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Muhammed Kutub (1919-2014)
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Seyyid Kutub1

Dünyann tandǌ iki Kutub’dan biri olan yazar ve düǨünür Muhammed
Kutub, geride çileli bir hayat, onlarca eser ve yetiǨtirdiǌi çok sayda talebe
ve mkir takipçisi brakarak 4 Nisan 2014 Cuma sabah Suudi Arabistan’n
Cidde Ǩehrinde, 95 yaǨnda dünyaya gözlerini yumdu. Kendisi hem 1966’da
idam edilen Seyyid Kutub’un kardeǨi olmas, hem de yazdǌ onlarca eserin
ð Seyyid Kutub’un ðøòô’te yazdǌ eǨ-Ƨâtiü’l-mechûl baǨlkl divann kardeǨi Muhammed
Kutub’a ithaf ettiǌi “el-ƻhdâ’” baǨlkl ksm.
© ÝSAM, Ýstanbul 2014
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Türkçe’ye tercüme edilmesi dolaysyla Türkiye’de iyi tannan bir mütefekkirdi. 1950’li yllardan itibaren kaleme aldǌ eserlerinin hemen hepsi defalarca
Türkçe’ye tercüme edilmiǨ, çok sayda basklar yaplmǨtr. Gerek ele aldǌ
konular gerekse anlaǨlr üslûbu onun en çok okunan çaǌdaǨ ƻslâm düǨünürleri arasnda yer almasn saǌlamǨtr.
Muhammed Kutub 26 Nisan 1919 tarihinde Msr halknn ƻngiliz iǨgaline
karǨ ayaklandǌ srada Asyût vilâyetine baǌl MûǨâ köyünde dünyaya geldi.
Hizbü’l-vatanî’nin üyesi olan babas Kutub ƻbrâhim eǨ-Ƨâzelî’nin o sralarda
“Köylü Ayaklanmas” diye bilinen isyann köydeki önde gelenlerinden birisi
olmas ihtimali kuvvetlidir. Zira evleri köyün ilmî ve siyasî merkezi haline
gelmiǨti.2 Anneleri Fatma Osman ise âlim Ǩahsiyetlerin yetiǨtiǌi bir aileye
mensuptu. Bunlardan birisi de Seyyid ve Muhammed Kutub’un yetiǨmesinde
etkili olan daylar Ǩair, edip, gazeteci ve siyasetçi Ahmed Hüseyin Osman elMûǨâ’dr. Muhammed Kutub, hayat üzerinde en etkili Ǩahsiyetlerden birinin
kendinden yaklaǨk on üç yaǨ büyük aǌabeyi Seyyid olduǌunu ifade etmiǨtir.
Aǌabeyi ile Kahire’ye giderek ilk ve ortaöǌrenimini burada tamamlayan Muhammed Kutub, aǌabeyinin tavsiyesiyle liseden sonra kaydolduǌu Msr Üniversitesi (bugünkü ismiyle Kahire Üniversitesi) ƻngiliz FiloloKisi bölümünden
1940 ylnda mezun oldu. Daha sonra Yüksek Öǌretmen Okulu’na (Ma‘hedü’tterbiyeti’l-âlî li’l-muallimîn) girdi ve buradan da 1941 ylnda psikoloKi ve
eǌitim diplomas (pedagoKik formasyon belgesi) ald. Öǌrenciliǌi srasnda
edebiyatla da ünsiyet kurdu ve aǌabeyi vastasyla baǨta Abbas Mahmûd elAkkƽd olmak üzere çok sayda edebiyatç ve mütefekkirle tanǨt, Batl yazarlar okudu. Kendisi gençlik döneminde Freud’a hayran olduǌunu, fakat
daha sonralar derinlemesine okumalar sonucu bu hayranlǌnn geçtiǌini
ifade etmiǨtir.3
Muhammed Kutub öǌrenim hayatn tamamladktan sonra dört yl ƻngilizce öǌretmenliǌi yapt. Ardndan bir süre Msr’n millî kütüphanesi olan
Dârü’l-kütübi’l-Msriyye’de çalǨtktan sonra Maarif Bakanlǌ’nda mütercimlik yapmaya baǨlad. Bir müddet sonra da Msr Yüksek Öǌrenim Bakanlǌ
bünyesindeki Kültür ƻǨleri Bölümü’ne tayin edildi (Vizâretü ta‘lîmi’l-âlî). Burada “1000 kitap” proKesinin baǨna geçti ve çok sayda kitabn baslmasn
saǌlad. Muhammed Kutub bu dönemde Bat’daki materyalist mkir akmlarn
detayl bir Ǩekilde incelemiǨ ve bunlar eleǨtiren el-ƻnsân beyne’l-maddiyye
ñ Salâh Abdülfettâh el-Hâlidî, Seyyid Kutub: el-Edîbü’n-nâkd ve’d-dâiyetü’l-mücâhid ve’lmüfekkiru’l-müfessiru’r-râid (DmaǨk: Dârü’l-kalem, ðóñð/ñïïï), s. ôñ.
ò ðøöó’te el-Gurebâ dergisi için verdiǌi mülakat. Bk. Muhammed Kutub, ƻslâm DüǨüncesinde
Sanat, çev. Akif Nuri (ƻstanbul: Fikir Yaynlar, ðøöø), s. ô-õ.
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ve’l-ƻslâm (1950)4 isimli bir kitap kaleme alarak mkir dünyasna ilk ciddi admn atmǨtr.
1940’l yllarn sonu onun ayrca ƻhvân- Müslimîn hareketiyle tanǨtǌ dönem oldu. Fakat aǌabeyinin aksine bu dönemde teǨkilâta girmedi. 1952 askerî
darbesi ve sonrasndaki geliǨmeler bütün Msrllar gibi Kutub kardeǨler için
de bir dönüm noktas oluǨturdu. Muhammed Kutub bu dönemin önemli Ǩahitleri arasndadr. Cemal Abdünnâsr ve aǌabeyi Seyyid Kutub arasnda bazen
tartǨma bazen de mkir alǨveriǨi tarznda geçen konuǨmalara muttali olmuǨ,
baǨlangçta müttemk olan Hür Subaylar ve ƻhvân- Müslimîn’in sonradan nasl
mkir ayrlǌna düǨtüklerini kendisiyle yaplan mülakatlarda anlatmǨtr.5
Ekim 1954’te Cemal Abdünnâsr’a karǨ giriǨilen baǨarsz suikasttan sonra pek çok ƻhvan mensubuyla birlikte aǌabeyi Seyyid gibi Muhammed Kutub
da tutukland. Kendisi daha sonralar bu srada sadece Seyyid Kutub’un kardeǨi olduǌu için tutuklandǌn ifade etmiǨtir. Muhammed Kutub birkaç ay
içerisinde serbest kalrken aǌabeyi hapiste tutuldu. Bu olaylar Muhammed
Kutub’un mkir hayatnda da önemli deǌiǨikliklere sebep oldu. Kendi ifadesiyle o güne kadar hayatnda edebiyat ve Ǩiir önemli bir yer tutarken bundan
sonra ƻslâm karǨt faaliyetlere karǨ bilmil çalǨmaya ve ƻhvân- Müslimîn
içerisinde yer almaya karar verdi.6 YaklaǨk on yllk bir sürede ona yakn
kitap yazd; bu kitaplarn birçoǌu ƻhvan mensuplarnn el kitab haline geldi:
Ƨübuhât havle’l-ƻslâm;7 Kabesât mine’r-resûl;8 Ma‘reketü’t-tekƽlîd;9 Hel Nahnü
müslimûn?;10 Fi’n-Nefs ve’l-müctema‘;11 Câhiliyyetü karni’l-iǨrîn;12 Menhecü’tterbiyeti’l-ƻslâmiyye;13 et-Tetavvür ve’s-sebât fî hayâti’l-beǨeriyye.
ó ƻslâm ve Materyalizme Göre ƻnsan, çev. Kemal Sandkç – M. Akif Aydn (ƻstanbul: Ƨamil
Yaynevi, ðøöñ).
ô http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/templates/print-article.aspx?articleid=òðô
öðó&zoneid=ðó (eriǨim: ð÷.ïõ.ñïðó).
õ ðøöó’te el-Gurebâ dergisi için verdiǌi mülakat. Bk. Kutub, ƻslâm DüǨüncesinde Sanat, s. ö-÷.
ö ƻslâm’n Etrafndaki Ƨüpheler, çev. Ali Özek (ƻstanbul: Caǌaloǌlu Yaynlar, ðøõô).
÷ Peygamberden ƻktibaslar, çev. Akif Nuri – Kemal Sandkç – Mehmet Süslü (ƻstanbul:
Fikir Yaynlar, ðøöñ); Peygamber’den Parltlar, çev. M. BeǨir Eryarsoy (ƻstanbul: Beka
Yaynlar, ñïïö).
ø Taklitlerin ÇarpǨmas, çev. Erol Ayyldz (ƻstanbul: ƻrfan Yaynlar, ðøõö); Gelenekler
ÇatǨmas, çev. Ahmet Aǌrakça (ƻstanbul: Bir Yaynclk, ðø÷ô).
ðï Biz Müslüman myz? çev. Mustafa Mutlu (Ankara: Hilal Yaynlar, ðøöï).
ðð ƻslâm’da Fert ve Cemiyet, çev. Mehmet Süslü (ƻstanbul: Hikmet Yaynlar, ðøöø).
ðñ Yirminci Asrn Cahiliyyeti, çev. M. Hasan BeǨer (Ankara: Hilal Yaynlar, ðøõö); 20. Asrn
Cahiliyeti, çev. Ali Yakup Cenkciler – Osman Öztürk (ƻstanbul: Caǌaloǌlu Yaynlar, ðøõö);
20. Asrn Cahiliyyeti, çev. Ahmet Aǌrakça (ƻstanbul: Beka Yaynlar, ñïïö).
ðò ƻslâm Terbiye Metodu ve Ahlâk Sistemi, çev. Ali Özek (I. cilt, ƻstanbul: Hisar Yaynevi, ðøöô).
ðó Tekâmül mü SoysuzlaǨma m, çev. Salih Uçan (I. cilt, ƻstanbul: [Latin Matbaas] ðøöð; II.
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Muhammed Kutub o dönemde farkl bir çalǨmann içinde de yer ald.
Hapiste bulunan aǌabeyi Seyyid Kutub’un gözden geçirerek yeniden kaleme
almaya baǨladǌ Fî Zilâli’l-Kur’ân baǨlkl tefsirinin müsveddelerini kendisinden alarak yaynevinin sahibi Hac Vehbe’yle birlikte gizlice redakte etmeye
baǨlad. Fî Zilâli’l-Kur’ân bu Ǩekilde 1960-1963 yllar arasnda 8 cilde ulaǨmǨt.15 15 yla mahkûm olan Seyyid Kutub Irak Devlet BaǨkan Abdüsselâm
Ârif ’in giriǨimiyle Mays 1964’te serbest brakld. Fakat Kutub ailesinin sevinci uzun sürmedi, aileyi daha büyük bir dram bekliyordu. Bu sefer de Muhammed Kutub 30 Temmuz 1965’te “Tanzim 1965” isimli gizli bir örgüt kurduǌu
suçlamasyla tutukland.16 Kendisinden sonra Seyyid Kutub ve kz kardeǨleri
ile yeǌenleri de tutuklandlar. Uzun süren yarglama sonucunda Seyyid Kutub
üç arkadaǨyla birlikte idam cezasna çarptrld ve cezas 29 Aǌustos 1966’da
infaz edildi. Muhammed Kutub ise 1971’e kadar hapiste kald.17 Muhammed
Kutub daha sonralar kendisinin ve aǌabeyinin 1965’te tutuklanmalarnn
sebebinin Câhiliyyetü’l-karni’l-Ǩrîn ve Meâlim m’t-tarîk baǨlkl eserlerinin
Bat’da radikal bulunarak haklarnda eleǨtirel yazlarn yazlmas ve bunun
ardnda istihbarat örgütlerinin bulunmuǨ olabileceǌini ifade etmiǨtir.18
Cemal Abdünnâsr’n vefatndan sonra cumhurbaǨkan seçilen Enver
Sedat’n hapisten çkarttǌ ƻhvân- Müslimîn mensuplarnn birçoǌu gibi
Muhammed Kutub da 17 Ekim 1971’de hapisten çktktan sonra Suudi
Arabistan’a gitti. Mekke’de Kral Abdülaziz Üniversitesi Ƨeriat Fakültesi’nde
(Külliyyetü’Ǩ-Ǩerîa) ders vermeye baǨlad. 1973’te evlendi ve bu evlilikten üç
çocuǌu dünyaya geldi. Muhammed Kutub hayatnn bundan sonraki döneminde tedrisat ve telif faaliyetlerini birlikte yürüten velud yazarlardan oldu.
Pek çok kitap ve makale kaleme ald; ayrca onlarca yüksek lisans ve doktora
tezi yönetti, talebe yetiǨtirdi. BaǨta Arap ülkeleri olmak üzere, Doǌu’da ve
Bat’da birçok ülkede toplantlara ve konferanslara katld. Suudi Arabistan
liseleri ve üniversitelerinde okutulmak için ders kitab hazrlamas ve 1988’de
Uluslararas Kral Faysal ƻslâmî AraǨtrmalar Ödülü’ne layk bulunmas onun
görüǨlerine verilen deǌeri göstermektedir. Muhammed Kutub burada yazdǌ
eserlerde de genel olarak Müslümanlar itikadî ve sosyal açdan irdelemeye,
cilt, ƻstanbul: Ekin Yaynevi, ðøöñ); Evrim ve DeǌiǨmezlik, çev. BeǨir Eryarsoy (ƻstanbul:
Beka Yaynlar ñïðò).
ðô Safynaz Kazem, “Hagg Wahba: Reference Work”, Al-Ahram, http://weekly.ahram.org.
eg/ñïïï/ôðò/profile.htm.
ðõ Abdullah er-ReǨîd, “Seyyidü medîneti’l-hâkimiyye, Evrâku Muhammed Kutub ð: Muhammed Kutub, el-Lâibü’l-hafî fî tanzîm ðøõô”, eǨ-Ƨarku’l-evsat, ðñøôô (ð÷ Mays ñïðó).
ðö Kutub ailesinin hapsi hakknda bk. Câbir Rizk, Mezâbihu’l-ƻhvân fî sücûni Nâsr (Kahire:
Dârü’l-i‘tisam, ðøö÷), ðóï vd.
ð÷ Rizk, Mezâbihu’l-ƻhvân, s. òõ.
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mevcut dünya sistemini ve sömürgeciliǌi eleǨtirmeye devam etti. Özellikle
Rekâizü’l-îmân (1417)19 baǨta olmak üzere, bu dönem yazdǌ eserlerinde akidevî mânada selemci denebilecek görüǨlerinin ön plana çktǌn görmekteyiz.
Tasavvufu sert bir dille eleǨtirmesi, onu Müslümanlarn içine düǨtüǌü olumsuz durumun baǨ sorumlularndan görmesi, geleneksel akide ve muamelat
ayrmn eleǨtirmesi dikkat çekicidir. Fakat bunu sadece yaǨadǌ ülkeyle baǌlantl düǨünmek, onun düǨünce sistemine hakszlk olur. Vâkunâ’l-muâsr’da
(1977),20 özellikle Müslümanlarn son iki yüzylda içine düǨtüǌü durumun
sebeplerini ve sonuçlarn ele almǨ, Bat’da ortaya çkan demokrasi, komünizm, laiklik, rasyonalizm, milliyetçilik, hümanizm ve ateizm gibi kavram ve
düǨünceleri ve bunlarn Müslümanlara yansmasn Mezâhib mkriyye muâsra
(1983)21 baǨlkl eserinde ele almǨtr. Pek çok neo-selemci düǨünür gibi Muhammed Kutub da sahabe sonras ƻslâm tarihini, istisnalar olsa da, bir nevi
sapma ve çöküǨ tarihi olarak görmüǨtür. Ona göre Müslümanlarn içinde bulunduǌu sapma, zaman içinde ahlâkî boyutu da aǨarak dinin temel ilkelerine
ve kavramlarna kadar ulaǨmǨtr. Her Ǩeyden önce bu kavramlarn gerçek
mânasn ortaya koymak gerekmektedir. Bunun için kaleme aldǌ Mefâhîm
yenbegǔ en tüsahhah (1987)22 baǨlkl kitabnda Lâ ilâhe illallah, ibadet, kaza-kader, dünya-âhiret, uygarlk ve dünyann imar kavramlarnn ona göre
gerçek mânalarn ortaya koymaya çalǨmǨtr.
Muhammed Kutub, Suudi Arabistan’da güncel siyasetten uzak kalmakla
birlikte, baz Batl yazarlara göre 1970’li yllarda Vehhâbîlik ile ƻhvân- Müslimîn ideoloKisinin birleǨmesi sonucu burada ortaya çkan Sahvî hareketin
ideoloKik mimardr. Öyle ki kendisine “Sahve Ǩeyhi” unvan bile verilmiǨtir.23 1990’l yllarda bölgede meydana gelen hadiseler Muhammed Kutub’un
hayatn da doǌrudan etkiledi. Özellikle Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i iǨgali
sonrasnda ABD askerlerinin Suudi Arabistan’a konuǨlanmas, ƻslâmî hareketler tarafndan sert bir Ǩekilde eleǨtirilmiǨti. Sahvî hareketle Suudi yetkililerin karǨ karǨya gelmesi sonucu 1996’da elli kadar üniversite hocasnn
iǨine son verildi ve ülke dǨna çkmalar istendi. Bunlarn arasnda o güne
ðø Tevhid, çev. Nureddin Yldz (ƻstanbul: Risale yaynlar, ðø÷ö); ƻslam ƻnanc (ƻstanbul:
Risale Yaynlar, ñïïï).
ñï ÇaǌdaǨ Konumumuz, çev. Salih Uçan (ƻstanbul: Dünya Yaynlar, ðø÷ö).
ñð ÇaǌdaǨ Fikir Akmlar, I-III, çev. M. BeǨir Eryarsoy (ƻstanbul: ƻǨaret Yaynlar, ðø÷õ).
ññ Düzeltilmesi Gereken Kavramlar, çev. Nureddin Yldz (ƻstanbul: Risale Yaynlar, ðø÷÷).
ñò Stéphane Lacroix, Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary
Saudi Arabia, çev. George Holoch (Cambridge: Harvard University Press, ñïðð), s. ôñ,
ôò; Zemenü’s-Sahve: el-Harekâtü’l-ƻslâmiyyeti’l-muâsra fi’s-Suûdiyye, çev. Abdülhak esSemmûrî (Beyrut: Ƨebeketü’l-Arabiyye li’l-ebhâs ve’n-neǨr, ñïðñ), s. öõ; Muhammed
Süleyman, “Muhammed Kutub nemûzecen”, el-Asr, ðö Mays ñïïñ, http://alasr.ws/articles/
view/ñòòñ.
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kadar çalǨmalar resmî makamlarca takdirle karǨlanan Muhammed Kutub
da bulunuyordu. Kutub, Katar’da yaǨayan Msr asll âlim, hemǨehrisi Yûsuf
el-Kardâvî’nin yanna gitti ve bir müddet orada yaǨad.24 Onun Katar’daki
üniversitede hoca olarak kalma teklimni Beytullah’a yakn yaǨamak istediǌi
için kabul etmedi. Suudi yetkililer nezdinde yaplan giriǨimler sonucunda
herhangi bir iǨle meǨgul olmamak Ǩartyla dönmesine izin verildikten sonra
tekrar Mekke’ye yerleǨti.25
Muhammed Kutub’u derinden etkileyen konulardan biri de birçok eserinde ele aldǌ Filistin meselesinin yan sra, 1990’l yllarn baǨnda BosnaHersek’te Müslümanlarn katledilmesi hadisesidir. Nasl olup da Avrupa’nn
ortasnda bütün dünyann gözü önünde böyle bir olayn yaǨanabildiǌini
sorgulad ve bunun neticesinde Dürûs fî mihneti’l-Bosna ve’l-Hersek (1994)26
baǨlkl kitabn kaleme ald.
ABD’deki 11 Eylül hadiselerinden sonra Muhammed Kutub tekrar Batl
yazarlarn eleǨtiri oklarna hedef oldu. Baz radikal örgütlerin yöneticilerinin 1970’li yllarda hocas olduǌu ve onlar radikalizme ittiǌi gerekçesiyle
eleǨtirilirken,27 bunlardan etkilenen baz Arap yazarlar da onu aǨrlǌa giden
(mutatarrf) talebeler yetiǨtirmiǨ olmakla itham ettiler.28
Türkiye’de son yarm asrda yeni selemci gruplarn ortaya çkǨnda en
etkili Ǩahslarn baǨnda Seyyid ve Muhammed Kutub kardeǨler gelmektedir.
Onlarn bâtl olarak gördükleri geleneǌe ve yerleǨik inançlara karǨ giriǨtikleri
mücadele, etkisini Türkiye’de de göstermiǨ ve çok sayda takipçileri olmuǨtur.
Ayrca Muhammed Kutub düzenli olarak Türkiye’ye gelmiǨ, yln belli zamanlarn ƻstanbul’daki ikametgâhnda geçirmiǨ ve burada pek çok konferans ve
toplantya katlmǨtr. Muhammed Kutub, ƻslâm tarihine eleǨtirel yaklaǨan
yazarlarn baǨnda gelmekle birlikte, genelde Osmanl tarihini parantez içine
alarak deǌerlendirmeye tâbi tutmuǨ, Osmanl’nn ƻslâm’a yaptǌ hizmetleri
inkâr etmemiǨ, hatta konuǨmalarnda kendisini bir Osmanl gibi gördüǌünü
ifade etmiǨtir. Bunun bir yansmas olarak çocuklarnn Türkçe’yi öǌrenmesi
ve Türk kültürünü yakndan tanmas için gayret sarf etmiǨtir.
ñó Lacroix, Awakening Islam, s. ñïó; Zemenü’s-Sahve, s. ñöñ.
ñô Lacroix, Awakening Islam, s. ñòï, dn. ñïð; Zemenü’s-Sahve, s. òïö; Lacroix, Muhammed
Kutub’un Suudi Arabistan’a ñïïø’da döndüǌünü söylemektedir.
ñõ Bosna Hersek Katliam, çev. Hüseyin Aras (ƻstanbul: Tevhid Yaynlar, ðøø÷).
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Vefeyat

Muhammed Kutub yukarda zikrettiǌimiz kitaplarn dǨnda pek çok kitap
kaleme almǨtr. Bunlardan bazlar Ǩunlardr: Kur’an araǨtrmalar alannda
Keyfe nekraü’l-Kur’ân,29 Dirâsât Kur’âniyye30 ve La Ye’tûne bi-mislih31; ƻslâm
sanat ve sosyal bilimlerin ƻslâmîleǨtirilmesi hakknda Menhecü’l-fenni’lƻslâmî,32 Havle’t-tefsîri’l-ƻslâmî li’t-târîh,33 Keyfe nektübü’t-târîhe’l-ƻslâmî ve
Havle’t-ta’sîli’ ƻslâmî li’l-ulûm ictimâiyye;34 dünyada son zamanlarda meydana
gelen olaylar, küreselleǨme ve ƻslâmî hareketler hakknda es-Sahvetü’l-ƻslâmiyye, Rü’ye ƻslâmiyye li-ahvâli’l-âlemi’l-muâsr,35 Helümme nahruc min zulumâti’ttih (1415/1993), Keyfe ned‘u’n-nâs36 ve el-Müslimûn ve’l-avleme.37
Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.
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