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li ği yap tı. Ar dın dan bir sü re Dârü’lkü tü bi’lMıs riy ye’de ça lış tı, Maa rif Ba kan lı ğı’nda mü ter cim lik yap ma ya baş la dı. Da ha son ra Mı sır Yük sek Öğ re nim Ba kan lı ğı bün ye sinde ki Kül tür İş le ri Bö lü mü’ne ta yin edil di. Ardın dan “1000 ki tap” pro je si nin ba şı na geç ti ve çok sa yı da ki ta bın ba sıl ma sı nı sağla dı. Bu dö nem de Ba tı’da in sa nın kö ke ni ve psiko lo ji si hak kın da Dar win ve Fre ud’un ba şı nı çek ti ği ma ter ya list fi kir akım la rı nı ay rın tı lı bi çim de in ce le di, bun la rı eleş ti ren el-İn-
sân bey ne’l-mâddiy ye ve’l-İs lâm ad lı bir eser yaz dı. 1940’lı yıl la rın so nun da İhvânı Müs limîn ha re ke tiy le ta nış mak la bir lik te Sey yid Ku tub’un ak si ne teş kilâta gir me di. 1952 as kerî dar be si nin ar dın dan ve sonra sın da mey da na ge len ge liş meler bü tün Mı sır lı lar gi bi Ku tub kar deş ler için de bir dö nüm nok ta sı ol du. Mu hammed Ku tub bu dö ne min önem li şa hit le ri arasında dır. Cemal Ab dünnâsır ile Sey yid Kutub ara sında ba zan tar tış ma, ba zan da fi kir alış ve ri şi tar zın da ge çen ko nuşmalara mut ta li ol du, baş lan gıç ta müt te fik olan Hür Su bay lar ile İhvânı Müs limîn’in daha son ra na sıl fi kir ay rı lı ğı na düş tük le ri ni yakın dan gör dü.Ekim 1954’te Ce mal Ab dünnâsır’a kar şı gi ri şi len ba şa rı sız bir sui kast üze ri ne Seyyid Ku tub da hil pek çok İhvânı Müs limîn men su buy la bir lik te Mu ham med Ku tub da tu tuk lan dı. Ken di si son ra la rı Sey yid Kutub’un kar de şi ol du ğu için tu tuk lan dı ğı nı ifa de et miş tir. Ken di si bir kaç ay içe ri sin de ser best ka lır ken ağa be yi ha pis te kal dı. Bu olay lar onun fi kir ha ya tın da önem li de ğişik lik le re yol aç tı. Ken di ifa de si ne gö re o gü ne ka dar ha ya tın da ede bi yat ve şi ir önem li bir yer iş gal eder ken bun dan sonra İhvânı Müs limîn ha re ke ti ne ka tıl dı ve İs lâm kar şı tı fa ali yet ler le mü ca de le et meye ka rar ver di. Yak la şık on yıl lık bir sü re için de ona ya kın ki tap yaz dı; bu ki tap la rın bir ço ğu İhvânı Müs limîn men sup la rı nın el ki ta bı ha li ne gel di. Ha pis te bu lu nan Sey yid 

rin de du rul mak ta dır (Beyrut1994,Ttrc.
Vahdettinİnce,İslâmîHareket:İlkelerve
So run lar,İstanbul1996).
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26 Ni san 1919 ta ri hin de Asyût vilâye tine bağ lı Mûşâ kö yün de doğ du. Ba ba sı Kutub İbrâhim eşŞâzelî’dir, an ne si Fâtı ma Os man bir ulemâ ai le si ne men sup tur; ün  lü ilim ve fi kir ada mı Sey yid Ku tub’un küçük kar de şi dir. Mu ham med Ku tub, ha ya tı üze rin de en çok et ki bı ra kan ki şi ler den biri nin ağa be yi Sey yid Ku tub ol du ğu nu söyle miş tir. Ağa be yi ile Ka hi re’ye gi de rek ilk ve or ta öğ re ni mi ni bu ra da yap tı. 1940’ta Mı sır (Kahire) Üni ver si te si İn gi liz Fi lo lo ji si Bö lü mü’nden me zun ol du. 1941’ de Yüksek Öğ ret men Oku lu’ndan psi ko lo ji ve eğitim dip lo ma sı al dı. Öğrenci li ği sı ra sın da ede bi ya ta il gi duy du ve ağa be yi va sı ta sıyla baş ta Ab bas Mahmûd elAkkåd ol mak üze re bir çok ede bi yat çı ve dü şü nür le tanış tı, Fre ud ve Dar win gi bi Ba tı lı ya zar la rı oku du. Ken di si genç lik dö ne min de Fre ud hay ra nı ol du ğu nu, fa kat son ra la rı oku mala rı so nu cu bu hay ran lı ğı nın geç ti ği ni belir tir (İslâmDüşüncesindeSanat,s.56).Mu ham med Ku tub öğ re ni mi ni ta mamla dık tan son ra dört yıl İn gi liz ce öğ ret men

edilmiştir[IX,İstanbul19891992]). 2.
el-¥ıvâr fi’l-Æurßân. Di ya log ve ce del hakkın da ki eserde özel lik le müş rik ler ve münkir ler le, Ehli ki tap’la ya pı lan tar tış ma lar da ta raf la rın psi ko lo jik du ru mu ve uy ma la rı ge re ken esas lar üze rin de du rul muş, ko nu Kur’ânı Kerîm’de ki kıs sa lar dan ha re ket le iş len me ye ça lı şıl mış tır. Muh te lif ne şir le ri bu lu nan ese rin be şin ci bas kı sı Bey rut’ta ger çek leş ti ril miş tir (1417/1996). 3. Ki tâ-
bü’l-Cihâd. İs lâm da ve ti nin ma hi ye ti ve me to du nun, inanç hür ri ye ti nin, ci ha dın farzı kifâye ko nu mun da bir gö rev olu şunun, ci had la ve esir ler le il gi li hü küm le rin, gü ven ve ba rış ya nın da sa vaş la il gi li konu la rın âyet ve ha dis ler den ge niş öl çü de fay da la nı la rak iş len di ği bir eser dir (Bey
rut1416/1996). 4. el-¥ac ¼are ke tün ve 
£ibâ de tün ve siyâse (baskıyerivetarihi
yok). 5. Ki tâ bü’n-Nikâ¼. Ev li lik ve nikâh mev zu unun ge niş bi çim de ele alın dı ğı, âlim le rin dü şün ce le ri nin ve çe şit li tar tışma la rı nın yer al dı ğı or ta ha cim de bir eserdir (Beyrut1417/1996). 6. Teßem mülâtün 
İs lâmiy ye ¼av le’l-merße. Eser de ka dı nın ki şi li ği ve sos yal ha yat ta ki et kin li ği, özellik le Ba tı’ da yay gın la şan ka dı nın öz gürleş ti ril me si, eko no mik ve sos yal ha ya ta ka tı lıp ça lış ma sı, iki cins ara sın da ki güven ve sev gi, ev li lik iliş ki si nin bo yut la rı, çok ev li lik ve bo şan ma gi bi ko nu lar üze rin de du rul mak ta dır (Beyrut1413/1992,Ttrc.
Ali Ka ya, İslâmîAçıdanKadınSorunu,İs
tanbul2005). 7. el-£Alâ šå tü’l-İs lâmiy ye 
el-Mesî¼iy ye. Mu ham med Faz lul lah’tan baş ka ye di mü el li fin İs lâmi yet’in ve Hı ris tiyan lı ğın ta rih te ve gü nü müz de ki iliş ki le rine yer ve ri len, ge le cek te bu iliş ki le rin na sıl ola ca ğı ko nu sun da dü şün ce le rin or ta ya ko nul du ğu bir eser dir (Beyrut1994). 8. 
el-İs lâm ve man ¹ı šu’l-šuv ve. Gü ce daya na rak hak lı lık id dia eden dü şün ce ye karşı ya zı lan eser de asıl ola nın hak ve hak lı lık ol du ğu, kuv ve te da ya lı man tık la ha re ket edil me si nin doğ ru sa yıl ma ya ca ğı hu su su ahlâkî bir tarz da in ce len mek te dir (Bey rut 

1987). 9. Li’l-İnsân ve’l-¼a yât. İs lâm ve di ya log, me de ni yet ler mü ca de le si, İs lâm ve Ba tı, şid det, kök ten ci lik, hür ri yet, İslâm ve sa nat, ka dın, tıp, Kur’an ve hayat, imâmet, risâlet, aşk, sev gi, ka der ve kazâ gi bi ko nu la rın iş len di ği ese ri (Bey rut 

1418/1997) Ok tay Yıl maz İn san ve Ha yat 
İçin Ye ni Ufuk lar adıy la Türk çe’ye çe virmiş tir (İstanbul1998). 10. el-¥are ketü’l-
İs lâmiy ye hü mûm ve ša ²â yâ. Eser de İs lâm üm me ti nin de ğiş me si, if rat ve tef rit ara sın da ki İs lâmî de ği şim, İs lâm dev le ti, İs lâmcı lık ve mez hep çi lik, İs lâm dü şün cesin de azın lık ve ço ğun luk kav ram la rı üze
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Ku tub’a gö re ta rih sa de ce olay la rın ak tarıl ma sı de ğil ay nı za man da yo rum lan ma sı ve de ğer len di ril me si dir. Bu ba kım dan tarih her top lum gi bi İs lâm top lu mu için de önem li bir eği tim di na mi ği dir. Yo ru mu ve de ğer len dir me si ya pıl ma yan ta rih bir ga ye si ol ma yan kıs sa la rın derleme sin den iba ret tir. Ba tı lı lar’ın li be ral ve ma ter ya list ol mak üze re iki câhilî ta rih yo ru mu na sahip ol du ğu nu söy le yen Ku tub, iki si nin de ta ri hi maddî ola rak yo rum la dı ğı nı ifa de eder. Gü nü müz de müs lü man lar açı sından ta ri hin İs lâ mî yo ru mu nun ya pıl ma sı bir zo run lu luk tur. İs lâ mî ta rih yo ru mu nu di ğer iki sin den ayı ran en önem li nok ta in sa nın yer yü zün de Al lah’ın ha li fe si oldu ğu nu ka bul et me si dir. Bu yak la şım da top lum lar, maddî ve ilmî ba şa rı la rı na gö  re iler le mişge ri kal mış, si yasî ve as kerî ba şa rı la rı na gö re kuv vet liza yıf şek lin de ay rış tı rıl maz; sa de ce mü minkâfir ayı rımı ya pı lır (¥avle’ttefsîri’lİslâmîli’ttârîÅ, 
s.523). Mü min top lum la rın bu dün ya da güç lü ve hâkim du ru ma gel me si ge re kir; bu nun ilk şar tı ise Al lah’a hiç bir şe yi or tak koş ma mak, ihlâsla O’na yö nel mek ve sâlih amel iş le mek tir (a.g.e.,s.85124). An cak Mu ham med Ku tub’un ta rih an la yı şın da ba zı çe liş ki ler gö rül mek te dir. Me selâ bir ta raf tan müs lü man la rın din le rin de ve tarih le rin de Ba tı lı lar’da ki gi bi bir tah rif bulun ma dı ğı nı sa vu nur ken (İslâmİnancı, s. 

197vd.) di ğer ta raf tan ne re dey se bü tün İs lâm ta ri hi ni bir “in hi râf ta ri hi” şek lin de gör me eği li min de dir (Vâšı£unâelmu£â½ır, 
s.105vd.;Helna¼nümüslimûn,s.101
vd.). Böy le ce Mu ham med Ab duh’tan be ri he men bü tün mo der nist ve Se lefî dü şünür le rin içi ne düş tü ğü çık ma za Ku tub da düş müş tür. Ku tub, Emevîler’le baş lat tı ğı bu in hirâf hat tı na En dü lüs Emevîle ri ve Ab bâ sî ler’ le bir lik te Os man lı dö ne mi ni de ka tar. Ona gö re Türk ler fü tu hat ba kı mından sahâbe ve tâbiînin de va mı ni te li ğin de ba şa rı la ra ulaş mış, İs tan bul’u fet het miş, müs lü man la rın bir li ği ni sağ la yıp on la rı Haç lı se fer le rin den ko ru muş lar sa da inhi raf hat tı na düş mek ten kur tu la ma mışlar dır. Ku tub’un Os man lı’da ki eya let siste mi ni, can lı ta sav vufî ha ya tı ve ic ti ha dın tı kan ma sı me se le si ni kla sik or yan ta list söy lem le rin et ki sin de ka la rak eleş tir di ği gö rü lür (bk.a.g.e.,s.141148).Ta sav vu fu sa hih İs lâm’dan sap ma di  ye ni te le yen Mu ham med Ku tub’a gö re as lın da ta sav vuf, Abbâsîler dö ne min de top lum da or ta ya çı kan yoz laş ma ya kar şı o gü nün te miz in san la rı nın tep ki le ri ni göster mek ve sap ma lar dan ko run mak için baş vur duk la rı bir yol dur. Fa kat son ra la

coğ raf ya sın da bı rak tı ğı et ki ye kar şı tep ki üze ri ne kur muş tur. He men bü tün eserle rin de Ba tı lı fi kir le re kar şı sem pa ti duydu ğu nu, si yasî ya pı la rı nı dı şa rı dan ge len sis tem ler üze ri ne kur du ğu nu dü şün dü ğü müs lü man la rın eleş ti ri si gö rü lür. Bu nun dı şın da İs lâm inanç esas la rı nın ye ni den yo rum lan ma sı, Kur’an’ın an la şıl ma sı, tarih me to do lo ji si, sa nat, psi ko lo ji ve eğitim gi bi pek çok alan da eser ler ka le me al mış tır.Mu ham med Ku tub, İs lâm’ı “ilâhî bir hayat dü ze ni ve prog ra mı” ola rak ele alır; bu nun dı şın da ki her sis te mi “tâg†tî” di ye ni te ler. Bu ko nu da ki fi kir le ri ni ilk eser lerin den Câhi liy ye tü šar ni’l-£ışrîn’de etraf lı ca ele alır. Ona gö re Câhi li ye, sa de ce İs lâm ön ce si Ara bis tan hal kıy la il gi li ol mayıp bü tün za man lar da câhilî top lum lar orta ya çı kar; bun la rın or tak özel li ği Al lah’a kul luk tan uzak laş mak tır. Akîde ve şe ri at ay rıl maz bir bü tün olup ay nı kay nak tan ge len tek bir amaç ta bir le şen iki yön lü bir ha ki kat tir (Câhiliyyetü’lšarni’l£ışrîn, s. 

4246). Câhi li ye’nin hem bü tün de vir ler de or tak olan özel lik le ri hem de her dö ne me mah sus fark lı gö rün tü le ri var dır. Ona gö re in san lı ğı Al lah’tan uzak laş tı ran ve kö tü lükle re ara cı ya pı lan bi lim seltek no lo jik iler leme; sos yo lo ji, psi ko lo ji, eko no mi gi bi be şerî ilim ler de ge liş ti ri len ye ni te ori ler; bi lim lerde ki ge liş me ler ne ti ce sin de in sa noğ lu nun ya ra tı cı kar şı sın da kib re ka pı lıp tan rı lık tas la ma sı; mo dern iler le mekal kın ma zihni ye ti ve ka dı nın hür ri ye ti ne da ir fi kir ler çağ daş câhi li ye nin baş lı ca sap kın lık la rı dır. Bu ye ni câhi li ye de en bü yük fit ne ilim den ve maddî kuv vet ten kaynaklanmak ta dır 
(a.g.e.,s.4649,52vd.).

Mefâhim yen be³¢ en tü½a¼¼a¼ ad lı ese rin de gü nü müz müs lü man la rı nın inanç ve ya şan tı la rı nı eleş ti ren Ku tub iti kad ve iba det ayı rı mı na şid det le kar şı çı kar. Ona gö re ke li mei tev hid iti kad tevhi di, iba det tev hi di ve hâki mi yet tev hi din den olu şur; kı sa ca inanç iba det ve hu kuk alan la rı nı kap sar (a.g.e.,s.170). Mu ham med Ku tub ay rı ca mo dern in sa nın za ma nı bir bi riy le iliş ki si ol ma yan ça lış ma, iba det ve din lenme vak ti ola rak üçe ayır ma sı nı eleş ti rir. Zi ra ala nı ve ko nu su de ğiş se de in sa nın fa ali yet le ri nin hep si iba det kap sa mı na girer (a.g.e.,s.202vd.). Ku tub câhi li ye nin üç te mel un su ru nun “iti kad şir ki, iba det şir ki, it tibâ şir ki” (Allah’ınhükümleriyeri
nebeşerîkanunlarauyma,başkayasama
faaliyetindebulunma) ol du ğu nu söy ler. Bu ba kım dan de mok ra si da hil İs lâm’a ters dü şen bü tün si yasî sis tem ler câ hi lî dir (el-
£Almâniyyûnve’lİslâm, s. 65 vd.).

Ku tub’un göz den ge çi re rek ye ni den ka leme al ma ya baş la dı ğı Fî æılâli’l-Æurßân ad lı tef si ri nin müs ved de le ri ni ya yı ne vi sahi bi Hâc Veh be ile bir lik te neş re ha zır la dı. On beş yı la mahkûm olan Sey yid Ku tub, Irak Dev let Baş ka nı Ab düs selâm Ârif’in gi ri şi miy le Ma yıs 1964’te ser best bı ra kıl dı. Mu ham med Ku tub 30 Tem muz 1965’te bu de fa Tan zim 1965 ad lı giz li bir ör güt kur du ğu suç la ma sıy la tev kif edil di; ar dından Sey yid Ku tub, kız kar deş le ri ve yeğen le ri tu tuk lan dı. Uzun sü ren yar gı la ma so nu cun da Sey yid Ku tub üç ar ka da şıy la bir lik te idam ce za sı na mahkûm edil di ve ce za sı 29 Ağus tos 1966’da in faz edil di. Mu ham med Ku tub ise 1971’e ka dar hapis te kal dı (Kutubailesihakkındabilgiiçin
bk.CâbirRızk,s.140vd.). Mu ham med Kutub, da ha son ra ken di si nin ve ağa be yi nin tu tuk lan ma sı nın asıl se be bi nin Câ hi liy-

ye tü’l-šar ni’l-£ışrîn ve Me£âlim fi’¹-¹arîš ad lı eser le ri nin Ba tı’da ra di kal bu lu na rak eleş ti ril me si ol du ğu nu be lir tip bu nun da ar ka sın da is tih ba rat ör güt le rinin bu lu nabi le ce ği ni ifa de et miş tir (a.g.e., s. 36).En ver Se dat’ın ser best bı rak tı ğı İhvânı Müs limîn men sup la rıy la be ra ber Mu hammed Ku tub da 17 Ekim 1971’de ha pis ten çık tık tan son ra Su udi Ara bis tan’a git ti. Mek ke’de Kral Ab dü lazîz Üni ver si te si Şeri at Fa kül te si’nde ders ver me ye baş la dı. 1973’te ev len di. Ha ya tı nın bun dan sonra ki dö ne mi ni öğ re tim ve eser te li fiy le ge çir di. 1960’la rın ba şın da ka le me al dı ğı Men he-
cü’t-ter biy ye ti’l-İs lâ miy ye ad lı ese rinden do la yı 1988’de Ulus la ra ra sı Kral Fay sal İs lâ mî Araş tır ma lar ödü lü ne lâyık gö rül dü. Baş ta Arap ül ke le ri ol mak üze re Do ğu’da ve Ba tı’da bir çok ilmî top lan tı ya ka tıl dı, çe şit li üni ver si te ler de mi sa fir ho ca ola rak ders ver di. Su udi Ara bis tan’da gün cel siya set ten uzak kal mak la bir lik te Ba tı lı ba zı ya zar lar ca 1970’li yıl lar da Vehhâbîlik ile İhvânı Müs limîn ide olo ji si nin bir leş me si so nu cu or ta ya çı kan Sahvî ha re ke tin ideolo jik mi ma rı ola rak gös te ril di ve “Sah ve şey hi” di ye anıl dı (Lac ro ix, Awakening
Is lam, s. 52, 53; Zemenü’½½a¼ve, s. 76). 1996’ da üni ver si te de ki gö re vi so na erince ka lan ha ya tı nı ki tap la rı nı yaz mak la ge çir di. 4 Ni san 2014’te Cid de’de te da vi gör dü ğü has ta ha ne de ve fat et ti. Mes cidi Harâm’da bü yük bir ka la ba lı ğın ka tı lı mıy la kı lı nan ce na ze na ma zı nın ar dın dan Cen netü’lmu allâ’da def ne dil di.

Görüşleri. Mu ham med Ku tub Ebü’lA‘lâ elMevdûdî, Ebü’lHa san enNedvî ve Sey yid Ku tub’un ide olo ji le ri ni de vam et tirmiş, fi kir le ri ni bü yük öl çü de Ba tı sömürge ci li ği ne ve bu sö mür ge sis te mi nin İs lâm 
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tanbul1987); Men he cü’l-fen ni’l-İs lâ mî 
(BeyrutKahire1973;trc.AkifNuri,İslam
DüşüncesindeSan’at,İstanbul1979;ter
cümeninbaşında,MuhammedKutub’un
1974yılıTemmuzayındaLondra’yıziya
retisırasındael-øu ra bâdergisineverdiği,
kendisiveağabeyiSeyyidKutub’unhayatı
vedüşüncelerinedairönemlibilgileriçe
renbirmülâkatyeralmaktadır[s.516]); 
e¦-¡ešåfe tü’l-İs lâ miy ye: el-Müs tevâ 
er-râbi£ (Mekke1396;Câmiatü’lMelikAb
dülazîzÜniversitesiiçinderskitabıolarak
yazılmıştır); Vâšı£una’l-mu£â½ır (Ka hi re 

1977;Cidde1986;trc.SalihUçan,Çağdaş
Konumumuz,İstanbul1987;SalihUçan–
Vahdettin İnce, İstanbul2013); Key fe 

nešraßü’l-Æurßân (Küveyt1978;trc.Bekir
Karlığa,Kur’ân’ıNasılOkuyalım,İstan
bul1983); Di râ sât Æurßâniy ye (Ka hi re 

1982;trc.AkifNuri,Kur’anAraştırmala
rıI:MekkîAyetler,İstanbul1981;Meh
metÜn,Kur’ânAraştırmalarıII:Medenî
Ayet ler,İstanbul1984); Me ×â hîb fik riy-
ye mu£â½ıra: ed-Dî muš râ ¹iy ye, eş-şu-
yû£iy ye, el-£al mâ niy ye, el-£aš la niy ye, 
el-šav miy ye ve’l-va ¹a niy ye, el-in sâ niy-
ye, el-il hâd (BeyrutKahire1403/1983;trc.
M.BeşirEryarsoy,ÇağdaşFikirAkımları, 
IIII,İstanbul1989); Me fâ him yen be³¢ 
en tü½a¼¼ah (KahireBeyrut1987;trc.
NurettinYıldız,DüzeltilmesiGerekenKav
ram lar,İstanbul1988); ¥av le’t-tefsîri’l-
İs lâ mî li’t-târîÅ (Cidde1408/1989;trc.Ta
lipÖzdeş,İslâmîAçıdanTariheBakışımız, 
İstanbul2007;M.BeşirEryarsoy,İslâmî
TarihYorumu,İstanbul2013); e½-Øa¼ ve-
tü’l-İs lâ miy ye (Kahire1411/1990); ¥av  

le ta¹bîšı’ş-şerî£a (Kahire1991); Rußye 
İs lâ miy ye li-a¼vâli’l-£âle mi’l-mu£â ½ır 
(Riyad1411/1991;trc.M.BeşirEryarsoy,
ÇağdaşDünyayaİslâmîBakış,İstanbul
2013); Key fe nek tüb et-târîÅa’l-İs lâ-
mî (BeyrutKahire1412/1992); Lâ ilâhe 

il lallåh: £Aš¢de ve şe rî£a ve min hâ cü 
¼a yât (Riyad1413;Kahire1993;trc.Sü
ley man Al tay, Akide,ŞeriatveHayatYolu:
Lâİlâheİllallah,İstanbul1994;M.Lütfi
Özbey,KelimeiTevhid:Lâİlâheİllallah:
İnanç,ŞeriatveHayatMetodları,Erzurum
1996;İshakDoğan,Lâİlâheİllallah,İstan
bul2011); He lumme naÅ ruc min ¾u lü-
mâ ti’t-Tîh (Riyad1414/1993;trc.M.Beşir
Eryarsoy,Tih’tenÇıkış,İstanbul2000); el-

£Al mâ niy yûn ve’l-İs lâm (BeyrutKahire
1414/1994;trc.M.BeşirEryarsoy,Batıcı
Söylemlerveİslâm,İstanbul2000); Dürûs 
fî mih ne ti’l-Bos na ve’l-Her sek (Ka hi re 

1994;trc.HüseyinAras,BosnaHersekKat
liamı,baskıyerivetarihiyok); Rešåßizü’l-

îmân (Riyad1417;Kahire1422/2001;iman

Eserleri. Mu ham med Ku tub, İs lâm düşün ce si nin çe şit li yön le riy le il gi li çok sa yı da ki tap ka le me al mış, dün ya nın pek çok yerin de kon fe rans lar ver miş tir. Eser le ri çeşit li dil le re çev ril miş ve çok sa yı da bas kı sı ya pıl mış tır. Mu ham med Ku tub’un adı na açı lan in ter net si te le rin de ba zı eser le ri nin me tin le ri, ses li ve gö rün tü lü kon fe rans ları, ha zır lat tı ğı tez le rin lis te le ri ve ril mekte dir (http://mqutb.wordpress.com/cate
gory/uncategorized/,erişim:30.04.2015;
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.
php?page=lecview&sid=216, erişim:
30.04.2015). Baş lı ca eser le ri şun lar dır: 
el-İn sân bey ne’l-mâddiy ye ve’l-İs lâm 
(Kahire1950;trc.KemalSandıkçı–M.
Akif Aydın, İslâm ve Materyalizme Gö 
reİnsan,İstanbul1972); Şü bühât ¼av-
le’l-İs lâm (Kahire 1954; trc.AliÖzek,
İslam’ınEtrafındakiŞüpheler, İstanbul
1965;İng.trc.Islam:Themisunderstood
re li gi on,Kuwait1964); Æa be sât mi ne’r-
Resûl (Kahire1959;trc.AkifNuri–Kemal
Sandıkçı–MehmetSüslü,Pey gam ber den 
İktibaslar,İstanbul1972;M.BeşirEryar
soy, Peygamber’denParıltılar, İstanbul
2007); Ma£re ke tü’t-te šå lîd (Kahire1959;
trc.ErolAyyıldız,TaklitlerinÇarpışması, 
İstanbul1967,1971;AhmetAğırakça,Ge-
leneklerÇatışması,İstanbul1985); Hel 
na¼nü müs li mûn? (Kahire 1959; trc.
MustafaMutlu,BizMüslümanmıyız?, 
Ankara1970;SüleymanGüzel,İstanbul
1992); Men he cü’t-ter bi ye ti’l-İs lâ miy ye 
(III,Kahire1960). Ese rin I. cil di na zarî, II. cil di tat bikî ala na ay rıl mış tır. İlk cilt Ali Özek ta ra fın dan İs lâm Ter bi ye Me to-
du ve Ah lak Sis te mi (İstanbul1975), ilk cil din bi rin ci bö lü mü Dur muş Ali Ka ya pınar ta ra fın dan İs lam’da Eği tim Me to du 
(İstanbul,ts.) baş lı ğıy la Türk çe’ye çev rilmiş tir; Fi’n-Nefs ve’l-müc te ma£ (Kahi
re1962;trc.MehmetSüslü,İslam’daFert
ve Ce mi yet,İstanbul1979); et-Te¹av vur 
ve’s-sebât fi’l-¼ayâti’l-be şe riy ye (Ka
hire1963;trc.SalihUçan,Tekâmülmü
Soysuzlaşmamı?,III,İstanbul19711972;
BeşirEryarsoy,EvrimveDeğişmezlik,İs
tanbul2013); Câhi liy ye tü’l-šar ni’l-£işrîn 
(Kahire1384/1964;trc.M.HasanBeşer,
YirminciAsrınCahiliyyeti,Ankara1967;
AliYakupCenkçiler–OsmanÖztürk,Yir
minciAsrınCahiliyeti,İstanbul1967;Ah
metAğırakça,YirminciAsrınCahiliyyeti, 
İstanbul2007;Far.trc.CâhiliyetiÆarni
Bîs tum,Tahran1346hş./1967); Di râ sât 
fi’n-nef si’l-insâniy ye (Kahire1966;Bey
rut1974;trc.AkifNuri,İslâm’aGöreİnsan
Psikolojisi,III,İstanbul1974;BekirKar
lığa,İnsanPsikolojisiÜzerineEtütler,İs

rı ta sav vuf ya hu di, hı ris ti yan, Mecûsî ve Hin du kay nak lı dü şün ce le rin te si riy le İslâm’ın as lın dan uzak la şan bir eği lim ha li ne dö nüş müş tür. Ta sav vuf ta yer alan ne fis ter bi ye si ve sü rek li âhi re ti göz önün de bulun dur ma gi bi un sur lar İs lâm’a uy gun olmak la bir lik te dün ya ha ya tı nın ta ma men ter ke dil me si İs lâ mî de ğil dir. Bu ba kım dan Ku tub, ta sav vu fun as lın da ger çek ha yatla yüz leş mek ve onun la mü ca de le et mek ye ri ne özel bir âle me ka çış ça ba sı ol duğu nu, mu ta sav vıf la rın ci had, kazâka der, te vek kül gi bi İs lâm’ın te mel kav ram la rı nı yan lış yo rum la dık la rı nı ile ri sü rer (a.g.e., 
s.129,132vd.). Bü tün bu eleş ti ri le ri nin ya nı sı ra Ku tub, ta sav vuf ta ri hin de ge rek şeyh ge rek se mü rid ola rak İs lâm’a uy gun ha re ket eden şah si yet ler bu lun du ğu nu, fa kat bun la rın çok kü çük bir azın lı ğı oluştur du ğu nu ifa de eder (a.g.e.,s.139).

Tesiri. Mu ham med Ku tub, ör nek al dı ğı dü şü nür ler gi bi Ba tı lı eği tim gör müş ne sille re İs lâm’ı an lat ma yı ken di si ne amaç edinmiş, bu çer çe ve de seç ti ği üslûp da kla sik ilmî ge le nek ten ol duk ça fark lı bir gö rü nüm ar zet miş tir. Marx ve Fre ud gi bi ma ter yaliz min ön cü dü şü nür le ri ni, ka pi ta lizm ve sos ya lizm gi bi mo dern ide oloji le ri eleş ti rip İs lâ mî dün ya gö rü şünden ha re ket le bunla ra al ter na tif fi kir ler geliş tir me ye ça lışma sı Ba tı lı ide olo ji ler den hoş nut ol ma yan genç ne sil ler üze rin de et ki li ol muş tur. Bu ta vır, ge nel ola rak İs lâm me de ni ye ti nin biri ki mi ni ih mal et ti ği için ta rihî de rin lik ten yok sun ol ma sı na rağ men Arap dün ya sın da ve Tür ki ye’de eser le rin den ya pı lan ter cüme le rin çoklu ğu nun işa ret et ti ği gi bi reak si yo ner bir İs lâ mî bi lin cin oluş ma sın da dik ka te de ğer kat kı lar sağ la mış tır. Son ya rım asır da İs lâm dün ya sın da pek çok gru bun or ta ya çık ma sın da en et ki li şa hısla rın ba şın da Sey yid Ku tub ve Mu ham med Ku tub gel mek te dir. On la rın bâtıl gör dükle ri ge le ne ğe ve yer le şik inanç la ra kar şı gi riş tik le ri mü ca de le hem Mı sır’da hem di ğer İs lâm ül ke le rin de et ki si ni gös ter miştir. Özel lik le 1970’li yıl lar da Tür ki ye’de dinî eser sa yı sı nın az ol ma sı Ku tub kar deş le rin eser le ri nin Türk çe’ye ter cü me edil me si ni da ha da önem li kıl mış tır. Bil has sa Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde ki 11 Ey lül ha di sele rin den son ra Mu ham med Ku tub, Ba tı lı ya zar la rın eleş ti ri ok la rı na he def ol muş tur. Bu ya zı lar da Mu ham med Ku tub, ba zı radi kal ör güt le rin yö ne ti ci le ri nin 1970’ler de ho ca sı ol du ğu ve on la rı ra di ka liz me sü rükle di ği ge rek çe siy le eleş ti ril miş tir (Coll,s.
85,155). Bun lar dan et ki le nen ba zı Arap ya zar lar da onu ra di kal (mutatarrıf) ta le beler ye tiş tir mek le it ham et miş tir.
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oluş tu ra ca ğı nı dü şü nen Mu ham med Ma‘sûm, Sir hind’den Del hi’ye gi de rek cezanın in fa zı için ça lış tı ve in faz dan sonra Sir hind’e dön dü. Dârâ Şükûh, İslâm ile Hin du izm’in öğ re ti le ri ni kar şı laş tı ran 
Mec ma£u’l-ba¼reyn ad lı bir eser yazdı, Hint kla si ği Upa ni şad lar’ın ba zı bölümlerini Sans krit çe’den Sırr-ı Ek ber adıy la Farsça’ ya ter cü me et ti. Onun Hindu lar’la ya kın iliş ki le ri nin Ek ber Şah dö ne min de gö rül dü ğü gi bi ye ni bir “Dîni İlâhî” proje si ne dö nü şe bi le ce ğin den endi şe eden Mu ham med Ma‘sûm, Şah Cihan’dan son ra tah ta Dârâ Şü kûh’un de ğil İslâmi yet’e sı kı ca bağ lı olan Ev rengzîb’in geç me si ni is ti yor du.Şah Ci han’ın cid di bir has ta lı ğa ya kala nıp dört oğ lu ara sın da taht kav ga sı nın baş la dı ğı 1067 (1657) yı lın da Mu ham med Ma‘sûm ba zı ya kın la rı ve mü rid le riy le birlik te hac için yo la çık tı. Hin dis tan’da ki Sûret Li ma nı’ndan ge miy le Hi caz’a git ti. 1068 (1658) yı lı nı Mek ke ve Me di ne’de ge çir di. Taht kav ga sı nı Ev rengzîb’in kazan ma sı üze ri ne muh te me len 1069’da 
(1659) Hin dis tan’a dön dü ve Ev rengzîb tara fın dan ken di si ne 300 eş refî al tın ve ril di. Hac sı ra sın da oğ lu Mu ham med Ubey dullah’ın ba ba sı nın soh bet le rin den der le di ği 
Yevâš¢tü’l-¥are meyn ad lı eser, Hin distan’da Arap ça bil me yen mü rid le rin ta le bi üze ri ne Mu ham med Şâkir b. Bed red din 

Ab dul lah elKah tâ nî, “Hel na¼ nü müs li mûn”, 
er-Ri yâŠ, 04.10.2004, http://www.alriyadh.
com/13094(30.04.2015); Mu ham med b. Ab düllatîf Âl eşŞeyh, “e½-Øa¼viy ye ve’½-½a¼viyyûn”, 
er-RiyâŠ, sy.13875,20Haziran2006,http://
www.alriyadh.com/164760 (30.04.2015); Muham med Ku tub, “Ke li metü’l-Üs tâ× Mu¼am med 
Æu¹ub İb râhîm ¥asan Şâ ×e lî”,http://kfip.org/
wp-content/uploads/2013/09/1988-1408H-
Mohammad-Kotb-Shathly-English-by-Suhail.
pdf(27.04.2015).
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Hindistanlý
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11 Şev val 1007’de (7Mayıs1599) Hindis tan’ın Sir hind şeh ri ci va rın da dün ya ya gel di. İmâmı Rabbânî Ah med Sir hindî’nin üçün cü oğ lu dur. Kü çük yaş ta ba ba sı, ağabe yi Mu ham med Sâdık ve ba ba sı nın ha life le rin den Mu ham med Tâhir Lâhûrî’den dinî ilim le ri tah si le baş la dı. Kı sa sü re de Kur’an’ı ez ber le di ği, on bir ya şın da ba bası na in ti sap et ti ği, on al tı ya şın da tah si li ni ta mam la yıp ders okut ma ya baş la dı ğı ri vayet edi lir. Bu dö nem de Ana do lu’dan Hindis tan’a ge le rek ba ba sı na mü rid olan Sa fer Ah med Rûmî’nin kı zıy la ev len di. 1028’de 
(1619) Bâbür lü Hü küm da rı Cihan gîr ta rafın dan ba ba sı hap se dil diğin de yir mi yaş ların da bir genç olan Mu ham med Ma‘sûm ba ba sıy la mü na se be ti ni mektup la şa rak sür dür dü. 1032 (1623) yı lın da İmâmı Rab bâ nî ken di sin den son ra ir şad ma kamına Mu ham med Ma‘sûm’un geçe ce ği ni bir mek tup la oğul la rı na bil dir di. 1034’te 
(1624) ba ba sı, 1050’de (164041) annes i vefa t et ti. 1051 (1641-42) yılında babasının müs ved de ha lin de kal mış ba zı notla rı nı top la ya rak Mükâşefât-ı øaybiy ye adıy la ki tap ha li ne ge tirdi. 1063’te (1653) çe şit li ki şi le re yaz dı ğı mek tup la rın der lenmesiyle Mek tû bât-ı Ma£½ûmiyye’nin I. cil di orta ya çık tı.1065 (1655) yı lın da Sâmâne şeh ri ida reci le rin den Tâc Mahmûd, İslâm’a ha ka ret edin ce tep kiy le kar şı lan dı ve ce za lan dı rıldı. Yö ne ti mi ba ba sı Şah Ci han’ın elin den al ma ya ça lı şan Bâbür lü Şeh za de si Dârâ Şükûh ar ka da şı Tâc Mahmûd’u ce za dan kur tar mak is ti yor du. Tâc Mahmûd’un ce za sız kal ma sı nın top lum da kö tü örnek 

konularınınelealındığıeser,Muhammed
Kutub’unSuudiArabistan’dakiliseleriçin
hazırladığıderskitaplarınıngeliştirilmiş
haliolupNurettinYıldıztarafındanyapı
lantercümesiikifarklıbaşlıkaltındaneş
redilmiştir[Tevhid,İstanbul1987;İslam
İnancı,2.bs.,İstanbul2005]); ¥av le’t-
teß½îl İs lâ mî li’l-£ulûmi’l-ic timâ£iy ye 
(Kahire1998;trc.M.BeşirEryarsoy,Sos-
yalBilimlerinİslâmîTemelleri,İstanbul
2013); Æa Šıy ye tü’t-tenvîr fi’l-£âle mi’l-
İs lâ mî (Kahire1420/1999;trc.M.Beşir
Eryarsoy,İslâmDünyasındaAydınlanma
So ru nu,İstanbul2011); el-Müs teş riš†n 
ve’l-İs lâm (Kahire1999;trc.M.BeşirEr
yar soy, Oryantalistlerveİslâm,İstanbul
2014); el-Müs limûn ve’l-£av le me (Kahi
re1421/2000;trc.M.BeşirEryarsoy,Küre
selleşmeveMüslümanlar,İstanbul2013); 
Key fe ned£u’n-nâs (Kahire2000;trc.M.
BeşirEryarsoy,NasılDavetEdelim?,İs
tanbul2007); Lâ yeßtûne bi-mi¦lih (Ka
hire2002;trc.M.BeşirEryarsoy,Ben ze ri ni 
Getiremezler:Kur’anBenzeriGetirilemez
Mucizedir,İstanbul2007); Min šaŠâya’l-
fik ri’l-İs lâmiy yi’l-mu£â½ır (Kahire2003);
Mu ³å le tât (Kahire2006;trc.M.BeşirEr
yar soy, Tartışmalar,İstanbul2013); Hâ×â 
hü ve’l-İs lâm (Kahire2008;trc.M.Beşir
Eryarsoy,İslamBudur,İstanbul2013).
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