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Felsefe tarihi ve felsefe bilimine dair
geniş bir yelpazede eser veren Muham
med Hilmi bilhassa tasavvuf konularına
ve mutasavvıfların hayatına ilgi duymuş,
daha çok bu alanda çalışmalar yapmıştır.
Bu mahiyetteki en önemli eseri olan el¥ayâtü’r-rû¼iyye fi’l-İslâm tasavvuf ta
rihi üzerine yazılmış ilk Arapça eser olma
özelliği taşır. Muhammed Hilmi, İslâm’da
ruhî hayatın tohumlarının Hz. Muham
med tarafından peygamberlikten önce
atıldığını, onun Hira mağarasındaki inziva
zamanlarında kendini nefsin tezkiyesine
ulaştıracak bütün aşamalardan geçtiğini,
bu durumun peygamberlikle birlikte zirve
noktasına vardığını, onun tarafından atı
lan tohumun kendisinden sonra ashabı
tarafından yeşertildiğini söyler. Ashaptan
sonraki devirlerde bu yolun takipçileri sûfî
veya mutasavvıf diye anılmıştır. Mutasav
vıflar, kavramsal içeriğini peygamber ve ilk
müslüman nesillerin belirlediği olguları ri
yâzet, zühd, keşf vb. kelimelerle terimleş
tirerek tasavvuf terminolojisini oluştur
muşlardır. Dış etki iddiası doğru olmakla
birlikte bu tür etkiler tasavvufun kurucu
unsuru değildir; aksine zamanla tasavvufa
eklenen yabancı unsurlar İslâmî kökenlere
sahip bu öğretinin saflığını bozmuştur.
Tasavvufu yalnızca ilmî araştırma konusu
yapılacak akademik bir uğraş olarak ele
almayıp onu bir hayat felsefesi olarak be
nimseyen Muhammed Hilmi tasavvufun
müslümanların ruh dünyasına katkılarını
vurgulamış, çağımızda materyalist felse
fenin müslümanların düşünceleri üzerin
deki istilâsının önüne geçmenin de ancak
tasavvufu ihya ile mümkün olduğunu dile
getirmiştir.
Eserleri. Telif: el-¥ayâtü’r-rû¼iyye
fi’l-İslâm (Kahire1365/1945,1971,1982;
Beyrut 2011); İbnü’l-Fârı² ve’l-¼ubbü’l-ilâhî (Kahire1365/1945,1960,1971,
1985,müellifindoktoratezi); İbnü’l-Fârı²: Sul¹ânü’l-£âşıš¢n (Kahire1963); el310

¥ubbü’l-ilâhî fi’t-ta½avvufi’l-İslâmî
(Kahire1960); el-Felsefe ve’l-£ilm (Ka
hire1936); et-Temhîd li-dirâseti’l-felsefeti’ş-Şaršıyye (Kahire 1937, 1938,
sonikiesermüellifinüniversitedekiders
notlarındanoluşur). Neşir: Hamîdüddin
elKirmânî, Râ¼atü’l-£ašl (Kahire1953,
M.KâmilHüseyinilebirlikte); Ali b. Faz
lullah elCîlânî, Tevfîšu’t-ta¹bîš fî i¦bâti
enne’ş-şeyÅa’r-reßîs mine’l-İmâmiyye’l-İ¦nâ £aşeriyye (Kahire1373/1954);
Kådî Abdülcebbâr, el-Mu³nî (IV. cilt,
Kahire1963,Ebü’lVefâetTeftâzânîile
birlikte).

Muhammed Hilmi gazete ve dergilerde
çok sayıda makale yazmış olup bazıları
şunlardır: “¥akîmü’lişrâš ve ¼ayâtühü’r
rû¼iyye” (MecelletüKülliyyeti’lâdâb,XII/2
[Kahire1950]);“elƒa½âßi½ü’nnefsiyye li’r
riyâ¾ât ve’le×vâši’½½ûfiyye” (Mecelletü
£ilmi’n-nefs,Şubat1371/1951); “Â¦ârü’s
Sühreverdî elMaštûl: Ta½nîfâtühâ ve
Åa½âßi½ühe’tta½avvufiyye ve’lfelsefiyye”
(MecelletüKülliyyeti’lâdâb,XIII/1[Kahire
1951],s.145177);“elƒa½âßi½ü’laÅlâšıyye
li’rriyâ¾ât ve’le×vâši’½½ûfiyye” (Mecelletü
Ma£hedi’ddirâsâti’lİslâmiyye,I/1[Kahire
1958],s.193224); “Künûz fî rumûz” (elKitâbü’tTe×kârî:Mu¼yiddînb.£Arabîfi’×
×ikre’lmißeviyyeti’¦¦âminelimîlâdih,nşr.

İbrâhimBeyyûmîMedkûr,Kahire1389/
1969,s.3766).
Muhammed Mustafa Hilmi,el¥ubbü’lilâhî
fi’tta½avvufi’lİslâmî, Kahire 1960, tür.yer.;
a.mlf., İbnü’lFârı² ve’l¼ubbü’lilâhî, Kahire
1960,tür.yer.; a.mlf.,el¥ayâtü’rrû¼iyyefi’l
İslâm,Beyrut2013,tür.yer.;Ali Sâmî enNeşşâr,
Neşßetü’lfikri’lfelsefî fi’lİslâm, Kahire 1977,
s. 23-24; elFelsefefi’lva¹ani’l£Arabîfîmißeti
£âm, Beyrut 2002, s. 29; Mustafa Abdürrâzık,
Temhîd litârîÅi’lfelsefeti’lİslâmiyye, Kahire
1432-33/2011-2012,MuhammedHilmiAbdülvehhâb’ıntakdimi,s.29-31;Ebü’lVefâ etTeftâ
zânî, “Mu¼ammed Mu½¹afâ ¥ilmî ve Dirâsâtü’tta½avvufi’l-İslâmî”,elFikrü’lmu£â½ır, sy. 52,
Kahire1969,s.16-23;Muhammed Hilmi Abdül
vehhâb, “Mu¼ammed Mu½¹afâ ¥ilmî ve cühûdühü’l-£ilmiyye”,eşŞaršu’levsa¹,sy.12292,Riyad
24.07.2012; Mustafa enNeşşâr, “¥ilmî, Mu¼ammed Mu½¹afâ”,Mv.AU,VII, 140-147.
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Şarkıye vilâyetindeki Zekåzîk şehrinde
doğdu. Doğduğu yıl vefat eden babası bir
süre Ezher’de tahsil gördükten sonra zi
raatla uğraşmıştı. Anne tarafından dede
si Hüseyin Vâlî elKebîr Ezher’de hocalık,
dayısı Hüseyin elVâlî Ezher Yüksek Mec
lisi’nde genel sekreterlik yapmış, diğer da
yıları Hâmid ile İbrâhim elVâlî Ezher’de
ve Dârülulûm’da okuduktan sonra ilki tıp
tahsili yaparak tanınmış bir doktor olmuş,
ikincisi Dârülulûm’da müderrislik ve Maa
rif Bakanlığı’nda müfettişlik görevlerin
de bulunmuştur. Muhammed Yûsuf’’un
çiftçi olmasını isteyen amcasına rağmen
annesi öğrenim görmesi için onu köyün
küttâbına yazdırıp hıfzını tamamlattı ve
1912’de Ezher’e gönderdi. Ezher’den âli
miyye diplomasıyla mezun olunca (1925)
Zekåzîk’teki Ezher’e bağlı elMa‘hedü’d
dînî’ye müderris tayin edildi. Burada üç
yıl çalıştıysa da gözlerindeki rahatsızlık yü
zünden görevinden ayrılmak zorunda kal
dı; bu arada Fransızca öğrendi ve hukuk
tahsil etti. Bir süre avukatlık yaptıktan
sonra 1936’da tekrar Ezher’in dinî ensti
tülerinde hocalığa döndü. 1937’de Külliy
yetü usûli’ddîn’de felsefe ve ahlâk dersle
ri okutmaya başladı, kendine özgü açılımcı
ve eleştirel bir metot izledi. Çeşitli dergi
ve gazetelerde Ezher’de eğitim reformu
yapılmasını teklif eden yazılar kaleme aldı.
1938’de Ezher tarafından Paris Üniversi
tesi’nde doktora için Fransa’ya gönderildi.
Louis Massignon’un yönetiminde çalışma
ya başladı, ancak II. Dünya Savaşı arefe
sindeki şartlar yüzünden ülkesine dönmek
zorunda kaldı. I. Fuâd Üniversitesi (daha
sonraKahireÜniversitesi) Edebiyat Fakül
tesi’nde hoca olan Mustafa Abdürrâzık’ın
yanında çalışmasını sürdürdü. II. Dünya
Savaşı’nın ardından bu defa Ezher’den
burssuz olarak izin alıp tekrar Paris’e gitti
ve üç yıllık bir çalışmadan sonra Sorbonne
Üniversitesi’nde L’attitude d’Ibn Rochd
à l’égard de la philosophie et de la religion adlı tezle Ezher’den gelip burada
devlet doktorası pâyesini alan ikinci kişi
oldu (1948). Ondan bir yıl önce Ezher’den
Muhammed Abdullah Dirâz Sorbonne’dan
doktora pâyesi elde etmişti. Muhammed
Yûsuf’un ikinci tezi de La perspective
philosophique du Coran adını taşır. Pa
ris’te talebeliği sırasında L. Massignon’un

teklifi üzerine Kahire’deki Mısır Dil Kuru
mu’nun bilimsel sözlüklerle ilgili komis
yonlarından metafizik (dahasonrafelsefe)
komisyonuna üye seçildi, dönüşünden
sonra da hayatı boyunca bu komisyonda
görev yaptı. Doktorasının ardından iki ay
kadar İspanya ve Kuzey Afrika İslâm ül
kelerinde ilmî araştırmalarda bulundu,
nâdir yazmalar üzerinde çalışmalar yaptı.
Daha sonra Ezher’de Külliyyetü usûli’d
dîn’deki görevine döndü. Ezher’in geliş
tirilmesi, özellikle orta öğretim alanında
Ezher’le diğer eğitim kurumlarında ortak
bir programın uygulanması konusunda
Ezher şeyhleriyle arasında görüş ayrılıkları
ortaya çıktı. el-Ehrâm gazetesinde Ez
her’in öğretim siyasetine dair kaleme aldı
ğı yazıdan dolayı ihtilâf daha da derinleşti.
Bunun üzerine Ezher’deki görevinden ay
rılarak I. Fuâd Ünivesitesi Hukuk Fakül
tesi İslâm Hukuku Bölümü’nde yardımcı
profesör olarak çalışmaya başladı. 1954’te
Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
felsefe ihtisası yaptı. 1955’te profesör ola
rak Aynişems Üniversitesi Hukuk Fakülte
si Şeriat Bölümü başkanlığına tayin edildi
ve 1959’da emekliye ayrılıncaya kadar bu
görevde kaldı. Kendisinden ders alanlar
arasında Muhammed elGazzâlî, Ali Mus
tafa elMisrâtî, Muavvaz Avaz İbrâhim,
Mennâ Halîl elKattân, Fazl Hasan Abbas,
Abdullah b. Mahfûz elHaddâd gibi âlimler
sayılır. Yûsuf elKardâvî, Külliyyetü usû
li’ddîn’e girmeden önce onun buradan
ayrılıp I. Fuâd Üniversitesi’ne geçtiğini,
ancak daha sonra kendisiyle kurduğu sıkı
ilişki sayesinde ondan faydalandığını be
lirtir (İbnü’lšarye,I,413).
Emekliliğinin ardından bir süre Sudan’
da Hartum Üniversitesi’nde görev yapan
Muhammed Yûsuf öğretim ve yönetim
alanlarında bazı değişiklikler gerçekleş
tirdi. 1960’ta Evkaf Bakanlığı’nda davet
ve kültür müsteşarlığına getirildi, Minberü’l-İslâm dergisini çıkardı, çağdaş bir
tefsir, fıkıh ve hadis alanlarında eserler
hazırlamak üzere komisyonlar oluşturdu.
Kur’an’ın bantlara okunması ve zekât ku
rumunun teşkili onun teşebbüsleri sonu
cunda gerçekleşti. Ancak sağlık sorunları
yüzünden görevinden ayrılıp sadece bazı
komisyonlara ve kongrelere katılmakla,
eser telifi, radyo konuşmaları hazırlama
gibi çalışmalarla yetindi. Yoğun faaliyetleri
evlenip bir aile kurmasına imkân vermedi.
Çağın ihtiyaçlarına uygun sahih bir İslâm
anlayışının yerleşmesi, İslâm ümmetinin
problemlerine çözüm aranması, dinî eği
tim sisteminin yeniden ele alınması, fıkıh,
felsefî ve ahlâkî düşünce alanlarında tecdid

gibi konularda çaba harcadı. Bu maksatla
evini cuma günleri serbest olarak, diğer
günlerde randevu almak suretiyle düşün
ce arkadaşları ve talebelerine açıp bir fikir
kulübü haline getirdi. Son dönemlerinde
şeker hastalığına yakalandı, 8 Ağustos
1963 tarihinde vefat etti ve Zekåzîk’e 7
km. mesafedeki Mît Ebû Ali köyünde def
nedildi. Ali Abdülâl Rebî‘ İsmâil, el-Üstâ×
ed-duktûr Mu¼ammed Yûsuf Mûsâ:
¥ayâtühû ve ârâßühû ve difâ£uhû
£ani’l-İslâm (yükseklisanstezi,1991,Câ
miatü’lEzherkülliyyetü’dda‘veti’lİslâ
miyye) ve talebesi Muhammed edDesûk¢
Mu¼ammed Yûsuf Mûsâ: el-Faš¢hü’lfeylesûf ve’l-mu½li¼u’l-müceddid (Dı
maşk1424/2003) adıyla birer eser kaleme
almışlardır.
Muhammed Yûsuf Mûsâ tarih boyun
ca felsefenin temel konusunu teşkil eden
Allah, âlem ve insana dair verdiği temel
bilgilerle Kur’an’ın müslümanları en geniş
anlamıyla felsefî düşünceye yönelttiğini
(elÆurßânve’lFelsefe,s.1213,3031,64,
175), Kur’an beyanlarının bütün bu konu
larda nihaî cevap olduğunu belirtir (a.g.e.,
s.16,18,176). Roma hukukunun İslâm
hukukuna tesiri konusunda Doğu ve Ba
tı’da ileri sürülen görüşleri geniş biçim
de ele alıp İslâm hukukunun diğer hiçbir
hukuk sisteminin etkisinde oluşmadığını,
fethedilen ülkelerde karşılaşılan farklı top
lumların örf ve âdetlerinin müslümanlara
etkisinin ise son derece sınırlı kaldığını, her
dönemde İslâm’ın temel esasları çerçeve
sinde çözümler üretildiğini, buna karşılık
Batı hukuklarının ve özellikle Fransız hu
kukunun İslâm hukukundan etkilendiğini
söyler (elMedÅal,s.92113;etTeşrî£u’lİs
lâmî,s.6582).
Hukuk fakültelerindeki hukuka giriş ve
hukuk tarihi ders kitapları formatında İs
lâm hukukuna giriş ve İslâm hukuk tari
hine dair eserler kaleme alarak bu alan
da öncü rol üstlenen Muhammed Yûsuf
Mûsâ, İslâm hukuk tarihini doğuş, gençlik,
olgunluk / tedvin ve yaşlılık / taklit şeklinde
dört aşamada ele almıştır (elMedÅal, s.
22 vd.; el-Emvâl,s.1963; etTeşrî£u’lİslâ
mî,s.821). İslâm hukukunun kaynakları
bakımından bütün zaman ve mekânlar
da yeni şartlara uyum sağlayacak ve yeni
problemlere cevap verecek bir kapasiteye
sahip bulunduğunu, müslüman toplumla
rın Batı’ya bağımlı olmadan kendi özgün
hukuklarını meydana getirebileceklerini
ifade etmiştir. Bütün İslâm ülkelerinin
yasamada fıkhı ilk kaynak olarak almaları
gerektiğini, ancak bunun, insanlığın ortak
hukuk düşüncesinin ve değerlerinin bir
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parçası olarak diğer toplumlardan ve Ba
tı hukuk kurallarından faydalanmaya en
gel teşkil etmediğini, hatta bazan bunun
gerekli olacağını belirtir. İslâm hukuku
nun artık geleneksel kalıplar içinde değil
çağdaş bilimsel yöntemlerle öğretilmesi,
sahâbe ve tâbiîn devrindeki etkin fıkhî
faaliyet ve anlayışının örnek alınarak ic
tihad müessesesinin çalıştırılması, övülen
ittibâ ile yerilen taklidin birbirinden ayırt
edilmesi, bütün mezheplerin birikiminden
faydalanılması, İslâm hukuku alanındaki
araştırmalar için İslâm teşrî‘ akademisi
gibi bir kurumun teşkili, önerdiği ve sa
vunduğu görüşler arasındadır (elMedÅal,
s.8287,229240;etTeşrî£u’lİslâmî,s.60
63,8397).
Eserleri.Telif.Fıkıh. 1. el-Emvâl ve na¾ariyyetü’l-£ašd fi’l-fıšhi’l-İslâmî: Ma£a
medÅal li-dirâseti’l-fıšh ve felsefetihî
(Kahire1372/1952,1987,1998). Başta hu
kuk fakültesi talebeleri olmak üzere İslâm
hukukuna dair bilgi edinmek isteyenler
için başvuru kitabı olarak hazırlanan eser
de zaman zaman Mısır kanunlarıyla da
karşılaştırmalar yapılmıştır. 2. Mu¼âŠarât fî târîÅi’l-fıšhi’l-İslâmî (IIII,Kahire
13731375/19541956,1410). Sahâbe ve
tâbiîn fıkhı, mezheplerin teşekkül devri,
Ebû Hanîfe ve mezhebi şeklinde üç bölü
me ayrılan eser TârîÅu’l-fıšhi’l-İslâmî:
Da£ve šaviyye li-tecdîdihî bi’r-rücû£
li-me½âdırihi’l-ûlâ adıyla da yayımlan
mıştır (IIII,Kahire1378/1958,1964,1966;
Küveyt1405/1985). Eseri Ahmed Meylânî
Fıkh-ı İslâm Tarihi (İstanbul1973), bir
bölümünü de (s.202225) Abdülkadir Şe
ner “Leys b. Sa‘d ile İmam Mâlik Arasın
daki İhtilâf ve Yazışma” (AÜİFD,XVI,1968,
s.131154) adıyla Türkçe’ye çevirmiştir.
3. el-MedÅal li-dirâseti’l-fıšhi’l-İslâmî
(Kahire1374/1954,1380/1961,2009). 4. elİslâm ve ¼âcetü’l-insâniyye ileyhi (Ka
hire1959,1380/1961,1416/1995;Küveyt
1398/1978;İng.trc.Islam and Humanity’s
Needofit,MısırVakıflarBakanlığı,elMec
lisü’la‘lâli’şşüûni’lİslâmiyyeYayınla
rı,gözdengeçiren:OsmanEmin,Kahire
1959,1961,1414/1993;Alm.trc.Elisabeth
Khorshed, IslamunddessenNotwendig
keit für die Menschheit,Kalyoub1960;
Kairo1427/2006).
Müellifin bu alandaki diğer eserleri de
şunlardır: Dürûs fi’l-fıšhi’l-Kitâb ve’ssünne: el-Büyû£ menhecühû ve ta¹bîšuhû (Kahire1953), Fıšhü’l-Kitâb ve’ssünne: el-Büyû£ ve’l-mu£âmelâtü’l-mâliyyetü’l-mu£â½ıra (Kahire1954), A¼kâmü’l-a¼vâli’ş-şaÅ½iyye fi’l-fıšhi’l-İslâmî (Kahire1376/1956,1378/1958), Ebû
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¥anîfe £a½ruhû ve ¼ayâtühû ve me×hebühû ve itticâhâtühü’l-fıšhiyyetü’linsâniyye (Kahire1377/1957),Ebû ¥anîfe ve’l-šıyemü’l-insâniyye fî me×hebih
(Kahire1957),el-Fıšhü’l-İslâmî: MedÅal
li-dirâsetihî-ni¾âmü’l-mu£âmelâti fîh
(Kahire1377/1958), el-İslâm ve müşkilâtüne’l-¼â²ıra (Kahire1958), en-Neseb
ve â¦âruhâ (Kahire1377/1958), et-Tereke ve’l-mîrâ¦ fi’l-İslâm ma£a medÅal
fi’l-mîrâ¦ £inde’l-£Arab ve’l-Yehûd ve’rRûmân (Kahire1960,1967), et-Teşrî£u’lİslâmî ve e¦eruhû fi’l-fıšhi’l-øarbî (Ka
hire1960,1986;Beyrut1412/1991), İbn
Teymiyye (Kahire1381/1962,1408/1988),
Ni ¾â mü’l-¼ükm fi’l-İs lâm (Ka hi re
1383/1963, 1408/1988; Hukuk Fakülte
si’ndeyükseklisansöğrencileriiçinhazır
lanandersnotlarındanoluşturulmuştur),
el-İslâm ve’l-¼ayât (Kahire1991,2.bs.;
çeşitlidergilerdeçıkanyazılarındanmey
danagelmektedir).
FelsefeveAhlâk: Mebâ¼i¦ fî felsefeti’l-aÅlâš (Kahire1362/1943), TârîÅu’laÅlâš (Kahire1362/1943,1373/1953), Felsefetü’l-aÅlâš fi’l-İslâm ve ½ılâtühâ bi’lfelsefeti’l-İ³rîšıyye (Kahire1364/1945),
İbn Rüşd el-feylesûf (Kahire1945,1949),
en-Nâ¼iyetü’l-ictimâ£iyye ve’s-siyâsiyye fî felsefeti İbn Sînâ (Kahire1952),
el-Æurßân ve’l-felsefe (Kahire1378/1958,
1982,1433/2010,2012;aynızamandadok
toratezininilkkısmıolanikincitezi La
perspective philosophique du Coran’ın
Arapçatercümesidir), Beyne’d-dîn ve’lfelsefe fî reßyi İbn Rüşd ve felâsifeti’l-£a½ri’l-vasî¹ (Kahire1378/1959;Bey
rut1408/1988; L’attituded’IbnRochdà
l’égarddelaphilosophieetdelareligion

adlı asıl doktora tezinin Arapça tercü
mesidir), el-£Aš¢de ve Åa¹arü’l-in¼irâf
(Kahire1963), el-AÅlâš fi’l-İslâm (Beyrut
1412/1991,2.bs.).
Tercüme. 1. el-MedÅal li-dirâseti’lfelsefeti’l-İslâmiyye (LéonGauthier’in
Introduction à l’étude de la philosop
hiemusulmaneadlıeserinden,Kahire
1364/1945). 2. el-£Aš¢de ve’ş-şerî£a fi’l-

İslâm (AbdülazîzAbdülhakveAliHasan
Abdülkådirilebirlikte;I.Goldziher’inVorlesungen über den Islamadlıeserinden,
Kahire1946,1959). Ali Hasan Abdülkådir,
Almanca aslından, M. Yûsuf Mûsâ da
Fransızca tercümesinden (Le dogme et la
loi de l’Islam) eserin belirli bölümlerini ter
cümeye başlamışlar ve hemen yarısına te
kabül eden ilk üç bölüm tamamlanınca Ali
Hasan Abdülkådir’in Londra’da İslâm Kül
tür Merkezi’nin başına geçmesi üzerine
tercümeyi tek başına M. Yûsuf Mûsâ üst
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lenmiş, bu arada Abdülazîz Abdülhakk’ın
çeviriyi tek başına tamamladığı öğrenilin
ce her biri diğerinin tercümesini gözden
geçirerek eser üç mütercimin adıyla ya
yımlanmıştır. Goldziher’in hatalarını tas
hih ve tenkit işini de büyük ölçüde Mu
hammed Ali enNeccâr’dan faydalanarak
M. Yûsuf Mûsâ yapmıştır. 3. el-Felsefe
fi’ş-şarš (PaulMassonOursel’in Laphi
losophieenorientadlıeserinden,Kahire
1947). 4. el-Ârâßü’d-dîniyye ve’l-felsefiyye li-Fîlûn el-İskenderî (Abdülhalîm
enNeccârilebirlikte;ÉmileBréhier’nin
Lesidéesphilosophiquesetreligieusesde
Philond’Alexandrieadlıeserinden,Ka
hire1954). 5. el-£İlm £inde’l-£Arab ve

e¦eruhû fî ta¹vîri’l-£ilmi’l-£âlemî (Ab
dülhalîmenNeccârilebirlikte;AldoMi
eli’nin La science arabe et son rôle dans
l’évolutionscientifiquemondialeadlıese
rinden,Kahire1381/1962). M. Yûsuf Mûsâ
ayrıca İmâmü’lHaremeyn elCüveynî’nin
el-İrşâd ilâ šavâ¹ı£i’l-edille fi’l-u½ûl (Ali
Abdülmün‘imAbdülhamîdilebirlikte,Ka
hire1369/1950) ve İbn Sînâ’nın eş-Şifâß:
el-İlâhiyyât (II,SüleymanDünyâveSaîd
Zâyidilebirlikte,Kahire1960) adlı eser
lerini yayımlamıştır.
Muhammed Yûsuf’un bazı makaleleri
şunlardır: “Avicenne et l’Azhar” (La revue

ziher,el£Aš¢deve’şşerî£afi’lİslâm(trc.M.Yûsuf
Mûsâv.dğr.),Kahire1946,tercümeedeningirişi,
s. ¼-š; elEzher:TârîÅuhvete¹avvürüh, Kahire
1403/1983, s. 159; Mustafa Ahmed ezZerkå,Ni
¾âmü’tteßmîn:¥aš¢šatühve’rreßyü’şşer£îfîh,
Beyrut 1404/1984, s. 27-28; M. Fethî Ali Şuayr,
Vesâßilü’li£lâmi’lma¹bû£afîda£veti’lİÅvâni’l
müslimîn, Cidde1405/1985,s.263,352,354,
374, 389, 399; Cemâl Atıyye – Vehbe ezZühaylî,
Tecdîdü’lfıšhi’lİslâmî, Dımaşk1420/2000,s.
79, 99, 106, 210; M. Hashim Kamali, “Applying
the Shari’a”,TheManyFacesofIslam:Perspec
tives on a Resurgent Civilisation (ed.Nissim
Rejwan),Gainesville2000,s.22-23; D. Avon,
Lesfrèresprêcheursenorient:Lesdominicains
du Caire, Paris 2005, s. 539-540; Yûsuf elKar
dâvî,İbnü’lšaryeve’lküttâb:Melâmi¼sîreve
mesîre, Kahire1427/2006,I,413;II,221-223;III,
61; IV, 247; “In Memoriam le docteur Mohammad
Youssef Mousa”,MIDEO,VII (196263), s. 430; M.
Nebîl Ganâyim, “Mu¼ammed Yûsuf Mûsâ (1899
1963)”,Mevsû£atüa£lâmi’lfikri’lİslâmî, Kahire
1425/2004, s. 1020-1023; “el-£Allâmetü’l-faš¢hü’l-feylesûf Mu¼ammed Yûsuf Mûsâ”,http://
www.islamsyria.com/cvs.php?action=details
&CVID=298 (17.11.2015); “el-Æurßân ve’l-felsefe
li’d-duktûr Mu¼ammed Yûsuf Mûsâ”,Da£vetü’l
¼aš, sy. 41-42 (http://habous.gov.ma/daouat
alhaq/item/972[17.11.2015]); Nâdiye Sa‘d Muav
vaz, “et-Teşrî£u’l-İslâmî ve e¦erühû fi’l-fıšhi’l-³arbî li’d-duktûr Mu¼ammed Yûsuf Mûsâ”,http://
www.alarabnews.com/show.asp?NewID=20551&
PageID=5&PartID=1&TypeID=1(17.11.2015).

ÿAhmet Özel

–

duCaire[Millénaired’Avicenne[AbouAli
IbnSina]:numérod’hommage],XXVII/141,

Juin1951,s.140165); “Fi’lMus¹ala¼âti’l
İslâmiyye” (MMLA,XI,Kahire1959,s.209
218); “erRisâle li’lİmâm eşŞâfi£î” (Türâ
¦ü’linsâniyye,Kahire1960,I,405418);
“TârîÅu’lfelsefeti’l¼adî¦e” (YûsufKerem:

Müfekkiran£ArabiyyenvemüßerriÅanli’l
felsefe:Bu¼û¦£anhüvedirâsâtmühdât
ileyhi,nşr.ÂtıfelIrâk¢,Kahire1988,s.
509516;Mecelletü’lKitâb,VIII/7,1949’dan

alınanbuyazıdaarkadaşıYûsufKerem’in
TârîÅu’lfelsefeti’l¼adî¦eadlıeserinebazı
eleştirileryöneltmiştir); “¥avle tefsîri Mec
ma£i’lbeyân: mine’sSübüli’l£ameliyye li’t
tašrîb” (Mesßeletü’ttašrîbbeyne’lme×âhi
bi’lİslâmiyye, nşr. Abdullah elAlâyilî,
Kahire1414/1994,s.6066); “Fî Sebîli’t
tašrîb” (a.e.,s.6771).
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Filistin’in kuzeyinde Mecdel şehrinde
doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada gör
dü. Kudüs Arap Dili Fakültesi’nde başladığı
yüksek öğrenimini Beyrut Amerikan Üni
versitesi Arap Dili Bölümü’nde tamamladı
(1946). 1948’de aynı üniversitede Arap dili
ve edebiyatı alanında yüksek lisans ders
lerine devam etti. Bir süre International
College ve Amerikan Üniversitesi’nde Arap
dili dersleri verdi. Ardından Mısır’a gide
rek Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si’ni bitirdi (1951). Burada ikinci yüksek
lisansını yaptı. Daha sonra, konusunda ilk
akademik çalışma kabul edilen modern
Arap edebiyatında tiyatro üzerine yaptığı
tezle doktorasını verdi (1954). Ardından
Beyrut’a döndü ve Amerikan Üniversite
si’nin edebiyat kısmına hoca tayin edildi.
1959’da doçent, 1964’te profesör oldu.
Küveyt (1969) ve Harvard (1972) üniversi
telerinde misafir öğretim üyesi olarak gö
rev yaptı. Öğretim üyeliğinden 1990 yılın
da emekliye ayrıldı.

