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HiTAP 
(yı.w.JI) 

Allah Teala'nın 
mükelleflerin fiilieriyle 

ilgili olan sözleri anlamında 
fıkıh terimi 

(bk. HÜKÜM). 

HİTAP 
(yı.w.JI) 

Allah'ın 

insanı muhatap alan sözü anlamında 
tasavvuf terimi. 
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Tasawufta Allah'ın insanlara yönelik sö
züne hitab, hitab-i ilahi veya muhatabe 
denir. İnsanlar ilk defa ruhlar aleminde 
iken Allah'ın hitabına mazhar olmuşlar 
(b k. BEZM-i ELEST). bu sırada Allah insan
lara. "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" di
ye hitap etmiş, onlar da, "Evet. sen bizim 
rabbimizsin" diye cevap vermişlerdir (el
A'ril.f 7/172; Tirmizi, "Tefsir", 8). Cüneyd-i 
Bağdadi, bezm-i elest ve ilahi hitap gö
rüşlerini bu tür naslar çerçevesinde geliş
tirmiştir. Ona göre bezm-i elestteki hi
tabın manevi hazzı hala semada kendini 
göstermektedir. Zünnün el-Mısrl ise se
maı ilahi hitaplarla işaretler şeklinde de
ğerlendirerek semadan alınan zevki ilahi 
kaynağa bağlar (Kuşeyrl, s. 642, 644). 

İlk süfilerden itibaren veliler ve arifler 
Allah'ın hitabını işittiklerini ifade etmiş
lerdir. Sehl et-Tüsterl. "Otuz senedir Hak 
ile konuştuğum halde halk kendileriyle 
konuştuğumu zannediyor" demiştir (Ke
labazl, S. 205) SQfiler, bütün ayetleri Al
lah'ın kendilerine olan hitapları şeklinde 
anlamışlardır. Ca'fer es-Sadık Kur'an'ı dik
katle ve üzerinde iyice yoğunlaşarak oku
duğunu ve bu sayede onu Allah'tan dinli
yormuş gibi bir şuur haline ulaştığını söy
ler (Gazzall, 1, 372). 

Tasawufta insanın gönlüne gelen hi
taplara "havatır" denilmiştir. Bu hitaplar 
ilahi, melek!, nefs i ve şeytani olabilir (b k. 
HAVATIR). Muhyiddin İbnü'l-Arabi bun
ların hepsinin ilahi hitaplar olduğunu, 
ama*da sOretler halinde belirdiğini, kısa 
bir müddet sonra geride anlamlar bıra
karak sesler gibi yok olduklarını söyler. 
Ona göre ehlullah, ilahi hitaplara dayana
rak baslret üzere halkı Hakk'a davet eder; 
başka bir ifadeyle bu davetler ilahi tarifte 
yani "ol" (kün) hitabıyla gerçekleşir ( el-Fü

tuf:ıat, ıı. 565, 566). İbnü'I-Arabl, Hakk'ın 
mülk aleminde ariflere hitabına "muha-
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dese", misal alemindeki doğrudan hitabı

na "fehvaniye" adını verir ve Hz. Musa'
nın ağaçtan işittiği nidayı (el-Kasas 28/ 
30) birinciye örnek olarak gösterir. Sır ale
minde ariflere vaki olan hitaba ise "mü
samere" denir. İbnü'l-Arabl'ye göre aslın
da her mazhardan zuhur eden ses genel 
anlamda ilahi bir hitaptır (el-Mu<cemü'ş
şufi, s. 401-403) 

İbn Kayyim el-Cevziyye Allah'ın kulları
na on türlü yol gösterdiğini, bunlardan 
birinin de işitilir nitelikteki hitapları oldu
ğunu söyler. Ona göre Hakk'ın hitabını an
cak peygamberler işitir; fakat nadiren ve
lllerin de melek aracılığıyla gelen hitabı 
işittikleri olur. İmran b. Husayn'ın kendi
sinin böyle bir hitaba mazhar olduğuna 
dair rivayetini zikreden İbn Kayyim, insa
nın bazan bir hitap olmadığı halde varmış 
kuruntusuna düşebileceğine de dikkat 
çekmiştir ( Medari cü 's-sali kin, 1, 54-57). 

Nifferl (ö. 354/965), Hakk'ın kendisine 
vaki olan hitaplarını el-Mevd]fıf ve Mu
]]dtabdt adını verdiği iki risalede topla
mıştır. Abdülkadir-i Geylani'ye nisbet edi
len Gavşiyye risalesi de (Sü leymaniye 
Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2855) hi
taplardan meydana gelir. 
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HITTI, Philip Khuri 
(1886-ı 978) 

Arap tarihi, kültürü, 
dil ve edebiyatı uzmanı. 

_j 

24 Haziran 1886'da Beyrut yakınların
daki Şimlan (Şimian) köyünde doğdu; Ma
rün! Kilisesi'ne mensup bir hıristiyan 
Arap 'tır. İlk öğrenimini Şimlan'da tamam
lamasının ardından ortaokulu ve liseyi SQ
kulgarb'da bulunan Amerikan mektebin
de okudu (ı 903). Bu mektepte üç yıl öğ
retmenlik yaptıktan sonra 1906'da Bey
rut Amerikan Üniversitesi'ne kaydoldu. 
Buradan mezun olunca (ı 908) aynı üni
versitede tarih dersleri verdi. 1913 yılın
da Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek 
Columbia Üniversitesi'nde (New York) 
Richard Gottheil'in yanında Belazürl'nin 
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FütUJ:ıu'l-büldô.n adlı eserinin ilkyarısını 
İngilizce'ye çevirerek doktor unvanını al
dı (ı 9 ı 6) ve 19ZO'ye kadar bu üniversite
de Department of Oriental Languages'
de öğretim görevlisi olarak bulundu. Ay
nı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde va
tandaşlığa kabul edildi ve Beyrut'a dö
nüp okuduğu üniversitede tarih dersleri 
verdi ( 1920- ı 925) . 1926'da Princeton Üni
versitesi'ne (New )ersey) geçti. 1936'da 
profesör oldu. 1941 'de Department of 
Oriental Languages and Literatures'de 
başkan vekilliğine ve 1 944'te başkanlı
ğına getirildi. 1954 yılında emekliye ay
rıldı. 24 Aralık 1978 tarihinde Princeton'
da uzun süren bir hastalıktan sonra öl
dü. 

1947'den itibaren Ortadoğu araştırma
ları konusunda başlatılan bir akademik 
çalışmalar dizisinin çeşitli Amerikan üni
versitelerinde yer almasını ve yetiştirdiği 
öğrencilerin bu öğretim zincirine önemli 
katkılarda bulunmasını sağlayan Hitti, 
Amerika'da Arap tarihi ve İslam kültürü 
alanlarında başta gelen otoritelerden bi
ri sayılmıştır. Emekliliğinden sonra Har
vard (Cambridge) ve Princeton üniversi
teleriyle bazı Güney Amerika üniversite
lerinde misafir öğretim üyesi olarak islam 
tarihi dersleri vermiş, American Oriental 
Society, American Histarical Association 
gibi akademik kurumların ve ayrıca Lin
guistic Society of America'nın üyeliğinde 
bulunmuştur. 

H itti, Arap kültürü ve tarihinin Ameri
kan üniversiteleri tarafından önemle ele 
alınmasında büyük rol oynamış, Amerika 
Birleşik Devletleri içinde ve dışında kültü
rel, sosyal ve hatta bazı siyasıteşekküller
de kuruculuk, idarecilik ve üyelik yapmış
tır. Bunlar arasında Syrian Educational 
Society'nin kuruculuğu ve başkanlığı, Do
nations for Education in the Near East'in 
sekreterliği, American Oriental Society'-
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nin müdürlüğü, Ford Foundation'ın danış
manlığı, American Friends of the Mi d die 
East, American Histarical Association, 
American Oriental Society. el-Mecmau'l
ilmiyyü'l-Arabl bi-Dımaşk, Bombay lsla
mic Research Association gibi kuruluşla
rın üyelikleri ve Bombay lndo-Arap Cul
ture Association'ın şeref üyeliği bulun
maktadır (Hitti'nin bağlantılı olduğu or
ganizasyonların tam listesi için bk. The 
World of Islam, s. 4-5). Katıldığı ve görev 
aldığı siyasi teşekküller arasında da Cul
tural Commission of the East and West 
Council of the Syrian and Lebanese Ame
rican Federation of the Eastern States 
üyeliğiyle American Middle East Relief 
ve Committee on Near Eastern Studies 
of the American Council of Learned So
cieties'in başkanlıkları sayılabilir. Bunlar
dan başka ll. Dünya Savaşı sırasında ordu
nun özel Arapça ve Türkçe kurslarını ida
re etmiş, savaşın sonlarına doğru Birleş
miş Milletler'in kuruluş çalışmaları kap
samında toplanan San Francisco Konfe
ransı'nda bazı Arap devletlerinin danış
manlığını yapmıştır. 

Bütün bu faaliyetleri, özellikle de ingi
lizce ve Arapça olarakkaleme aldığı çok 
sayıdaki eseri vasıtasıyla bir yandan Ame
rikan-Arap dostluğunun gelişmesi, bir 
yandan da Amerikan kültür politikalarının 
Arap dünyasında önem kazanıp benim
senmesi hususunda oynadığı rol sebebiy
le H itti'ye bazı şeref payeleri tevcih edil
miştir. Hitti adının 1940 yılında NewYork'
taki Milletlerarası Sergi Salonu duvarla
rına, demokrasiye büyük hizmet vermiş 
on iki ünlü kişiyle birlikte hakkediimiş ol
ması ve Princeton Üniversitesi'nin Near 
Eastern Studies bölümünde okuyan Arap 
öğrencilere verilmek üzere 1945'ten iti
baren bir Hitti bursu ihdas edilmesi bun
lar arasında yer alır. Kendisine Lübnan 
hükümeti tarafından Şeref ve Urz madal
yaları, Suriye ve Mısır hükümetleri tara
fından liyakat nişanları, Princeton ve Bey
rut Amerikan üniversiteleri tarafından 
fahrl doktorluk unvaniarı verilmiştir. Ay
rıca meslektaşları ve talebeleri onun adı
na bir armağan kitap yayımlamışlardır 
(The World of Islam. Studies in Honour 
of Philip K. Hitti [ed. ). Kritzeck- R. B. 
WinderJ, London i 959) . 

H itti özellikle Arap tarihi, kültürü, dil ve 
edebiyatı ile İslam dini üzerinde ilmi araş
tırma mahsulü eserler ortaya koymuş 
seçkin bir şarkiyatçıdır. Lübnan'daki genç
lik yıllarının ll. Abdülhamid'in iktidarda 
bulunduğu zamana rastlaması ve Osman
lı Devleti'nde İttihat ve Thrakkl Fırkası'nın 

icra gücünü ele geçirdiği yıl ( I 908) Bey
rut Amerikan Üniversitesi'nden mezun 
olması. onun o dönemde Ortadoğu aydın
larını etkisi altına almaya başlayan Arap 
milliyetçiliği fikrinin tesirinde kalmasına 
yol açmış, Amerika'da doktora yapması 
da etkilendiği bu fikri, ilmilik ve aklilik te
melleri üzerine oturtabilmesine imkan 
sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'n
de Sami diller ve edebiyatları ile Arap ta
rihi, kültürü ve arkeolojisi üzerinde oluş
muş bilgi birikimini kolaylıkla devralarak 
özümsemiş ve yayımladığı eserlerde bu 
dillerde mevcut ana kaynaklara başvura

bildiğini göstermiştir. 

Bugünün müslüman Arap ilim çevre
lerinde Hitti birbirinden farklı görüşlerle 
anılmaktadır. Bunların bazılarında ilme 
olan hizmetleri dolayısıyla sitayişkar cüm
leler kullanılırken (AbdülcelTl et-Temlml, 
sy. 45-46, s. ı 55 vd.) bazılarında kendisi 
kötü niyetli bir şarkiyatçı , tarihi gerçek
leri değiştirip olayları saptıran bir araştır
macı yahut İslam düşmanlığı ile dolu bir 
hıristiyan Arap olarak tanıtılmaktadır (M. 
Abdülfettah Aliyyan, s. 35-36). Aleyhinde 
bulunanlar arasında en ağır eleştirileri 
yapanlardan Mustafa es-Sibai onun hak
kında şunları yazmaktadır: "Philip Hitti 
... en katı İslam düşmanlarındandır. Ame
rika'da Arap meselelerini savunuyormuş 
gibi görünürse de kendisi, Amerikan Dı

şişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu işlerindeki 

gayri resmi danışmanıdır. Sürekli olarak 
İslam'ın insanlık kültürünü kurmadaki ro
lünü küçültmeye çalışır ve müslümanla
ra herhangi bir üstünlüğün verilmesin
den hoşlanmaz. Mesela 1948'de yayımla
nan The Encyclopaedia Americana'
nın "Arap Edebiyatı" maddesinde şunları 
yazmıştır: 'Yeni edebi hayatın belirtileri 
ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya 
çıkmaya başladı. Bu yeni hareketin ön
derlerinin çoğu, Amerikan misyonerleri
nin faaliyetleri sayesinde öğrenim gören 
ve onlardan ilham alan Lübnanlı hıristiyan 
Araplar'dır'. Hitti'nin İslam'ın ve müslü
manların üstünlüğünü küçümseme giri
şimleri sadece modern asra özgü değil

dir, İslam tarihinin bütün dönemlerine 
de yansır" ( el-istişra~ ve'l-müsteşri~ün, 
s. 33-34) 

Eserleri. H itti'nin Arapça ve İngilizce 
yirmi bir kitabı yayımlanmış, bunlar kıs
men veya tamamen Japonca dahil on 
sekiz dile tercüme edilmiştir. Bunlardan 
başka SOO'e yakın makale ve inceleme 
yazısı ile The Encyclopaedia ot Islam, 
Encyclopaedia Britannica, The En
cyclopaedia Arnericana ve diğer bazı 



ansiklopedilerde yayımianmış çeşitli mad
deleri bulunmaktadır; ayrıca Webster's 
Dictionary'nin de hazırlayıcıları arasında 
yer alıyordu . 

Hitti'nin en önemli kitabı, on iki dile 
çevrilen ve bütün dünyada pek çok baskı
sı yapılmış olan History of the Arabs' 
tır. İlk defa 1937'de yayımlanan ve günü
müze kadar sadece İngilizce'de otuza ya
kın baskısı yapılan eser Siyasi ve Kültü
rel İsldm Tarihi adıyla Türkçe'ye de çev
rilmiştir (tre. Salih Tuğ, 1-IV, istanbul 1980-
198 ı; 2. bs., istanbul ı 995ı. History ofthe 
Ara bs, Türkiye dahil dünyanın birçok üni
versitesinde siyasi ve kültürel İslam tari
hi alanında faydalanılan önemli eserler
den biridir. The Cambridge History of 
Islam (ı 970ı, Ira Lapidus'un A History 
of Islamic Societies (ı 988ı ve Albert 
Hourani'nin A History of the Ara b Peo
ples ( ı 99 ı ı adlı eserlerinin yayımlanma
sıyla önemi nisbeten azalan bu kitap, adı 
geçen eserlerin neşrine kadar yaklaşık ya
rım asırlık dönemde dikkate değer bir et
kiye sahip olmuştur. İngilizce'de Arap ta
rihini bir bütün olarak ele alan ilk eserler
den o lması ayrıca önemini artırmakta
dır. 

Hitti'nin diğer başlıca yayınları da şun

lardır: The Origins of the Islami c S ta
te (New York ı9ı6: Belazürl'nin Fütaf:ıu'L
bü ldan'ının kısmi İ ngi l izce tercümesidirı: 

The Semitic Languages Spoken in 
Syria and Lebanon (ı 922ı: The Syri
ans in America (New York 1924ı: Syria 
and the Syrians (New York 1926ı: An 
Arab - Syrian Gentleman and Warrior 
in the Period of the Crusades: Memo
ris of Usama Ibn Munqidh (New York 
1929ı: The Origins of the Druze Peo
ple and Religion (New York 1928ı: His
tory of the Arabs (London ı 937ı: The 
Arabs: A Short History (Princeton 1943, 
1944; London 1948, ı950; Chicago 1956ı: 
History of Syria, !ncluding Lebanon 
and Palesiine (London 1951 ı: Lebanon 
in History (London 1957ı: Syria: A Short 
History (London 1959ı; The Ne ar East 
in History ( 1961 ı: Islam and the West 
( 1 962ı: Short History of Lebanon ( 1965ı: 
Short History of the Near East (New 
)ersey 1966ı: A Short H istory of Syria 
( 1967ı: Makers of Arab History ( 1968ı: 
Islam: A W ay of Life ( 1970 ı; Capital 
Cities of Arab Islam ( 1973; eserlerinin 
bir listesi için bk. The World o{ Islam, s. 
ı 0-37ı. 

Hitti bazı eserlerini Arapça kaleme al
dığı gibi yukarıda anılan eserlerinden bir 

kısmı da Arapça'ya tercüme edilmiştir 
(a.g.e., s. I0-14ı. Ayrıca Abdürrezzak b. 
Hızkullah er-Res'ani'nin Mul]taşaru Ki
tô.bi 'l -Far]f beyne'l-fıra]f (Kahire 1924), 
SüyGtl'nin Na?-mü '1-'i]fyan ii a'yani'l
a'yan (New York 1927ı. Üsame b. Mun
kız'ın Kitabü'l-İ'tibdr'ını (Princeton 1930ı 
neşretmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

The World of Islam. Studies in Honour of 
Philip K. H itti (ed. ). Kritzeck- R. B. Winder). 
London 1959, s. 1-37; Mustafa es-Sibai. el-İstiş
ra~ ue'l-müsteşri~iln, Beyrut 1399/1979, s . 33-
34; Ebü'I-Kasım Şihab. Ferheng-i fjauerşinasan, 
Tahran, ts ., s. 208; Necib ei-Akiki, el-Müsteşri

~iln, Kahire 1980, lll, 148-151; M. Abdülfettah 
Uleyyan. Eçl.ua' 'ale'l-istişra~. Küveyt 1400/1980, 
s . 35-36; Şevki Ebu Halil . Meuziı'iyye Filib H itti 
fi kitab ihf Tarfbi'l-'Arabi 'l-mu(auuel, Dımaşk 
1985; Ferhat J. Ziadeh. "Philip Khuri Hi tti" , 
MESA Bu Iletin, Xlll/1 ( 1979), s . 1-2; Abdülcelil 
et-Temimi. "Veşikatan min veşa'il5i'l-mü'erri\ı. 
Filib Hitti eş-Şa\ı.şiyye", Mecelletiı 't-tarfbiyye
ti'l-Magribiyye, sy. 45-46, Tunus 1987, s. 155-
160; Fred M. Donner. "Philip K. Hitti" , Al-Usur 
al-Wusta, Vlll/2, Chicago 1996, s. 48-52. 

r 

L 

Iii SALiH TuG 

HİTTIN SAVAŞI 

Selahaddin-i Eyyubi'nin 
Haçlılar' ı bozguna uğrattığı 

ünlü meydan savaşı 
(583/1187). 

_j 

491 -492 ( 1 098-1 099) yıllarında Doğu 
Akdeniz kıyılarında Haçlı devletlerinin ku
rulmasından sonra buradaki müslüman
ların en büyük hedefi bölgeyi onlara karşı 
korumak ve işgal ettikleri toprakları kur
tarmak olmuştur. Selahaddin-i EyyGbi, 
selefi NGreddin Zengi'nin ölümünden son
ra bir taraftan Haçlılar'la mücadele eder
ken bir taraftan da onun tesis etmiş oldu
ğu birliği yeniden sağlamak için çalıştı. 

574'te (1179) önce MerciuyGn Savaşı'nı 
kazanıp arkasından Beytülahzan Kalesi'
ni geri alarak Haçlılar'a karşı bir üstünlük 
elde etti. Bundan sonra Haçlılar müdafa
aya çekilirken Selahaddin devamlı taar
ruz durumuna geçti. Bu taarruzlar esna
sında onun bir meydan savaşına girmek 
istemesine rağmen karşı taraf bunu hiç
bir zaman göze alamamıştır. Selahaddin, 
579 (1183)'da Halep'i ele geçirmek ve 
582 (1186) yılında Musul'u hakimiyet al
tına almak suretiyle ülkede birliği temin 
etti ve böylece kendini tamamen Haçlı
lar'la mücadeleye verdi. Bu arada Kudüs 
H açlı Krallığı tahtına Guy de Lusignan 
geçmiş ve kendisine bağlı olan Kerek 
Şevbek Prinkepsi Renaud de Chatillon ile 

HiTITN SAVASI 

birlikte Selahaddin'le bir antlaşma yapa
rak ticaret kervanlarına saidırmayacakia
rına dair söz vermişti. Fakat Renaud de 
Chatillon, Selahaddin'in Musul'dan Dı
maşk'a döndüğü sıralarda Mısır'dan Su
riye'ye giden bir kervana saldırdı ve bü
tün ticaret mallarını Kerek Kalesi'ne gö
türdü. Selahaddin bunu öğrenince hem 
Renaud'dan hem Kral Guy'den kervanın 
iadesini istedi. Guy, Renaud'ya karşı te
şebbüse geçtiyse de sonuç alamadı (İb

nü'I-Eslr, XI, 527-528; Bündar1', vr. 23o•ı. 
Bunun üzerine Selahaddin, Kerek-Şev
bek Prinkepsliği üzerine sefer açmaya ka
rar verdi ve çeşitli bölgelerdeki emirleri
ne mektuplar yazarak askerlerini cihada 
çağırdı. 

1 Muharrem 583'te (13 Mart 1187) has
sa askerleriyle Dımaşk'ın güneyindeki Re'
sülma ordugahına çıkan Selahaddin, bu
rada birkaç gün kaldıktan sonra büyük 
oğlu ei-Melikü'I-Efdal'i gelecek askerleri 
beklernesi için bırakıp kendisi hassa birli
ğiyle güneydeki Busra şehrine doğru iler
ledi ve Renaud de Chatillon'un hacıların 
yolunu kesmesini önlemek için safer ayı 
başına (nisan ortaları) kadar Kasrıselame',

de konakladı. Daha sonra hassa birliğiyle 
Kerek üzerine yürüyerek Renaud de Cha
tillon'un topraklarını yağmaladı; Şevbek'e 
bağlı Karyeteyn denilen yerde Mısır ordu
sunun kuwetlerine katılması üzerine ge
ri dönüp Kerek topraklarını tahribe de
vam etti. 

Bu arada Musul, Diyarbekir, ei-Cezire 
ve Halep kuwetleri de Re'sülma'da bulu
nan ei-Melikü'I-Efdal'in yanında toplan
mıştı. Efdal babasının emri gecikince ei
Cezire, Diyarbekir, Musul askerlerinden 
seçtiği bir birliğin başına Harran ve Urfa 
hakimi Muzafferüddin Kökböri'yi, Halep 
askerlerinden seçtiği bir birliğin başına 
Bedreddin Duldurum ei-YarGki'yi, Dımaşk 
askerlerinden seçtiği bir birliğin başına 
da Sarimüddin Kaymaz'ı kumandan tayin 
ederek bu kuweti 20 Safer 583'te (1 Ma
y ıs 1187) SaffOriye ve Akka istikametinde 
bir keşif seferine gönderdi. Gece hareke
te geçen Kökböri ve arkadaşları, her ne 
kadar sabahleyin SaffGriye'ye hücuma 
kalktıklarında karşılarında Raimond ta
rafından haberdar edilen Daviyye ve İsbi
tariyye (Templier ve Hospitalier) şövalyele
rinden meydana gelmiş seçkin bir düş
man gücü buldularsa da yapılan savaşta 
galip geldiler. Bu savaşta İsbitariyye'nin 
reisi Roger des Moulin ile pek çok şöval
ye öldürüldü; Daviyye'nin reisi Gerard de 
Ridefort ise kaçmayı başardı. 
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