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ABDÜLHALİM MAHMUD 
( ,Y"'-' ~~~ ) 

(1910-1 978) 

Ezher şeyhi , mutasawıf. 
_j 

Mısır ' ın Şarkıyye vilayetinin Bilbis ka
sabasına bağlı Ebühamd köyünde doğ
du. Ezher mezunu olan babası. M·u
hammed Abduh'un talebesidir. ilk tah
silini ve hafızlığını köyündeki mahalle 
mektebinde tamamladı. 1923 yılında 

Kahire'ye giderek Ezher'in orta kısmına 
girdi. 1928'de liseden, 1932'de Ezher 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Hocala
rından Mustafa Abdürrazık'ın tesiriyle 
felsefe ve tasawufa ilgi duydu. Talebe
lik yıllarında Müslüman Gençler Der
neği 'nde (Cem'iyyetü Şübbani'I-M üsli

min) Ahmed Muhammed ei-Gamravf
nin konferansiarına devam etti. Ezher'
deki hocaları arasında en çok etkilen
diklerinden biri de Muhammed Ferid 
Vecdi'dir. 

1932'de Fransa'ya giderek felsefe 
tahsili yaptı. "Haris b. Esed ei-Muhasi
bi" konulu teziyle doktor unvanını aldı 

1 1940) Fransa 'dan dönünce Kahire'de 
oturmakta olan Rene Guenon (Abdülva
hid Yahya) ile tanıştı. Ezher Üniversite
si'nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'n
de psikoloji okuttu. 1951 yılında aynı 

üniversitenin ilahiyat (Usülüddin) Fakül
tesi 'ne felsefe hocası . 1964'te de dekan 
oldu. Daha sonra Ezher bünyesindeki 
islam Araştırmaları Akademisi 'ne (Mec
ma'u'I-Buhüsi ' l-isıamiyye ) önce üye, son
ra genel sekreter tayin edildi. 1970'te 
Ezher şeyhi yardımcılığı. bir ara Vakıflar 
ve Ezher bakanlığı yaptı. 1973 Martında 
Ezher şeyhliğine getirildi. Vefatma ka
dar ( 17 Ekim ı 978) bu görevde kaldı. 

Abdülhalim Mahmud, ilahiyat Fakül
tesi dekanı iken özellikle bu fakültede 
okuyan Mısırlı talebelere Kur'an-ı Ke
rim'i ezberleme mecburiyetini getirdi. 
islam Araştırmaları Akademisi'nde gö
rev yaptığı sırada kuruma zengin bir 
kütüphane kazandırdı ve islami ilimler
de ana kaynakların neşredilmesine ön
cülük etti. Vakıflar bakanı olduğu dö
nemde hafız yetiştirmek üzere yurt ça
pında binden fazla müessese açtı. Aynı 

dönemde Afrika ' nın en eski camii olan 
Fustat Mescidi'ni onarttı ve Mısır'da bin 
beş yüz kadar yeni cami inşasını ger
çekleştirdi. Ezher şeyhi iken Ezher'e 
bağlı bir radyo istasyonu kurdurarak 
devamlı Kur'an-ı Kerim yayını yapılma-
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sını sağladı. islam aile hukukunun yü
rürlükten kaldırılması çalışmalarına kar
şı çıktı ve Batı medeni kanununun yü
rürlüğe girmesini önledi. Ezher'in itiba
rını arttırmak ve Ezher şeyhinin proto
koldeki yerini başbakan seviyesine çı

karmak üzere çalışmalarda bulundu : bu 
teklif onun ölümünden sonra kanun
Iaşarak yürürlüğe girdi. Altmış kadar 
eseri olan Abdülhalim Mahmud. Şaze
liyye tarikatına mensuptu. Bu yüzden 
eserlerinin büyük bir kısmı tasawufla 
ilgilidir. 

Başlıca Eserleri. al-Mohasibi, un mys
tique musulman religieux et moralis
te (doktora tezi. Pari s 1940) Bu eserin 
Arapçası Üstd~ü 's-sd 'irin el;Hdriş b. 
Esed el-Muhdsibi'dir (Kahire 1973) et
Taşavvui ci~de İbn Sind (Kahire 1965) ; 

et-Taşavvuiü 'l-İsldmi (Kahire 1968); 

el-Medresetü 'ş-Şd~iliyyetü '1-İıadişe ve 
imdmuhd Ebü 'l-lfasen eş-Şdpli (Kah i
re 1968) ; et-Tevhidü 'l-hdlis evi'l-İsldm 
ve 'l- cakl ( Kah ir~ 1974l; F~lseietü İbn 
Tuieyl (Kahire 1965); et-Teikirü 'l-ielse
fi fi 'l -İsldm (Ka hi re 1 968) ; Evrubd ve'l
İsldm (Ka hi re 1972); er-Resul (Kah i re 
1965. 1966) ; es-Sünne ii tdrihihd ve ii 
mekdnetihd (Kah i re 1967); D.eld 'ilü 'n
n übüvve ve m u ccizd tü 'r-Resul (Kahire 
1 973); Ebu ?-er ve'ş-Şüyu ciyye (Kahire 
1975): el-İslam ve'ş-Şüyu ci yye (Kah i re 
1975) . Fransızca'dan ahlaki ve felsefi 
konularda bazı tercümeleri de bulunan 
Abdülhalim Mahmud, ayrıca din ve iba
det konularıyla ilgili yirmiye yakın eser 
ile. aralarında Süfyan es-Sevri, Abdullah 
b. Mübarek. Zünnün ei-Mısri. Bayezid-i 
Bistami, Bişr ei-Hafi. Ebü Bekir eş-Şibli 
ve ibrahim b. Edhem'in de bulunduğu 
birçok mutasawıf ve alimin biyografisi
ni kaleme almış ve bu eserlerinin hepsi 
basılmıştı r. 

Abdülhalim Mahmud'un yalnız başı

na veya başkalarıyla birlikte neşirleri-
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ni yaptığı eserlerden bazıları da şunla r

dır: Muhasibi'nin er-Ri cdye li-J:ıu~ü
killdh'ı (Ka hi re 1958) ; Birüni'nin el-Fel
seietü '1-Hindiyye'si (Kah i re ı 9581 ; Ke
labazi'nin et-Ta carrui li-me~hebi eh
li't-taşavvufu (Kah i re ı 960) ; Serrac·ın 

el-Lüma cı (Kahire 1960 ); Harraz' ın Ki
tdbü 'ş-Şıd~ ' ı (Kah ire 1973, 1985 ) : Kuşey

ri'nin er-Risdletü 'l-Kuşeyriyye'si (Kahi
re 1966 ); Gazzali'nin el -Mün~ı~u mi
ne'ci-cialdl'i (Kahire ı 9671 ; Kadi Ab
dülcebbar'ın el-M ugni'si (Kah ire 1966) ; 

Sühreverdi'nin CA vdriiü 'l-ma cdrifi (Ka
hire 197 ı ı; ibn Ataullah'ın Le!d 'iiü 'l
minen'i (Kahire 1974 , 1985 ); Zerrük'un 
Şerhu Hikemi İbn cA!d 'illdh ' ı !Kahire 
1969 , 1985): ibn Abbad ' ın Gayşü 'l-me 
vdhib ii şerhi'l -Hikemi 'l- cA !d 'i yye'si 
(Kahi re 1970) 
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Osmanlı padişahı 
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(1774-1789). 
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lll . Ahmed'in lll. Mustafa'dan sonra 
hükümdar olan ikinci oğludur. S Receb 
1137'de (20 Mart 1725) istanbul 'da 
doğdu . Annesi Rabia Şermi Sultan ' dı r. 

1730 Patrona isyanı sonunda babası 
tahttan indirildiği sırada henüz beş ya
şında idi. Çocukluk ve gençlik çağı, kar
deşleri ile birlikte sarayda. tahttan indi
rilen padişahlara mahsus dairede göz 
hapsinde geçti. Bu durum. büyük kar
deşi lll. Mustafa ' nın padişahlığı döne
mine kadar devam etti. lll. Mustafa '
nın ölümü üzerine, 21 Ocak 1774'te Os-
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