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11 Şevval 1007’de (7Mayıs1599) Hin
distan’ın Sirhind şehri civarında dünyaya
geldi. İmâmı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin
üçüncü oğludur. Küçük yaşta babası, ağa
beyi Muhammed Sâdık ve babasının hali
felerinden Muhammed Tâhir Lâhûrî’den
dinî ilimleri tahsile başladı. Kısa sürede
Kur’an’ı ezberlediği, on bir yaşında baba
sına intisap ettiği, on altı yaşında tahsilini
tamamlayıp ders okutmaya başladığı riva
yet edilir. Bu dönemde Anadolu’dan Hin
distan’a gelerek babasına mürid olan Safer
Ahmed Rûmî’nin kızıyla evlendi. 1028’de
(1619) Bâbürlü Hükümdarı Cihangîr tara
fından babası hapsedildiğinde yirmi yaşla
rında bir genç olan Muhammed Ma‘sûm
babasıyla münasebetini mektuplaşarak
sürdürdü. 1032 (1623) yılında İmâmı
Rabbânî kendisinden sonra irşad makamı
na Muhammed Ma‘sûm’un geçeceğini
bir mektupla oğullarına bildirdi. 1034’te
(1624) babası, 1050’de (164041) annesi
vefat etti. 1051 (1641-42) yılında baba
sının müsvedde halinde kalmış bazı not
larını toplayarak Mükâşefât-ı øaybiyye
adıyla kitap haline getirdi. 1063’te (1653)
çeşitli kişilere yazdığı mektupların derlen
mesiyle Mektûbât-ı Ma£½ûmiyye’nin I.
cildi ortaya çıktı.
1065 (1655) yılında Sâmâne şehri idare
cilerinden Tâc Mahmûd, İslâm’a hakaret
edince tepkiyle karşılandı ve cezalandırıl
dı. Yönetimi babası Şah Cihan’ın elinden
almaya çalışan Bâbürlü Şehzadesi Dârâ
Şükûh arkadaşı Tâc Mahmûd’u cezadan
kurtarmak istiyordu. Tâc Mahmûd’un
cezasız kalmasının toplumda kötü örnek

oluşturacağını düşünen Muhammed Ma‘
sûm, Sirhind’den Delhi’ye giderek ceza
nın infazı için çalıştı ve infazdan sonra
Sirhind’e döndü. Dârâ Şükûh, İslâm ile
Hinduizm’in öğretilerini karşılaştıran
Mecma£u’l-ba¼reyn adlı bir eser yaz
dı, Hint klasiği Upanişadlar’ın bazı bö
lümlerini Sanskritçe’den Sırr-ı Ekber
adıyla Farsça’ya tercüme etti. Onun
Hindular’la yakın ilişkilerinin Ekber Şah
döneminde görüldüğü gibi yeni bir “Dîni
İlâhî” projesine dönüşebileceğinden en
dişe eden Muhammed Ma‘sûm, Şah Ci
han’dan sonra tahta Dârâ Şükûh’un değil
İslâmiyet’e sıkıca bağlı olan Evrengzîb’in
geçmesini istiyordu.
Şah Cihan’ın ciddi bir hastalığa yaka
lanıp dört oğlu arasında taht kavgasının
başladığı 1067 (1657) yılında Muhammed
Ma‘sûm bazı yakınları ve müridleriyle bir
likte hac için yola çıktı. Hindistan’daki
Sûret Limanı’ndan gemiyle Hicaz’a gitti.
1068 (1658) yılını Mekke ve Medine’de
geçirdi. Taht kavgasını Evrengzîb’in ka
zanması üzerine muhtemelen 1069’da
(1659) Hindistan’a döndü ve Evrengzîb ta
rafından kendisine 300 eşrefî altın verildi.
Hac sırasında oğlu Muhammed Ubeydul
lah’ın babasının sohbetlerinden derlediği
Yevâš¢tü’l-¥aremeyn adlı eser, Hindis
tan’da Arapça bilmeyen müridlerin talebi
üzerine Muhammed Şâkir b. Bedreddin

Muhammed Ma‘sûm Sirhindî’nin Sirhind’deki türbesiyle
içindeki sandukası

Sirhindî tarafından 1071’de (1661) ¥asenâtü’l-¥aremeyn adıyla Farsça’ya çevril
di. Bu dönemde Evrengzîb de onun mü
ridleri arasına katıldı. Evrengzîb’in mânevî
eğitimini oğlu Seyfeddin Sirhindî’ye havale
etti. Bu amaçla onu muhtemelen 1076’da
(166566) başşehir Delhi’ye gönderdi.
1072’de (1662) bazı mektupları derlenip
Mektûbât-ı Ma£½ûmiyye’nin II. cildi, er
tesi yıl da III. cildi oluşturuldu. “Urvetü’l
vüskå” ve “Kayyûmi Sânî” lakaplarıyla anı
lan Hâce Muhammed Ma‘sûm 9 Rebîülev
vel 1079’da (17Ağustos1668) Sirhind’de
vefat etti. Babasının kabrine 100 m. kadar
mesafede aynı bahçe içinde defnedildi. Sir
hind’deki dergâhta yerine oğlu Seyfeddin
Sirhindî geçti. Halifelerinden Muhammed
Hanîf Kâbilî Afganistan’da, Murad Buhârî
İstanbul ve Şam’da, Habîbullah Buhârî Or
ta Asya’da, A. Yekdesti Cüryânî Mekke’de
irşad faaliyetini sürdürerek Nakşibendîli
ğin Müceddidiyye kolunu farklı coğraf
yalarda yaymışlardır. Çok sayıda halifesi
olan Muhammed Ma‘sûm mektuplarında
babası İmâmı Rabbânî’nin bazı görüşle
rini açıklamış ve onun tasavvuf anlayışını
devam ettirmiştir.

Eserleri.1. Mektûbât-ı Ma£½ûmiyye.
Muhammed Ma‘sûm’un çeşitli kişilere
yazdığı mektuplar müridleri tarafından
üç cilt halinde derlenmiştir (Kanpûr1304;
nşr.EsrârMuhammedHan,Karaçi1396/
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“Vesîletü’ssa£âde” şeklinde tarih düşür
müş (1072/1662) ve bu cilt bu adla da neş
redilmiştir (Ludhyâne1324). Eseri Müsta
kimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi Türk
çe’ye (İstanbul1277,1978), Seyyid Zevvâr
Hüseyin Şah Urduca’ya çevirmiştir (Karaçi
1986). 2. ¥asenâtü’l-¥aremeyn. Mekke
ve Medine’de yaşadığı mânevî halleri an
lattığı eseri oğlu Muhammed Ubeydullah
Arapça olarak kaleme almış, Muhammed
Şâkir Sirhindî Farsça’ya tercüme etmiştir
(nşr.M.İkbâlMüceddidî,Lahor1981). Bu
eseri de Müstakimzâde Süleyman Sâded
din Efendi Türkçe’ye çevirmiştir (Süley
maniyeKtp.,HacıMahmudEfendi,nr.
2848,vr.1b27b). Eserin A. Fârûk Meyân
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lere dair Farsça bir eserdir. Muhammed
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da tuttuğu notları halifesi Muhammed
Âşûr Buhârî, Risâle der E×kâr-ı Yevmî
ve Leylî adıyla derlemiş, kendisi de da

ha sonra bu risâleyi genişleterek E×kâr-ı
Ma£½ûmiyye’yi meydana getirmiştir (La
hor1384/1965).
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14 Ekim 1904 tarihinde Kahire’de doğ
du. Babası Mustafa Hilmi şehrin ileri gelen
zenginlerindendi. Lise öğrenciliği yıllarında
en-Nîlü’l-Mı½rî, Afâf, Mecma£u’d-dürer
gibi gazete ve dergilerde edebî konularda
makaleleri yayımlandı. Liseyi bitirdikten
sonra görme duyusunu kaybetti, bu yüz
den hayatı büyük zorluklar içerisinde geç
ti. İki yıl devam eden tedavi sürecinde ara
verdiği yüksek öğrenimini tamamlamak
için girdiği Fuâd elEvvel (Kahire) Üniversi
tesi’nin Edebiyat Fakültesi Felsefe İlimleri
Bölümü’nden 1929’da mezun oldu. Üni
versitedeki hocaları arasında felsefe profe
sörü André Lalande ile felsefe tarihi hocası
Emile Bréhier’nin yanı sıra Tâhâ Hüseyin,
Mustafa Abdürrâzık ve Mansûr Fehmî gibi
dönemin ileri gelen ilim adamları bulun
maktadır. 1932’de Lalande ve Bréhier’nin
danışmanlığında Na¾ariyyetü’l-cevher
£inde Dîkart ve İsbinoza adıyla yüksek
lisans tezi hazırladı. 1937’de doktora öğ
rencisi iken aynı fakültede asistan olarak
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göreve başladı; Mustafa Abdürrâzık yöne
timinde İbnü’l-Fârı² ve’l-¼ubbü’l-ilâhî
isimli doktora tezini 1940’ta tamamladı.
1948’de yardımcı doçent oldu. Kendi üni
versitesi yanında İskenderiye Üniversite
si Edebiyat Fakültesi’nde de ders verdi.
1954’te felsefe kürsüsünde profesörlük
kadrosuna başvurdu. Gerekli yeterliğe sa
hip olduğu üniversite bilim kurulu tara
fından açıklanmakla birlikte 1964’te bu
kadroya tayin edilmeden yaş haddi sebe
biyle emekliye sevkedildi (Mv.AU,VII,141).
Muhammed Hilmi, 19641968 yıllarında
Bingazi’deki Libya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji Anabilim
Dalı’nda görev yaptı. Burada bilimfelsefe
ilişkisi, Yunan ve Doğu felsefesi alanlarında
ders verdi. Sonraki yıllarda pek çoğu Mısır
bürokrasisi ve üniversitelerin önemli kade
melerinde görev alacak olan Ebü’lVefâ et
Teftâzânî, Ahmed Mahmûd Subhî, Fevkıy
ye Hüseyin gibi bilim adamları yetiştirdi.
Ayrıca Mecmau’llugati’lArabiyye’de uz
man olarak çalıştı. el-Mevsû£atü’l-£Arabiyyetü’l-müyessere’nin ilim heyetinde
yer aldı. Ağır hastalığına rağmen gazete
ve dergilerde makaleler yazdı. 6 Şubat
1969 tarihinde Kahire’de vefat etti.
Muhammed Mustafa Hilmi, Mustafa
Abdürrâzık’ın kurduğu, İslâm felsefesi ve
tasavvufu alanında çalışmalar yapan el
Medresetü’lİslâmiyyetü’lhadîse’nin en
önemli simalarındandır. Yıllarca talebelik
ettiği Mustafa Abdürrâzık, Fuâd elEvvel
Üniversitesi’nde kendisinden önce felsefe
dalında ders veren ve tamamı şarkiyatçı
lardan oluşan kadrodan farklı bir yol izle
yerek yeni bir çığır açmış, İslâm felsefe ta
rihini özgün bir çerçeve içerisinde sunma
ya çalışmış, İslâm felsefesinin orijinal bir
temeli olduğunu söylemiştir. Muhammed
Hilmi de İslâm felsefesinin temellerini ana
kaynaklarından araştırma konusunda ho
casının yolundan gitmiştir. Sonuçta İslâm
felsefesi, tasavvuf ve kelâm gibi bilim dal
larında ortak noktası İslâm düşüncesinin
orijinalliğini gün yüzüne çıkarmak olan
değerli eserler ortaya konmuştur. İslâm
felsefesi ve tasavvufunun özgünlüğünü
savunan Muhammed Hilmi şarkiyatçıların
İslâm medeniyetinin Grek düşüncesinin
taşıyıcısı olduğu, tasavvuf öğretilerinin de
aslı itibariyle Hıristiyanlık ve Hint dinle
ri gibi dış kültürlerden alındığı yolundaki
iddialarını reddetmiştir. Ona göre müslü
manların tarih boyunca gösterdiği başarı
lar İslâm düşüncesinin kendine has bakış
açısının ürünü olup İslâm toplumlarını di
ğer toplumlardan ayıran özellik de onun
bu felsefî özü ve özgünlüğüdür.
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