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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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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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“Mu ham med Ku tub (19192014)”,İslâmAraş
tırmalarıDergisi,sy. 31 (2014), s. 189-195; Abdul lah erReşîd, “Sey yi dü medîne ti’l-¥âki miy ye. 
Ev râ šu Mu¼am med Æu¹ub 1: Mu¼am med Æu¹ub 
el-lâ£i bü’l-Åafî fî tan¾îmi 1965”,eşŞaršu’levsa¹,
sy.12955,18Receb1435/18Mayıs2014;Yûsuf elKar dâ vî, “el-Üm me tü’l-müs li me tü ved di£u 
£al lâ me te’l-fikr ve’d-da£ve ve’t-ter bi ye Mu¼am-
med Æu ¹ub”,http://iumsonline.org/ar/print.asp?
contentID=7731(30.04.2015); Safy naz Ka zem, 
“Hagg Wah ba: Re fe ren ce Work”, alAhram,
sy.513,21-27December2000,http://weekly.
ahram.org.eg/2000/513/profile.htm(30.04.2015); Mu ham med Sü ley man, “Mu¼am med Æu¹ub 
nemû×ecen”, el£A½r,17Mayıs 2002, http://
alasr.ws/articles/view/2332(30.04.2015); Suûd 

Muhammed Ma‘sûm Sirhindî’nin Sirhind’deki türbesiyle 

içindeki sandukası
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gö re ve baş la dı; Mus ta fa Ab dürrâzık yö neti min de İb nü’l-Fârı² ve’l-¼ub bü’l-ilâhî isim li dok to ra te zi ni 1940’ta ta mam la dı. 1948’de yar dım cı do çent ol du. Ken di üniver si te si ya nın da İs ken de ri ye Üni ver si tesi Ede bi yat Fa kül te si’nde de ders ver di. 1954’te fel se fe kür sü sün de pro fe sör lük kad ro su na baş vur du. Ge rek li ye ter li ğe sahip ol du ğu üni ver si te bi lim ku ru lu ta rafın dan açık lan mak la bir lik te 1964’te bu kad ro ya ta yin edil me den yaş had di se bebiy le emek li ye sev ke dil di (Mv.AU,VII,141). Mu ham med Hil mi, 19641968 yıl la rın da Bin ga zi’de ki Lib ya Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Fel se fe ve Sos yo lo ji Ana bi lim Da lı’nda gö rev yap tı. Bu ra da bi limfel se fe iliş ki si, Yu nan ve Do ğu fel se fe si alan la rın da ders ver di. Son ra ki yıl lar da pek ço ğu Mı sır bü rok ra si si ve üni ver si te le rin önem li ka deme le rin de gö rev ala cak olan Ebü’lVefâ etTeftâzânî, Ah med Mahmûd Subhî, Fev kıyye Hü se yin gi bi bi lim adam la rı ye tiş tir di. Ay rı ca Mec mau’llu ga ti’lAra biy ye’de uzman ola rak ça lış tı. el-Mevsû£atü’l-£Ara-
biy ye tü’l-mü yes se re’nin ilim he ye tin de yer al dı. Ağır has ta lı ğı na rağ men ga ze te ve der gi ler de ma ka le ler yaz dı. 6 Şu bat 1969 ta ri hin de Ka hi re’de ve fat et ti.Mu ham med Mus ta fa Hil mi, Mus ta fa Ab dürrâzık’ın kur du ğu, İslâm fel se fe si ve ta sav vu fu ala nın da ça lış ma lar ya pan elMed re se tü’lİslâmiy ye tü’lhadîse’nin en önem li si ma la rın dan dır. Yıl lar ca ta le be lik et ti ği Mus ta fa Ab dürrâzık, Fuâd elEv vel Üni ver si te si’nde ken di sin den ön ce fel se fe da lın da ders ve ren ve ta ma mı şar ki yat çılar dan olu şan kad ro dan fark lı bir yol iz leye rek ye ni bir çı ğır aç mış, İslâm fel se fe tari hi ni öz gün bir çer çe ve içe ri sinde sun maya ça lış mış, İslâm fel se fe si nin ori ji nal bir te me li ol du ğu nu söy le miş tir. Mu ham med Hil mi de İslâm fel se fe si nin te mel le ri ni ana kay nak la rın dan araş tır ma ko nu sun da hoca sı nın yo lun dan git miş tir. So nuç ta İslâm fel se fe si, ta sav vuf ve kelâm gi bi bi lim dalla rın da or tak nok ta sı İslâm dü şün ce si nin ori ji nal li ği ni gün yü zü ne çı kar mak olan de ğer li eser ler or ta ya kon muş tur. İslâm fel se fe si ve ta sav vu fu nun öz gün lü ğü nü sa vu nan Mu ham med Hil mi şar ki yat çı la rın İslâm me de ni ye ti nin Grek dü şün ce si nin ta şı yı cı sı ol du ğu, ta sav vuf öğ re ti le ri nin de as lı iti ba riy le Hı ris ti yan lık ve Hint din leri gi bi dış kül tür ler den alın dı ğı yo lun da ki id di ala rı nı red det miş tir. Ona gö re müs lüman la rın ta rih bo yun ca gös ter di ği ba şa rılar İslâm dü şün ce si nin ken di ne has ba kış açı sı nın ürü nü olup İslâm top lum la rı nı diğer top lum lar dan ayı ran özel lik de onun bu fel sefî özü ve öz gün lü ğü dür.

ha son ra bu risâle yi ge niş le te rek E× kâr-ı 
Ma£½ûmiy ye’yi mey da na ge tir miş tir (La
hor1384/1965).
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14 Ekim 1904 ta ri hin de Ka hi re’de doğdu. Ba ba sı Mus ta fa Hil mi şeh rin ile ri ge len zen gin le rin den di. Li se öğ ren ci li ği yıl la rın da 
en-Nîlü’l-Mı½rî, Afâf, Mec ma£u’d-dü rer gi bi ga ze te ve der gi ler de edebî ko nu lar da ma ka le le ri ya yım lan dı. Li se yi bi tir dik ten son ra gör me du yu su nu kay bet ti, bu yüzden ha ya tı bü yük zor luk lar içe ri sin de geçti. İki yıl de vam eden te da vi sü re cin de ara ver di ği yük sek öğ re ni mi ni ta mam la mak için gir di ği Fuâd elEv vel (Kahire) Üni ver site si’nin Ede bi yat Fa kül te si Fel se fe İlim le ri Bö lü mü’nden 1929’da me zun ol du. Üniver si te de ki ho ca la rı ara sın da fel se fe pro fesö rü André La lan de ile fel se fe ta ri hi ho ca sı Emi le Bréhi er’nin ya nı sı ra Tâhâ Hü se yin, Mus ta fa Ab dürrâzık ve Mansûr Fehmî gi bi dö ne min ile ri ge len ilim adam la rı bu lunmak ta dır. 1932’de La lan de ve Bréhi er’nin da nış man lı ğın da Na¾ariy ye tü’l-cev her 
£in de Dîkart ve İs bi no za adıy la yük sek li sans te zi ha zır la dı. 1937’de dok to ra öğren ci si iken ay nı fa kül te de asis tan ola rak 

Sir hindî ta ra fın dan 1071’de (1661) ¥a se-

nâ tü’l-¥are meyn adıy la Fars ça’ya çev rildi. Bu dö nem de Ev rengzîb de onun mürid le ri ara sı na ka tıl dı. Ev rengzîb’in mânevî eği ti mi ni oğ lu Sey fed din Sir hindî’ye ha va le et ti. Bu amaç la onu muh te me len 1076’da 
(166566) baş şe hir Del hi’ye gön der di. 1072’de (1662) ba zı mek tup la rı der le nip 
Mek tû bât-ı Ma£½ûmiy ye’nin II. cil di, erte si yıl da III. cil di oluş tu rul du. “Ur ve tü’lvüs kå” ve “Kayyûmi Sânî” la kap la rıy la anılan Hâce Mu ham med Ma‘sûm 9 Rebîülevvel 1079’da (17Ağustos1668) Sir hind’de ve fat et ti. Ba ba sı nın kab ri ne 100 m. ka dar me sa fe de ay nı bah çe için de def ne dil di. Sirhind’de ki dergâhta ye ri ne oğ lu Sey fed din Sir hindî geç ti. Ha li fe le rin den Mu ham med Hanîf Kâbilî Af ga nis tan’da, Mu rad Buhârî İs tan bul ve Şam’da, Habîbul lah Buhârî Or  ta As ya’da, A. Yek desti Cüryânî Mek ke’de ir şad fa ali ye ti ni sür dü re rek Nak şi bendîliğin Mü ced di diy ye ko lu nu fark lı coğ rafya lar da yay mış lar dır. Çok sa yı da ha li fe si olan Mu ham med Ma‘sûm mek tup la rın da ba ba sı İmâmı Rabbânî’nin ba zı gö rüş leri ni açık la mış ve onun ta sav vuf an la yı şı nı de vam et tir miş tir.

Eserleri.1. Mektûbât-ı Ma£½ûmiyye. Mu ham med Ma‘sûm’un çe şit li ki şile re yaz dı ğı mek tup lar mü rid le ri ta ra fın dan üç cilt ha lin de der len miş tir (Kanpûr1304;
nşr.EsrârMuhammedHan,Karaçi1396/
1976). II. cil di der le yen Şe re fed din He re vî “Vesîle tü’ssa£âde” şek lin de ta rih dü şürmüş (1072/1662) ve bu cilt bu ad la da neşre dil miş tir (Ludhyâne1324). Ese ri Müs takimzâde Sü ley man Sâded din Efen di Türkçe’ye (İstanbul1277,1978), Sey yid Zev vâr Hü se yin Şah Ur du ca’ya çe vir miş tir (Karaçi
1986). 2. ¥asenâtü’l-¥are meyn. Mek ke ve Me di ne’de ya şa dı ğı mânevî hal le ri anlat tı ğı ese ri oğ lu Mu ham med Ubey dul lah Arap ça ola rak ka le me al mış, Mu ham med Şâkir Sir hindî Fars ça’ya ter cü me et miş tir 
(nşr.M.İkbâlMüceddidî,Lahor1981). Bu ese ri de Müs ta kimzâde Sü ley man Sâdeddin Efen di Türk çe’ye çe vir miş tir (Süley
maniyeKtp.,HacıMahmudEfendi,nr.
2848,vr.1b27b). Ese rin A. Fâ rûk Meyân tak ma adıy la Sü ley man Ku ku ta ra fın dan ya pı lan özet bir çe vi ri si de var dır (Ev li-

yânınKutbuMuhammedMa’sûmFârû
kî,İstanbul1970,s.157195). 3. E× kâr-ı 
Ma£½ûmiy ye. Zi kir ve nâ fi le iba det le rin fa zi le tiy le bel li za man lar da oku na cak virdle re da ir Fars ça bir eser dir. Mu ham med Ma‘sûm’un ba zı dua ve zi kir ler hak kında tut tu ğu not la rı ha li fe si Mu ham med Âşûr Buhârî, Risâle der E× kâr-ı Yevmî 
ve Leylî adıy la der le miş, ken di si de da  


