
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. 
L ~ 

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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MAHMÜD MUHAMMED SAKiR 

vefat etti. el-Edebü'l-İslômi dergisinin 
XVII. sayısı (ı 997) onunla ilgili özel sayı 
olarak yayımlanmıştır. 

Ese.rleri. 1. el-~avsü'l-'a~ra' . Modern 
Arap şiirinin ilk örneklerinden olan bu ka
side birkaç defa basılmıştır (Kah i re ı 952, 

1964, 1972). z. Ebôtil ve esmôr (Riyad 
ı 391/197 I). er-Risôletü'l-cedide dergi
sinde Levls (Louis) Avd'ın bazı görüşlerine 
reddiye olarak yazdığı yirmi beş makaleyi 
ihtiva etmektedir. Yazar, eserde misyo
nerlik hareketiyle bu hareketin yöntem 
ve vasıtalarından da söz etmiştir. 3. 
Ma'a'l-Mütenebbi (el-Mütenebbi risale 
fi't-tari~ Wi şe~afetina) (HI, Kahire ı 977). 
4. Neciriyô (Nüerya) ( Dımaşk ı 963) S. Gi
niyô (Gine) ( Dımaşk I 962). 6. Medôl]ilü 
i'côzi'l-~ur'ôn (el-Fayşal, XXVIII [I 9791. 
s. 69). 7. Namat şa'b ve namat mul]it 
(Cidde 1996) . el-Mecelle dergisinde 
1969-1980 yılları arasında yayımlanan 
yedi makalesini içermektedir. 8. ~açiıy
yetü'ş-şi'ri'l-cô.hili ii kitô.bi İbn Sellam 
(Cidde 1418/1997) 

Mahmud Muhammed Şakir'in neşirle
rini gerçekleştirdiği klasik eserler de şun
lardır : Tefsirü'l-İmô.m et-Taberi(I-XVI, 
Kah i re I 955- I 969, ilk on üç cildi Ahmed 
Muhammed Şakir ile birlikte); İbn Sellam 
ei-Cumahl, TabaMtü fulpJ.li'ş-şu'arô' 
(Kah i re ı 952, ı 394/ 1 974); Zübeyr b. Bek
kar, Cemheretü nesebi Kureyş (Kah i re 
ı 38 ı ); Ebu Temmam, el-Va]Jşiyyat (Ka
hire I 963, Abdülaziz ei-Meymeni ile bir
likte); Sükkeri. Şer}Ju eş'ô.ri 'l-Hü~eliy

yin (Kahire I 384/1965. Abdüssettar Ah
med Ferrac ile birlikte); Makrlii, İmta'u'l
esmô.' bimô li'r-Resul mine'l-enbô.' (Ka
hire ı 94 ı); Abdülkahir ei-Cürcanl, Delô.'i
lü'l-i'cô.z (Kahire 1404/1984); Esrôrü'l
beJaga (Cidde 1412/1991 ); EbO Hilal el
Askeri. Fat.lü'l-'ata 'ale'l-'usr(Kahire 
ı 353/ 1934); İbnü'd-Daye. el-Mükô.fe'e ve 
]Jüsnü 'l-'u~bQ (Kahire I 359/1940); Mu
hammed b. Cerlr et-Taberl, Teh~ibü'l
Ô§Ô.r (Kah i re I 982) 
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(ö. 1985) 

L 
Sudanlı fikir ve siyaset adamı. 

_j 

191 O yılı civarında Mavi Nil'in kenarın
da yer alan Rufaa'da doğdu . Dini bir çev
rede büyüdü. 1936'da Oordon Memorial 
College'dan (Hartum Üniversitesi) hidrolik 
mühendisi olarak mezun oldu ve Atba
ra'da Sudan demiryollarında görev aldı. 
1930'1ardan itibaren Sudan'ın bağımsız
lığı için bilfiil rol üstlendi; bağımsızlık mü
cadelesine daha aktif katılabilmek için 
1941 yılında resmi görevinden istifa etti 
ve Hartum'a yerleşti. 

Fikri oluşumunu Atbara'da kaldığı sü
re içerisinde tamamlayan Mahmud Mu
hammed Taha, Britanya idaresi altında 
kalmayı savunan ümmet Partisi'ne, Mı
sır 'la idari ve siyasi birliği savunan Eşikka 
Partisi'ne ve diğer partilere karşı çıkarak 
Muhammed el-Mehdi, MansOr Abdülha
mld, Münlr Salih Abdülkadir. ZünnOn 
Bişrl ve Muhammed Fadlullah Muham
med gibi yazarlarla birlikte Ekim 194S'te 
Cumhuriyetçi Parti'yi kurdu. Liderliğine 
kendisinin getirildiği partinin amacı de
mokratik sosyalizmi benimsemiş federal 
bir Sudan cumhuriyeti kurmaktı. Sömür
geci güçlere karşı açıktan tavır alması so
nucunda Taha, hükümet aleyhinde pro
paganda yaptığı iddiasıyla 1946'da elli 
gün süreyle tutuklu kaldı. Aynı yıl yaptığı 
bir konuşma yüzünden halkı yönetime 
karşı tahrik etmek ve şiddete sevketmek 
suçlamasıyla yeniden tutuklanarak iki yıl 
hapse mahkum edildi. Hapis hayatı bo
yunca hem kendisi hem de Cumhuriyet
çiler için yeni bir dönüm noktası sayılabi
lecek değişimler geçirerek yoğun bir dini 
yaşayışa yönelen Mahmud Muhammed 
Taha, hapisten çıktığında arkadaşlarına 
Cumhuriyetçi Parti'nin misyonunun İslam 
olduğunu, kendisini de bu misyanun ta
şıyıcılığını yapmakla yükümlü gördüğünü 
açıkladı. Daha sonra ailesiyle buluşmak 
üzere Rufaa'ya gitti ve orada iki yıl hal
vette kaldı. Bu süre içerisinde Kur'an'ı ez
berledi. Tekrar Hartum'a dönerek burada 
editörlüğünü Ca'fer es-Surl'nin yaptığı 
el-Cumhuriyye gazetesini kurdu. 

Mahmud Muhammed Taha. 1951'de 
tekrar toplum karşısına çıktığında siyasi 
bir program yerine İslam'ın yeni bir yo
rumunu ortaya koydu. Böylece Cumhuri
yetçiler faaliyetlerine yeniden başladıkları 
zaman siyasi bir parti olmaktan ziyade 

toplumu aydınlatmaya ve İslam'ın insani 
değerlerini yaymaya çalışan dini bir hare
ket halini almışlardı. Ca'fer en-Nümeyrl'
nin 1968'deki kanlı darbesinin ardından 
partilerin yasaklanması üzerine ismini ei
İhvanü'l-cumhOriyyOn olarak değiştiren 
bu hareket siyasi hedefinden tamamen 
vazgeçmedi. Felsefi bir mistisizmle ras
yonel siyaseti kaynaştırıp İslami bir ideo
loji içinde sözlü ve yazılı olarak görüşlerini 
topluma duyurmaya çalıştı. Bu çerçeve
de Kur'an'ın şeriatla ilgili hüküm ve gö
rüşlerinin tarihi olduğunu söylerken ev
rensel kabul ettiği ahlak ilkelerini merke
ze aldı. Fakat hareketin Sudan anayasa
sına şeriatın dahil edilmesine karşı açık 
tavır alması ve Taha'nın ortaya koyduğu 
İslam'la alakah yeni görüş ve yorumlar, 
başta İhvan-ı Müslimln olmak üzere pek 
çok kesimden büyük tepki gördü. 1968'
de Mahmud Muhammed Taha mürted 
olmakla suçlandı, bu tür ağır suçlamalar 
sonraki yıllarda da sürdü. Nihayet 18 
Ocak 1 98S'te idam edildi. 

Hallac-ı Man sOr, Gazzall ve Muhyiddin 
İbnü'I-Arabl gibi mutasawıf düşünürlerin 
yanında Benjamin Kid, Auguste Comte, 
Herbert Spencer, Hegel ve Marks gibi dü
şünürlerin görüşlerini de yakından tanı
mış ve onlardan etkilenmiş bir düşünür 
olan Mahmud Muhammed Taha'nın fikri 
yapısının esasını Kur'an'ın biridinin usul, 
diğeri fürO konularına dair olmak üzere 
iki ana mesajının bulunduğu tezi teşkil 
etmektedir. Buna göre Kur'an'ın Mekke'
deki usule dair mesajı ferdi ve dini öz
gürlük, eşitlik ve eşit mülkiyet hakkı gibi 
İslam dininin ahlaki ve manevi ilkelerini 
içerir. Medine'de ortaya konulan fürOa 
dair mesaj ise şeriatın temelini oluşturan 
hukuk kuralları bütününü ihtiva eder. 
Taha'ya göre Kur'an'ın Medine'deki me
sajı İslam ümmetinin I. (VII.) yüzyıldaki 
içtimal ve tarihi şartlarıyla sınırlıdır ve 
bugün için geçerliliğini kaybetmiştir. Şu 
halde çağımııda İslami bir hayatın ve 
toplumun yeniden inşası için geçerliliğini 
sürekli koruyan Kur'an'ın Mekke'deki 
mesajı temel alınmalıdır. 

Mahmud Muhammed Taha'ya göre 
Kur'an gibi sünnetin anlamı da iki farklı 
düzeyde gerçekleşmektedir. Buna göre 
birinci düzeydeki sünnet Hz. Peygam
ber'in, kendi döneminin tarihi şartları ve 
o dönemde yaşayan insanların anlayış se
viyeleriyle bağlantılı olarak söylediği söz
ler, ortaya koyduğu davranışlardır. İkinci 
düzeydeki sünnet ise onun ruh dünyasını 
dışa vuran ve esas maksadını ortaya ko
yan söz ve fiilieri olup evrensel olan da 


