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KÎLÂNÎ, Necîb

ilk ese ri olan e¹-ªarîšu’¹-¹avîl’in 1957’de EğitimBakanlığı’nınromandalındabirinciliködülünükazanmasıüzerineödülünüalmasınaizinverildivetekrarhapishaneye
gön de ril di.Sağlıksorunlarıyüzünden1958’dehapisten çıkarılanKîlânî yarıdakalan tıptahsilini1960’tatamamladı,aynıyıldoğduğuköydehekimlikgörevinebaşladı.İslâmedebiyatçısıKerîmeŞâhînileevlen
di. 19611965yıllarındaUlaştırmaBakanlığı’ndatabiplikyaptı.1965’teikincidefahapsegirdiysedeyinesağlıksorunusebebiyle1967’deçıkarıldı.Hapishanehayatındakianılarını,oradamâruzkaldığızulümveişkenceleriMü×ek kirâtü’d-duktûr ve
Le me¼ât min ¼ayâtîadlıeserlerindedilegetirdi.1968MartındahekimolarakKüveyt’egitti,ardındanBirleşikArapEmirlikleri’negeçipDübey’de(Dubâi)sağlıkbakanınınbaşmüsteşarıoldu.Tıpkonseyi,okulsağlığı,etTesk¢fü’ssıhhîidaresinininşasıveyönetimiylegörevlendirildi.ZamanlabuüçkuruluşungörevalanıgenişleyincesadeceetTesk¢fü’ssıhhîidaresininyönetiminedevametti.Tıplailgilieserlerinibudevredekalemealdı.1992’de emekliyeayrıldı,Mısır’a(Tan ta) dö ne rek yakalandığıpankreaskanseriylealtıaymücadeleetti.Nihayetramazanbayramınınardından6Mart1995tarihindeTantaHastahanesi’ndeöldü.NecîbMahfûz’undaifadeettiğiüzereNecîbelKîlânî,İslâmedebiyatınınnazariyesineilişkinolarak1950’liyıllarınsonlarındanitibarenyazmayabaşladığıbirçokeserleİslâmîedebiyatınteorisyenisayıldığıgibikırkınüzerinderomanı,çoksayıdahikâyevetiyatrosuyladaİslâmedebiyatınınuygulamasınıyapmışbirediptir.BueserlerindeHz.Peygamber’invesahâbeninsîretinden,eskiveyeniİslâmtarihindenkesitleriedebîtürlerletasviretmiş,dünyamüslümanlarınınsorunlarını,komünizm,siyonizm,emperyalizmgibiakımlarınpençesindekimüslümanlarınmâruz kaldıkları zulüm ve katliamlarıedebîşekiliçindedilegetirmiştir.BuaradaTürkistan,Endonezya,Nijerya,Bosna,Filistin,Etiyopya’dakimüslümankıyımlarınıromanlarıylaedebiyatataşımıştır.Eserlerininbirçoğuİngilizce,Fransızca,Türkçe,Rusça,Farsça,Çince,Endonezyaca,İtalyancaveİsveççegibidillereçevrilmiştir.Tabiplikhayatınadairanı,izlenimvehikâyelerini¥ikâyâtü ¹abîbadlıeserindetopladığıgibibunlarıBirleşikArapEmirlikleri’ndeŞârikaRadyosu’ndaprogramolarakdasunmuştur.Onkadarşiirdivanı

223-283). KırzıoğluayrıcaBayatîHasan’ın
Câm-ı Cem-âyin (İstanbul1949)veZiyaGökalp’inMal ta Kon fe rans la rı (An ka ra 

1977)adlıeserlerinineşretmiştir.
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1Haziran1931tarihindeMısır’ınGarbiyevilâyetininZiftâşehrimerkezinebağlıŞerşâbeköyündedoğdu.Köymektebindeokumayazma,hesapveKur’anöğrendi.İlkokuladevamederkenaileninenbüyükçocuğuolarakziraatişlerineyardımediyordu.Küçükyaştanitibarençeşitlihastalıklarlauğraştı.Ziftâ’dabaşladığıortaöğreniminiTantaşehrindekiZiraatLisesi’ndetamamladı(1949).Kendisininedebiyatveyahukuktahsiliyapmaarzusunarağmenbabasınınısrarıüzerinetıpöğrenimineyöneldi.I.FuâdÜniversitesi(Ka hi-

reÜniversitesi)KasrülaynîTıpFakültesi’ne
gir di (1951). 1947yılındanberi İhvânıMüslimînileyakınilişkiiçindebulundu.Toplulukmensuplarınındinîgünleriçeşitlietkinliklerlekutlamaları,Filistin’egönüllücihadkafilelerigöndermeleriveliderleriHasanelBennâ’nınbirsuikastsonucuöldürülmesi(12Şubat1949)gibiolaylardolayısıylateşkilâtlaalâkasınıyoğunlaştırdı;İslâmdavetçisi,hatipveşairolaraketkinbirkonumayükseldi.Tıpfakültesiöğrencisiiken,26Ekim1954tarihindeİskenderiye’ninMenşiyeMeydanı’ndakikonuşmasısırasındaCemalAbdünnâsır’asuikastdüzenlenincebuolayİhvânıMüslimînüzerineyıkıldı,birçokidamvehapisolayıgerçekleşti.İhvânıMüslimîn’leilgisidolayısıylaKîlânîdeonyılhapsemahkûmedildi;Kîlânî,Mısır’ınbirçokhapishanesindedolaştırıldığıbudönemdeçeşitliişkenceleremâruzkaldı.Hapisteyazdığı

Eserleri.KırzıoğluTürktarihiyleilgiliçeşitlikonulardabirçokeser,makalevetebliğkalemealmışolupkitaplarınınbellibaşlılarışunlardır:Kars: Coğ raf ya, Ta-
rih çe ve Kars lı Bü yük ler (İstanbul1943), 
Kars’ın Kur tu luş Ha tı ra sı (Kars1950), 
Kars Ta ri hi (I,İstanbul1953), De de Kor-
kud Oğuz na me le ri (I. Ki tab, İstanbul
1952), De de Kor kud Oğuz na me le ri (II. 
Ki tab,Erzurum1975), 1855 Kars Za fe ri 
(İstanbul1955), Ka ra Amid (Di yar be kir) 
Ta rih çe si ve Abi de le ri nin Kü çük Kı la-
vu zu (Diyarbakır1956), Ya zı lı Ve si ka la-
ra Gö re Zi ya Gö kalp Mü ze si ve Zi ya 
Gö kalp (İstanbul1956), Millî Mü ca de-
le’de Kars, I. Ki tap-Bel ge ler (İstanbul
1960), Kürt le rin Kö kü (I.Bölüm,Ankara
1963), Her Ba kım dan Türk Olan Kürt-
ler (Ankara1964), Kars İli ve Çev re sin-
de Er me ni Me za li mi 1918-1920 (An ka-

ra1970), Ka ra pa pak lar (Erzurum1972), 
Os man lı la rın Kaf kas-El le ri’ni Fet hi 
(1451-1590) (Erzurum1975), Yu ka rı Kür 
ve Ço ruh Boy la rın da Kıp çak lar (Er zu-

rum1976), Kars-Ar pa ça yı Boy la rı Es ki 
Mer ke zi Anı Şeh ri Ta ri hi (1018-1236) 
(Ankara 1982), Da ğıs tan-Aras-Dic le-
Al tay ve Tür kis tan Türk Boy la rın dan 
Kürt ler (Ankara1984), Kâzım Ka ra be kir 
(Ankara1991), Ka ra de niz Böl ge sin de ki 
Türk Boy la rın dan Laz lar ve Hem şin-
li le rin Ta rih çe si (broşür,Ankara1994), 
Tâ rih çe-i (Ga za vât-i) Da ğıs tân (İstanbul
2000).Bazıönemlimakalelerideşunlardır:“KöroğluBoylarındaOğuzDüzeniSayıları” 

(ReşitRahmetiAratİçin,Ankara1966,s.
363-413);“SelçuklularınAnı’yıFethiveBuradakiSelçukluEserleri”(SelçukluAraş
tırmalarıDergisi,II[Ankara1970],1971,s.
111-139);“Lazlar/Çanarlar”(TTK Bildi ri-

ler,VII[1973],I,420-445);“ŞarkîAnadoluMüdafaaiHukukCemiyetiMerkezi‘Karar Defterindeki Kararların Suretleri’”
(AtatürkÜniversitesiEdebiyatFakültesi
Der gi si, sy.5[Erzurum1973],s.153-162);“Gazi’ninKuzeydoğuGezileri,EylülEkim
1924” (AtatürkÜniversitesi50.YılArma
ğanı,Erzurum1974,I,133-188);“Gürcistan’daEskiTürkİnançveGeleneklerininİzleri”(I.UluslararasıTürkFolklorKong
re si Bil di ri le ri, Ankara1976,IV,141-166); 
“1593YılıOsmanlıVilâyetTahrirDefterindeAnılanGenceKarabağSancaklarıUlusveOymakları” (AtatürkÜniversitesiEde
biyatFakültesiAraştırmaDergisi:A.Cafe
roğluÖzelSayısı,Ankara1979,s.199-222);“MustafaKemalPaşaErzurumİlişkileriÜzerineBelgeler(1919-1920)” (Ata türk 

AraştırmaMerkeziDergisi,VII/21[1991],s.



66

KÎLÂNÎ, Necîb

pılanÇinveRusmezalimini,bunakarşımüslümanlarınmücadelesinivekahramanlıklarınıdilegetirmektedir(trc. Ne cat 

Çavuş,TürkistanGeceleri,2.baskı,İstan-
bul1984). 13. Ra ma²ân ¼abîbî (Ka hi re 

1974).Savaşınİslâmîyorumununveçağdaşİslâmdavetininbirşeklininsunulduğuromanda1973RamazanındaArapİsrailsavaşıveSînâ’nıngerialınmasıkonuedinilmektedir.14. £Amâlišatü’ş-şimâl 
(Beyrut1974,1399,6.baskı,2005). Eser de 

1960’lıyıllardaNijerya’damüslümanlarınputperestlere,misyonervesiyonistlerekarşıverdiğimücadeleleranlatılmaktadır
(trc.AliNar,KuzeyKahramanları). 15. el-
Yev mü’l-mev£ûd (Beyrut1398,2.baskı). MısırMemlükKraliçesiŞecerüddürzamanındaMısır’aVII.Haçlıçıkartmasındayaşananolaylaradairbireserdir.1973’teMısırLibyaortakyapımıolarakYâ š† te-
tü mel¼ame ti’l-¼ub ve’s-selâmadıylaradyotelevizyondizisinedönüştürülmüşveKüveyt’teyayımlanmıştır(1414). 16. 
¥a mâ me tü selâm (Beyrut1978,2000,
1405/2005).EmperyalistortamlarlailgisibulunantoprakağasıAbdülvedûdileyoksulköylülerarasındageçenolaylarınveağanıneşiSekînetarafındanortayakonanbarışçabalarınınelealındığıbirromandır.17. Ri¼le ila’llåh (Kahire1399). İhvânıMüslimîn’inzulüm,hapisveişkencedoluhayatmacerasıanlatılmaktadır.
18. Ar²ü’l-en biyâß (Beyrut1979).FilistintopraklarıileKudüs’ünİsrailtarafındanişgaliyleilgilibireserdir.19. Fi’¾-¾a lâm 
(Beyrut1400,2.baskı,1994).EserinkonusunuzalimkrallıkidaresinekarşıcumhuriyetisavunanMısırgençliğininçilesi,mücadelesivebusıradaFerîdileNüheyre’ninaşkıoluşturmaktadır.20. e¾-æıl-
lü’l-es ved (Dârü’n-nefâis1982).Etiyopya’da19131935yıllarıarasındaözellikleHâileSelâsiyeelEvvelzamanındayoksulhalkınmallarınıniktidartarafındangasbedilmesiüzerinesüregeleniçsavaşlara
da ir dir (trc.AliNar,Ka ra Göl ge,İstanbul
1988). 21. Ley lü’l-£abîd (Beyrut1405,2.
baskı).Mısır’dasiyasîolmayanbirhapisvehapishanehayatınıntasviredildiğiroman,Taşkentuluslararasıfestivalindebirinciseçildiğigibi(1964)romandanuyarlanmışLey lün ve ku²bânfilmideTaşkentsinemafestivalindebirinciliködülükazanmıştır(1972-1973). 22. Leyâli’s-Sü hâd 
(Beyrut1406).DahaönceİhvânıMüslimîn’eüyeolmuşbirmühendisinCemalAbdünnâsırzamanındaçektiğizulüm,hapisveişkencehayatıanlatılmaktadır.23. 
Ricâl ve ×ißâb (Bey rut1407/1986,1994). Eserde tıpokuyarak siyasal, sosyal ve

si)gibiçalışmalarıbunlardanbazılarıdır.VefatıdolayısıylaMe cel letü’l-Ede bi’l-
İs lâ mî’ninyayımladığıözelsayıdaNecîbelKîlânî’ninçeşitliyönleriyleilgilibirçokmakaleyeralmıştır.

Eserleri. Roman. 1. Æåti lü ¥am za 
(Beyrut19352.baskı,1979,1999,1405
9.baskı).Vahşîb.Harb’inhayatınadairbirromandır.2. e¹-ªarîšu’¹-¹avîl.OğullarınıokutmakiçinçırpınanMısırlıyoksulbiraileninhikâyesidir(Kahire1960;Bey-
rut1977).Eserkazandığıödülyanında
1959’daliseikincisınıflardaderskitabıolarakokutulmuş,dahasonraªarîšu’l-emel adıylasinemafilminedeuyarlanmıştır.3. 
ªalâßi£u’l-fecr (Beyrut1960,1978,2005). EserdeMısırlılar’ınİngilizişgalinekarşıverdiğimücadeleleranlatılmaktadır(trc. Mu-

hammedTasa, ŞafakAkıncıları,İstanbul
1996). 4. en-Nidâßü’l-Åâ lid (Küveyt1388;
Beyrut1965,1969,1987,1999). 19141952 yıllarıarasındaMısır’dagelişenolaylarlailgilibireserdir.5. El le ×î ne ya¼te riš†n 
(Beyrut1965,1969).Merkezdenuzakbirköyünsağlıkocağınatayinedilenbirdoktorundiğergörevlilerlebirlikteoradakimücadelelerinihikâyeetmektedir.6. er-
Rebî£u’l-£â½ıf (Beyrut1388,1999).Şehirköyetkileşimi,kültürelçatışmaveidealisttabipMevâlAbdülmecîd’inŞerşâbeHastahanesigörevlileriylemücadelesine
da ir dir. 7. Reßsü’ş-şey¹ân (Beyrut1969,
1979).Eserdeağalıkkölelikdüzeniveİngilizemperyalizmigibikonularişlenmiştir.
8. Mevâki bü’l-a¼râr (NâbulyûnfîMı½r,
Nâbulyûnfi’lEzher) (Kahire1390;Beyrut
1988,2009,5.baskı).MısırhalkınınFransızişgalinekarşıverdiğimücadele,buaradaHacıMustafa’nıngösterdiğikahramanlıklartasviredilmektedir.9. Nûru’llâh (I-II,
Beyrut1392-1393,1395,1977). Eser de İslâmdavetininzuhurusırasındamüslümanlarınmüşriklerveyahudilerleyaşadığıkanlımücadeleleranlatılmaktadır(trc.Ali
Nar,SezaiÖzelveSalâhŞerzâd,İlâhîNur, 
I-II,İstanbul2002). 10. £Alâ ebvâbi ƒay-
ber (baskıyeriyok,1393;Beyrut2001,
2006).YahudizihniyetiveHayber’infethiyleİslâmdünyasınınçağdaşsorunlarınadeğinenbireserdir.11. £A×râßü Câšar ta 
(Kahire1974,1392/1984).EserdeEndonezya’dakomünistyanlısıSukarnozamanındakizenginyoksultezadı,müslümanlarınmâruzkaldığızulümlerve1965’tekomünizminyıkılmasıylasosyalhayattagörüleniyileşmelerelealınmıştır(trc.Ali
Nar,JakartalıKız). 12. Leyâlî Tür kistân 
(Beyrut1974,1395,2006).Mekke’dekibirTürkistanlı’dandinledikleriniromanlaştıranyazar,DoğuveBatıTürkistan’daya

bulunanNecîbelKîlânîilkşiirdenemesiniilkokulsonsınıftaikenFilistinhakkındayazmış,ilkşiirdivanıolanNa¼ve’l-£ulâ’yıTanta’daliseöğrencisiikenkalemealmış,
1956’dahapisteikenköyüneolanözleminiellibeyitlikel-Æar ye tü’l-£a×râßadlıkasidesindedilegetirmiş,E³åni’l-³urebâß adlıdivanındahapishanehayatınıvezulmünüşiiredökmüştür.Şiirlerindegenellikletoplumunvebireylerinyöneticilerdençektiklerinianlatmıştır.NecîbelKîlânîbirçoködülkazanmıştır.
e¹-ªarîšu’¹-¹avîlromanıylaEğitimBakanlığıbirinciliködülünü(1957),romanvekısahikâyeödülünü(1958),Nâdi’lkıssa’dankısahikâyedalındaTâhâHüseyinaltınmadalyaödülünü(1959), el-Yev-
mü’l-mev£ûdromanıylaEdebiyatveSanatlarYüksekKonseyiödülünü(1960), 
Æå ti lü ¥amzaromanıylaKahireArapDilKurumuödülünü(1972),Muhammedİkbâl’leilgilieseridolayısıylaPakistanbaşkanındanaltınmadalyaödülü(1978), Şev š¢ 
fî rek bi’l-ÅâlidînadlıeseriyleEğitimBakanlığı“terâcimvesiyer”dalındakiödülü,romandalındaFi’¾-¾alâm romanıylaEğitimBakanlığıödülünü(1961), el-Müc-
te ma£u’l-marî²adlıeseriyleEğitimBakanlığı’ndanpsikososyalincelemedalındaödülalmıştır.NecîbelKîlânî’ninhayatı,eserleri,şiirlerivegörüşlerihakkındaçoksayıdaaraştırmayapılmış,birçokkitap,makaleyazılmışvetezhazırlanmıştır.AbdurrahmanİbrahimFevde’ninel-Fen nü’l-ša½a½î £in  
de Necîb el-Kîlânî (yükseklisanstezi,
1991,KahireÜniversitesiDârülulûmFa-
kültesi;Beyrut1991),HilmîMuhammedelKåûd’unel-Vâšı£ıy ye tü’l-İslâmiy ye fî 
ri vâ ye ti Necîb el-Kîlânî (Amman1996), Ebü’lMuâtî,Sûre tü’l-merße fî rivâyâti’l-
Kî lâ nî (doktoratezi,2002,MalezyaMillî
Üniversitesi,KualaLumpur),AhmedTâ hâ,eş-ŞaÅ ½iy ye fî rivâyâti Necîb el-Kî-
lâ nî el-İs lâ miy ye (doktoratezi,2005,Mu-
sulÜniversitesi),TâhâHüseyinAlielHadramî,er-Râvî fî rivâyâti Necîb el-Kîlânî 
(doktoratezi,2010,San‘aÜniversitesiDil-
lerFakültesi),HansâelCâcî,ŞaÅ ½iyyâtü 
ri vâ yâ ti Duktûr Necîb el-Kîlânî (dok-

toratezi,1428/2007,PeşâverÜniversite-

Necîb

el-Kîlânî
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BİBLİYOGRAFYA:Abdullahb.SâlihelArînî, elİtticâhü’lİslâmî
fîa£mâliNecîbelKîlânîelša½a½iyye, Ri yad 

1409/1989; AbdurrahmanFevde, elFennü’l
ša½a½î£indeNecîbelKîlânî:Dirâsenašdiyye,
Bey rut 1991; SemerRûhîFaysal, Mu£cemü’r
rivâßiyyîne’l£Arab, Trab lus 1415/1995, s. 
455457; M.HayrRamazanYûsuf,Tetimmetü’l
A£lâm, Bey rut 1418/1998, II, 205208; AhmedelAlâvine, ¬eylü’lA£lâm, Cid de 1418/1998, s. 219; NizârAbâza–M.RiyâzelMâlih, İtmâmü’lA£lâm, 
Bey rut 1999, s. 300301; KâmilSelmânelCübûrî, 
Mu£cemü’şşu£arâß, Bey rut 1424/2003, VI, 24
25; Mu£cemü’lBâbitîn, Kü veyt 1416/1995, V, 
5859; HaydarKuffe, “erRivâßiyyü’lİslâmîNecîb
elKîlânîkemâ£areftüh”, Øa¼îfetü’lLivâß, Am
man 22.03.1995; elMecelletü’l£Arabiyye, sy. 
215, Ri yad 1415, s. 6061; HilmîMuhammedelKåûd,“Ra¼îlü’rrivâßiyyi’lkebîr”, Mecelle
tü’lmüctema£, sy. 1143, Kü veyt 1415/1995, s. 
56;a.mlf., “elBîßefîrivâyetiNecîbelKîlânî”, 
elEdebü’lİslâmî, sy. 910, Ka hi re 1416; a.mlf., 
“elVâšı£iyyetü’lİslâmiyye”, elFay½al, sy. 238, 
Ri yad 1417; a.mlf., “NecîbelKîlânîevvelüri
vâßiyyinİslâmî”, www.ruo waa.com (24.06.2014); MuhammedAbdüşşâfîelK†sî, “¥ıvârma£a’rri
vâßiyyi’lkebîr”, elEdebü’lİslâmî, III/19, Ka hi re 
1416, s. 170173; CâbirKumeyha,“elU½ûlü’l
mev¾û£iyyeliedebiNecîbelKîlânî”, elMecel
letü’l£Arabiyye, sy. 226 (1416);a.mlf., “Ma£a
Leme¼âtiNecîbelKîlânî”, http://www.oda bas
ham.net (24.06.2014); Ahmedİbrâhim, “elVâ
šı£iyyetü’lİslâmiyye”, elMecelletü’l£Arabiyye, 
sy. 234 (1417); İbrâhimSa‘fân, “elMesra¼u’l
İslâmîminvichetina¾ari’dDuktûrelKîlânî”, 
elMişkât, sy. 26, Am man 1997; Muhammedb.Muhammedb.Yûsuf, “RivâyetüMeliketi’l£ineb
li’dDuktûrNecîbelKîlânî”, elEdebü’lİslâmî, 
sy. 18, Ka hi re 1419; Halîfeb.Arabî, “Re¼alteyâ
esede’lâdâbNecîbelKîlânî”, a.e., sy. 20 (1419);FârukYûsufİskender, “NecîbelKîlânîelVâšı£iy
yetü’lİslâmiyye”, na gi bal ki lany.blog spot.com.
tr (24.06.2014); ay nı ya zı için bk. na gi bal ki lany. 
word press.com.tr. (24.06.2014); “erRivâßiyyü’l
kebîredDuktûrNecîbelKîlânî (melefÅâ½)”, 
www.ruo waa.com (24.06.2014).

ÿİs ma il Dur muş

– —KİLİSLİ ABDULLAH ENVERÎ

(bk. ENVERÎ, Hocazâde Abdullah).
˜ ™

– —KISTER, Meir Jacob
(1914-2010)

Arapdili,
siyerveÝslâmtarihinedair

araþtýrmalarýylatanýnan
þarkiyatçý.

˜ ™

16 Ocak 1914’teGalicia’ya (Galiçya) bağlıMosciska’dadindarbiryahudiailesiiçindedünyayageldi.GünümüzdeUkrayna,odönemdeAvusturyaMacaristanİmparatorluğusınırlarıiçindeyeralanbukasabaKister’indoğumundanbirsüresonraPolonya’yabağlanmıştır.ÖğrenimineSanok’takigimnazyumdabaşlayanKis

likhikâyesidir); el-Æåbûs ve šı½a½ uÅrâ 
(Beyrut1997); Fâri sü Hevâzin (Bey rut 

2000;İslâmkahramanlarınadairkısahi-
kâyelerkoleksiyonudur); ed-Der sü’l-aÅîr 
(ilkkısahikâyesidir); ¥ikâyâtü ¹abîb (tıp
câmiasınınkusurlarınaveaksaklıklarına
dairkısahikâyelerkoleksiyonudur); Sul-
¹â nü’l-£ulemâß (DımaşklıİzzeddinİbnAb-
düsselâm’lailgilidir).

Tiyatro: £Alâ esvâri (ebvâbi) Dı maşš 
(Kahire,ts.[Mektebetüdâri’l-urûbe];Ta-
kıyyüddinİbnTeymiyye’nin,Dımaşk’ıişgal
edenMoğollar’akarşı699-702[1299-1302]
yıllarındakiolaylarsırasındageçenmüca-
delesinedairdir); Mu¼âke me tü’l-Es ved 
el-£An sî (Beyrut1998;İslâm’dailkdefa
yalancıpeygamberlikiddiasındabulunan
Esvedel-Ansîileilgilidir); el-Vec hü’l-
mu¾ lim li’l-šamer (Beyrut1998;Ameri-
ka’yatahsilegidenüçfarklıkarakterdeki
arkadaşıveonlarınyurdadönüşünükonu
edinmektedir); ¥abîbetî Sa ra ye fo (Sırp
mezalimi,Bosna-Hersektrajedisivebir
mücahidincihadhikâyesinedairdir).

Araştırma-İnceleme.İslâmveDin: e¹-
ªa rîš ile’tti¼âdi’l-İslâmî (Trablusgarb
1962); ¥av le’d-dîn ve’d-dev le (Bey rut 

1391); A£dâßü’l-İslâmiy ye (Kahire1978;
Beyrut1403,3.bs.); Ta¼te râ ye ti’l-İs lâm 
(Beyrut1979); el-İslâmiy ye ve’l-šu ve’l-
mu ²âd de (Beyrut1980,1984;misyoner-
ler,şarkiyatçılar,siyonistvemateryalist-
lerinİslâm’akarşıhücumlarınacevapola-
rakyazılmıştır); el-Müc te ma£u’l-marî² 
(Beyrut1401;hapishanehayatınadairdir); 
el-İslâm ve ¼are ke tü’l-¼a yât (Bey rut 

1988). İslâmEdebiyatı: el-İs lâ miy ye ve’l-
me×âhi bü’l-ede biy ye (Beyrut1401,1985,
1987); ¥av le’l-mes ra ¼i’l-İslâmî (Bey rut 

1406,1985,1987); Ri¼ le tî ma£a’l-ede-
bi’l-İslâmî (Beyrut1985); Âfâšu’l-ede-
bi’l-İslâmî (Beyrut1406,1407); MedÅal 
ile’l-ede bi’l-İs lâ mî (Kahire1407;trc.Ali
Nar,İslâmîEdebiyataGiriş,İstanbul1988); 
et-Tec ri be tü’×-×â tiy ye fi’l-šı½½ati’l-İs lâ-
miy ye (Beyrut1412,1991); ¥av le’l-kı½-
½a ti’l-İs lâ miy ye (Fi’lkı½½ati’lİslâmiyye) 
(Beyrut1992); Ede bü’l-e¹fâl fî Šavßi’l-
İslâm (Beyrut1996;Kahire2000). Biyog-
rafi-Anı: İš bâl eş-Şâ£irü’¦-¦âßir (Bey rut 

1400); Le me ¼ât min ¼a yâ tî (I-VI,Beyrut
1405-1414/1985-1994); Mü ×ek ki re tü’d-
Duk tûr Ne cîb el-Kî lâ nî (I-II,Kahire1996,
2006). Divanları: el-Æar ye tü’l-£a×râß; 
E³åni’l-³u re bâß (Beyrut1391); Key fe 
elšåki (Beyrut1400); £A½rü’ş-şü hedâß 
(Beyrut1406,2.bs.); Muhâcir (Bey rut 

1406); U³ niyâ tü’l-ley li’¹-¹avîl (1990’da
yazılmıştır); Me dî ne tü’l-kebâßir (Bey rut 

2001); Na¼ ve’l-£ulâ.

sanatsalhayatakatılmakiçinmücadeleverenbirMısırlı’nınyaşadığısiyasîbaskıvehapishayatı,1967ArapİsrailveSînâsavaşı,budönemdeMısır’dasokakhareketlerielealınmıştır.24. De mün li-fa¹îri 
½ahyûn (¥âretü’lYehûd) (Beyrut1991,
1394,1405,7.bs.,2005). 1840yılıbaşlarındaDımaşk’tayahudimahallesindeişlenenbircinayetinromanıolupkonuşmalarısırasındayahudilerintarihîcinayetlerindensözedenPapazTom’unbirgruphahamtarafındanöldürülmesietrafındagelişenolaylarhikâyeedilmektedir(trc.AliNar,
Yahûdi’ninKanlıBöreğiTarihîbelgesel
roman, İstanbul 1990). 25. ¥i kâ ye tü 
Câd-Allåh (Beyrut1986,1993,1999).Askeriyedeatbakıcısıikensubaşıyapılarakmahpuslaraişkenceseanslarıdüzenleyen,“Vahşü’ssücûn”lakabıylaanılanbirgörevlidenve1967yenilgisindeMısırhapishanelerindeyaşanananarşidenbahsedenbireserdir.26. Eh lü’l-¥amîdiy ye (Bey rut 

1994).Üniversitedekiöğrenciolaylarınınvegruplarınmücadelesinin,terörvetedhişhareketlerininelealındığıbirromandır.27. 
er-Râ yâ tü’s-sevdâß (Beyrut1998,2011). Emevîler’inyıkılışıileAbbâsîDevleti’ninilkzamanlarınadairbireserdir.28. Emîre-
tü’l-ce bel (Beyrut1998).Arapkörfezinde
(BirleşikArapEmirlikleri)RuûsülcibâlbölgesindeyaşayanŞuhûhaşiretleriarasındagelişenolaylarvebabasınınseçtiğikişiyleevlenmeyireddedenkabilereisininkızıyla
il gili dir. DiğerRomanları: £A×râßü’l-šar ye 
(Kahire1958,1961); Ley lü’l-Åa¹âyâ (Dı-
maşk1961;Beyrut2009); £Umer ya¾ he ru 
fi’l-Æuds (Beyrut1971,1977,2001,2008,
2012;Filistinsorununuelealanbireser-
dir); Me li ke tü’l-£ineb (Bâßi£atü’l£ineb) 
(Beyrut1977,1990,2000); er-Re cü lü’lle×î 
âme ne (Beyrut1987); İ£tirâfâtü £Ab dil-
mü te cel lî I (Beyrut1997,3.bs.,2000,
2013); İb ti sâ me fî šal bi’ş-şey ¹ân (Bey rut 

1998); İm raßetü £Ab dil mü te cellî II (Bey-

rut2000); Mem le ke tü’l-Bel£û¹î (Bey rut 

2005); Æa ²ıy ye tü (Ašvâlü) Ebi’l-Fütû¼ 
eş-Şer šå vî (Beyrut 2005); Nihâye tü 
¹â ³ı ye (Sa‘dBahîtadlı zaliminakıbe-
tine dairdir, Kahire 2006); el-Keßsü’l-
fâ ri ³a; Ar ²ü’l-eşvâš; Yev miyyâtü’l-
kelb Şem lûl; Lišåß £in de Zem zem.

Hikâye: Dümû£u’l-emîr ve šı½a½ uÅrâ 
(Beyrut1962,1980,2001); el-£Âle mü’Š-
Šay yıš ve šı½a½ uÅrâ (Beyrut1963,1986,
1997,2001); Ricâlu’llåh (Beyrut1391,
1999); øaden er-ra¼îl (£İnde’rra¼îl) (Bey-

rut1985,1987,1994); Mev£idünâ ³aden 
ve šı½a½ uÅrâ (Beyrut1405,1997,1999,
2001); Ley le tü’z-zifâf (Beyrut1990;yaşlı
biradamlatorunuyaşındakibirkızınevli-


