
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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Sudanlı fikir ve siyaset adamı. 
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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 



sünnetin insanı erdemli ve ahlaklı olmaya 
götüren şahsi fiillerle alakalı bu kısmıdır. 
Esasen sünnetten anlaşılması gereken 
form değil içerik, yani o formla vanlmak 
istenen manevi sonuçtur. Bu da ResGl-i 
Ekrem'in ahlaki şahsiyetinde ve başka
larına yönelik davranışlarında aranma
lıdır. 

Tahfı'nın dini ve sosyopolitik konularda 
kaleme aldığı eserleri arasında en önem
lisi er-Risaletü'ş-şaniye mine'l-İslôm'
dır (Omdurman 1967) . Kur'an'i mesajın 
mahiyetinin incelendiği eser The Second 
Message of Islam adıyla Abdullah( Ah
med en-Na'im tarafından İngilizce'ye çev
rilmiştir (Syracuse ı 987). Diğer önemli 
eserleri Hz. Peygamber'in sünnetinin an
lamıyla ilgili Tar~u MuJ:ıammed (Om
durman ı 966) ve Risaletü'ş-Şalat'tır 
(Omdurman 1 966). 
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Mugisü'd-dünya ve'd-din yeminü 
emlri'l-mü'min!n Ebü 'l-Kasım Mahmud 

b. Muhammed Tapar 
b. Melikşah es-SelcGkı 

(ö. 525/1131) 

Irak Selçuklu sultanı 
(1118-1131). 
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498'de (1105) doğdu. Babası Sultan 
Muhammed Tapar. ölümüyle sonuçlanan 
hastalığının son günlerine rastlayan 511 
yılı kurban bayramında (4-6 Nisan 1118) 
Oğuz töresine uygun biçimde büyük bir 
ziyafet tertip ederek sofrasını ve sarayı
nı yağmalattı. Bundan birkaç gün sonra 
durumunda bir düzelme göremeyince beş 
oğlundan (Mahmud. Tuğrul, Mesud. Sü-

teyman Şah ve Selçuk Şah) en büyüğü olan 
Mahmud'u yanına çağırıp ona ölümünün 
yaklaştığını. tahta çıkıp devlet işlerine ne
zaret etmesini söyledi; ardından oğlunu 
1 S veya 23 Zilhicce S 11 'de (9 veya 17 Ni
san 1118) Büyük Selçuklu tahtına çıkara
rak emirlerden biat aldı (İbnü'I-Es'ir. el

Kamil, X, 525; a.mlf., et-Tarfl].u'l-bahir, s. 
20). Sultan Muhammed Tapar 24 Zilhic
ce'de (18 Nisan) ölünce Mahmud, devlet 
erkanının desteğiyle on dört yaşında iken 
Büyük Selçuklu tahtına çıkınca cüiGs bah
şişi olarak 1 O milyon dinar dağıttı. Ertesi 
gün camilerde hutbe onun adına okun
maya başlandı. Abbas'i Halifesi Müstaz
hir- Bi Ilah, 13 Muharrem S 12'de (6 Mayıs 
1118) Bağdat'ta Mahmud adına hutbe 
okutarak saltanatını tasdik etti. 

Hacib-i Büzürg Ali Bar ve katibi Ebü'I
Kasım Dergez'inl gibi bazı devlet erkanı 
ve kumandanlar. yaşının küçüklüğünden 
faydalanarak Mahmud'u nüfuzlarını ge
nişletmek amacıyla amcası Horasan Meli
ki Sencer aleyhine kışkırttılar. Zübdetü'n
Nusra'da on madde halinde sıralanan (s. 
ı ı 7- ı 2 ı) yolsuzlukları ve haince planları 
haber alan ve sultanlığını ilan eden Sen
cer ( ı 4 Haziran ı ı ı 8). bu yolsuzluk ve kış
kırtma la ra bir son vermek ve Büyük Sel
çuklu tahtının tek sahibi olmak için ye
ğeni Mahmud üzerine yürüdü. Sencer'in 
hareket ettiğini öğrenen Mahmud, arn
casına çeşitli hediyeler gönderip yılda 
20.000 dinar vergi ödemeyi önerdi. An
cak Sencer. devlet adamlarının yeğenini 
tahakküm altına aldıklarını söyleyerekyo
luna devam etti. Sencer'in yanında Gaz
neli meliki, Sistan hakimi Ebü'l-F'azl Ta
cüddin Nasr b. Halef, Kutbüddin Harizm
şah, KakGyller'den Alaüddevle Gerşasb, 
İsmailller ve bazı gayri müslim Türk züm
releri de bulunuyordu. 

Sencer'in kararlılığını gören Mahmud 
Rey'e gidip savaş hazırlıklarına başladı. İki 
tarafın öncü kuwetleri karşılaşınca Ha
cib-i Büzürg Ali Bar, Sencer'in kumandanı 
Emir Üner'i mağiGp etti. Bağdat şahnesi 
Mengüpars b. Böripars ile Mansur b. Sa
daka ei-Esed'i de Mahmud'un saflarına 
katıldı. Ancak Save civarında yapılan mey
dan savaşında Mahmud yeniidi (2 Cema
ziye lah ir 5 ı 3110 Eylüllll9) ve İsfahan'a 
çekildi; Halife Müsterşid-Billah Bağdat'
ta Sultan Sencer adına hutbe akutmaya 
başladı. Mahmud'un veziri Kemalülmülk 
(Kemaleddin) es-Sümeyrem'i ve kuman
danları Sencer'den Mahmud'un bağışlan
masını istediler; Sencer de özellikle an
nesi Seferiye Hatun'un ricasıyla yeğenini 
bağışladı. Bunun üzerine Mahmud'un 
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Sencer'in huzuruna çıkarken tabiliğini 
açıkça belirtınesi için şu şekilde hareket 
etmesi kararlaştırıldı: Mahmud Sencer'in 
yedek atma binecek, kendi saltanat ala
ıneti olan kırmızı renkten vazgeçip Sen
cer'in ala m eti olan siyah- beyazı benim
seyecekti; huzura girince yer öpecek ve 
Sencer' i .ayakta bekleyecek. rikabının ya
nında yayan yürüyecek. otağın ın arkasın
daki çadırda onun aile efradından biri gibi 
oturacak, amcasının güven ve hoşnutlu
ğunu kazanmak için yanında yirmi gün 
(veya bir ay) kalacak, yanında kaldığı sü
rece kendi adına nevbet çaldırmayacaktı. 
Sencer böylece, hükümdarlık hak ve ala
metlerinden vazgeçmiş bir durumda hu
zuruna çıkan yeğeni Mahmud'u kucakla
dı; sonra da onu Irak Selçuklu sultanı ve 
kendisinin veliahdı ilan edip kızıyla evlen
dirdi. Mahmud, Sencer'in önce Mahme
lek Hatun adlı kızıyla, onun ölümü üzeri
ne diğer kızı Gevher Neseb Hatun ile ev
lendi. Şaban S 13'te (Kasım 1119) yapılan 
antlaşmaya göre Sencer "es-sultanü'l
a'zam ve sultanü's-selatln", Mahmud 
"es-sultanü'l-muazzam ve seyyidü's-se
lat'in" unvaniarını kullanacak, Mahmud 
da amcası gibi günde beş defa nevbet 
çaldıracaktı. Ancak Sencer. yeğenine ba
bası Muhammed Tapar' ın doğrudan yö
nettiği toprakların bir kısmını bıraktı; 
Rey, Mazenderan ve Kümis bölgelerini 
kendi topraklarına ilhak etti. İbnü'J-Es'ir. 
söz konusu antlaşmadan sonra Sencer'in 
bir menşurla yeğeni Mahmud'a verdiği 
toprakları şöyle sıralar (et-Tarl/Ju '1-bahir, 

s. 21 ): Hemedan, İsfahan, Cibal (Irak-ı 
Acem). Kirman, Fars, HQzistan , Irak-ı 
Arab, Azerbaycan, İrm'iniye, Diyarbekir, 
Musul, ei-Cez'ire, Diyarımudar ve Diyarı
reb'ia, Suriye ve BeledürrGm (Anadolu). 
Sencer, Mahmud'u yirmi gün (veya bir ay) 
kadar yanında tuttuktan sonra hil'at, kıy
metli mücevherler, eyer takımları , değerli 

atlar ve mahfeli bir fil hediye edip Irak 
Selçuklu sultanı olarak ülkesine gönder
di. Bu arada Mahmud'un ordusunda ken
disine karşı savaşan kumandanları ve 
devlet adamlarını tasfiye etti. Sencer. bu 
taksim sırasında Mahmud'un kardeşle
rinden Tuğrul'a ei-Cibfıl'in doğu yarısıyla 
Gllan'ı, Selçuk Şah'a F'ars eyaletiyle İsfa
han ve HGzistan'ın yarısını ikta etmiş, 
böylece Mahmud'un başında bulunduğu 
Irak Selçuklu Devleti'nin kendisine karşı 
bir daha tehlike oluşturmaması için ge
rekli tedbirleri almıştır. 

Mahmud'un lrak'a dönmesinden kısa 
bir süre sonra Musul ve Azerbaycan me
liki olan Mesud, ünlü veziri Tuğra'i ve Ata-
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