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Muhammed Kutub (1919-2014)
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Seyyid Kutub1

Dünyan n tan d  iki Kutub’dan biri olan yazar ve dü ünür Muhammed 
Kutub, geride çileli bir hayat, onlarca eser ve yeti tirdi i çok say da talebe 
ve kir takipçisi b rakarak 4 Nisan 2014 Cuma sabah  Suudi Arabistan’ n 
Cidde ehrinde, 95 ya nda dünyaya gözlerini yumdu. Kendisi hem 1966’da 
idam edilen Seyyid Kutub’un karde i olmas , hem de yazd  onlarca eserin 

 Seyyid Kutub’un ’te yazd  e - âtiü’l-mechûl ba l kl  divan n  karde i Muhammed 
Kutub’a ithaf etti i “el- hdâ’” ba l kl  k s m.
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Türkçe’ye tercüme edilmesi dolay s yla Türkiye’de iyi tan nan bir mütefekkir-
di. 1950’li y llardan itibaren kaleme ald  eserlerinin hemen hepsi defalarca 
Türkçe’ye tercüme edilmi , çok say da bask lar  yap lm t r. Gerek ele ald  
konular gerekse anla l r üslûbu onun en çok okunan ça da  slâm dü ünür-
leri aras nda yer almas n  sa lam t r. 

Muhammed Kutub 26 Nisan 1919 tarihinde M s r halk n n ngiliz i galine 
kar  ayakland  s rada Asyût vilâyetine ba l  Mû â köyünde dünyaya geldi. 
Hizbü’l-vatanî’nin üyesi olan babas  Kutub brâhim e - âzelî’nin o s ralarda 

“Köylü Ayaklanmas ” diye bilinen isyan n köydeki önde gelenlerinden birisi 
olmas  ihtimali kuvvetlidir. Zira evleri köyün ilmî ve siyasî merkezi haline 
gelmi ti.2 Anneleri Fat ma Osman ise âlim ahsiyetlerin yeti ti i bir aileye 
mensuptu. Bunlardan birisi de Seyyid ve Muhammed Kutub’un yeti mesinde 
etkili olan day lar  air, edip, gazeteci ve siyasetçi Ahmed Hüseyin Osman el-
Mû â’d r. Muhammed Kutub, hayat  üzerinde en etkili ahsiyetlerden birinin 
kendinden yakla k on üç ya  büyük a abeyi Seyyid oldu unu ifade etmi tir. 
A abeyi ile Kahire’ye giderek ilk ve ortaö renimini burada tamamlayan Mu-
hammed Kutub, a abeyinin tavsiyesiyle liseden sonra kaydoldu u M s r Üni-
versitesi (bugünkü ismiyle Kahire Üniversitesi) ngiliz Filolo isi bölümünden 
1940 y l nda mezun oldu. Daha sonra Yüksek Ö retmen Okulu’na (Ma‘hedü’t-
terbiyeti’l-âlî li’l-muallimîn) girdi ve buradan da 1941 y l nda psikolo i ve 
e itim diplomas  (pedago ik formasyon belgesi) ald . Ö rencili i s ras nda 
edebiyatla da ünsiyet kurdu ve a abeyi vas tas yla ba ta Abbas Mahmûd el-
Akk d olmak üzere çok say da edebiyatç  ve mütefekkirle tan t , Bat l  ya-
zarlar  okudu. Kendisi gençlik döneminde Freud’a hayran oldu unu, fakat 
daha sonralar  derinlemesine okumalar  sonucu bu hayranl n n geçti ini 
ifade etmi tir.3

Muhammed Kutub ö renim hayat n  tamamlad ktan sonra dört y l ngi-
lizce ö retmenli i yapt . Ard ndan bir süre M s r’ n millî kütüphanesi olan 
Dârü’l-kütübi’l-M sriyye’de çal t ktan sonra Maarif Bakanl ’nda mütercim-
lik yapmaya ba lad . Bir müddet sonra da M s r Yüksek Ö renim Bakanl  
bünyesindeki Kültür leri Bölümü’ne tayin edildi (Vizâretü ta‘lîmi’l-âlî). Bu-
rada “1000 kitap” pro esinin ba na geçti ve çok say da kitab n bas lmas n  
sa lad . Muhammed Kutub bu dönemde Bat ’daki materyalist kir ak mlar n  
detayl  bir ekilde incelemi  ve bunlar  ele tiren el- nsân beyne’l-maddiyye 

 Salâh Abdülfettâh el-Hâlidî, Seyyid Kutub: el-Edîbü’n-nâk d ve’d-dâiyetü’l-mücâhid ve’l-
müfekkiru’l-müfessiru’r-râid (D ma k: Dârü’l-kalem, / ), s. .

 ’te el-Gurebâ dergisi için verdi i mülakat. Bk. Muhammed Kutub, slâm Dü üncesinde 
Sanat, çev. Akif Nuri ( stanbul: Fikir Yay nlar , ), s. - .
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ve’l- slâm (1950)4 isimli bir kitap kaleme alarak kir dünyas na ilk ciddi ad -
m n  atm t r. 

1940’l  y llar n sonu onun ayr ca hvân-  Müslimîn hareketiyle tan t  dö-
nem oldu. Fakat a abeyinin aksine bu dönemde te kilâta girmedi. 1952 askerî 
darbesi ve sonras ndaki geli meler bütün M s rl lar gibi Kutub karde ler için 
de bir dönüm noktas  olu turdu. Muhammed Kutub bu dönemin önemli a-
hitleri aras ndad r. Cemal Abdünnâs r ve a abeyi Seyyid Kutub aras nda bazen 
tart ma bazen de kir al veri i tarz nda geçen konu malara muttali olmu , 
ba lang çta mütte k olan Hür Subaylar ve hvân-  Müslimîn’in sonradan nas l 

kir ayr l na dü tüklerini kendisiyle yap lan mülakatlarda anlatm t r.5

Ekim 1954’te Cemal Abdünnâs r’a kar  giri ilen ba ar s z suikasttan son-
ra pek çok hvan mensubuyla birlikte a abeyi Seyyid gibi Muhammed Kutub 
da tutukland . Kendisi daha sonralar  bu s rada sadece Seyyid Kutub’un kar-
de i oldu u için tutukland n  ifade etmi tir. Muhammed Kutub birkaç ay 
içerisinde serbest kal rken a abeyi hapiste tutuldu. Bu olaylar Muhammed 
Kutub’un kir hayat nda da önemli de i ikliklere sebep oldu. Kendi ifadesiy-
le o güne kadar hayat nda edebiyat ve iir önemli bir yer tutarken bundan 
sonra slâm kar t  faaliyetlere kar  bil il çal maya ve hvân-  Müslimîn 
içerisinde yer almaya karar verdi.6 Yakla k on y ll k bir sürede ona yak n 
kitap yazd ; bu kitaplar n birço u hvan mensuplar n n el kitab  haline geldi: 
übuhât havle’l- slâm;7 Kabesât mine’r-resûl;8 Ma‘reketü’t-tek lîd;9 Hel Nahnü 

müslimûn?;10 Fi’n-Nefs ve’l-müctema‘;11 Câhiliyyetü karni’l-i rîn;12 Menhecü’t-
terbiyeti’l- slâmiyye;13 et-Tetavvür ve’s-sebât fî hayâti’l-be eriyye.  

 slâm ve Materyalizme Göre nsan, çev. Kemal Sand kç  – M. Akif Ayd n ( stanbul: amil 
Yay nevi, ).

 http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/templates/print-article.aspx?articleid=
&zoneid=   (eri im: . . ).

 ’te el-Gurebâ dergisi için verdi i mülakat. Bk. Kutub, slâm Dü üncesinde Sanat, s. - .
 slâm’ n Etraf ndaki üpheler, çev. Ali Özek ( stanbul: Ca alo lu Yay nlar , ).
 Peygamberden ktibaslar, çev. Akif Nuri – Kemal Sand kç  – Mehmet Süslü ( stanbul: 

Fikir Yay nlar , ); Peygamber’den Par lt lar, çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka 
Yay nlar , ).

 Taklitlerin Çarp mas , çev. Erol Ayy ld z ( stanbul: rfan Yay nlar , ); Gelenekler 
Çat mas , çev. Ahmet A rakça ( stanbul: Bir Yay nc l k, ).
 Biz Müslüman m y z? çev. Mustafa Mutlu (Ankara: Hilal Yay nlar , ).
 slâm’da Fert ve Cemiyet, çev. Mehmet Süslü ( stanbul: Hikmet Yay nlar , ).
 Yirminci Asr n Cahiliyyeti, çev. M. Hasan Be er (Ankara: Hilal Yay nlar , ); 20. Asr n 
Cahiliyeti, çev. Ali Yakup Cenkciler – Osman Öztürk ( stanbul: Ca alo lu Yay nlar , ); 
20. Asr n Cahiliyyeti, çev. Ahmet A rakça ( stanbul: Beka Yay nlar , ).

 slâm Terbiye Metodu ve Ahlâk Sistemi, çev. Ali Özek (I. cilt, stanbul: Hisar Yay nevi, ).
 Tekâmül mü Soysuzla ma m , çev. Salih Uçan (I. cilt, stanbul: [Latin Matbaas ] ; II. 
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Muhammed Kutub o dönemde farkl  bir çal man n içinde de yer ald . 
Hapiste bulunan a abeyi Seyyid Kutub’un gözden geçirerek yeniden kaleme 
almaya ba lad  Fî Zilâli’l-Kur’ân ba l kl  tefsirinin müsveddelerini kendisin-
den alarak yay nevinin sahibi Hac Vehbe’yle birlikte gizlice redakte etmeye 
ba lad . Fî Zilâli’l-Kur’ân bu ekilde 1960-1963 y llar  aras nda 8 cilde ula -
m t .15 15 y la mahkûm olan Seyyid Kutub Irak Devlet Ba kan  Abdüsselâm 
Ârif ’in giri imiyle May s 1964’te serbest b rak ld . Fakat Kutub ailesinin sevin-
ci uzun sürmedi, aileyi daha büyük bir dram bekliyordu. Bu sefer de Muham-
med Kutub 30 Temmuz 1965’te “Tanzim 1965” isimli gizli bir örgüt kurdu u 
suçlamas yla tutukland .16 Kendisinden sonra Seyyid Kutub ve k z karde leri 
ile ye enleri de tutukland lar. Uzun süren yarg lama sonucunda Seyyid Kutub 
üç arkada yla birlikte idam cezas na çarpt r ld  ve cezas  29 A ustos 1966’da 
infaz edildi. Muhammed Kutub ise 1971’e kadar hapiste kald .17 Muhammed 
Kutub daha sonralar  kendisinin ve a abeyinin 1965’te tutuklanmalar n n 
sebebinin Câhiliyyetü’l-karni’l- rîn ve Meâlim ’t-tarîk ba l kl  eserlerinin 
Bat ’da radikal bulunarak haklar nda ele tirel yaz lar n yaz lmas  ve bunun 
ard nda istihbarat örgütlerinin bulunmu  olabilece ini ifade etmi tir.18 

Cemal Abdünnâs r’ n vefat ndan sonra cumhurba kan  seçilen Enver 
Sedat’ n hapisten ç kartt  hvân-  Müslimîn mensuplar n n birço u gibi 
Muhammed Kutub da 17 Ekim 1971’de hapisten ç kt ktan sonra Suudi 
Arabistan’a gitti. Mekke’de Kral Abdülaziz Üniversitesi eriat Fakültesi’nde 
(Külliyyetü’ - erîa) ders vermeye ba lad . 1973’te evlendi ve bu evlilikten üç 
çocu u dünyaya geldi. Muhammed Kutub hayat n n bundan sonraki döne-
minde tedrisat ve telif faaliyetlerini birlikte yürüten velud yazarlardan oldu. 
Pek çok kitap ve makale kaleme ald ; ayr ca onlarca yüksek lisans ve doktora 
tezi yönetti, talebe yeti tirdi. Ba ta Arap ülkeleri olmak üzere, Do u’da ve 
Bat ’da birçok ülkede toplant lara ve konferanslara kat ld . Suudi Arabistan 
liseleri ve üniversitelerinde okutulmak için ders kitab  haz rlamas  ve 1988’de 
Uluslararas  Kral Faysal slâmî Ara t rmalar Ödülü’ne lay k bulunmas  onun 
görü lerine verilen de eri göstermektedir. Muhammed Kutub burada yazd  
eserlerde de genel olarak Müslümanlar  itikadî ve sosyal aç dan irdelemeye, 

cilt, stanbul: Ekin Yay nevi, ); Evrim ve De i mezlik, çev. Be ir Eryarsoy ( stanbul: 
Beka Yay nlar  ).

 Safynaz Kazem, “Hagg Wahba: Reference Work”, Al-Ahram, http://weekly.ahram.org.
eg/ / /profile.htm.

 Abdullah er-Re îd, “Seyyidü medîneti’l-hâkimiyye, Evrâku Muhammed Kutub : Mu-
hammed Kutub, el-Lâibü’l-hafî fî tanzîm ”, e - arku’l-evsat,  (  May s ).

 Kutub ailesinin hapsi hakk nda bk. Câbir Rizk, Mezâbihu’l- hvân fî sücûni Nâs r (Kahire: 
Dârü’l-i‘tisam, ),  vd. 

 Rizk, Mezâbihu’l- hvân, s. .
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mevcut dünya sistemini ve sömürgecili i ele tirmeye devam etti. Özellikle 
Rekâizü’l-îmân (1417)19 ba ta olmak üzere, bu dönem yazd  eserlerinde aki-
devî mânada sele ci denebilecek görü lerinin ön plana ç kt n  görmekteyiz. 
Tasavvufu sert bir dille ele tirmesi, onu Müslümanlar n içine dü tü ü olum-
suz durumun ba  sorumlular ndan görmesi, geleneksel akide ve muamelat 
ayr m n  ele tirmesi dikkat çekicidir. Fakat bunu sadece ya ad  ülkeyle ba -
lant l  dü ünmek, onun dü ünce sistemine haks zl k olur. Vâk unâ’l-muâs r’da 
(1977),20 özellikle Müslümanlar n son iki yüzy lda içine dü tü ü durumun 
sebeplerini ve sonuçlar n  ele alm , Bat ’da ortaya ç kan demokrasi, komü-
nizm, laiklik, rasyonalizm, milliyetçilik, hümanizm ve ateizm gibi kavram ve 
dü ünceleri ve bunlar n Müslümanlara yans mas n  Mezâhib kriyye muâs ra 
(1983)21 ba l kl  eserinde ele alm t r. Pek çok neo-sele ci dü ünür gibi Mu-
hammed Kutub da sahabe sonras  slâm tarihini, istisnalar  olsa da, bir nevi 
sapma ve çökü  tarihi olarak görmü tür. Ona göre Müslümanlar n içinde bu-
lundu u sapma, zaman içinde ahlâkî boyutu da a arak dinin temel ilkelerine 
ve kavramlar na kadar ula m t r. Her eyden önce bu kavramlar n gerçek 
mânas n  ortaya koymak gerekmektedir. Bunun için kaleme ald  Mefâhîm 
yenbeg  en tüsahhah (1987)22 ba l kl  kitab nda Lâ ilâhe illallah, ibadet, ka-
za-kader, dünya-âhiret, uygarl k ve dünyan n imar  kavramlar n n ona göre 
gerçek mânalar n  ortaya koymaya çal m t r.

Muhammed Kutub, Suudi Arabistan’da güncel siyasetten uzak kalmakla 
birlikte, baz  Bat l  yazarlara göre 1970’li y llarda Vehhâbîlik ile hvân-  Müs-
limîn ideolo isinin birle mesi sonucu burada ortaya ç kan Sahvî hareketin 
ideolo ik mimar d r. Öyle ki kendisine “Sahve eyhi” unvan  bile verilmi -
tir.23 1990’l  y llarda bölgede meydana gelen hadiseler Muhammed Kutub’un 
hayat n  da do rudan etkiledi. Özellikle Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i i gali 
sonras nda ABD askerlerinin Suudi Arabistan’a konu lanmas , slâmî hare-
ketler taraf ndan sert bir ekilde ele tirilmi ti. Sahvî hareketle Suudi yetki-
lilerin kar  kar ya gelmesi sonucu 1996’da elli kadar üniversite hocas n n 
i ine son verildi ve ülke d na ç kmalar  istendi. Bunlar n aras nda o güne 

 Tevhid, çev. Nureddin Y ld z ( stanbul: Risale yay nlar , ); slam nanc  ( stanbul: 
Risale Yay nlar , ).
 Ça da  Konumumuz, çev. Salih Uçan ( stanbul: Dünya Yay nlar , ).
 Ça da  Fikir Ak mlar , I-III, çev. M. Be ir Eryarsoy  ( stanbul: aret Yay nlar , ).
 Düzeltilmesi Gereken Kavramlar, çev. Nureddin Y ld z ( stanbul: Risale Yay nlar , ).
 Stéphane Lacroix, Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary 
Saudi Arabia, çev. George Holoch (Cambridge: Harvard University Press, ), s. , 

; Zemenü’s-Sahve: el-Harekâtü’l- slâmiyyeti’l-muâs ra fi’s-Suûdiyye, çev. Abdülhak es-
Semmûrî (Beyrut: ebeketü’l-Arabiyye li’l-ebhâs ve’n-ne r, ), s. ; Muhammed 
Süleyman, “Muhammed Kutub nemûzecen”, el-Asr,  May s , http://alasr.ws/articles/
view/ .
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kadar çal malar  resmî makamlarca takdirle kar lanan Muhammed Kutub 
da bulunuyordu. Kutub, Katar’da ya ayan M s r as ll  âlim, hem ehrisi Yûsuf 
el-Kardâvî’nin yan na gitti ve bir müddet orada ya ad .24 Onun Katar’daki 
üniversitede hoca olarak kalma tekli ni Beytullah’a yak n ya amak istedi i 
için kabul etmedi. Suudi yetkililer nezdinde yap lan giri imler sonucunda 
herhangi bir i le me gul olmamak art yla dönmesine izin verildikten sonra 
tekrar Mekke’ye yerle ti.25

Muhammed Kutub’u derinden etkileyen konulardan biri de birçok ese-
rinde ele ald  Filistin meselesinin yan  s ra, 1990’l  y llar n ba nda Bosna-
Hersek’te Müslümanlar n katledilmesi hadisesidir. Nas l olup da Avrupa’n n 
ortas nda bütün dünyan n gözü önünde böyle bir olay n ya anabildi ini 
sorgulad  ve bunun neticesinde Dürûs fî mihneti’l-Bosna ve’l-Hersek (1994)26 
ba l kl  kitab n  kaleme ald . 

ABD’deki 11 Eylül hadiselerinden sonra Muhammed Kutub tekrar Bat l  
yazarlar n ele tiri oklar na hedef oldu. Baz  radikal örgütlerin yöneticileri-
nin 1970’li y llarda hocas  oldu u ve onlar  radikalizme itti i gerekçesiyle 
ele tirilirken,27 bunlardan etkilenen baz  Arap yazarlar da onu a r l a giden 
(mutatarr f) talebeler yeti tirmi  olmakla itham ettiler.28

Türkiye’de son yar m as rda yeni sele ci gruplar n ortaya ç k nda en 
etkili ah slar n ba nda Seyyid ve Muhammed Kutub karde ler gelmektedir. 
Onlar n bât l olarak gördükleri gelene e ve yerle ik inançlara kar  giri tikleri 
mücadele, etkisini Türkiye’de de göstermi  ve çok say da takipçileri olmu tur. 
Ayr ca Muhammed Kutub düzenli olarak Türkiye’ye gelmi , y l n belli zaman-
lar n  stanbul’daki ikametgâh nda geçirmi  ve burada pek çok konferans ve 
toplant ya kat lm t r. Muhammed Kutub, slâm tarihine ele tirel yakla an 
yazarlar n ba nda gelmekle birlikte, genelde Osmanl  tarihini parantez içine 
alarak de erlendirmeye tâbi tutmu , Osmanl ’n n slâm’a yapt  hizmetleri 
inkâr etmemi , hatta konu malar nda kendisini bir Osmanl  gibi gördü ünü 
ifade etmi tir. Bunun bir yans mas  olarak çocuklar n n Türkçe’yi ö renmesi 
ve Türk kültürünü yak ndan tan mas  için gayret sarf etmi tir.

 Lacroix, Awakening Islam, s. ; Zemenü’s-Sahve, s. .
 Lacroix, Awakening Islam, s. , dn. ; Zemenü’s-Sahve, s. ; Lacroix, Muhammed 
Kutub’un Suudi Arabistan’a ’da döndü ünü söylemektedir.
 Bosna Hersek Katliam , çev. Hüseyin Aras ( stanbul: Tevhid Yay nlar , ).
 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, 
from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York: The Penguin Press, ), 
s. , .
 Suud Abdullah el-Kahtânî, “Hel Nahnü müslimûn”, er-Riyad ( . . ), http://www.
alriyadh.com/ .
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Muhammed Kutub yukar da zikretti imiz kitaplar n d nda pek çok kitap 
kaleme alm t r. Bunlardan baz lar  unlard r: Kur’an ara t rmalar  alan nda 
Keyfe nekraü’l-Kur’ân,29 Dirâsât Kur’âniyye30 ve La Ye’tûne bi-mislih31; slâm 
sanat  ve sosyal bilimlerin slâmîle tirilmesi hakk nda Menhecü’l-fenni’l-
slâmî,32 Havle’t-tefsîri’l- slâmî li’t-târîh,33 Keyfe nektübü’t-târîhe’l- slâmî ve 

Havle’t-ta’sîli’ slâmî li’l-ulûm ictimâiyye;34 dünyada son zamanlarda meydana 
gelen olaylar, küreselle me ve slâmî hareketler hakk nda es-Sahvetü’l- slâmiy-
ye, Rü’ye slâmiyye li-ahvâli’l-âlemi’l-muâs r,35 Helümme nahruc min zulumâti’t-
tih (1415/1993), Keyfe ned‘u’n-nâs36 ve el-Müslimûn ve’l-avleme.37

Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Hilal Görgün
(Dr., TDV slâm Ara t rmalar  Merkezi)

 Kur’ân’  Nas l Okuyal m, çev. Bekir Karl a ( stanbul: Bir Yay nc l k, ).
 Kur’an Ara t rmalar : Mekkî Ayetler, çev. Akif Nuri ( stanbul: Fikir Yay nlar , ); Kur’an 
Ara t rmalar : Medenî Ayetler, çev. Mehmet Ün ( stanbul: Fikir Yay nlar , ).

 Benzerini Getiremezler, çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka Yay nlar , ).
 slam Dü üncesinde San’at, çev. Akif Nuri ( stanbul: Fikir Yay nlar , ).
 slami Aç dan Tarihe Bak m z, çev. Talip Özde  ( stanbul: Risale Yay nlar , ); slami 
Tarih Yorumu, çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka Yay nlar , ).
 Sosyal Bilimlerin slami Temelleri, çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka Yay nlar  

).
 Ça da  Dünyaya slami Bak , çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka Yay nlar , );
 Nas l Davet Edelim? çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka Yay nlar , );
 Küreselle me ve Müslümanlar, çev. M. Be ir Eryarsoy ( stanbul: Beka Yay nlar , ).


