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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).

BİBLİYOGRAFYA:Bed red din Sir hindî, ¥a²arâtü’lšuds (nşr.Mev
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nr. 12522, vr. 50b-66a; Ucey mî, Zevâya’tta½av
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2009, s. 327-331; Mîr Sa fer Ah med Ma‘ sû mî, Ma
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2004; Ke mâ led din Mu ham med İhsân Mü ced didî, 
Rav²atü’lšayyûmiyye,Pakistan,Jhelum-Lil-
lâh,Kitâbhâne-iPîrMatlûbü’r-resûlMüceddidî,
I, 238-442; Ha cı Mu ham med Faz lul låh, £Umde
tü’l-mašåmât, Kâ bil 1397/1977, s. 251-342; Gu lâm Ser ver Lâ hû rî, ƒazînetü’la½fiyâß, Kan pûr 

1312/1894, I, 639-642; S. A. A. Riz vi, Muslim
RevivalistMovementsinNorthernIndia,Agra
1965, s. 380, 388; Zeyd Ebü’lHa san elFâ rû k¢, 
MašåmâtıAÅyâr,Delhi1395/1975,s.51-56;Sey yid Zev vâr Hü se yin Şah, EnvârıMa£½ûmiy
ye,Karaçi1980;Mah mûd Ah med Gåzî, TârîÅu’l
¼areketi’lMüceddidiyye, Bey rut 2009, s. 219-

228; Atal lah S. Copty, “The Naqs hban diy ya and 
Its Off sho ots: The Naqs hban diy ya-Mu jad di diy ya 
in the Ha ra mayn in the 11th/17th Cen tury”, WI, 
XLIII/3(2003), s. 321-348; Ârif Nev şâ hî, “Ma šå-
mât-ı Ma£½û mî: ªab£-ı Mu ¼am med İk bâl Mü ced-
di dî kâ Îk Câßize”, FikroNa¾ar,XLIII/2,İslâmâbâd
2005, s. 99-130.
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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  
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Şar kı ye vilâye tin de ki Ze kå zîk şeh rin de doğ du. Doğ du ğu yıl ve fat eden ba ba sı bir sü re Ez her’ de tah sil gör dük ten son ra zira at la uğ raş mış tı. An ne ta ra fın dan de desi Hü se yin Vâlî elKebîr Ez her’ de ho ca lık, da yı sı Hü se yin elVâlî Ez her Yük sek Mecli si’nde ge nel sek re ter lik yap mış, di ğer dayı la rı Hâmid ile İb râ him elVâlî Ez her’ de ve Dâ rü lu lûm’ da oku duk tan son ra il ki tıp tah si li ya pa rak ta nın mış bir dok tor ol muş, ikin ci si Dâ rü lu lûm’ da mü der ris lik ve Maarif Ba kan lı ğı’nda mü fet tiş lik gö rev le rinde bu lun muş tur. Mu ham med Yû suf’’un çift çi ol ma sı nı is te yen am ca sı na rağ men an ne si öğ re nim gör me si için onu kö yün küt tâbı na yaz dı rıp hıf zı nı ta mam lat tı ve 1912’de Ez her’e gön der di. Ez her’ den âlimiy ye dip lo ma sıy la me zun olun ca (1925) Ze kå zîk’ te ki Ez her’e bağ lı elMa‘he dü’ddînî’ye mü der ris ta yin edil di. Bu ra da üç yıl ça lış tıy sa da göz le rin de ki ra hat sız lık yüzün den gö re vin den ay rıl mak zo run da kaldı; bu ara da Fran sız ca öğ ren di ve hu kuk tah sil et ti. Bir sü re avu kat lık yap tık tan son ra 1936’da tek rar Ez her’in dinî ens titü le rin de ho ca lı ğa dön dü. 1937’de Kül liyye tü usû li’ddîn’ de fel se fe ve ah lâk ders leri okut ma ya baş la dı, ken di ne öz gü açı lım cı ve eleş ti rel bir me tot iz le di. Çe şit li der gi ve ga ze te ler de Ez her’ de eği tim re for mu ya pıl ma sı nı tek lif eden ya zı lar ka le me al dı. 1938’de Ez her ta ra fın dan Pa ris Üni ver site si’nde dok to ra için Fran sa’ya gön de ril di. Lo uis Mas sig non’un yö ne ti min de ça lış maya baş la dı, an cak II. Dün ya Sa va şı are fesin de ki şart lar yü zün den ül ke si ne dön mek zo run da kal dı. I. Fuâd Üni ver si te si (da ha 

sonraKahireÜniversitesi) Ede bi yat Fa külte si’nde ho ca olan Mus ta fa Ab dürrâzık’ın ya nın da ça lış ma sı nı sür dür dü. II. Dün ya Sa va şı’nın ar dın dan bu de fa Ez her’ den burs suz ola rak izin alıp tek rar Pa ris’e git ti ve üç yıl lık bir ça lış ma dan son ra Sor bon ne Üni ver si te si’nde L’at ti tu de d’Ibn Rochd 
à l’égard de la phi lo sop hie et de la re-
li gi on ad lı tez le Ez her’ den ge lip bu ra da dev let dok to ra sı pâye si ni alan ikin ci ki şi ol du (1948). On dan bir yıl ön ce Ez her’ den Mu ham med Ab dul lah Dirâz Sor bon ne’dan dok to ra pâye si el de et miş ti. Mu ham med Yû suf’un ikin ci te zi de La pers pec ti ve 
phi lo sop hi que du Co ran adı nı ta şır. Paris’te ta le be li ği sı ra sın da L. Mas sig non’un 

¥ub bü’l-ilâhî fi’t-ta½av vu fi’l-İslâmî 
(Kahire1960); el-Fel se fe ve’l-£ilm (Ka
hire1936); et-Temhîd li-dirâse ti’l-fel-
se fe ti’ş-Şaršıy ye (Kahire 1937, 1938,
sonikiesermüellifinüniversitedekiders
notlarındanoluşur). Neşir: Hamîdüd din elKir mânî, Râ¼atü’l-£ašl (Kahire1953,
M.KâmilHüseyinilebirlikte); Ali b. Fazlul lah elCîlânî, Tevfîšu’t-ta¹bîš fî i¦bâti 
en ne’ş-şeyÅa’r-reßîs mi ne’l-İmâmiy-
ye’l-İ¦nâ £aşe riy ye (Kahire1373/1954); Kå dî Ab dül cebbâr, el-Mu³nî (IV. cilt, 

Kahire1963,Ebü’lVefâetTeftâzânîile
birlikte).Mu ham med Hil mi ga ze te ve der gi lerde çok sa yı da ma ka le yaz mış olup ba zıla rı şun lar dır: “¥akîmü’lişrâš ve ¼ayâtühü’rrû ¼iy ye” (MecelletüKülliyyeti’lâdâb,XII/2
[Kahire1950]);“elƒa½âßi½ü’nnef siy ye li’rri yâ ¾ât ve’le× vâ ši’½½û fiy ye” (Mecelletü
£il mi’n-nefs,Şubat1371/1951);“Â¦ârü’sSüh re ver dî elMaštûl: Ta½ nî fâ tü hâ ve Åa ½âßi ½ü he’tta½av vu fiy ye ve’lfel se fiy ye” 

(MecelletüKülliyyeti’lâdâb,XIII/1[Kahire
1951],s.145177);“elƒa½âßi½ü’laÅlâšıy ye li’rriyâ¾ât ve’le×vâši’½½ûfiy ye” (Mecelletü
Ma£hedi’ddirâsâti’lİslâmiyye,I/1[Kahire
1958],s.193224);“Künûz fî rumûz” (el-

Kitâbü’tTe×kârî:Mu¼yiddînb.£Arabîfi’×
×ikre’lmißeviyyeti’¦¦âminelimîlâdih,nşr.
İbrâhimBeyyûmîMedkûr,Kahire1389/
1969,s.3766).

BİBLİYOGRAFYA:Mu ham med Mus ta fa Hil mi,el¥ubbü’lilâhî
fi’tta½avvufi’lİslâmî, Kahire 1960, tür.yer.;a.mlf., İbnü’lFârı²ve’l¼ubbü’lilâhî,Kahire
1960,tür.yer.;a.mlf.,el¥ayâtü’rrû¼iyyefi’l
İslâm,Beyrut2013,tür.yer.;Ali Sâmî enNeş şâr, 
Neşßetü’lfikri’lfelsefî fi’lİslâm,Kahire1977,
s. 23-24; elFelsefefi’lva¹ani’l£Arabîfîmißeti
£âm, Bey rut 2002, s. 29; Mus ta fa Ab dür râ zık, 
Temhîd litârîÅi’lfelsefeti’lİslâmiyye,Kahire
1432-33/2011-2012,MuhammedHilmiAbdül-
vehhâb’ıntakdimi,s.29-31;Ebü’lVefâ etTef tâzânî, “Mu¼am med Mu½¹afâ ¥ilmî ve Dirâsâtü’t-
ta ½av vu fi’l-İslâmî”,elFikrü’lmu£â½ır,sy. 52, 

Kahire1969,s.16-23;Mu ham med Hil mi Ab dülveh hâb, “Mu¼am med Mu½¹afâ ¥ilmî ve cühûdü-
hü’l-£il miy ye”,eşŞaršu’levsa¹,sy.12292,Riyad
24.07.2012; Mus ta fa enNeşşâr, “¥ilmî, Mu¼am-
med Mu½¹afâ”,Mv.AU,VII, 140-147.
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– —MUHAMMED TÂHİR
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(bk. KÜRDÎ, Muhammed Tâhir).
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Fel se fe ta ri hi ve fel se fe bi li mi ne da ir ge niş bir yel pa ze de eser ve ren Mu hammed Hil mi bil has sa ta sav vuf ko nu la rı na ve mu ta sav vıf la rın ha ya tı na il gi duy muş, da ha çok bu alan da ça lış ma lar yap mış tır. Bu ma hi yet te ki en önem li ese ri olan el-

¥a yâtü’r-rû¼iy ye fi’l-İslâm ta sav vuf tari hi üze ri ne ya zıl mış ilk Arap ça eser ol ma özel li ği ta şır. Mu ham med Hil mi, İslâm’da ruhî ha ya tın to hum la rı nın Hz. Mu hammed ta ra fın dan pey gam ber lik ten ön ce atıl dı ğı nı, onun Hi ra ma ğa ra sın da ki in zi va za man la rın da ken di ni nef sin tez ki ye si ne ulaş tı ra cak bü tün aşa ma lar dan geç ti ği ni, bu du ru mun pey gam ber lik le bir lik te zir ve nok ta sı na var dı ğı nı, onun ta ra fın dan atılan to hu mun ken di sin den son ra as ha bı ta ra fın dan ye şer til di ği ni söy ler. As hap tan son ra ki de vir ler de bu yo lun ta kip çi le ri sûfî ve ya mu ta sav vıf di ye anıl mış tır. Mu ta savvıf lar, kav ram sal içe ri ği ni pey gam ber ve ilk müs lü man ne sil le rin be lir le di ği olgula rı riyâ zet, zühd, keşf vb. ke li me ler le te rimleşti re rek ta sav vuf ter mi no lo ji si ni oluş turmuş lar dır. Dış et ki id di ası doğ ru ol mak la bir lik te bu tür et ki ler ta sav vu fun ku ru cu un su ru de ğil dir; ak si ne za man la ta sav vu fa ek le nen ya ban cı un sur lar İslâmî kö ken le re sa hip bu öğ re ti nin saf lı ğı nı boz muş tur. Ta sav vu fu yal nız ca ilmî araş tır ma ko nu su ya pı la cak aka de mik bir uğ raş ola rak ele al ma yıp onu bir ha yat fel se fe si ola rak benim se yen Mu ham med Hil mi ta sav vu fun müs lü man la rın ruh dün ya sı na kat kı la rı nı vur gu la mış, ça ğı mız da ma ter ya list fel sefe nin müs lü man la rın dü şün ce le ri üze rinde ki is tilâsı nın önü ne geç me nin de an cak ta sav vu fu ih ya ile müm kün ol du ğu nu di le ge tir miş tir.
Eserleri.Telif: el-¥ayâtü’r-rû¼iyye 

fi’l-İslâm (Kahire1365/1945,1971,1982;
Beyrut 2011); İb nü’l-Fârı² ve’l-¼ub-
bü’l-ilâhî (Kahire1365/1945,1960,1971,
1985,müellifindoktoratezi); İb nü’l-Fâ-
rı²: Sul¹ânü’l-£âşıš¢n (Kahire1963); el-
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