
etmiş, o da eserini hocasının bu tavsi
yesi doğrultusunda kaleme almıştır. 

Rebfülewel 1207'de (Ekim 1792) San'
a'da vefat eden Kevkebanf. islami il im
ler alanında büyük bir otorite olduğu 
kadar. edebiyat ve tıp alanında da ge
niş bilgiye sahipti. Son derece zeki ve 
tartışmalarında diyalektiğ i çok iyi kul 
lanan bir kimse idi. Muhtelif dallarda 
birçok alim kendisinden faydalanmış, 

daha çok öğretimle meşgul olduğu için 
fazla eser verememiştir. Kaynaklarda 
adları geçen başlıca eserleri şunlardır: 
Şerhu Nüzheti't-tarf fi'l -carri ve'l-mec
n1ri ve'z-zarf; Felekü'l-Kamus; Hoşiye 
' al a Dav'i'n-nehôr; Risale ii ba ' ii'l
' a~akiri't-tıbbiyye; Haşiyetü '1-Kastal
lôni; Haşiyetü'l-Mutavvel. 
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Abdülkadir b. Mustafa ei·Mağribi 
(1867·1956) 

Tanınmış Suriyeli yazar, 
dil ve din bilgini. 
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Babasının kadılık yaptığı Suriye'nin 
Lazkiye kasabasında (veya Trablusşam·
da) doğdu. Dargavslar diye tanınan Türk 
asıllı ataları. Xl. yüzyılın sonlarında Tu
nus'tan Trablus'a göç etmişlerdi. Mağ

ribf, babası ve Risôle-i Hamidiyye 
müellifi Şamlı alim Hüseyin el-Cisr baş
ta olmak üzere Trablus, Şam. istanbul 
ve Beyrut'ta devrin ileri gelen hocala
rından ders aldı. 1892 yılında tahsil için 
gittiği istanbul'da, eserlerini okuyup 
hayran ka ldığı Cemaleddfn-i Efganf ile 
tanıştı ve daha sonraları onunla mek
tuplaşmak suretiyle münasebetini de
vam ettirdi. Çağdaşı Muhammed Ab
duh'un daveti üzerine 1905 yılında Mı

sır'a gitti. Kendilerinden çok faydalan-

dığı Efganf ve Abduh'un dinf. sosyal ve 
siyasi sahalardaki görüşlerini benimsedi. 
Mısır'da bulunduğu süre içinde sırasıyla 
ez-Zahir ve el-Mü' eyyed gazetelerin
de yazılar yazdı. ll. Meşrutiyet'in ilanın

dan sonra Trablus'a döndü; burada da 
yazı hayatını sürdürdü ve ı. Dünya Sa
vaşı'na kadar devam edecek olan el
Burhan gazetesini çıkarmaya başladı 

( 191 1) Emir Şekib Arslan ve Abdülaziz 
Çavfş ile birlikte Medine'de Külliyyetü 
dari' l-fünOn'u kurdu. Daha sonra Os
manlı Evkaf idaresi tarafından islam 
davetçileri yetiştirmek üzere Kudüs'te 
açılan Salahiyye Medresesi'nin kurulu
şuna yardım etti ve bu medresede be
lagat dersleri verdi. Osmanlı hükümeti
nin 1916'da çıkardığı eş-Şark gazetesi
ni yönetti ve burada çeşitli yazılar yazdı. 

1919'da Şam'a yerleşen Mağri bi, 

Şam'daki Arap Dil Akademisi'nin (ei
Mecmau'l-ilmiyyü'I -ArabT) kurucu üyesi 
oldu. Daha sonra bu kurumun başkan 
yardımcılığını ve 1934-37 yılları arasın
da da başkanlığını yaptı. Ayrıca Kahire 
ve Bağdat'taki dil akademilerinin üye
lik lerinde bulundu. Suriye Edebiyat 
Fakültesi'nde metin şerhi dersleri verd i 
( 1923) Dil Akademisi'nin hedefine ulaş
ması için büyük çabalar sarfetti. Arap
ça'nın gelişmesi, çağa ayak uydurabil
mesi, yabancı dillerden gelen yeni ke
lime ve deyimierin Arapçalaştırılması , 

sözlüklerin çağdaşlaştırılması ve yazma 
eserlerin tenkitli neşri yoluyla Arap 
edebiyatının tanttılması alanlarında ça
lışmalar yaptı. 1956'da Şam'da öldü. 

Abdülkadi r ei - Mağri bi 

ABDÜ LKAD iR ei-MAGRiBl 

Eserleri. 1. el-İşti~ak ve't-ta' rib (Ka
hire 1908, 1947) 2. et-Tesamühu'd-dini 
(Beyrut 19 10) 3. el-Beyyinat fi'd-din 
ve'l-ictima'. Dini ve içtimal makaleler i
ni topladığı iki ciltlik bir eserd ir (Kah ire 
1925) 4. el-Al]lak ve'l-vacibat (l<ah ire 
1926) s. Ta 'i yyetü 'Amir el-Basri. Hic
rf VIII. asır mutasawıflarından Amir b. 
Amir ei-Basrf'n in "Taiyye" kasidesini 
mutasawıf Ömer b. Fariz'in aynı ad lı 
kasidesiyle karşılaştırarak metnini şerh 
ve tahkik etmiş, eser L. Massignon'un 
mukaddimesiyle birlikte Beyrut'ta ba
sılmıştır 1 1 948) 6. Cemôlüddin el-Efga
ni (Kahire 1948) 7. Tefsiru cüz 'i Tebô
reke. Hacası Abduh'un "Amme Tefsi
ri"ndeki metoduyla yazdığı bu eser Ka
hire'de basıl mıştır 11 949) s. 'Aşeratü'l
lisan (Dil Akadem isi yayını, Şam 19491 

9. Gadetü'l-Kamilya . Alexandre Du
mas'nın La Dame aux Camelias ad lı ro
manının tercümesi olan eser 1908'de 
sahneye konulmuş , 1948'de de Şam'da 
bası l mıştır. Mağribf ayrıca Kema lpaşa

zade'nin et-Tenbih ' ala galati'l -cahil 
ve'n-nebih ad lı r isalesini tahkik etmiş, 

buna Osmanlı Devleti'nde Arap dili öğ
retimine dair yazdığı risalesini de ila
ve ederek Mecelletü'l-mecma 'i'l- 'il
mi'de (VI, ı vd ı neşretmiştir. Bunların 

yanı sıra henüz yayım lanmamış, din ve 
dil konuları başta olmak üzere çeşitli 

konularda verd iği konferansları ve yaz
dığ ı makaleleri vardır. Ayrıca on iki yaz
ma eseri de tenkitli neşre hazırlamıştır. 
Es'ad Talas, eş-Şey!] Abdülkadir el
Magribi adlı eserinde (Kahire 1958) onun 
hayatını ve ilmi çalışmalarını tanıtmıştır. 
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