
caz'dan mücahidlerin bulunduğu Vağıs
tan'a gitmek istediyse de Ruslar'ın geçiş 
yollarını kapatması üzerine buna muvaf
fak olamadı. Mekke' de ilmi faaliyetlerine 
devam etmeye çalışan Mahmud Hasan, 
Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in Osmanlı 
Devleti'ne karşı isyanısırasında tutuklan
dı (Ekim ı 916). Buna gerekçe olarakisya
na dini bir hüviyet kazandırmak için çıka
rılan fetvayı imzalamaması gösteriise de 
asıl sebebin İngilizler aleyhine yürütülen 
faaliyetlere aktif biçimde katılması oldu
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim hemen ar
dından üç arkadaşıyla birlikte İngilizler'e 
teslim edildi ve Kahire'deki savaş suçlu
ları kampına. buradan da Malta'ya götü
rüldü (2 ı Şubat ı 9 ı 7). Olay Hindistan'da 
duyulunca İngiliz hükümeti aleyhine ya
pılan gösterilerde onun serbest bırakıl
ması istendiyse de bu tepkiler İngilizler'i 
kararından vazgeçirmedi. Mahmud Ha
san Malta'da üç yıl kadar tutuldu ve 12 
Mart 1920'de üç arkadaşıyla birlikte Hin
distan'a gönderildi. 

İleri yaşına ve İngiliz hükümetinin uya
rısına rağmen Mahmud Hasan ülkenin 
çeşitli şehirlerine seyahatte bulundu. İn
giliz yönetimine karşı halkı uyarıcı konuş
malar yaptı. Kasım 1919'da oluşturulan 
Hilafet Komitesi'ni desteklediğini bildir
di. Bu komite bir toplantısında kendisine 
"Şeyhülhind" unvanını verdi. Aligarh Ko
leji'nin İngiliz yanlısı politikalardan vaz
geçmemesi üzerine Camia Milliyye İsla
miyye adıyla yeni bir üniversite kurulması 

fikrini destekledi ve 29 Ekim 1920'de bu 
üniversitenin açılışını gerçekleştirdi. Ali
garh'ta İngiliz hükümeti aleyhinde çok 
etkili konuşmalar yapan Mahmud Hasan 
bir soru üzerine İngiliz hükümetiyle bütün 
ilişkileri kesme fetvası verdi. 1919'da ku
rulan Cem'iyyet-i Ulema-yı Hind'in ikinci 
toplantısındaki (ı 9-2 ı Kasım ı 920) ko 
nuşmasında İngilizler'i İslam ve müslü
manların en büyük düşmanı olarak ilan 
etti. Toplantının sonunda onun Aligarh'
ta verdiği fetva SOO kadar alim tarafın
dan imzalanarak kamuoyuna bu kurulu
şun ortak fetvası şeklinde bildirildi. Mah
mud Hasan 30 Kasım 1920'de vefat etti. 
cenazesi Delhi'den Diyübend'e götürüle
rek burada defnedildi. 

Mahmud Hasan, Darülulüm-i DiyQ
bend'deki hocalığı sırasında bazı öğren
cilerle özel olarak ilgilenmiş, bunlar ileri
ki yıllarda Hint-İslam toplumuna büyük 
katkılarda bulunmuştur. Enver Şah Keş

miri. Eşref Ali Tehanevi, Ubeydullah Sin
di, Senaullah Amritsari. Şebbir Ahmed 

Osmani, kendisi hakkındaki Risô.1e-i Şey
l].u'1-Hind'in (Delhi ı 918) müellifi Kifaye
tullah Dihlevi, Hüseyin Ahmed Medeni. 
Muhammed İlyas Kandehlevi, Seyyid 
Muhammed Miyan ve Ahmed Ali Lahari 
onun bu talebelerinden bazılarıdır. 

Eserleri. 1. Edille-i Kamile . Ehl-i ha
dis ekolünden Muhammed Hüseyin Batal
vi'nin Hanefi mezhebindeki bazı mesele
lerin Kitap ve Sünnet'te delili bulunma
dığı iddiası üzerine yazılmıştır (Diyı1bend 
ı 875-1877 ]?] ). Müellif bu konuda daha 
sonra ortaya atılan sorulara cevap için de 
iza}J-u '1-Edille'yi kaleme almıştır (Mi
ret 1299/1882; Diyı1bend 1330/1912) 2. 
Taş}J-i}J--i Ebi Davud. Müellif, S ünen-i Ebi 
Davud'un matbu ve yazma nüshalarını 
inceleyerek musahhah bir nüsha meydana 
getirmiştir. Arapça olan bu çalışma 1318 
( 1900) yılında Delhi'de yayımlanmıştır. 3. 
MCu;J.ı]J_u'1-Fur~ö.n. 1909'da başlayıp 
Temmuz 1918'de Malta'da tamamladığı 
Kur'an tercümesi dir. İlk defa 1920 yılında 
Bicnôr'da basılan eser, Şah Abdülkadir 
ed-Dihlevi'nin Muçlı}J-u'1-K.ur'ô.n (Müzı/:ı- L 

Kur' an) adlı Urduca Kur'an tercümesinin 
bazı çıkarma, ilave ve sadeleştirilmelerle 
yeni bir düzenlemesidir. Tercüme Hindis
tan ve Pakistan'da birçok defa basılmış

tır. Mahmud Hasan eseri tamamlayınca 
tefsiri haşiyeler de yazmaya başlamış. 
fakat tamamlayamadan vefat etmiştir. 

Bu haşiyeler, Nisa süresinden sonrası ta
lebesi Şe b bir Ahmed Osmani tarafından 
kaleme alınarak Telsir-i 'Oşmô.ni adıyla 
neşredilmiştir (Bicnôr 1925). Afganistan 
Devleti Muçlı}J-u '1 - Fur~ö.n' ı esas alarak 
bir Kur'an tercümesi hazırlatmış ve Tel
sir-i 'Oşmô.ni'nin Farsça çevirisiyle bir
likte yayımlamıştır. Tercüme ve tefsir Kral 
Fehd'in başlattığı , çeşitli dillerde Kur'an 
mealieri bastırıp dağıtma programı içinde 
yüzbinlerce basılarak (Medine I 989) da
ğıtılmıştır. 4. Külliyyô.t-ı Şey{ıu'1-Hind. 

Farsça ve Urduca kaside, mersiye, met
hiye ve tarih manzumelerini içeren ki
tap müellifin talebesi Asgar Hüseyin ta
rafından DiyQbend'de neşredilmiş (ı 340/ 

ı 922). daha sonra Ebu Selman Şahcihan
püri kitabı bir giriş ekleyerek yeniden 
yayımiarnıştır (Karaçi I 994) 5. Jjô.şiyetü 
Mu{ıtaşari'1-me'ô.ni. Sa'deddin et-Tefta
zani'ye ait eserin ve iki şerhinin haşiyesi 
olup 1344'te (1925) Delhi'de, ardından 
birçok defaDelhive Karaçi'de basılmış
tır. 6. en-Nurü's-sari 'ala Şa}J-if:ıi'1-Bu
]].dri. Şaf:ıi}J--i Bu{ıari derslerinin Müştak 
Ahmed Pencabi tarafından yazıya geçi
rilmiş şekli olup 1963'te neşredilmiştir. 

MAHMUD - ı HAYRAN! 

Mahmud Hasan'ın diğer eserleri de 
şunlardır : e1-Ebvab ve't-teracim 1i-Şa
J:ıil:ıi'1-Bu{ıari, Cühdü'1-mu~ı1 ii tenzi
hi'1-mu'izzi ve'1-müzil, A}J-senü'1-~ura 
ii tavzi}J-i evşa~ı '1- 'ura, e1-Feyzü'1-cari 
1i-şer}J-i Şaf:ıi}J-i'1-Bu]].dri, İladat-ı Maf:ı
mud, e1-Verdü'ş-şezi 'ald Cami'i't-Tir

mi~i. 
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.li] ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

MAHMÜD-ı HAYHANi 
( o.si'.r-> ~~) 
(ö. 667 /1269) 

Anadolu Selçukluları devrinde 
Akşehir'de yaşayan siifi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Ölüm tarihinden hareketle XIII. yüzyılın 
başlarında doğduğu söylenebilir. Adının 
başındaki "seyyid" unvanı onun muhte-
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MAHMÜD-1 HAYRANI 

melen Hz. Peygamber soyundan olduğu
nu gösterir. Türk ve İslam Eserleri Müze
si'nde bulunan ve Selçuklu ağaç işçiliğinin 
güzel örneklerinden olan sandukasının 
üzerindeki kitabeye göre babası Selçuklu 
devlet adamlarından Mesud Paşa olup 
dedesinin adı Mahmud'dur. Onun Mevla
na Celaleddin-i Rumi'nin amcasının oğlu 
olduğu şeklindeki rivayeti doğrulayacak 
bir kanıt bulunamamıştır. Ancak Nec
meddin Ahmed ( ö. 6491125 ı) adlı bir kar
deşi olduğu bilinmektedir. Mahmud-ı 
Hayrani'nin Baba İlyas ve Hacı Bektaş ile 
münasebet içinde bulunduğuna bakıla
rak bu çevrelere mensup olduğu söylene
bilir. XV. yüzyılın son çeyreğinde kaleme 
alınan Ebülhayr Rumi'nin Saltukname'
sinde, onun Hayrani nisbesini almasıyla 
"hayret" makamında temkin sahibi bir 
sufi olması arasındaki ilgiyi açıklayan şu 
olay anlatılmaktadır: Bir veliler meclisinde 
Ahmed Fakih, Mevlana Celaleddin-i Ru
mi ve Seyyid Mahmud-ı Hayrani'yi göre
meyince etrafındakilere böyle bir meclis
te onların niçin hazır bulunmadığını so
rar. Sarı Saltuk Mevlana'nın aşık. Seyyid 
Mahmud'un hayret sahibi (hayran) oldu
ğunu, bu sebeple akıllılar meclisinde yer 
almadıklarını söyler. 

Ahmed Efiakl'nin MenaJiıbü'l- 'ari
lin'inden Mahmud-ı Hayrani'nin çağdaşı 
Mevlana ile samimi bir ilişki içinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Efiakl'nin anlatlığına gö
re Mevlana, Konya'ya gelip kendisini ziya
ret eden Akşehirli Şeyh Sinaneddin Külah
duz'a Mahmud-ı Hayrani'yi sorar, o da, 
"Onu tüyleri birbirine karışmış bir tilki gi
bi bir köşede oturmuş ve sizin aleminize 
karşı tamamıyla gözlerini kapamış bir 
halde buldum" karşılığını verir. Bu cevap 
üzerine Mevlana sadece gülümser. Sina
neddin Akşehir'e gittiğinde çarşıda Mah
mud-ı Hayrani'yi murakabe halinde bulur 
ve yanına oturur. Mahmud-ı Hayrani ha
fifçe gözlerini açarak ona, "Ey Şeyh Sina
neddin! Eğer biz başların başı ve hür in
sanların reisierinin sultanı zamanında bir 
tilki olursak canımıza minnet" diye bağı
rır. Bunun üzerine Sinaneddin Külahduz 
elini ayağını öperek onun gönlünü alır, 
Konya'ya gittiğinde Mevlana'yı tekrar zi
yaret eder. Mevlana ona. "Dünyada kalbi 
aydın kimseler çoktur" der ve şu beyitleri 
okur: "Eğer o mecnun sağ ise söyle gelsin, 
benden benzeri görülmemiş bir mecnun
luk öğrensin. Eğer sen mecnun olmak is
tersen elbisene benim nakşımı dik (ken
dini bana benzetmeye çalış). Her mecnun-
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luk için bir müddetten sonra şifa bulmak 
vardır. Ey mecnun! Sana ne oldu da bu 
hastalıktan kurtulmadın?" Eflakl, Sina
neddin Külahduz'un kendisine, bu sözler
den etkilenerek dağlara çıktığını. bir yı l 

oralarda kalıp kendine gelernediğini söy
lediğini nakleder (Ariflerin Menkıbeleri, 

II, 70-71 ). Şeyh Muhyiddin adlı bir Bekta
şi şairinin 880 yılında (1475-76) yazdığı, 
Hızırname adıyla tanınan divanında 

Mahmud-ı Hayrani'nin Hacı Bektaş-ı Veli, 
Sadreddin Konevl, Mevlana, Sultan Veled, 
Şems-i Tebriz!, Sarı Saltuk gibi velllerle 
aynı mecliste bulunduğu anlatılmaktadır. 
Vilayetname'de adı Hacı Bektaş'ın vefa
tı sırasında yanında bulunanlar arasında 
zikredilmektedir. 

667'de ( 1269) vefat eden Mahmud-ı 
Hayrani, bugün Akşehir'in Anıt mahalle
sinde kendi adını taşıyan sokakta bulunan 
türbesine defnedilmiştir. İbrahim Hakkı 
Konyalı kabrini n bulunduğu yerde zaviye
si ve diğer ek binalarının olduğunu, 1920'
lerde zaviyenin taçkapısının ayakta bulun
duğunu, daha sonra yıkıldığinı söyler (Ak
şehir, s. 442) . Mahmud-ı Hayrani'nin et
rafında teşekkül eden menkıbeleri içeren 
Menakıb-ı Seyyid Mahmud-ı Hayra
ni adlı eserin günümüze ulaşmadığı kay
dedilmektedir (Ocak, s. 45). M. Fuad Köp
rülü, Seyyid Mahmud-ı Hayrani adına ha
yatında bir vakıf kurulduğunu, vakfiyesi
nin 655 ( 1257) tarihli olduğunu söyler (İlk 
Mutasavvı{lar, s. 257). 

SevYid Mahmüd-ı Havra ni Türbesi -Aksehir 1 Konya 
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Iii ETHEM CEBECİOGLU 

MAHMÜD KASIM 
(~!§~~) 

Mahmud b . Muhammed Kasım 
(1913-1973) 

İslam felsefesi çalışmalarıyla tanınan 
Mısırlı alim. 

_j 

3 Temmuz 1913'te Mısır'ın Şarkiye 
vilayetine bağlı Zekazik kasabasında 
doğdu. İlk öğrenimini burada tamam
ladıktan sonra Kahire Darülulumu'nun 
lise kısmına, 1937'de buradan mezun 
olunca devlet bursu kazanarak Paris 
Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi'ne girdi. 1940'ta felsefe bölümünü 
bitirdi ve aynı yerde Theorie de la con
naissance d'apres Averroes et son in
terpretation chez Thomas d'Aquin 
adıyla bir tez hazırlayarak felsefe dokto
ru unvanını aldı. Mısır'a döndükten sonra 
Kahire Üniversitesi DarüluiGm Fakülte
si'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya 
başladı. Ardından aynı fakültenin dekanı 
oldu. Milletlerarası birçok ilmi toplantıya 
katıldı , çeşitli üniversitelerde konferans
lar ve misafir öğretim üyesi olarak ders
ler verdi. 29 Ağustos 1973'te Kahire'de 
vefat etti. 

Mahmud Kasım, Arap dünyasının ilk İbn 
Rüşd uzmanı olarak bilinmektedir (DİA, 
XX, 282) Kasım özellikle Latin İbn Rüşd
cüleri'nin bu filozofu yanlış tanıttıklarını, 
İbn Rüşd'ün Aristo'nun sadece bir şarihi 
olmadığını belirtir. Ona göre İbn Rüşd, 
Aristo'yu şerhetmekle birlikte birçok nok
tada ortaya koyduğu farklı görüşler etra
fında kendi metodunu geliştirmiş, diğer 
taraftan vahiyle uyuşmayan hususlarda 
felsefi hakikati dini hakikate tabi kılmış

tır. Kasım hem kendisini hem İbn Rüşd'ü 
Mu'tezile'ye yakın bulur. İbn Rüşd'ün 


