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Bur sa, ts.). 6. Risâle-i Æal le Del le. Şiir-le rin den seç me le ri ih ti va eder. 7. ¥iz-

bü’t-te cel liyyât (Ka mış lı 1389). Âdâb ve evrâd-ı tarîkat la ba zı sûfîle rin sa la va tı na da ir dir.
BİBLİYOGRAFYA:Mu ham med Nu rul lah Sey da, Ta sav vu fun Sır-

la rı (trc. İb ra him Öz türk), Bur sa, ts. (El van Ajans), 
s.172-183;Mu ham med Şe fîk ez-Zî bâ rî, el-A¼ vâ-
lü’d-dür riy ye ve’l-aÅbârü’l-mis kiy ye fi’s-sil si-
le ti’z-Zî bâ riy ye, Musul1935,s.77-91;Meh met Çağ la yan, Şark Ule mâ sı, İstanbul1996,s.228-
229;Mu ham med Gök su, “Mu ham med Nu rul lah 
Sey dâ el-Ce ze ri (1949-1985)’nin Ha ya tı, Şah si ye ti 
ve Ta sav vuf An la yı şı”, Ulus la ra ra sı Şır nak ve 
Çev re si Sem poz yu mu (14-16 Ma yıs 2010), Sem-
poz yum Bil di ri le ri (ed. M. Ne sim Do ru), An ka ra 

2010,s.647-661;Yu nus Cen giz, “Mu ham med 
Nu rul lah Sey dâ’ nın Do ğa Oku ma sı: Ta nî nu’t-Ta-
bî’a Ese ri Üze ri ne”, Bi lim Dü şün ce ve Sa natta 
Ciz re (ed. M. Ne sim Do ru), İstanbul2012, s.
271-278;İb ra him Baz, “Gü ney do ğu’da Bir İr fan 
Mer ke zi: Ser dahl Tek ke si ve Kül li ye si”, Şır nak 
Üni ver si te si İlâ hi yat Fa kül te si Der gi si, II/2,Şır-
nak2011,s.15-36;a.mlf., “Mev lâ nâ Hâ lid-i 
Bağ dâ dî’ nin Ha li fe le rin den Şeyh Hâ lid-i Ce ze rî 
ve Bas ret Der gâ hı”, Ta sav vuf, XIV/32,Ankara
2013,s.139-167;Ab dur rah man Adak, “Sey da, 
Mu ham med Sa id”, DİA, XXXVII,21.
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( السّيد سابق )
(1915-2000)

Fýšhü’s-sünneadlýeseriyletanýnan
Mýsýrlýâlim.

˜ ™

Ocak 1915’te Menûfi ye vilâye tin de Bâ-cûr’a bağ lı İs tinhâ kö yün de doğ du. Kü-çük yaş ta Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. Or ta öğ re nim den iti ba ren bü tün tah si li ni Ez-her’de yap tı, 1947’de âli miy ye dip lo ma-sı ala rak me zun ol du. Ez her’e bağ lı li se se vi ye sin de ki ens ti tü ler de öğ ret men lik yap tı. Da ha son ra Ez her ve Amr b. Âs ca-mi le rin de va az ve ir şad la gö rev len di ril di. Ya zı ha ya tı na haf ta lık el-İÅvânü’l-müs-
li mûn der gi sin de (1933-1938, ilk dö ne-
mi) “e½-Øaf¼atü’l-fıšhiy ye” baş lı ğı al tın da San‘â nî’ nin Sü bü lü’s-selâm, Şev kâ nî’nin 
Ney lü’l-ev¹âr, İbn Kay yim el-Cev ziy ye’nin 
Zâ dü’l-me£âd, Mah mûd Hat tâb es-Süb-kî’ nin ed-Dînü’l-Åâli½ gi bi eser le riy le di ğer ba zı fı kıh kay nak la rı nı esas ala rak ta hâ ret ahkâmı na da ir kı sa ma ka le ler ya za rak baş la dı. Ar dın dan el-Me bâ ¼i-

¦ü’l-ša ²âßiy ye ve ed-Da£ve der gi le rin de 

bar da ğı nın zir ve le rin de bu lu nan ve Gü-ney do ğu böl ge sin de yap tık la rı med re se ve tek ke hiz met le rin den do la yı “Bas ret şeyh le ri” ola rak ta nı nan ai le den Şeyh Ce lâ-led din Efen di’nin kı zı dır. Mu ham med Nu-rul lah dinî ilim le ri ba ba sın dan, ba bası nın ta le be si Fah red din Arnâsî (Yıldız) ve Ab-dur rah man Er zen gi bi med re se ho ca la rın-dan öğ ren di. Nak şi bendî-Hâlidî hilâfe ti ni ba ba sın dan, med re se icâze ti ni Fah red din Ar nâ sî’ den al dı. Ba ba sı nın 1968’de ve fa-tın dan son ra he nüz yir mi ya şın da iken Ciz-re’ de ki med re se ve tek ke nin ba şı na geç ti. Ken di si de ba ba sı gi bi kış la rı Ciz re’ de, yaz-la rı Ser dahl (Bağlarbaşı) kö yün de ki med re-se ve tek ke de ilim ve ir şad fa aliyet le ri ne de vam et ti. Yak la şık kırk ki şi ye med re se icâze ti, Su ri ye li Sey yid Ma‘rûf, İs me tul lah Beşîrî, Mu ham med Düz gün ve ken di sin-den son ra post ni şin olan kar de şi Ömer Fa ruk Sey da’nın da ara la rın da bu lun du ğu do kuz ki şi ye hilâfet ver di. 12 Ma yıs 1985 ta ri hin de Nu say bin-Kı zıl te pe yo lun da ge-çir di ği tra fik ka za sı so nu cu öl dü, me za rı Ciz re’ de ba ba sı nın kab ri nin de bu lun du ğu ai le me zar lı ğın da dır. 1980’li yıl la rın or ta-la rı na ka dar kim se siz le rin ba rın dı ğı, aşi-ret ler ara sı so run la rın çö zül dü ğü, kan dil ge ce le rin de 5000 ki şi ye ka dar va ran ka la-ba lık la rın zi ya ret et ti ği Ser dahl Med re se si ve Dergâhı böl ge de mey da na ge len olay-lar yü zün den 1994’te bo şal tıl dı. Bu gün med re se ve dergâh ona rı la rak fa al ha le ge ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Ciz re’nin Ka le ma hal le sin de bu lu nan Şeyh Sey da Ca mii ve Dergâhı ise ha len böl ge hal kı nın bü yük say gı duy du ğu bir ilim ve ir fan mer ke zi ola rak de vam et mek te dir.
Eserleri. 1. Esrârü’t-ta½av vuf (trc. İb ra-

him Öz türk, Ta sav vu fun Sır la rı, Bur sa, ts.). 
2. Büzûr ve ¥ašåßiš (İs tan bul 1989, trc. 
Ab dul lah Yü cel, Çe kir dek ler ve Gerçek ler, 
Bur sa, ts.). 3. Cem£u’l-cevâmi£ (Ka mış lı 
1389). Fı kıh, tef sir ve ha dis usu lü ne da ir-dir. 4.ƒulâ½âtü’t-TelÅî½(1388). Me â nî ve bedî‘ il mi hak kın da dır. 5. ªa nî nü’¹-¹abî£a 

(trc. Ab dur rah man Er zen, Ta bi at Çın lı yor, 

6. Azîmî, Azi mî Târi hi: (Sel çuk lu lar Dö-
ne miy le İl gi li Bö lüm ler: H. 430-538) (An-
ka ra 1988). 7. İb nü’l-Cevzî, el-Muntazam 

(Sel çuklular’ la il gi li bölüm le rin ter cü me-
si). Ön ce Belgeler:TürkTarihBelgeleri
Dergisi’nde (XXVI [2005], sy. 30, s. 1-84), da ha son ra Ma ka le ler’de (II, 437-605) neş redil miş, ar dın dan el-Mun ta zam fî 

târîhi’l-Ümem’deSelçuklular:(H. 430-
485 / 1038-1092) adıy la ki tap ola rak ba-sıl mış tır (An ka ra 2014). 8. İb nü’l-Adîm, 
Züb de tü’l-Ha leb min Târîhi Ha leb 

(Sel çuk lu lar’la il gi li bö lüm le rin ter cü-
me si).Belgeler:TürkTarihBelgeleri
Dergisi’nde (XXI [2000], sy. 25, s. 1-84) ve 
Ma ka le ler’de (II, 607-776) neşre dil miş, ar dın dan Züb de tü’l-Ha leb min Târîhi 

Haleb’de Selçuklular (H. 447-521 = 
1055-1127) adıy la ki tap şek lin de ba sıl mış-tır (An ka ra 2014).Ali Se vim’in Belleten,Belgeler:Türk
TarihBelgeleriDergisi ve AnkaraÜni-
versitesiDilveTarih-CoğrafyaFakül-
tesiTarihAraştırmalarıDergisi gi bi ilmî der gi ler de ma ka le le ri, İslâmAnsik-
lo pe di si (İA) ve TürkiyeDiyanetVakfı
İslâmAnsiklopedisi’nde (DİA) mad de le-ri ya yım lan mış tır. Ay rı ca Se vim’in ma ka le, mad de, teb liğ ve kon fe rans la rı Ma ka le-

lerI-III ad lı ki tap ta top lan mış tır (An ka-
ra 2005). Ali Se vim ay nı za man da şi ir ve ede bi yat la da meş gul ol muş, şi ir ki tap la rı ya yım la mış, ba zı şi ir le ri Ala ed din Ya vaş ça, Rüş tü Eriç, Sup hi İd ri soğ lu, Fa ruk Şa hin ve Tol ga Bek taş ta ra fın dan bes te len miş-tir. Ba zı şi ir ki tap la rı: Ge ce le rin Zam ba-

ğı(İz mir 1960),BeyazGölgeler(An ka ra 
1994), Ha yal Göl le ri (An ka ra 1997),İlâhi
Ezgiler(An ka ra 1998),BirBaşkaHayal
(An ka ra 2003), Ru hum dan Akis ler (An-
ka ra 2005).

BİBLİYOGRAFYA:
AÜDTCFPersonelArşiviProf.Dr.AliSevim

Dosyası;Ali Se vim, Ma ka le ler (haz. E. Se mih Yal-
çın – Sü ley man Öz bek),Ankara2005,neşredenin
girişi,I,1-6;Ali Bi rin ci, Os man Tu ran, An ka ra 

2003,s.21-22,93,101;Sü ley man Öz bek, “Prof. 
Dr. Ali Se vim’in Öz geç mi şi”, TAD, XVII/28(1995), 
s.315-320;Yu suf Tu ran Gü nay dın, “Selçuk lu Ta-
ri hin de Bir Oto ri tey di Ali Se vim”,www.tyb.org.tr
(26.06.2015). ÿİlhanErdem

– —SEYDA, Muhammed Nurullah
(1949-1985)

Nakþibendî-Hâlidîþeyhi.
˜ ™

Ciz re’ de doğ du. Nak şi bendî-Hâlidî şey hi Mu ham med Sa id Sey da’nın oğ lu dur. Ai le si as len Mar din’in Dar ge çit il çe si nin Ku rey şa kö yün den dir. An ne si Tay yi be Ha nım, Ga-
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bu tak lit çi ru hun yay gın lık ka zan ma sı na, fik rî fa ali ye tin ve ilmî ba ğım sız lı ğın or ta-dan kalk ma sı na, üm me tin şah si ye ti nin za yıf la ya rak bö lü nüp par ça lan ma sı na ve di na miz mi ni kay bet me si ne yol aç tı ğı nı, ni ha yet Ba tı’nın hâki mi ye ti ne ve ta sal-lu tu na mâruz kal dı ğı nı, müs lü man la rın an cak ıs lah yan lı sı âlim ler sa ye sin de Ki-tap ve Sün net’in hi da ye ti ne ula şa rak bu du rum dan kur tu la bi le ce ği ni ile ri sür-müş tür. Eser in ce len di ğin de baş ta İbn Kudâme’nin el-Mu³nî’si ve Şev kâ nî’nin 
Ney lü’l-ev¹âr’ı ol mak üze re İbn Tey miy-ye’nin Mecmû£u’l-fetâvâ, San‘ânî’ nin 
Sü bü lü’s-selâm, İbn Kay yim’in Zâ dü’l-

me£âd, İbn Hazm’ın el-Mu ¼al lâ, Ne-vevî’nin el-Mecmû£ ve İb nü’l-Hümâm’ın 
Fet¼u’l-šadîr ad lı eser le rin den fay da la-nıl dı ğı gö rü lür. Mü el lif gi bi Se lefî yak la şı mı be nim se yen Nâsı rüd din el-El bâ nî de in san-la rın di ni doğ ru dan Ki tap ve Sün net’ten öğ ren me le ri nin çağ daş bir ih ti yaç ol du ğu-nu ve anı lan özel lik le rin den do la yı tak dir et ti ği eser üze ri ne Te mâ mü’l-min ne £alâ 

Fıšhi’s-sünne adıy la (Ri yad 1373, 1408, 
1409) bir cilt lik ta‘lik ya za rak “savm” ki ta-bı nın so nu na ka dar ese rin yak la şık dört te bi ri hak kın da ki eleş ti ri le ri ne yer ver miş tir. Sey yid Sâ bık’a gön der di ği de ğer len dir me-le re son ra ki bas kı lar da pek azı dı şın da ria-yet edil me di ği ne dik kat çe ken El bâ nî ha-dis ve fı kıh la il gi li çok sa yı da ha ta nın kal-maya devam ettiğini belir tir (Te mâ mü’l-
min ne, s. 4-5, 10-11).Fıšhü’s-sünne’de ki baş lı ca ha ta lar ola rak eser de hak kın da de-ğer len dir me ya pıl ma yan çok sa yı da ha di-sin za yıf, sa hih ka bul edi len ba zı ha dis le rin ger çek te çok za yıf ve za yıf sa yı lan bir kı sım ha dis le rin sa hih ol du ğunu; Øa ¼î ¼ayn’ dan baş ka eser le re nis bet edi len ba zı ha dis le rin 
Øa ¼î ¼ayn’ da ve ya bu iki ki tap tan bi rin debu lun du ğunu; Øa ¼î ¼ayn’a is nad la ve ri len bir kı sım ha dis le rin bu eser ler de bu lunma-dı ğını; ha dis di ye zik re di len ba zı ri va yet-le rin ha dis kay nak la rın da yer al ma dı ğını; bir çok fıkhî me se le de de li lin zik re dil me di-ğini, bir konudu sa hih ha dis mev cut ol du-ğu hal de ba zan de lil ola rak kı ya sın zik re-dil di ğini; bir me se le de bir bi ri ne zıt gö rüş-le re yer ve ri lip ter cih te bu lu nul ma dı ğını; bir ko nu da çe liş ki li gö rüş ler or ta ya ko nup ko nu nun ba şın da ay rı, so nun da ay rı fi kir be yan edil di ğini; ya pı lan ter cih ler de ba-zan isa bet edil me di ği, da ha sağ lam gö rüş ye ri ne za yı fın ter cih edil di ğini; çe şit li ko-nu lar da mu arı zı bu lun ma yan sa hih ha di-se mu ha le fet edil di ği ni mad de ler ha lin de sı ra la yan El bâ nî (a.g.e., s. 12-13), ar dın dan ki tap bo yun ca bun lar la il gi li ör nek le ri zik-re dip de ğer len dir mek te dir. Mus ta fa Beşîr 

şer‘iy ye li-teâvü ni’l-âmilîn bi’l-Kitâb ve’s-Sün ne ti’l-Mu ham me diy ye’nin fa ali yet le ri-ne ka tı lan Sey yid Sâ bık da ha son ra Ha san el-Bennâ’yı ta nı yın ca onun kur du ğu İh vân-ı Müs li mîn’e geç miş tir. Ev lerde, okul lar da ve kamp lar da ve ri len ders, kon fe rans ve ya pı lan top lan tı lar va sı ta sıy la bü tün Mı-sır şe hir le rin de yü rü tü len eği tim ve ir şad fa ali yet le rin de teş ki lâtın en fa al üye le ri ara sın da yer al mış, 1948’de İs ra il iş ga li sı ra sın da Fi lis tin müs lü man la rı na yar dım için teş ki lât ta ra fın dan oluş tu ru lan as kerî grup la rın ha zır lan ma sı ve eği til me si işin-de ça lış mış tır. Bu sı ra da Mı sır’da baş ka bir Se lefî ha re ket ola rak ya kın lık duy du-ğu Cemâatü ensâri’s-Sün ne ti’l-Mu ham-me diy ye ile ve özel lik le bu ha re ke tin ku-ru cu su Mu ham med Hâmid el-Fık¢ baş ta ol mak üze re Ab dur rah man el-Vekîl, Mu-ham med Halîl Herrâs ve Ebü’l-Vefâ Mu-ham med Dervîş gi bi şah si yet le riy le ya kın iliş ki için de bu lun muş, on la rın der nek ve mer kez le rin de kon fe rans lar ver miş, et-

Tev ¼îd ad lı ay lık der gi le rin de ya zı lar ka-le me al mış tır. Ken di sin den fay da la nan lar ara sın da Mennâ Halîl el-Kattân, Yûsuf el-Kar dâ vî, Ah med el-Assâl, Ab düs settâr Fet hul lah Saîd, Sâlih b. Hu meyd, Mu ham-med er-Râvî, Ab dul lah el-Ak¢l gi bi şah si-yet ler anı lır.
Eserleri. 1.Fıšhü’s-sünne(I, Ka hi re 

1946; I-III, Ka hi re 1373/1954; Bey rut 1391/ 
1971, 1392/1973, 1397/1977, 1985). Ta hâ-ret le il gi li ilk bö lü mü 1946’da çık tı ğın da ese ri çok be ğe nen Ha san el-Bennâ ta ra-fın dan bir mu kad di me ya zıl mış, İh vân-ı Müs li mîn ai le eği tim prog ra mı çer çe ve sin-de oku tu lan gü ve ni lir bir fı kıh ki ta bı ola rak ka bul gör müş tür. Mü el lif ken di mu kad di-me sin de sa de, ba sit bir üslûp ve kap sam lı bir muh te va ile ka le me al dı ğı eser de her me se le nin hük mü nü ki ta bın sa rih ifa de-le ri ne, sa hih sün ne te ve icmâa da yan dır-dı ğı nı, mec bur kal ma dık ça ih tilâfla ra yer ver me di ği ni, Al lah ve resulü nü an la ma ya ka pı ara la dı ğı nı, in san la rı Ki tap ve Sün net üze re bir leş ti rip ih tilâfla rın ve mez hep ta-as su bu nun üs te sin den gel di ği ni be lir tir. Fı kıh ko nu sun da mez hep imam la rın dan ve yön tem le rin den öv güy le söz et tik ten son ra art la rın dan ge len ulemâyı on la ra kö rü kö rü ne ve ta as sup la bağ lan mak, mez hep ima mı nı şâri‘ ye ri ne koy mak ve onun söy le dik le ri nin dı şı na çık ma mak la it ham eden mü el lif, mez hep le ri tak lit ve ta as sup yü zün den üm me tin Ki tap ve Sün-net’le hi da ye te er me yo lu nu kay bet ti ği ni, şe ri atın fu ka ha nın gö rüş le rin den iba ret ha le gel di ği ni, eği ti min mez hep te mel li ya pıl ma sı nın ic ti had dan yüz çe vir me ye ve 

ya zı lar ka le me al dı. 8 Ara lık 1948’de İh-vân-ı Müs li mîn teş ki lâtı nın ka pa tıl ma sı-na ka rar ve ril me sin den yir mi gün son ra Baş ba kan Nukrâşî Pa şa’nın öl dü rül me si üze ri ne Ab dül mecîd Ha san ad lı tıp ta le-be si ne ölüm fet va sı nı ver di ği ge rek çe siy le yar gı lan dıy sa da bu nun doğ ru ol ma dı ğı an la şı lın ca be ra at et ti. Teş kilâtın li de ri Ha san el-Bennâ’nın 12 Şu bat 1949’da bir sui kast ne ti ce sin de öl dü rül me si nin ar dın-dan teş ki lât üye le ri ne yö ne lik ge niş tu tuk-la ma ha re ke ti çer çe ve sin de Mu ham med el-Gazzâlî, Behî el-Hûlî, Ab dül bedî‘ Sakr ve o sı ra da Tan ta’da bir li se ta le be si olan Yûsuf el-Kar dâ vî’nin de ara la rın da bu lun-du ğu bü yük bir grup la bir lik te Sînâ’da ki Tûr Ha pis ha ne si’ne ko nul du (Yûsuf el-
Kar dâ vî, eş-ŞeyÅ el-øazzâlî, s. 17) ve Hür Su bay lar’ın Tem muz 1952 darbesi ne ka-dar ha pis te kal dı. Ah med Ha san el-Bâ-kûrî’nin ba kan lı ğı sı ra sın da Ev kaf Ba kan-lı ğı’nda ön ce kül tür, da ha son ra mes cid ler mü dü rü ola rak gö rev yap tı. Mu ham med el-Behî’nin da ha ön ce Sey yid Sâ bık ve Mu ham med el-Gazzâlî ile olan iyi iliş ki le ri ba kan lı ğı sı ra sın da bo zu lun ca iki si nin de gö re vi Ez her’e nak le dil di. İh vân-ı Müs li-mîn’e yö ne lik bas kı lar ar tın ca Sey yid Sâ-bık, Su udi Ara bis tan’a gi de rek Cid de’de Me lik Ab dü lazîz ve ar dın dan Mek ke Üm-mül kurâ üni ver si te le rin de öğ re tim üye si ola rak ça lış tı, bu ra da Şe ri at Fa kül te si’nde Şer‘î Yar gı Bö lü mü baş kan lı ğı na ge ti ril-di. Da ha son ra Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü baş kan lı ğı yap tı ve 100’ün üze rin de tez yö net ti. 1989’da Hüs nü Mü bâ rek ta ra fın-dan İm ti yaz ma dal ya sı ile ödül len di ril di; 
1993’te Fıšhü’s-sünne ad lı ese rin den do la yı Kral Fay sal İs lâm Hu ku ku Araş tır-ma la rı ödü lü nü ta le be si Yûsuf Kar dâ vî ile pay laş tı. Ve fa tın dan üç yıl ön ce Mı sır’a dön dü, muh te lif ca mi ler de va az la rı nı ve soh bet le ri ni sür dür dü. 27 Şu bat 2000 ta-ri hin de Ka hi re’de ve fat et ti.İlk genç lik yıl la rın da, ıs lah yan lı sı Ez her li Se lefî âli mi Mah mûd Hat tâb es-Süb kî’ nin 
1912 yı lın da kur du ğu el-Cem‘iy ye tü’ş-
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ez  £Anâ ½ı ri’l-šuv ve fi’l-İs lâm, Sa kız 1380 
hş.; Me hâ bâd 1381 hş.). 4.Da£vetü’l-İs-
lâm (Ka hi re 1960, 1393/1973; T trc. Ah met 
Gür taş, İs lâm Da ve ti, Kon ya 1971). Eser de İs lâm di ni nin ve İs lâm eği ti mi nin te mel özel lik le ri, İs lâm’ın ahlâk öl çü le ri, İs lâm da ve ti ve da vet çi le rin ni te lik le ri gi bi ko-nu lar ele alın mış tır. 5.İslâmünâ(Ka hi re 
1961, 1967, 1976, 1979; Ka hi re 2009; Ur mi-
ye 1381 hş.). Mes‘ûd Kå dir Mir zî (Rehne-
mûdhâ-yi Âyî nî, Ur mi ye 1381 hş., 1382 
hş.) ve Sey yid Ca‘fer Hü sey nî (İs lâm-ı Mâ: 
Ni gâ hî-yi nov be Me bâ nî-yi İ £ti šå dî, £İbâ dî 
u AÅ lâ š¢-yi İs lâm, Se nen dec 1382 hş.) ta-ra fın dan Fars ça’ya çev ril miş tir. Sey yid Sâ-bık’ın di ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: er-

Ribâve’l-bedîl¹ıbšanli’ş-şerî£ati’l-İs-
lâ miy ye (1404/1983; ban ka fa iz le ri ni câiz 
gö ren le re red di ye ola rak ya zıl mış tır), el-

¥ac ve me nâ si kü hû (Ka hi re 1401/1981), 
e½-Øalâtve’¹-¹ahâreve’l-vuŠû(Ka hi re 
1391/1971),A¼kâmü’½-½ıyâmveleyle-
ti’l-šadrvezekâti’l-fı¹rve½alâti’l-£îd
(Ka hi re 1391/1971). Sey yid Sâ bık, Ve liy-yul lah ed-Dih le vî’ nin ¥üc ce tül lå hi’l-bâ-

li ³a ad lı ese ri ni de tah kik et miş tir (I-II, 
Ka hi re-Bağ dad, ts. [Dârü’l-kü tü bi’l-ha-
dî se / el-Mek te be tü’l-Mü sen nâ]; Bey rut 
1426/2005).

BİBLİYOGRAFYA:Sey yid Sâ bık, el-£Ašåßidü’l-İs lâmiy ye, Beyrut
1406/1985,s.13-16;a.mlf., Fıš hü’s-sün ne, Bey-
rut, ts. (Dâ rü’l-kitâbi’l-Arabî),I-III;M. Fethî Ali Şaîr, 
Ve sâßi lü’l-i£lâ mi’l-ma¹bû£a fî da£ve ti’l-İÅvâni’l-
müs li mîn, Cidde1405/1985,s.263,362,371,
384,388,429;Nâsı rüd din el-El bâ nî, Te mâ mü’l-
min ne fi’t-ta£lîš £alâ Fıš hi’s-sünne, Riyad1409;Yû suf el-Kar dâ vî, eş-ŞeyÅ el-øazzâlî kemâ £aref-
tüh: Ri¼le tü nı½fi šarn, Ka hi re 1420/2000, s. 

17,61,107;a.mlf., İb nü’l-šarye ve’l-küttâb: 
Melâmi¼ sîre ve me sî re, Ka hi re 1427/2006, I, 

285,336,361,415;II,38,71,76,234,249,254,
255,280,316;III,61,208,298,338;IV,52,364,
604-605;Ah med M. Tâ hir Ömer, Ce mâ£atü en-
½â ri’s-sün ne ti’l-Mu ¼am me diy ye ve cü hû dü hâ fî 
neş ri £aš¢ de ti’s-se lef (dok to ra te zi, 1422),Câmi-
atüÜmmi’l-kurâ,s.351,365;B. Hay kel, Re vi val 
and Re form in Is lam: The Legacy of Mu ham mad 
Al-Shaw ka ni, Cambridge2003,s.1;Sa ba Mah-mo od, Po li tics of Pi ety: The Is la mic Re vi val and 
the Fe mi nist Sub ject, Princeton2005,s.80-81;B. Maréchal, The Mus lim Brot hers in Eu ro pe: 
Ro ots and Dis co ur se, Leiden2008,s.87,126-
127,133;Ab dul lah el-Ak¢l, Min A£lâmi’d-da£ve 
ve’l-¼are ke ti’l-İs lâ miy ye ti’l-mu£â½ıra, Amman
1429/2008,I,299-309;Öz gür Ka vak, “İs lam cı 
Mo der niz min Fıkhî Mi ra sı: Ha dis ve Sîret Mer-
kez li Kay nak la ra Dö nüş Pro je le ri ve Tür ki ye’ ye 
Et ki le ri”, Cum hu ri yet Dev ri Aka de mik Si yer 
Li te ra tü rü (ed. Ey yüp Sa id Ka ya),İstanbul2010,
s.86-92,99;Mus ta fa Be şîr et-Trab lusî, Men-
he cü’l-ba¼¦ ve’l-fetvâ fi’l-fıš hi’l-İs lâmî: Bey ne 
in²ibâ¹i’s-sâbıš¢n ve i² ¹ı râ bi’l-mu£â½ırîn el-üs-
tâ ×ân Sey yid Sâbıš ve’l-Æa ra Šâ vî nü mû ×e cen, 
Amman1432/2011, s.217-256; £Ulemâß ve 
a£lâm ke tebû fî me cel le ti’l-Va£yi’l-İs lâmî el-Kü-

Emîn Ah med Ali Ber zencî (Tekî Piş ten Le 
Şerîet, I-IV, Tah ran 1382 hş.) Kürt çe’ye; Mah mûd İb râ hi mî (Fık hü’s-sün ne, I-IV, 
Sa kız 1371 hş.; Tah ran 1386 hş., 1387 hş.) Fars ça’ya ter cü me et miş tir. Fuâd Ha san De hâ be, ese ri göz den ge çi re rek Teh ×î bü 

Fıšhi’s-sünne adıy la ih ti sar edip yeniden dü zen le miş (San‘a 1430/2009, Mu ham-
med b. İsmâil el-İm râ nî’nin ter cih le riy le 
bir lik te), Sü ley man b. Ah med el-Fîfî de 
MuÅta½aruFıšhi’s-sünne adıy la öze ti-ni yap mış tır (Ri yad 1432/2011). Meşhûr Fevvâz Mehâci ne ha dis le ri tahrîc et mek, fıkhî gö rüş le rin alın dı ğı kay nak la rı gös-ter mek, mü el li fin na kil ler de yap tı ğı ha-ta la rı dü zelt mek ve açık la ma lar da bu lun-mak su re tiy le dok to ra te zi ola rak ese rin ilmî neş ri ni ha zır la mış (Ta¼ š¢ šu Kitâbi 
Fıš hi’s-sün ne, 2006, Ame ri kan Açık Üni-
ver si te si, Ka hi re), Fa tih Yü cel, Sey yid 

Sâbık’ınFıkhü’s-SünneAdlıEserinin
Me to do lo jik Ana li zi adıy la bir yük sek li sans te zi yap mış tır (2002, Yü zün cü Yıl 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü). 
2.el-£Ašåßidü’l-İslâmiyye. Bu eser de 
de Fıšhü’s-sünne’de ol du ğu gi bi Se lef’in yak la şı mı esas alı na rak nak lî ve aklî de lil-ler çer çe ve sin de mü el li fin doğ ru ola rak ka bul et ti ği gö rüş ler ba sit bir üslûpla or-ta ya ko nul muş tur (Ka hi re 1964; Bey rut 
1406/1985). Sey yid Sâ bık, el-£Ašåßidü’l-

İslâmiyye’nin mu kad di me sin de de Ki tap ve Sün net ye ri ne aka id le il gi li ko nu lar da fik rî mez hep le re bağ lan ma nın inan cı sa-de lik ten ayı ra rak fel se fe, kelâm ve man-tık te mel li tar tış ma la rın içi ne sü rük le yip özün den uzak laş tır dı ğı nı, üm me tin bö lü-nüp par ça lan dı ğı nı, tar tış ma lar se be biy le inan cın ey lem le re hük me de mez du ru ma gel di ği ni, bu zaa fın bü tün ha ya tı et ki si al tı na al dı ğı nı, üm me tin içe ri de ve dı şa-rı da ken di si ne dü şen gö rev le ri ye ri ne ge-ti re me di ği ni ile ri sür müş tür. Ki ta bı Oleh H. Moh. Ab dai Rat homy En do nez ya ca’-ya (Aqi dah Is lam: Il mu Tau hid, Ban dung 
1974, 1978; Klang 1988; Sin ga pur 1991; 
Ku ala Lum pur 1997), İb ra him Sar mış ile 
(Âyet ve Ha dis ler le İs lâm Aka idi, Kon ya 
1981) Ha ni fi Akın ve Ha ni fe Akın (İs lam 
Aka idi, İs tan bul 2005, tah rîc ve ilâ ve ler le) Türk çe’ye, Ali Âkå Sâlihî Fars ça’ya (£Ašå-
yid-i İs lâmî, Tah ran 1380 hş.) çe vir miş tir. 
3.£Anâ½ırü’l-šuvvefi’l-İslâm(Ka hi re 
1963; Bey rut 1398/1978). İs lâm toplumu-nu ayak ta tu tan inanç, ah lâk, ilim, eko-no mi, sos yal da ya nış ma, si ya sî oto ri te ve ci had gi bi te mel di na mik ler ve bun la rın ma hi ye ti ne da ir bil gi ve ren bir eser olup Ke mal Rûhânî ta ra fın dan Fars ça’ya ter cü-me edil miş tir (Âzâdî u  £Adâ let: ber Gi rif te 

et-Trab lusî de Sey yid Sâ bık’ın ki tap ta iz-le di ği me tot ve bu yak la şım çer çe ve sin de di le ge tir di ği te mel esas lar, mez hep ler ve mez hep ta as su bu, tak lit ru hu ve bu-nun İs lâm top lu mun da yol aç tı ğı fik rî ve ilmî ge ri le me vb. ko nu lar da ki gö rüş le ri ni eleş ti rip bu tür id di alar ile ri sü ren mü el li-fin bek le ne nin ak si ne ic ti had ya pa bil mek için ye ter li se vi ye de Ki tap, Sün net ve fı kıh bil gi si ne sa hip ol ma dı ğı nı, ay rı ca bel li bir yön te mi nin bu lun ma dı ğı nı ile ri sü re rek bun la rı Fıšhü’s-sünne’den ör nek ler le açık la mak ta dır (Men he cü’l-ba¼¦, s. 222-
256; Fıš hü’s-sün ne ile il gi li ba zı de ğer len-
dir me ve eleş ti ri ler için ay rı ca bk. Ka vak, s. 
87-92; Si fil, sy. 9 [1986], s. 13-16; Yü cel, sy. 
6 [2005], s. 621-629). Sey yid Sâ bık’ın ese-ri ne yö ne lik bu eleş ti ri ler ben ze ri bir çok Se lefî âlim için de ge çer li olup bu âlim le-rin Kur’an ve Sün net’e dö nü şe vur gu ya-par ken İs lâm top lum la rı nın on beş asır lık bil gi ve dü şün ce bi ri ki mi ni önem se me yen, her şe ye rağ men üm me tin ge nel de aşı-rı lık ve sa pık lık tan uzak ola rak or ta yol üze rin de ha ya tı nı sür dür me si ni müm kün kı lan usul ve yön te mi dev re dı şı bı ra kan, dün le bu gün ara sın da ki sü rek li lik ve tec-rü be zen gin li ği ni göz ar dı eden, müs lü-man la rın Ba tı kar şı sın da ge ri le me le ri nin se bep le ri ni tes bit hu su sun da ko lay cı ve de rin lik ten yok sun de ğer len dir me le re sı ğı nan, do la yı sıy la ilk iki kay nak tan ha-re ket le gü nü mü zü an la ma ya ça lış mak-tan çok bu gün ken din ce doğ ru say dı ğı ba zı ka bul le re o kay nak lar dan ge rek çe üret me ye ça lı şan, bü tün lük ten, ta rih ve me de ni yet ta sav vu run dan ko puk yü zey-sel bir yak la şım ve yön tem siz lik ser gi le-di ği ne işa ret et mek te dir. Fıšhü’s-sünne ge rek İh vân-ı Müs li mîn ha re ke ti nin et ki si ge rek se ye ni üs lû bu ve id di asın dan do la yı he men bü tün İs lâm ül ke le rin de özel lik le ye ni ku şak lar ara sın da bü yük rağ bet gör-müş, çok sa yı da bas kı sı ya pıl mış ve çe şit li dil le re çev ril miş tir. Ese ri Mu ham mad Sa-eed Da bas ve Ja mal Al-Din M. Za ra bo zo 
(Fiqh Us Sun nah, I-V, In di ana po lis 1983, 
1989, 1991, 1995), F. Ami ra Zre in Mat ra ji ve Mah mo ud Mat ra ji (Fiqh us-Sun nah, 
I-IV, Bei rut 1996) İn gi liz ce’ye; Ima ne Ali Lag ha ve Raw ya Bur ha ne Na ji (Les règles 
de la légis la ti on is la mi que ec la irées par 
la tra di ti on prophéti que, Bey ro uth 1997), Rac hid Bar ho une ve Co ren tin Pa bi ot (Fiqh 
as-sun na, I-III, Pa ris 2006) Fran sız ca’ya; Ah met Sa rı oğ lu, Tay yar Te kin ve Meh met Yıl maz (Fık hu’s-sün ne: Âyet ve Ha dis ler le 
İs lam İl mi ha li ve İs lam Hu ku ku, I-IV, İs-
tan bul 1986, 1990, 1992; tek cilt ha lin de, 
İs tan bul 2003) Türk çe’ye; Mu ham med 



502

SEYYÝD SÂBIK

Sıd dî k¢, 1989’da Âye tul lah Hu meynî’nin Sel man Rüş di ve ki ta bı nın ya yım lan ma sın-da pa yı bu lu nan lar için ver di ği ölüm fet va-sı nı des tek le yin ce İn gi liz ka mu oyu nun tep-ki si ni çek ti. Son ra la rı İran hü kü me ti nin, Hu meynî’nin fet va sı nı yal nız ca dinî bir ter-cih ola rak gös ter me si ne rağ men Sıd dî k¢ bu fet va yı des tek le me yi sür dür dü ve Rüş di’yi ko ru yan İn gil te re hü kü me ti nin su ça or tak ol du ğu nu ile ri sür dü. İn gil te re va tan da şı olan müs lü man la rın Sel man Rüş di ola yı-na gös ter dik le ri tep ki yü zün den bas kı la ra mâruz kal ma la rı, onu İn gil te re’de ki müs-lü man azın lı ğı tem sil eden bir par la men to kur ma dü şün ce si ne yö nelt ti. 1990’da par-la men to nun ku ru luş bil di ri si ni “The Mus-lim Ma ni fes to” baş lı ğıy la yaz dı ve İn gi liz hü kü me ti ne kar şı müs lü man la rın hak la-rı nı sa vun ma yı amaç la yan par la men to yu The Mus lim Par li ament of Gre at Bri ta in adıy la kur du (4 Ocak 1992). Üye le ri Sıd dî k¢ ve ar ka daş la rı ta ra fın dan be lir le nen par la-men to ile özel de İn gil te re’ ye, ge nel de Ba-tı’ya kar şı ka tı bir mu ha le fe ti tem sil eden Sıd dî k¢’ nin bu tav rı anı lan par la men to nun İn gil te re’de ki müs lü man lar ta ra fın dan dış lan ma sı na yol aç tı. 1974’te ge çir di ği ilk kalp kri zin den son ra de fa lar ca kalp kri zi ge çi ren ve iki defa by-pas ame li ya tı olan Sıd dî k¢, 18 Ni san 1996 ta ri hin de Gü ney Af ri ka’nın Pre to ria şehrin de ka tıldı ğı bir kon gre de yi ne kalp kri zi sonun da öl dü. Ce-na ze si İn gil te re’de Berk shi re Kont lu ğu’na bağ lı Slo ugh şehrin de def ne dil di. Ve fa tın-da, ön cü lü ğü nü yap tı ğı ha re ke ti tem sil eden The Mus lim Ins ti tu te ve Inter na-tional Crescent’ın İn gil te re (Londra ) baş ta ol mak üze re Ka na da (To ron to), Pa kis tan 
(Ka ra çi ve İs lâmâbâd), Gü ney Afrika (Pre-
to ria), Ma lezya (Ku ala Lumpur) ve Ma uri-ti us’da (Port Louis) şube le ri bulunu yor du 
(In Pur su it of the Po wer of Is lam, s. 25).

na ti onal Conf lict: A So cio-Eco no mic Study 
of Pa kis tan) Uni ver sity Col le ge Lon don’ın Ulus la ra ra sı İliş ki ler Bö lü mü’nden dok to-ra de re ce si al dı (1972). 1960’la rın son la-rın da dok to ra te zi için sa ha ça lış ma la rı yap mak üze re on ay sü rey le Pa kis tan’da bu lun du. Pa kis tan dö nü şü Bang la deş’in Pa kis tan’dan ay rıl ma sıy la ne ti ce le nen ça tış ma la rın sos yal, eko no mik ve si ya sal arka pla nı nı ko nu edin di ği Conf lict, Cri sis 

andWarinPakistan adlı ilk ese ri ni ka le-me al dı. Ese rin ba sıl ma sı üze ri ne son ra-la rı ya kın ar ka da şı olan Za fer Ban gash’ın ön cü lü ğün de, çe şit li üni ver si te ler den Pa-kis tan lı öğ ren ci le rin da ve tiy le Uni ver sity Col le ge Lon don’da baş la yan bu luş ma la-ra ka tıl dı. 1973’te Trab lus garp’ta iş ti rak et ti ği Is la mic Yo uth Con fe ren ce’ta dün-yanın bir çok ye rin den ge len müs lü man he yet ler le dü şün ce le ri ni tar tış ma imkânı bul du. Lon dra’da bu luş ma la rı na ka tıl dı ğı üni ver si te öğ ren ci le ri nin Pa kis tan dev let tec rü be si üze ri ne araş tır ma lar ya pa cak bir ens ti tü kur ma is te ği ne kar şı lık Sıd dî k¢ ev ren sel ni te lik te The Mus lim Ins ti tu te for Re se arch and Plan ning’i öner di. Uzun tar tış ma lar so nu cun da öne ri ka bul edil di ve ens ti tü nün ku ru luş bil di ri si Sıd dî k¢ ta-ra fın dan ya zıl dı (1974). Kı sa bir sü re son ra ge çir di ği ilk kalp kri zi se be biy le dok to run din len me tav si ye si ne rağ men dün ya nın çe şit li ül ke le ri ne gi de rek ens ti tü fa ali yet-le ri ni ta nı tıp ça lış ma lar için müs lü man lar-dan des tek is te di.
1979 İran İs lâm Dev ri mi, Sıd dî k¢’ nin fi-kir le ri ni şe kil len dir me si ba kı mın dan bir dö nüm nok ta sı ol du. Dev rim le bir lik te İran’ da ulus-dev let an la yı şı nın yı kı lıp yeni bir İs lâm dev le ti nin ku rul ma sı üze ri ne ye  ni dev le tin Ba tı’da sa vu nu cu lu ğu nu yap tı. Kur du ğu ens ti tü nün fa ali yet le riy le Sün nî müs lü man la ra dev ri mi an lat ma ya ça lış-tı. Edi tör lü ğü nü Ka na da’da ya şa yan ar-ka da şı Za fer Ban gash’ın yü rüt tü ğü The 

CrescentInternational der gi si nin neş-ri ni 1980 yı lı Ağus tos ayın da The Mus lim Ins ti tu te’nin et kin lik le ri ne da hil et ti. Der-gi 1987-1991 yıl la rın da Arap dün ya sın da 
el-Hilâlü’d-Dü velî adıy la ya yım lan dı. Sıd dî k¢, 1980-1989 ara sın da ens ti tü ve der gi bün ye sin de dü zen le di ği ga ze te ci lik vb. ko nu lar da ki kurs ve se mi ner le rin ya  nı sı ra İran’da ya şa nan dev let tec rü be si ni dik ka te ala rak “kü re sel İs lâ mî hare ket” 
(globalIslamicmovement) şek lin de kav ram-laştırdığı gö rüş le riy le il gi li ma ka le ve ki-taplar yaz dı. Ens ti tü fa ali yet le ri kapsamın-da Londra , To ron to ve Pre toria’da ulus lar ara sı kongr e ve se mi ner ler dü zen le me ye de vam et ti.

vey tiy ye, Küveyt1432/2011,I,471-502;Ab dül-mu‘tî Bey yû mî, “¿uyûfü’l-me cel le: Ma£a’ş-ŞeyÅ 
es-Sey yid Sâ bıš”, el-Va£yü’l-İs lâmî, sy.60,Kü-
veyt1970,s.57-59;Ebu be kir Si fil, “Fık hus Sün ne 
Üze ri ne”, Ki tap Der gi si, sy.9,İstanbul1986,s.
13-16;Ce mâl Sa‘d Hâtim, “el-Üm me te ved da£a 
½â ¼i be Fıš hi’s-sün ne”, et-Tev ¼îd, XXIX/1, Ka hi re 

2000,s.40-41;Neş’et Ah med, “eş-ŞeyÅ Sey yid 
Sâ bıš ve dem£atü vefâßin li-ra¼îli’l-£ulemâß”, el-
Be yân, sy.151,Londra2000,s.104-107;Fa tih 
Yü cel, “Sey yid Sâ bık (1915-2000) Ha ya tı, Eser le ri 
ve Fı kıh Araş tır ma la rın da İz le di ği Me to du”, İs-
lam Hu ku ku Araş tır ma la rı Der gi si, sy.6,Konya
2005, s. 617-632.

ÿAhmetÖzel

– —SIDDÎKœ, Cemâleddin

(bk. BEKRÎ, Cemâleddin).
˜ ™

– —SIDDÎKœ, Ke lîm
( كليم صّديقى )

(1931-1996)

Hintasýllýmüslümandüþünür,
aksiyonadamý.

˜ ™

Res mî ka yıt lar da, 2 Tem muz 1933 ta-ri hin de Ut tar Pra deş eya le ti nin Sul tan pûr şeh rin de doğ du ğu be lir til miş se de ya kın-la rı nın bil dir di ği ne gö re 15 Ey lül 1931’de Chhat tis garh eya le ti ne bağ lı Durg böl ge si-nin Don da Lo ha ra kö yün de dün ya ya gel di 
(In Pur su it of the Po wer of Is lam, s. 13). Bu köy de kü çük bir ara zi ye sa hip olan ba ba sı İn gi liz yö ne ti mi ne bağ lı po lis me mu ru ola-rak Ut tar Pra deş’e ta yin edil miş ti. Ke lîm, ilk öğ ren ci lik yıl la rı nı ço ğun lu ğu mil li yet çi Hin du lar’dan olu şan bir okul da ta mam-la dı. He nüz on iki ya şın da iken, Hin dis-tan müs lü man la rı nın ba ğım sız bir dev let kur ma la rı için fa ali yet gös te ren Müs lü-man Bir li ği’nin öğ ren ci teş kilâtı na gir di. An cak Hin du öğ ren ci ler den gör düğü şid-det yü zün den oku lu nu bı rak mak zo run-da kaldı; ar dın dan müs lü man la ra yö ne lik toplu kat li am la rın baş la ma sı üze ri ne ai le si yeni ku ru lan Pa kis tan’ın Ka ra çi şeh ri ne göç et ti (1950). Bu ra da Hin dis tan’dan ge len müs lü man ar ka daş la rıy la be ra ber çı kardı ğı TheLeader ad lı öğ ren ci der gisi-nin edi tör lü ğü nü yap tı. Maddî imkânsız lık yü zün den bı rak tı ğı bu ya yım dan son ra ga-ze te ci lik eği ti mi al mak için 1954’te İn gil-te re’ye git ti.Li san sı nı Lon don Scho ol of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce’ta ta mam la yan Sıd-dî k¢ öğ re ni mi sü re sin ce çe şit li ga ze te ler de ça lış tı. 1964-1972 yıl la rın da The Gu ar di-

an’da say fa edi tör lü ğü yap tı. Yük sek li-san sı nı eko no mi ala nın da ta mam la dı, ar-dın dan ha zır la dı ğı tez le (Func ti ons of In ter-

Kelîm Sıddîk¢


