Kudâme b. Ca‘fer, Našdü’ş-

şi£r (Ka hi re 1978, 2006); Dîvânü İbn Rü-

zayš (Uman 1983); Dîvânü’ş-Şâfi£î (Ri-
yad 1986; Bey rut 1990); Dîvânü’l-Mi£ velî 

(Mu ham med b. Ab dul lah, Kahire 1992); 
Dîvânü £Ömer b. Ebî Rebî£a (Ka hi re 
1995); Şer¼u Şü×ûri’×-×eheb (Ka hi re 
1999, M. Sa‘dî Ferhûd – Ab dülazîz Şe ref ile 

ve’l-¼aŠâre tü’l-insâniy ye (Ka hi re 1973; 
Bey rut 1982), el-İslâm ve na¾ariyyâtü-

hü’l-išti½âdiy ye (Bey rut 1973, 1982), 
ƒulûdü’l-İslâm (Ka hi re 1975), el-İslâm 

yer fuŠu’ş-şu£ûbiy ye (Bey rut 1977), el-

İslâm ve ¼aŠâre tü’l-müs tašbel (Ka hi-
re 1984, Ab dü lazîz Şe ref – Emi ne es-Sâvî 
ile bir lik te), el-İšti½âdü’l-İslâmî (Bey rut 
1990), el-Fik rü’l-İslâmî bey ne’l-a½âle 

ve’t-tecdîd (Bey rut 1991), el-İslâm 

ve’l-³az vü’l-İfrîš¢ (Bey rut 1991), el-İn-

sâniy ye tü te£ûdü ile’l-İslâm (Bey rut 
1992, Ab dü lazîz Şe ref ile bir lik te), Fel-

sefe tü’t-târîÅi’l-İslâmî (Bey rut 1992), 
el-İslâm ve ter bi ye tü’ş-şebâb (İs ken-
de ri ye 2002), el-İslâm ve ta¼š¢šu’×-

×ât (Ka hi re 1432/2011), el-Bahâßiy ye fî 

Šavßi’l-İslâm (Bey rut, ts., Ab dü lazîz Şe ref 
ile bir lik te).

Ta rih-Si yer: el-ƒafâciyyûn fi’t-tâ-

rîÅ / Benî ƒafâce (Ka hi re 1950, 1965, 
1971), Benû ƒafâce ve târîÅuhümü’s-

si yâsî ve’l-edebî (Ka hi re 1952), Sîre tü 

Resûlillâh (s.a.s.) (I-IV, baskı yeri yok, 
1971), el-Ez her fî el fi£ £âm (I-IV, Ka hire 
1374, 1988), Fî mevâ kibi’n-nü büv ve 

(Ka hi re 1974), Meşâhid mi ne’s-sîre ti’l-

£â¹ı ra (Ka hire 1980), Er va£u’l-meşâhid 

min sîre ti’r-resûli’l-a£¾am (Dı maşk 
1982), (Silsiletü) es-Sîre tü’n-ne be viy ye 

(Dı maşk 1986, 2000, 2001; Kü veyt 2003), 
Sîre tü ƒâte mi’l-mür selîn (Bey rut 1991), 
et-Tefsîrü’l-i£lâmî li’s-sîre ti’n-ne be viy-

ye (Bey rut 1992), el-Mek te be tü’l-£Ara-

biy ye ve me ½âdi ruhâ (İs ken de ri ye 2002), 
es-Sîretü’n-ne be viy ye tü’l-Åâli de (İs-
ken de ri ye 2002), Øav tü’t-târîÅ (İs ken de ri-
ye 2004), el-¥are ke tü’l-£il miy ye fi’l-Ez-

her fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn 

(Ka hi re 2007, Ali Ali Subh ile bir lik te), es-

Sîre tü’n-ne be viy ye ve’l-i£lâmü’l-İslâmî 

(Ka hi re, ts., Ab dü lazîz Şe ref – Emi ne es-
Sâvî ile bir lik te).

Tef sir-Ha dis: el-MuÅtâr mi ne’t-Tecrî-

di’½-½arî¼ li-e¼âdî¦i’l-Câmi£i’½-Øa¼î¼ 

(I-IV, Ka hi re 1955, 1958, Mahmûd Emîn 
en-Nevâvî ile bir lik te), et-Tefsîrü’l-vasî¹ 

li’l-Æurßâni’l-Kerîm (Ez her’de ki Mec-
mau’l-buhûsi’l-İslâmiy ye yö ne ti minde 
Hafâcî’nin de bu lun du ğu ulemâ he ye ti, 
I-X, Ka hi re 1973-1993), Mevsû£atü el fâ-

¾i’l-Æurßâni’l-Kerîm (Ka hi re 1988), el-

Mün teÅab fî tefsîri’l-Æurßâni’l-Kerîm 

(Ka hi re 1995, için de Hafâcî’nin de yer 
al dı ğı Ez her âlim le ri he ye ti), Tefsîrü’l-

Æurßâni’l-¼akîm (I-XI II, Ne cef, ts.), 
Şer ¼u Øa¼î¼i’l-BuÅârî / Ta£lîšåt £alâ 

Øa ¼î ¼i’l-BuÅârî (I-X), Meß¦ûrât ne-

beviy ye: MuÅtârât mi ne’l-e¼âdî¦i’n-

ne be viy ye ti’ş-şerîfe (Ka hi re, ts.).




