
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 



Mu'tezile'nin görüşlerini d üzelttiğini ve 
islam dininin itikadl konularını doğru bir 
şekilde kanıtladığını söyler (von Kügelgen. 
s. 118- ı ı 9) Mahmud Kasım, başta ibn 
Rüşd ile Saint Thomas d'Aquin'i ele aldı

ğı eseri olmak üzere birçok çalışmasında 
islam felsefesiyle Batı felsefesini karşı
laştırarak birincinin ikincisi üzerindeki 
etkisini ortaya koyar. Ona göre d'Aquin. 
dinle Arist o felsefesini bağdaştırdığı en 
önemli öğretilerini ibn Rüşd'den almış
tır. Hasan Hanefi, Mısır'da ve Arap dün
yasında islam felsefesi alanındaki çalış
maları canlandıran Mahmud Kasım'ı 
rasyonalist tavır sahibi çağdaş felsefeci 
ler arasında sayar (Islam in the fV!odern 
World, s. 448) 

Eserleri. A) Telifleri. 1. Fi'n-Nefs ve'l
'a]flli-feldsifeti'l-igri]f ve'l-İsldm (Ka
hire 1949, 1954) 2. Cemaleddin el-Ef
gani, J:ıayatühil ve felsefetühil (Kahire 
1953) 3. el-Feylesilfü'l-müitera 'aleyh 
İbn Rüşd (Kahire 1954) İbn Rüşd ve 
felsefetühü 'd-diniyye başlığıyla da ya
yımlanan bu eserde (Kahire ı 969) Latin 
ibn Rüşdcüleri ve çağdaşları tarafından 
ibn Rüşd'e izafe edilen bazı görüşler tas
hi h edilmektedir. 4. el-İslam beyne em
sihive gadihi(Kahire 1956). S. Na~ariy

yetü'l-ma'rife 'inde İbnRüşd ve te'vilü
ha leda Tilmas el-Ekilyini(Kahire ı 964, 
1969). Müellifin doktora tezinin bir ve 
ikinci bölümlerinin tercümesidir. Eserin 
aslı, ibn Rüşd'ün ölümünün 800. yılı mü
nasebetiyle 1978'de Cezayir'de düzenle
nen toplantıdan önce neşredilmiştir (Al 
ger 1978) Birinci bölümde kozmoloji ve 
bilgi teorisi , ikinci bölümde ilahi bilgi, 
üçüncü bölümde beşeri bilgi konusunda 
ibn Rüşd'ün düşüncelerinin Saint Thomas 
üzerindeki etkileri ve Thomas'ın bunlara 
dayanarak kendi düşünce sistemini nasıl 

kurduğu incelenmektedir. 6. Dirdsat ti'l
felsefeti'l-İsldmiyye (Kah i re 1966, gen iş
letilmiş 5. bs. 1973). Müellif bu eserinde 
Gazzall. ibn Sina, ibn Bacce. ibn Tufeyl, 
Muhyiddin ibnü'I-Arabl ve ibn Rüşd gibi 
filozofların görüşlerini Rousseau. Leibniz 
ve Latin ibn Rüşdcüleri gibi Batılı filozof
ların görüşleriyle karşılaştırır ve Batılı fi
lozofların islam felsefesinden ne kadar 
etkilendiklerini ortaya koymaya çalışır. 7. 
el-Mantı]fu '1-J:ıadiş ve menahicü '1-baJ:ış 
(Kahire 1966,5. bs . ı 968) 8. el-İmam 'Ab
dülJ:ıamid b. Bddis ez-za'imü'r-rill:ıi li
J:ıarbi't-taJ:ıriri'l-Ceza'iıiyye (Kahire 1968) 
9. Me?:hebü'l-Gazzdli fi'l-'a]fl ve~t- ta]f
lid muJ:ıacjara 'amme (Kahire 1968). 
10. el-ljayydl fi me?:hebi Mul:ıyiddin 
el-'Arabi (Kahire 1969). 11. Nuşuş mu]]
tdre mine'l-felsefeti'l-İsldmiyye (3. 

bs . Kahiı·e 1969). 12. MuJ:ıyiddin İbnü'l
'Arabi ve Laybnitz (Kah i re I 973). 

B) Tahkik ve Neşirleri. 1. İbn Sina, eş
Şifa' et-tabi'iyyat (2): es-Sema' ve'l
'alem (3): el-Kevn ve'l-fesdd (4): el
Et'al ve'l-infi'alat (Kah i re 1969). 2. Kitd
bü '1-Keşf 'an menahici'l-edille fi'a]fa'i
di'l-mille ve ta'rifi md va]fa'a fihd bi
J:ıasebi't-te'vil mine'ş-şübehi'l-müzey

yife ve'l-bida'i 'J -mucjılle (Kahire 1959, 
1964, ı 969). ibn Rüşd'ün eserinin ilk ilmi 
neşri olup müellif ikinci baskısına uzun 
bir g i riş eklemiştir. 3. Tel]]işu Kitabi'I
Burhan (Kahire 1982). Yine ibn Rüşd'e 
ait olan bu eserin Mahmud Kasım tara
fından tahkiki yapılmış, Charles E. But
terworth ve Ahmed Abdülmecld Herldl 
tarafından tekrar gözden geçirilerek 
yayımlanmıştır. 4. Tel]]işu Kitabi'I-Kı 

yas (Kah i re ı 983). Mahmud Kasım, ibn 
Rüşd'ün bu eserinin de tahkıkini yapmış 
ve Charles E. Butterworth ile Ahmed 
Abdülmecld Herldl kitabı tekrar gözden 
geçirerek neşretmişlerdir. 

Mahmud Kasım'ın makalelerinden ba
zıları şunlardır: "La philosophie d'Averroes 
et ses rapports avec la scolastique latine" 
(Actas del V congreso internaciona l de 

filosofia medieval, Madrid 1979, 1, 207-
217); "ibn Rüşd" (fV!u'cemü a'lami'l-fik

ri'l-insanl, I jKahire 1984 1. s. 139-147) . 
Mahmud Kasım ayrıca Henry Bergson. 
Emile Durkheim. Roger Bastide ve E mil e 
Brehier gibi Batılı yazarların eserlerini 
Arapça'ya tercüme etmiştir. 
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Ebu Fihr Mahmud b. Muhammed Şakir 
b. Ahmed b. Abdilkadir 

(1909-1997) 

Mısırlı gazeteci, edebiyatçı ve şair. 
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iskenderiye'de dünyaya geldi. Doğduğu 
yıl babası Camiu'I-Ezher vekili tayin edil
di. ilk öğrenimini Kahire'de Valide Ümmü 
Abbas ve Kurbiyye medreselerinde yaptı. 

MAHMÜD MUHAMM ED SAKiR 

192 1'de ei-Medresetü'I-Hidlviyye Lisesi'
ne girdi. 1922 yılının başından itibaren 
Seyyid b. Ali ei-Mersafi'nin Sultan Berkuk 
Camii'nde verdiği derslere devam etti. 
1926'da Kahire Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'ne kaydoldu. Arap Dili Bölümü'nde 
hacasıTaha Hüseyin ile Cahiliye şiirinin 
incelenmesi yöntemi konusunda ihtilafa 
düşünce üniversiteden ayrılıp Hicaz'a git
ti ( 1928). 1929 yılı ortalarında Kahire'ye 
dönerek el-FetJ:ı ve ez-Zehra dergilerin
de yazar olarak çalışmaya başladı. Mah
mud Muhammed Şakir ilim ve siyaset 
adamlarıyla daha gençlik yıllarında baba
sı vasıtasıyla tanıştı. Daha sonra Muhib
büddin ei-Hatlb, Ahmed Teymur Paşa, 
Muhammed Hıdır Hüseyin, Ahmed Zeki 
Paşa ve Ahmed Şevki gibi alim ve ede
biyatçılarla münasebetleri oldu. 

Mustafa Kamil'in kurduğu ei-Hizbü'l
vataniyyü'l-kadlm'in saflarında yer alan 
Mahmud Muhammed Şakir Hafız Rama
zan. Abdurrahman er- Rafıl. Ahmed Vefık, 
Mahbub Sabit, Abdülazlz Cavlş gibi parti 
üyeleriyle yakın ilişki içinde bulundu. 
Cem'iyyetü'ş-şebabi'l-müslimln'in kuru
cularından olan Mahmud Muhammed Şa
l<ir Muhibbüddin ei-Hatlb, Ahmed Teymur 
Paşa ve Abdülhamld Said ile fikir ayrılığı
na düşmesi üzerine cemiyetten ayrıldı. 
1932'den itibaren el-Mu]ftetaf mecmu
asında yazmaya başladı. er-Risdle ve el
Beldg dergilerinde yazarlık hayatına de
vam etti. 1938'de ancak iki sayı yayımla

yabildiği el-'U ş ur adlı bir dergi çıkardı. Bu 
dönemde yazar Yahya Hakkı ve şair Mah
mud Hasan ismail ile yakın bir dostluk 
kurdu. el-Mu]ftetaf dergisinin sahibi Fu
ad Sarruf'un davetiyle el-Mu]] tar dergi
sinde kısa bir süre editörlük yaptı. er-Ri
saletü '1 -]fadime dergisinin kapanması 
üzerine ( 1952) gazete ve dergi yazarlığı

nı bırakıp eser telifi ve metin neşrine baş

ladı. 1957'de Arap şairlerinin divanları ile 
Arap kültürünün nadir eserlerini yayım
lamak amacıyla Muhammed Reşad Sa
lim ve İsmail Ubeyd ile birlikte Darü'I-Aru
be yayınevini kurdu. Cemal Abdünnasır 
döneminde iki defa tutuklandı ve üç yılı 
aşkın bir süre hapiste kaldı. 

Arap ülkelerinde düzenlenen çeşitli 
kongre ve toplantılara katılan Mahmud 
Muhammed Şakir 1980'de Şam Arap Dil 
Akademisi'ne muhabir üye olarak seçildi. 
1981'de islam kültürüne hizmet ve kat
kıları sebebiyle kendisine devlet takdir 
ödülü verildi. Edebiyat dalında Kral Faysal 
Dünya ödülünü alan Mahmud Muham
med Şakir 1983'te Kahire Arap Dil Akade
misi faal üyesi seçildi. 7 Ağustos 1997'de 
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