
SEYYiD iBRAHiM 

Seyyid 
ibrahim 
(Hüsrev 

Subaşı 

arşivi) 

lah, Medineli Ahmed Ziya İbrahim, Nasır 

el-Meymun, Lübnanlı Muhsin Futunl sa
yılabilir. 

Seyyid İbrahim ljattü'n-nes}J (Sudan 
1942), lfattü'r-ri]!:a' (Kahire 1954), Fen
nü'l-}Jatti'l-'Arabi(Kahire 1963) adlı meşk 

mecmualarını hazırlamış, Deld'ilü'l-]Jay
rdt adıyla bir eser yazmıştır (Kahire 1345). 

Onun 1928-19SO yılları arasında Mısır'
da ve başka ülkelerde el-Ehrdm, el-Mu
şavvir, el-Hilal, el-Letd'itü'l-muşav

vere, el-Mu]!:attam, el-Beldg, el-BaJ:ı
reyn, el-Medinetü'l-münevvere, Li
vd'ü'l-İsldm, Mecelletü Medreseti taJ:ı
sini'l-}Jutfiti'l-melikiyye başta olmak üze
re çok sayıda gazete ve derginin isim ve 
logoları, sinema ve tiyatro afişleri , ticaret
hane ve şirket ilanları, davetiye yazıları, 
kartvizit, kaset, kitap isimleri yayımlan
mıştır. Kahire'de Seyyidina Hüseyin (ı 929) 

ve el-Herem camileri, Minye'de Güll Camii 
( 1930), İskenderiye'de Ebü'l-Abbas el-Mür
si Camii, Hindistan'ın Bengalur şehrinde 
Çama Camii (ı 960) yazıları ile yine Kahire'
de çok sayıda bina ve kabir kitabesi Sey
yid İbrahim'in celi sülüs hatla yazdığı ya
zıları arasında zikredilebilir. 
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Seyyid b. Kutb b. İbrahim 
b. Hüseyn eş-Şazill 

(1906-1966) 

L Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı . _j 

9 Ekim 1906'da Mısır'ın Asyut vilayeti
ne bağlı Muşa köyünde doğdu. Hindistan 
kökenli olan babası el-Hac Kutub b. İbra
him, Mısır'ın İngiliz işgalinden kurtulması 
için çalışan el-Hizbü'l-Vatani'nin aktif bir 
üyesiydi. Seyyid Kutub ilköğrenimini köyün
de tamamladı. 1921 başlarında Kahire'ye 
giderek eğitimine devam etti. 1926'da Öğ
retmen Okulu'ndan mezun olunca Külliy
yetü Dari'l-ulum'un hazırlık sınıfına girdi, 
iki yıl sonra da Darü'l-ulum'a kaydoldu. Öğ
rencilikyılları sırasında Abbas Mahmud el
Akkad ile tanıştı ve görüşlerinden etkilen
di. Üniversitedeki öğrenci hareketlerine ka
tıldı. Ayrıca edebiyatla ilgilendi. 1933'te üni
versiteden mezun oldu ve ardından altı yıl 
kadar ilkokul öğretmenliği yaptı. Eğitim 
sisteminin düzelmesi için çeşitli reform 
taslakları hazırladı. Seyyid Kutub'un Ak
kad'a olan yakınlığı edebiyat dünyasında 
hızla yükselmesinde büyük rol oynadı, Ak
kad ve çevresiyle birlikte edebi tartışma
lara katıldı (geniş bilgi için bk. Adnan Ay
yub Musallam, The Formative Stages, s. 
87-93; Salah Abdülfettah el-Halidl. Sey
yidKutub, s. 135-189) . Öğrencilikyılların
da girdiği Vefd Partisi'nden 1942'de ayrı
larak Sa'diyyln Partisi'ne üye oldu. Ancak 
194S'te siyasi partilerle ilişkisini kesti. 

Seyyid Kutub'un ll. Dünya Savaşı son
rasında edebi konulara ilgisi devam etse 
de yazılarında siyasi ve içtimal meseleler 
ağırlık kazanmaya başladı. Nisan 1947'
den itibaren finansmanını hıristiyan Yu
suf Şehate'nin sağladığı aylık el-'Alemü'l
'Artıbi dergisini çıkardı. 4. sayısından son
ra bu dergiyi bırakarak Darü'l-kütübi'l-Ara
bi'nin sahibi ve İlivan-ı Müslimln mensu
bu Muhammed Hilmi el-Minyavi'nin finan
se ettiği haftalık el-Fikrü'l-cedid dergi
sini yayımlamaya başladı. Ancak derginin 
siyasi üslubu hükümet çevrelerini rahat
sız etti ve Mart 1948'de kapatıldı. Seyyid 
Kutub da eğitim araştırmaları yapmakla 
görevlendirilen heyet içinde Amerika Bir
leşik Devletleri'ne gönderildi. Kasım 1948'
de New York'a giden Kutub burada Batı 

hayat tarzını yakından tanıma imkanı bul
du. New York ve Calorada'da eğitimle ilgi
li araştırmalarda bulundu, bazı yüksek öğ
retim kurumlarında derslere katıldı, Ame
rika'nın değişik eyaletlerini gezdi. Mısır'a 
dönüşü sırasında İngiltere, İsviçre ve İtal
ya'ya uğradı. Düşüncelerinin değişeceği 
beklentisiyle gönderildiği Amerika'dan 
Ağustos 19SO'de Batı sisteminin en kes
kin karşıtlarından biri olarak döndü. Bir 
süre Maarif Bakanlığı'nda murakıp yardım
cılığı yaptı. Bundan sonra görev yeri sık sık 
değiştirildi. 18 Ekim 19S2' de bakanlıktaki 
görevinden istifa etti. 

Temmuz 19S2'deki askeri darbe önce
sinde ve sonraki aylarda Seyyid Kutub ile 
darbeyi yapan Hür Subaylar arasında ya
kın ilişki mevcuttu. Darbe öncesinde Ce
mal Abdünnasır ve arkadaşları Seyyid Ku
tub'un evinde toplantılar düzenliyordu. İh
tilalin ardından devrim konseyinin isteği 
üzerine Ağustos 19S2'de verdiği İslam' 
da ruhi ve fikri hürriyet konulu konferans 
Hür Subaylar'ın takdirini kazandı. Bu sı
rada sempati duyduğu İhvan-ı Müslimin 
teşkilatıyla H ür Subaylar arasında yakınlık 
kurmaya çalıştı. Ocak 19S3'te oluşturulan 
Hey'etü't-tahrir'in genel sekreterliğini yü
rüten Cemal Abdünnasır'a bir ay kadar yar
dımcılık yaptı. Cemal Abdünnasır'ın, İh
van-ı Müslimin'in ileri gelenlerinden teşki
latı kapatıp Hey'etü't-tahrir'e katılmalarını 
istemesi yüzünden iki taraf arasında an
laşmazlık çıktı. Seyyid Kutu b arabuluculuk 
yapmaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve 
İhvan-ı Müslimin yanında yer alarak Şu
bat 19S3'te teşkilata üye oldu. 1 S Ocak 
19S4'te İhvan-ı Müslimin teşkilatının ka
patılması üzerine örgütün önde gelenle
riyle birlikte Seyyid Kutub da tutuklandı; 
ancak ülke çapındaki gösterilerin ardından 
diğer tutuklular gibi o da serbest bırakıl
dı. Daha önce kapatılmış bulunan el-İ]Jvd
nü'l-müslimun adlı haftalık gazete Seyyid 
Kutub yönetiminde Mayıs 19S4'ten itiba
ren tekrar yayımlanmaya başlandı. Fakat 
Seyyid Kutub, iktidar tarafından sansüre 
uğradığı gerekçesiyle S Ağustos 19S4'
te gazetenin neşrine son verdi. 26 Ekim 
19S4'te Cemal Abdünnasır'a karşı girişi
len başarısız suikasttan sorumlu tutulan 
İhvan-ı Müslimin örgütü yöneticileriyle bir
likte Seyyid Kutub da tutuklandı ve on beş 
yıl hapse mahkum edildi. Kahire'de hapis
te bulunduğu süre içerisinde Fi ~ıldli'l
Kur'an adlı tefsiri üzerinde çalışmaya de
vam etti. Hapishane şartlarında sağlığı iyi
ce bozulan Seyyid Kutu b cezasının on yıllık 
kısmını çektikten sonra Irak Devlet Baş
kanı Abdüsselam Arif'in girişimiyle Mayıs 



1964'te tahliye edildi. Hapisten çıkınca çok 
tartışılan kitabı Me'ô.lim ti't-taril{ı yazdı. 
Bu eserinde savunduğu görüşleri ve bir 
grup İhvfm-ı Müslimln mensubuyla birlikte 
teşkilatı yeniden canlandırma faaliyetle
rine katılması yüzünden 9 Ağustos 1965'
te tekrar tutuklandı. Uzun süren yargıla
ma sonunda idam cezasına çarptırıldı ve 
29 Ağustos 1966'da cezası infaz edildi; ce
sedi bilinmeyen bir yere gömüldü. İdamı 
bütün İslam dünyasında tepkiyle karşılandı. 

Görüşleri. Hakkında yapılan araştırma

larda Seyyid Kutub çoğunlukla İslami ha
reketler bağlamında, özellikle de İhvan- ı 
Müslimln teşkilatının ideologu olarak ele 
alınırsa da hayatı bir bütün olarak incelen
diğinde onun çok yönlü bir kişiliğe sahip 
olduğu görülür. Dini düşüncenin yanı sıra 
edebiyat, edebiyat eleştirisi, eğitim, siya
set, gazetecilik ve yayıncılık alanlarında 
pek çok çalışması bulunmaktadır. 1940'lı 
yılların ikinci yarısına kadar süren fikir ve 
yazı hayatının ilk dönemindeki eserlerini 
çoğunlukla şiir, hikaye, roman, makale ve 
edebiyat eleştirileri teşkil eder. Daha son
ra Seyyid Kutub'un fikri hayatında yeni bir 
süreç başlamış , bu dönemde başta hoca
sı Abbas Mahmud el-Akkad olmak üzere 
Taha Hüseyin, Muhammed Hüseyin Hey
ket Tevfik el-Hakim ve Ahmed Emin gibi 
Mısırlı aydınlarla birlikte Seyyid Kutub'un 
da dini konulara ilgisi artmıştır. 1939'da 
makale olarak hazırladığı, 1945'te kitap 
haline getirdiği et-Taşvirü'l-tenni fi'l
f:(ur'ô.n'ın önsözünde (s. 7 vd.) Seyyid Ku
tub "Kur'an'ı keşfettiğini" ifade eder. 1950'
li yılların ortalarına kadar süren bu dönem
de onun yazılarında adalet, eşitlik, hürri
yet, emperyalizm gibi kavramlarla ekono
mik, sosyal ve siyasal konular geniş yer tu
tar. Eserlerinde çağdaş dünyanın ekono
mik ve sosyal problemlerine kapitalizm ve 
komünizm gibi sistemlerin çare üreteme
diğin i , aksine bunların problem kaynağı ol
duğunu, kesin çözümün sadece İ slam'da 
bulunduğunu savunmuştur. Batı sistem
lerini eleştirirken sık sık Muhammed Esed 
(Leopold Weiss) ve Alexis Carre!' den alıntılar 
yapması dikkati çeker. 

Seyyid Kutub'un düşünce ve yazı haya
tının üçüncü safhası 1950'li yılların orta
larından başlayıp hayatının sonuna kadar 
devam eder. Bu dönemde Mısır'da başlatı
lan sekülerleşme faaliyetleri Kutub'un tep
kisini çekmiş, başlangıçta desteklediği Hür 
Subaylar'ı sert bir dille eleştirmesine yol aç
mıştır. Kutub'un eleştirilerinde çok sert bir 
üslup kullanmasında kendisinin ve diğer 
İhvan-ı Müslimln üyelerinin hapishaneler 
de işkence görmesinin etkisi olmuştur. 

Seyyid Kutu b 

Onun Ebü'l-A'la el-Mevdudl ve Ebü'l-Ha
san en-Nedvl'nin eserleriyle tanışması da 
bu döneme rastlar. Özellikle "hakimiyet" 
ve "cahiliyet" kavramlarıyla ifade ettiği İs
lam hakkındaki modern Selefi yorumlar 
önce bu yazarların eserlerinde ortaya çık
mıştır (Shepard, IJMES, X.XXV [2003]. s. 
524 vd .; Fathi Osman, XCIII [2003]. s. 478 
vd.) Hakimiyet ve cahiliyet hakkındaki fi
kirlerini yoğun biçimde, idam edilmesinin 
sebeplerinden biri olarak gösterilen Me'ô.
lim fi't-tari]f adlı kitabında ve Fi Z:ılô.li'l
f:(ur'ô.n'da ortaya koyar. Mevdudl gibi o da 
uluhiyyet anlayışına bağlı bir hakimiyet fik
ri geliştirmiştir. Buna göre hakimiyet kav
ramı her alanda Allah'ın mutlak hüküm
ranlığını ifade eder. İlahi hakimiyetin ala
nı insan menşeli hiçbir güce yer bırakma

yacak derecede geniştir. Meşruiyetini Al
lah'tan almayan bütün yönetimler zorba
dır (tagüt). İnsanlar sadece Allah'ın emir
lerini yerine getirmekle yükümlü olup Al
lah'ın kulları olmaları bakımından tama
men eşittir, hiç kimse diğer insanlar üze
r inde tahakküm hakkına sahip değildir. 
Seyyid Kutub'un hakimiyet fikriyle bağlan
tı lı bir toplum anlayışı vardır. Buna göre 
toplumlar müslüman ve cahill olmak üze
re ikiye ayrılır. Müslüman toplum sadece 
Allah'a kul olup hayatını O'nun hükümle
r ine göre düzenleyen insanların oluştur

duğu t oplum, cahiliye toplumu ise İ s lam 
inancı , düşüncesi ve değer hükümlerinin, 
İslam hukuk, ahlak ve davranış kuralları
nın hakim olmadığı toplumdur (Me'alim 
fi'Harfl)., s. 21, 24 vd.; ayrıca bk. s. 97 vd., 
101 vd., 116 vd, 162 vd.; FL?ılali 'l-Kur'an, 

X, 1435). Onun düşüncesindeki diğer önem
li bir kavram da cfıhiliyeye karşı verilen mü
cadelenin adı olan cihaddır. Aslında İslam' 
da barış fikri İslam'ın tabiatı ve onun aıem , 
insan ve hayat görüşüyle bağlantılı temel 
düşüncelerinden biridir. Fakat tebliğ en
gellenirse cihad kaçınılmaz hale gelir. İlan 
ve hareket, yani tebliğ ve cihad birbirin
den ayrılamaz; yeryüzünde insanı özgür
leştirme eylemine girişirken bunların her 
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ikisi de gereklidir. Seyyid Kutub, cihadı sa
dece müslümanların kendilerini savunma 
mücadelesi olarak görenleri sert bir dille 
eleştirir. Zulmün müslümanlara ya da müs
lümanlarla aralarında anlaşma bulunma
yan halkiara karşı olması bu yükümlülü
ğü değiştirmez; yeryüzündeki bütün insan
ları kurtarınayı hedefleyen bir çağrının ci
hada dayanması şarttır (Me'alim fi't-tarfl)., 

66 vd , FT?ılali 'l-Kur'an, X, 1435; es-Selam, 
s. 148 vd.). 

İslam Toplumu . Seyyid Kutub'un, muh
temelen Batılılar'ın sömürgeleştirdikleri 

ilkel toplumları medenlleştirdiklerini ileri 
sürerken kullandıkları terminolojiye tepki 
olarak geliştirdiği bir medeniyet tarifi var
dır. Buna göre insani değerler ve insani ah
lak bir toplumun varlığını ayakta tutan üs
tün değerler olunca o toplum medeni ha
le gelir ki bu da ancak İslam toplumunda 
mümkündür. İslam medeniyetinin temel 
ilkeleri sadece Allah'a kulluk edilmesi, top
lumdaki bağın inanca dayanması, insan
lığın maddeden üstün tutulması, insanın 
hayvani yönünü değil insanlığını besleyen 
değerlerin yüceltilmesi, ailenin dokunul
mazlığı , yeryüzünü Allah'a verilen söze ve 
onun şartlarına göre yönetme (hilafet) şek

linde özetlenebilir. Kutub'a göre bugün İs
lam'ın çöküşü gibi görünen durumun so
rumlusu İ slam değil müslümanlardır. Bu 
sebeple İslam'ın reforma ihtiyacı yoktur, 
müslümanların din karşısındaki tutumla
rını düzeltmelerine ihtiyaç vardır (fjaşa'iş, 

s . I03vd .). 

Devlet. Seyyid Kutub'un eserlerinde ay
rıntılı bir devlet anlayışı üzerinde durul
mamakla birlikte Kur'an'daki şura ilkesi 
sık sık vurgulanır. Ona göre İslam bu ko
nuda tam bir belirleme yapmamış, şura
nın uygulama şeklini zamanın ve şartların 
icabına bırakmıştır. Bu hususta asıl olan, 
yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişki
lerin barış, adalet, eşitlik gibi esaslar üze
rine kurulmasıdır. 

İslam Düşüncesi. Yeni Selefilik çizgisin
deki diğer fikir adamları gibi Seyyid Ku
tub'a göre de müslümanların zaman içe
risinde yozlaşmasının sebeplerinden biri 
İslam düşüncesinin Yunan felsefesinin et
kisi altına girmesidir. Aslında İslam alemi
ni saran felsefe hareketi Yunan ve hıris
tiyan metafiziğine dayalı felsefe artıkların
dan ibarettir. Şu halde günümüz müslü
manlarının kendi özgün düşüncelerini ye
niden kurmaları, bunu yaparken de ya
bancı düşüncelerden tamamen uzaklaş
maları gerekmektedir (a.g.e. , s. 5 vd.) 

Tesiri. Seyyid Kutub hayatı , eserleri ve 
idamıyla , XX. yüzyılın ikinci yarısında ge-
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lişen İslami düşünce ve hareketler üzerin
de büyük bir tesir bırakmış fikir adamla
rındandır. Eserleri pek çok dile çevrildiği 
için etkisi de müslümanların yaşadığı bü
tün coğrafyaya yayılmıştır. Özellikle İslam 
coğrafyasının işgal ve sömürüden yeni kur
tulması, ayrıca bazı İslam ülkelerinde Ba
tılı ülkelerin ekonomik, kültürel ve siyasal 
yönden hala nüfuzlarının devam etmesi 
hürriyet fikrini çok keskin bir dille ifade 
eden Kutub'un tesirini daha da arttırmış
tır. İhvan-ı Müslimin teşkilatının teorisyen
lerinden biri olarak gösterilen Seyyid Ku
tub'un özellikle Me'ô.lim fi't-taril} adlı ki
tabının bazı dini grupların radikalleşmesin
de önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. 

1971 'den sonra Mısır Devlet Başkanı En
ver Sedat'ın sosyalist muhalefetle müca
dele etmek için çok sayıda İhvan-ı Müsli
min mensubunu hapisten çıkarmasının ar
dından Seyyid Kutub'un eserlerinin bun
lardan bir kısmı üzerinde derin etkisi ol
muştur. Özellikle Cemal Abdünnasır zama
nında hapishanede işkenceye maruz ka
lanlar rejime karşı oluşturdukları görüş
lerini temellendirmek amacıyla Kutub'un 
eserlerinden istifade ediyorlardı. Bunların 
başında 1970'1i yıllarda çeşitli eylemiere 
katılan et-Tektir ve'l-hicre ile Cihad gibi ör
gütler gelmekteydi. Ayrıca Suudi Arabis
tan'daki İslamcı muhalefet, Cezayir'deki 
İslam Kurtuluş Cephesi, Filistin'deki Ha
mas örgütü; Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve 
Lübnan'daki İhvan- ı Müslimin örgütü Ku
tub'un görüşlerinden etkilenen gruplar ara
sında sayılmaktadır (Euben, LIX/1 [1997], 

s. 34). Haddad, İran devriminin teorisyen
lerinden Ali Şenati'nin de Kutub'dan et
kilendiğini ileri sürer ( Voices of Resurgent 
Islam, s. 68) . 

Seyyid Kutub'a Eleştiriler. Seyyid Ku
tub'un görüşleri pek çok taraftar bulduğu 
gibi bunları eleştirenler de olmuştur. Me'ô.
lim fi't-tari]f'ı neşrettiği yıl Mısır'ın tek 
partisi konumundaki Arap Sosyalist Birli
ği , esere reddiye olarak Me'ô.lim ii tari
]fi'l-l;]iyô.ne ve'l-ric'iyye başlıklı bir kitap
çıkyayımlamış (Kahire 1964). bunu 1965'
te Ezher'den verilen bir fetva takip etmiş
tir. Mecelletü 'ş-Şe]fiifeti'l-İslô.miyye der
gisinde yayımlanan (23/8 [Şaban 1385 1 
November 1965]) bu fetvada Me'ô.lim'
deki bazı pasajlar tek tek ele alınarak Sey
yid Kutub fitne çıkarmak ve tarihteki Ha
ridler'in üsiCıbunu kullanmakla suçlanı
yordu. Ayrıca Rebl' b. Hadi Umeyr ei
Medhall, E<;ivô.' İslô.miyye 'alô. 'a]fideti 
Seyyid Kutub ve fikrih başlıklı eserin
de (Medine 1993) genel olarakSeyyid Ku
tub'un görüşlerini ve Mata'inü Seyyid 
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Kutub ii aş]J.fıbi Resulillah başlıklı ese
rinde (Medine 1993) onun sahabe hakkın
daki düşüncelerini, Abdullah b. Muham
med b. Ahmed ed-Düveyş de el-Mevri
dü'z-zülal fi't-tenbihi 'alô. a1)ta'i'z;-:?.ı

lal'de (Büreyde [Suudi Arabistan] 1990) 

Kutub'un tefsirindeki görüşlerini sert bir 
dille eleştirmiştir. 

Seyyid Kutub'un bazı fikirleri kendi da
va arkadaşları tarafından da eleştirilmiş
tir. İhvan-ı Müslimin'in lideri Hasan İsmail 
ei-Hudeybl, 1969'da hapisteyken Du'ô.t 1fı 
]fu<;iat: Eb}J.fış fi'l- 'a]fideti'l-İslamiyye 
ve menheci'd-da've ilalliih adıyla yaz
dığı kitapta (Kahire, ts., 1977) Seyyid Ku
tub'un ismini zikretmeksizin Me'alim fi't
taril}'taki görüşleri eleştirmiştir. Hudeybi 
burada hakimiyet, cahiliyet, tekfir, ridde 
ve yönetim konularına açıklık getirmekte
dir. Ona göre şehadet kelimesini Mkimi
yetle ilişkilendirmek ve amelsiz imanın ol
mayacağını ileri sürmek yanlış olduğu gibi 
günümüzde müslümanları cahiliyetle suç
lamak da doğru değildir, onların ancak bil
gisiz oldukları söylenebilir. Hudeybi eserin
de Seyyid Kutub'u adını söylemeden eleş
tirirken Mevdüdl'yi ismen zikreder. 1982'
de İhvan-ı Müslimin'in üçüncü lideri Ömer 
et-Tilimsani, Kutub'un görüşlerinin sade
ce kendisini bağiayacağını belirterek onun 
yazdıklarıyla örgütün resmi görüşleri ara
sına mesafe koymuştur (Kepel, s. 63). Sey
yid Kutub ve MevdCıdl'nin arkadaşı olan 
Ebü'I-Hasan en-Nedvl de et-Tefsirü's-si
yasi li'l-İslô.m ii mir'ô.ti kitô.bô.ti'l-üstô.g 
Ebi'l-A 'lô. el-Mevdudi ve'ş-şehid Sey
yid Kutub başlıklı eserinde (Kahire 1980, 

s. 68 vd.) hem MevdCıdl'yi hem siyasi ha
kimiyetle uiCıhiyyet arasında irtibat kurdu
ğu için Seyyid Kutub'u eleştirmiştir. Mu
hammed Tevfik Berekat, Seyyid Kutub: 
Ijulaşatü ]J.ayatihi, menhecühu fi'l-]J.a
rekô.ti, en-na]fdü'l-müvecceh ileyh ad
lı kitabının (Beyrut, ts.) büyük bir kısmını 
Seyyid Kutub'a yöneltilen eleştirilere ayır
mış ve bunlara açıklık getirmiştir. Kutub 
hakkında kitap veya makale tarzında çok 
sayıda çalışma mevcuttur (bir kısmı için 
bk. bibl.). Ayrıca XX. yüzyılın ikinci yarı
sındaki İslami hareketler hakkında yapı
lan çalışmaların hemen hepsinde Kutub'a 
ve onun düşüncelerine yer verilmiştir. 

Eserleri. Seyyid Kutu b çok genç yaşta 
yazı hayatına başlamıştır. el-Belô.g, el-Be
lô.gu'l-üsbU'i, el-Cihfıd, el-lfayatü'l-ce
dide, el-Ehram, el-Mu]ftetaf, el-Vadi, 
Kevkebü'ş-şar]f, el-Üsbu', er-Risale, eş
Şe]fc'ife, el-Kitô.b, eş-Şu'unü'l-ictima'iy

ye, el-Edib, el-Livô.' ü'l-cedid, el-İştirô.
]fıyye, ed-Da've, el-Fikrü'l-cedid, el-

'Alemü'l- 'Ara bi ve el-İl;)vanü'l-müsli
min gibi gazete ve dergilerde çok sayıda 
yazısı yayımlanmış , bunlardan son üçün
de yöneticilik de yapmıştır. Şiir, edebi ma
kale, kitap eleştirisi , sanat eleştirisi , pole
mik, siyasal ve sosyal konular bu yazıların 
içeriğini oluşturmaktadır. Kutub'un dini 
alanda yazdığı eserler sağlığında birkaç 
defa basılmış, özellikle idamından sonra 
çeşitli ülkelerde yayımianmış ve pek çok 
dile tercüme edilmiştir. 

A) Dini ve Fikri Eserler. 1. Fi ?ılali'J
Ifur?an.* Seyyid Kutub başlangıçta, el
Müslimun dergisinde "FI Zılali'l-15-ur'an" 
başlığıyla günlük olayları Kur'an ışığı altın
da ele aldığı seri makaleler yayımlamaya 
başlamış (Şubat 1952- Temmuz ı 952), bu 
makalelerin ilgi görmesi üzerine bir tef
sir yazmaya karar vermiş , eseri 1959'da 
tamamlamıştır. z. et-Taşvirü'l-tenni ti'l
[\ur'ani 'l-Kerim (Kahire 1945, 1966). Mü
ellifin 1939'da el-Mu]ftetaf'ta aynı adla 
yayımladığı makalelerin genişletilmiş şek
li olup Kur'an'da Edebi Tasvir başlığıyla 
Süleyman Ateş (Ankara, ts.) ve Kamil M. Çe
tiner (İstanbul ı 997) tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiştir. 3. Meşahidü'l-]fıyame ti'l
[\ur'fın (Kahire ı947; Beyrut, ts.). Kur'an-ı 

Kerim'deki kıyametle ilgili ayetlerin nüzCıl 
sıralarına göre ele alındığı eseri Süleyman 
Ateş (Kur'an'da Kıyamet Sahne/eri: Cen
net-Cehennem, Ankara, ts.) ve A. Faruk 
Haznedaroğlu ( Kur'an 'da Kıyamet Sahne
leri, istanbul 1997) Türkçe'ye tercüme et
miştir. 4. el-'Adô.letü'l-ictimô.'iyye ti'l-İs
lam (Kah i re ı 949, 1952). Seyyid Kutub'un 
sosyal ve siyasal konulara yöneldiği ilk ese
ridir. Türkçe'ye İslam' da Sosyal Adalet 
başlığıyla Yaşar 1\magür ve M. Adnan Man
sur (2. bs , istanbul 1962), M. Beşir Eryarsoy 
(İstanbul 1982). Harun Ünal (3. bs., istan
bul 1992) tarafından çevrilmiştir. S. Ma'
reketü'l-İslô.m ve'r-re'smô.liyye (Kahi
re 1952). Kitapta Mısır toplumunda 1952 
ihtilali öncesinde gelir dağılımındaki eşit
sizlik ele alınmaktadır. Seyyid Kutub bura
da sömürgeciliğe ve Haçlı seferlerine dik
kat çekmekte, Mısır içinden pek çok kesi
mi sert bir dille eleştirmektedir. Eseri Mus
tafa Uysal (İslam ve Kapitalizm Çatışması, 
Konya 1967) ve Abdurrahman Niyazoğlu 
(İslam-Kapitalizm Uyuşmazlığı, İstanbul 

ı 972 [?]) Türkçe'ye tercüme etmişlerdir. 

6. es-Selamü'l-'ô.lemi ve'l-İslam (Kahire 
1951 ). Eserde barış ve sosyal huzur konu
su fert, aile, toplum, devlet ve dünya bağ
lamında ele alınmış olup Bekir Sactak ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Cihan Sul
hu ve İslam, İstanbul, ts.; Dünya Banşı ve 
İslam, İstanbul ı 987) 7. D irasat İslfımiy-



ye (Kahire !953) Seyyid Kutub'un çeşitli 
dergilerde yayımlanan makalelerinin bir 
araya getirilmiş şekli olup eserde sömür
gecilerin müslürrıanlara verdikleri zararlar
dan bahsedilmektedir. Kitabı Ramazan 
Nazlı (İslam ve Emperyalizm, istanbul !978) 
ve Hasan Fehmi Ulus (İs lami Etüdler, is
tanbul .l990) Türkçe'ye tercüme etmiştir. 
8. Hdie ;d-din (Kahire, ts . !954'ten s~n
ra). ~su eserde müellif bir hayat tarzı ola
rak İslamiyet hakkındaki görüşlerini orta
ya koymaktadır. Türkçe'ye Mehmet Hasan 
Beşer (Din Dediğin Budur, Ankara !964), 
Şamil Ceylani (İşte İslam, istanbul !975), 
Hasan Fehmi Ulus (Din Budur, istanbul 
1992) ve Furkan Hocaoğlu (Din Bu, istanbul 
!995) tarafından çevrilmiştir. 9. el-Müs
ta]fbelli-hd?;e'd-din (Kahire. ts ., !954'
ten sonra). Önceki kitabın devamı niteli
ğinde olan eserde Batılı sistemler tartışıl
makta, insanlığın içine düştüğü sıkıntılar

dan kurtulmasında İslamiyet'in rolü ortaya 
konmaktadır. İstikbdl İsldmındır başlı 
ğıyla Abdülkadir Şener (Ankara 1967) ve 
Mustafa Özel (İstanbul !996) tarafından 
tercüme edilmiştir. 10. Ijaşd'işü't-taşav

vuri'l-İsldmi ve mu]favvemdtüh. Kitabın 
ilk bölümü Ijaşd'işü 't-taşavvuri'l-İsld

mi başlığıyla yayımianmış (Kahire !962, 
1966), ikinci bölüm ün müsveddeleri mü
ellifin idamından sonra kardeşi Muham
med Kutub tarafından Mu]favvemdtü ta
şavvuri'l-İsldmi adıyla basılmıştır (Bey
rut-Kah i re !986). Eserin birinci bölümünü 
Akif Nuri ( İslam Düşüncesi: Esasları Hu
susiyetleri, istanbul !973) ve Harnit Şük
rü (İslam Düşüncesi, istanbul !986), ikin
ci bölümünü M. Beşir Eryarsoy (İslam Dü
şüncesi: Esasları, istanbul !988) Türkçe'
ye çevirmiştir. 11. el-İsldm ve müşkild
tü'l-J:ıaçldre (Kahire !962) . Eserde insan
lığın temel problemleri ele alınmış, müel
lif, Batı'nın problemlerini ortaya koyarken 
büyük ölçüde Alexis Carrel'in Man, the 
Unknown başlıklı eserinden (New York
London !935) faydalanmıştır. Eseri İsldm 
ve Medeniyetin Problemi başlığıyla Mus
tafa Varlı Türkçe'ye çevirmiştir (Ankara 
1967). 1Z. Me'dlim fi't-tari]f (Kahire !964). 
Seyyid Kutub'un hayatında yayımlanan son 
kitabı olup bazı kısımlan Fi ?.ıldli'l-Kur'dn'
dan alınmıştır. Eserin, ilki Yoldaki İşaret
ler başlığıyla Abdülkadir Şener' e ait olmak 
üzere (Ankara !966) çok sayıda Türkçe ter
cümesi vardır. 

B) Eleştiri , Roman, Şiir ve Biyografi. 1. 

Mühimmetü'ş-şd'ir fi'l-J:ıaydti ve şi'rü'l
cili'l-J:ıdçlır (baskı yeri ve tarihi yok [Ka
hire !933J; Beyrut 13861!966). Seyyid Ku
tub'un 1932'de Darülu!Cım'da verdiği se-

minere ait metnin basılmış şeklidir. z. 
eş-Şdtı'ü'l-mechul (Kahire ı 935). Öğren
cilik yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan 

şiirlerinden oluşmaktadır. 3. Na]fdü kitdbi 
Müsta]fbeli'ş-şe]fiife fi Mışr (Kahire 1 939). 
TaM Hüseyin'in 1938'de neşrinden sonra 
çok tartışılan Müsta]fbelü'ş-şe]fiife fi 
Mışr adlı eseri hakkında bir eleştiridir. 4. el
Etydfü'l-erba'a (Kahire !945). Kardeşleri 
Hamlde, Emine ve Muhammed Kutub'la 
birlikte hazırladığı hatıralarını içeren bir 
eser olup her biri bir bölümü yazmıştır. 5. 
Tıfl mine 'l-]farye (Kahire !946). Müellifin 
çocukluk yıllarını ve köy hayatını anlattı
ğı eseridir. 6. el-Medinetü'l-mesJ:ıure 

(Kahire 1946). Seyyid Kutub'un, Mısır'da 
edebiyat çevrelerinde binbir gece masal
larının etkisiyle yeni bir tarz haline gelen 
masal yazma akımına ayak uydurarak ka
leme aldığı kitabıdır. 7. Kütüb ve şa]Jşiy

ydt (Kahire !946). Yazarın çeşitli dergiler
de yayımladığı edebi eleştirilerden oluşan 
kitap Abbas Mahmud el-Akkad, TaM Hü
seyin, Tevfik el-Hakim, Abdülkadir el-Ma
zin! ve Abdülkadir Hamza gibi yazarların 
eserleriyle ilgilidir. 8. Eşvdk (Kahire !947). 
Otobiyografik bir roman olup Türkçe'ye 
Akif Nuri tarafından tercüme edilmiştir 
(Dikenler, istanbul 1984). 9. en-Na]fdü'l
edebi: Uşulühu ve mendhicüh (Kahire 
ı 948) Seyyid Kutub'un ayrıca Maarif Ba
kanlığı'nda iken çocuklar için yaptığı ortak 
çalışmalar da vardır. el -Cedid fi'l-luga
ti'l-'Arabiyye, el Cedid fi'l-maJ:ıfıl?-dt 
ve Ravzatü'l-etfdl Maarif Bakanlığı tara
fından bastırılmıştır. Ayrıca Abdülhamld 
CCıde es-Sehhar ile birlikte KJşaşü'l-enbi
yd' başlığıyla (Feccale, ts. [ı 9471) Kur'an'
da geçen peygamber kıssalarını anlatan 
kitapçıklardan oluşan bir eseri mevcuttur. 
Bu kitap Mustafa Runyun tarafından Kur
'dn-ı Kerim'den Dini Hikdyeler adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1963-
!966, 1967; Konya !979). 

C) Vefatından Sonra Onun Adına Ya
yımlanan Eserler. Seyyid Kutub'un idam 
edilmesinin ardından onun adını taşıyan 
pek çok kitap basılmış, bunların bir kısmı 
çeşitli dergilerde yayımladığı makaleleri
nin bir araya getirilmesinden, bir kısmı da 
Fi ?.ıldli'l-Kur'dn'dan çeşitli bölümlerin 
ayrı basımıyla oluşturulmuştur. Bu kitap
lardan bazıları şunlardır; 1. EfrdJ:ıu'r-ruJ:ı. 
Amerika'da bulunduğu sırada yazdığı, çe
şitli dergilerde yayımianmış mektupların
dan oluşur. Z. NaJ:ıve müctema' İsldmi 
(Amman 1969). el-Müslimıln dergisinde 
çıkan yazı serisinin bir araya getirilmiş şek

li olup Kemal Sandıkçı ve Mehmet Süslü 
tarafından İsldm Cemiyetine Doğru (İs-
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tanbul 1977), Ahmed Pakalın tarafından 
İsldm Toplumuna Doğru (İstanbul !989) 
adıyla tercüme edilmiştir. 3. Fi't-Tô.ri]J fik
retün ve minhdc (6. bs, Kahire-Beyrut 
!983) . Yine el-Müslimun'daki bazı ma
kalelerinden oluşmaktadır. Eseri Tarih
te Düşünce ve Metod başlığıyla Kamil 
M. Çetiner Türkçe'ye çevirmiştir (İstan
bull997). 4. Ma'reketunô. ma'a'l-Yehud 
(Beyrut 1978). ed-Da've dergisinde çıkan 
bazı makalelerinin bir araya getirilmesin
den oluşan eseri Abdülhamit Dağdeviren 
Türkçe'ye tercüme etmiştir (Yahudi ile Sa
vaşLmız, 2. bs., istanbull991). S. Tefsiru 
Sureti'ş-Şurô. (Kahire-Beyrut !983). Şu
ra süresinin Fi ?.ılô.li'l-Kur'ô.n'daki tefsi
rinin ayrı basımıdır. 6. Tefsiru dydti'r-ribô. 
(Kahire-Beyrut 1995). Faizle ilgili ayetlerin 
Fi ?.ıldli'l-Kur'ô.n'daki tefsirlerinin ayrı ba
sımı olup eseri Cafer Tayyar Faiz başlığıy
la Türkçe'ye çevirmiştir (3. bs .. istanbul 
!99 ı ) . Seyyid Kutub'un eserleri hakkında 
bilgi veren çok sayıda çalışma yapılmıştır 
(eserlerinin listesi için bk. Salah Abdill
fettah el-Halidl, Seyyid Kutub, s. 517 -580; 
Abdülbakı M. Hüseyin, s. 40!-444; M. Ha
fız Diyab, s. 270-347; son iki eserde ayrı
ca çeşitli yerlerde yazdığı makale ve şiir
lerin bir listesi mevcuttur) . 
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TÜRBES İ 

Akşehir'de XIII. yüzyılın ortalarında 
inşa edilen türbe. 

_j 

_j 

Yapının ilk inşa tarihi kesin olarak bilin
memektedir. Doğu duvarındaki girişin üst 
kesiminde yer alan kitabe bir onarım ki
tabesidir. Bu kitabeden, türbenin Seyyid 

68 

Muhyiddin b. Seyyid Ali b. Seyyid Muhyid
din b. Seyyid Mahmud'un emriyle 812 
( 1409-1 O) yılında yenilendi ği anlaşılmak
tadır. Bina hakkında bilgi veren yayınlar, 
Mahmud-ı Hayrani'nin kardeşi Ahmed b. 
Mes'ud'un sandukasındaki 649 (1251) ta
rihini dikkate almadan Seyyid Mahmud-ı 
Hayrani'nin ölüm tarihi olan 667 (1269) yı
lını türbenin ilk inşa tarihi olarak verir. Eğer 
tarihlendirme sandukalardaki ölüm tarih
lerine göre yapılacaksa Ahmed b. Mes
'ud'un ölüm tarihi olan 649 yılının türbe
nin ilk inşa tarihi olarak kabul edilmesi ge
rekir. 

Türbe inşa malzemeleri birbirinden fark
lı iki bölümden oluşmaktadır. Altta devşir
me malzeme, moloz taş ve tuğlaların dü
zensiz biçimde örülmesiyle yapılmış, düz
gün olmayan kare planlı bölüm vardır. Bu
nun üzerinde, onaltıgen bir kuruluşa otu
ran dilimli bir kasnakla külahtan oluşan ve 
tamamen tuğla ile inşa edilmiş olan ikin
ci bölüm yer almaktadır. Alttaki kare bö
lümün doğu duvarında türbe girişi, diğer 
üç duvarın ortasında birer pencere mev
cuttur. Kuzey duvarındaki pencerenin do
ğusu dışında, giriş ve bütün pencere açık
lıklarının iki yanında , duvar örgüsü içinde 
birer atkı taşı dikkati çekmektedir. Dıştan 
kareye yakın yamuk bir plana sahip olan 
türbenin iç köşelerine birbirine geniş yüz
lü kemerlerle bağlanan " L" kesitti birer 
ayak yerleştirilmiştir. Bu ayak ve kemer
lerle taşınan kubbeye iki üçgen yüzeyden 
oluşan pandantitlerle geçilmiştir. Son ona
rımlardan birinde kemer içlerine betonar
me ayak, kemer ve gergi yapıldığı görül
mektedir. Gerek 1960'lı yıllarda gerçekleş

tirilen onarım sırasında tesbit edilen ge
rekse günümüze ulaşan izlerden türbe
nin bugünkü görünümünü iki aşamada al
dığı anlaşılmaktadır. İlk yapının, üzeri ah
şap düz tavanla örtülü kare planlı basit 
bir yapı olduğu, içeride " L" kesitti dört aya
ğa oturan baldaken kuruluşun ise ikinci 
aşamada inşa edildiği düşünülebilir. 

Yapıdaki süslemeler, baldaken kurulu
şun üzerine tuğla ile inşa edilmiş onaltı
gen bölümde ve bunun üzerindeki on altı 
dilimli kasnakta yer almaktadır. Tuğla ile 
inşa edilmiş bu bölümde tuğlaların deği
şik şekillerde yerleştirilmesiyle oluşturul

muş geometrik süslemeler yer almakta
dır. Bu süslemeler arasında Akşehir Sara
yı'nın yıkıntılarından toplandığı düşünülen 

çini plakaların da kullanıldığı görülmekte
dir. Üzerinde, "Ahmed b. Abdullah b. As
li'nin eseridir" anlamında yazının bulundu
ğu bilinen çini kitabe günümüzde mevcut 
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değildir. içeride kubbe göbeğine yerleşti
rilmiş yıldız ve altıgen çinilerden oluşan bir 
mozaik süsleme dikkati çekmektedir. Tür
benin geometrik ve bitkisel motitlerle süs
lü özgün ahşap kapı kanadı Akşehir Mü
zesi'nde saklanmaktadır. 

Türbenin içinde sonradan yapılmış üç 
sanduka vardır. Ahmed b. Mes'ud, Seyyid 
Mahmud b. Mes'ud (Seyyid Mahmud-ı Hay
rani) ve Seyyid Ali b. Muhammed b. Mah
mud'a ait orüinal sandukalar XX. yüzyılın 
başlarında çalınmış, ancak daha sonra ele 
geçirilerek İstanbul Türk ve İslam Eserle
ri Müzesi'nde korumaya alınmıştır. Birin
ci sandukada Ahmed b. Mes'ud'un 649'
da (ı 2 5 ı ) öldüğü ve sandukanın Neccar 
Rüstem b. Ham tarafından yapıldığı, ikin
ci sandukada Seyyid Mahmud b. Mes'ud'un 
66Tde (ı 269) öldüğü, üçüncü sandukada 
ise yalnızca sandukanın Seyyid Ali b. Mu
hammed b. Mahmud'a ait olduğu yazılıdır. 
Ahşaptan yapılmış sandukalar bitkisel mo
titler ve yazı örnekleriyle süslenmiştir. 

İlk türbe yapısı bir sebeple hasar gör
müş ve 812 (1409-10) yılında Konya'daki 
Mevlana Türbesi'nden (ı274) ilham alına
rak bugünkü şekilde inşa edilmiştir. Bu 
tarihteki yenilerneyi mimar ve çini ustası 
Ahmed b. Abdullah b. Asli yapmıştır. Süs
lemelerde ise Akşehir' deki Ulucami ( ı 2 ı 3). 
Güctük Minare Mescidi (624/1227) ve Taş
medrese (648/1250) minarelerindeki süs
lemelerin örnek alındığı açıkça görülmek
tedir. Türbenin çevresinde zaviye, hamam, 
mescid ve bir çeşmenin varlığından söz 
ediliyorsa da bunlardan yalnızca Ferruh Şah 
adıyla anılan mescid günümüze ulaşmıştır. 

Türbenin yanında yer aldığı bilinen hazire 
1930-1931 yıllarında çocuk bahçesi yapıl

mak üzere belediyece yok edilmiştir. Bura
dan sökülen bazı kıymetli mezar taşları 
Taşmedrese'nin avlusunda korunmaktadır. 


