
HiTABET 

örneği, Hz. Peygamber'in vefatından son
ra hilafet konusunda ortaya çıkan anlaş
mazlığı gidermek amacıyla Hz. Ebu Be
kir'in yaptığı konuşmadır. Daha sonra rid
de olayları . Hz. Ömer'in şehid edilmesi, 
Hz. Osman ve Ali dönemlerinde meydana 
gelen hadiseler. müslümanlar arasında 
baş gösteren ayrılıklar dolayısıyla karşıt 
gruplar arasında yapılan konuşmalar için
de devrin siyasi hitabetinin çok sayıda ör
neğine rastlamak mümkündür (a.g.e., I, 
368-445). 6. Münazaralar. Müslümanla
rın hilafet konusundaki ihtilafları. özellik
le Hz. Ali döneminden itibaren bu tür hi
tabetin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Bunların en önemlileri, Hakem Vak' ası ile 
ilgili olarak Hz. Ali ve İbn Abbas'ın Harici
ler'le yaptıkları tartışmalardır. Kaynaklar
da bu türün çeşitli örneklerine rastlan
maktadır (a.g.e., I, 40 I-416) . 7. Vasiyetler. 
Babaların eviatiarına vasiyetleri . halife 
ve valilerin halka veya kendilerinden son
ra yerlerine geçecek kişilere, savaşa gön
derdikleri ordu kumandanianna yaptık
ları tavsiyeler bu türü oluşturur. Hz. Pey
gamber'le (Abdülhamld Şakir, s. 73-84) 
Hulefa-yi Raşiöın ve bazı sahabilere ait va
siyet örnekleri günümüze kadar gelmiş
tir. Bu türün en meşhur örneklerinden bi
ri de Hz. Ömer'in ölümünden önce hilafet 
hakkında yaptığı vasiyettir (Ahmed Zeki 
Safvet. ı, 263-265) Hz. Ebu Bekir'in Halid 
b. Velld'i savaşa gönderirken yaptığı ko
nuşma kumandanlara yapılan tavsiyeie
rin en güzel örneklerinden sayılır. 

İslami Hitabetin Özellikleri. 1. ResGl-i 
Ekrem ve Hz. Ebu Bekir tarafından hut
belerin. özellikle de siyasi mahiyetieki ko
nuşmaların kısa tutulması emredilmekle 
birlikte bunlar bazan Cahiliye döneminde
kilerden uzundur. 2. Bu dönemin hitabe
tinde bazı gelenekler teşekkül etmiştir. 

Mesela bütün hutbelere Allah'a hamdile 
başlanır. hamd ile başlamayan hutbeye 
"betra'" (noksan. güdük) denilir, hut bele
rin Kur'an- ı Kerim'den ayetler ve Hz. Pey
gamber' e salat ve selamla süslenmesi is
tenir, böyle olmayan hutbelere de "şev
ha'" (çirkin, yakışıksız) adı verilirdi. ResGl-i 
Ekrem'in hutbelerindeki belirgin üsiGbun 
yanı sıra Hz. Ebu Bekir ile Ömer de tiutbe
lerine belirli sözlerle başlayıp belli sözler
le bitirmişlerdir (İbn Abdürabbih, lll, 222). 
3. Hatipler konuşmalarında Kur'an üstG
bunu taklide çalışmışlardır. Hutbelerde 
konuya uygun ayetler iktibas edilmiş. ba
zan da hutbenin tamamı çeşitli ayetler
den oluşmuştur (Sealibl. ll, 23-31 ). 4. Ba
zı hatipler. lafızların seçimine daha çok 
önem vererek konuşmalarını irticalen irat 
etmeyip önceden hazırlama yoluna git-
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mişlerdir. s. Hz. Peygamber Cahiliye dö
nemi kahinierinin seeili sözlerine özenme
yi yasakladığından İslami dönemde hatip
ler bu tür sözlere pek az yer vermişlerdir. 
6. İslami dönemde hitabette meydana 
gelen en önemli değişiklik muhtevanın İs
lami ölçülere uygun olmasıdır. 
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liJ HüsEYiN ELMALI 

Türk Edebiyatı . Türkler'de hitabetin 
esas itibariyle hutbe, vaaz ve tasawufi 
sohbetlerden meydana gelen dini hita
betle askeri, resmi ve siyasi hitabet tür
leri dışında edebi bir tür olarak ancak geç 
dönemlerde gelişme gösterdiği kabul 
edilmektedir (Mithat Cemal, s. 360). Bu 
durumu. Süryanl Mihael'in dile getirdiği 
Türkler'in uzun nutuklardan hoşlanma
dığı şeklindeki eski bir kanaatle (Turan, ı . 

I 2 3) açıklamak bir ölçüde mümkün gö
rünse de aslında bunu, şifahl sözleri yazı
ya geçirme alışkanlığının gelişmemiş ve
ya buna gerek duyulmamış olmasına bağ
lamak daha uygundur. Nitekim Bilge Ka
ğan'ın (Vlll. yüzyıl) Orhun abidelerindeki 
sözleri Türkler'de hitabet geleneğinin es
ki bir geçmişinin bulunduğunu göster
mektedir. Ancak bu ilk örneklerden son
ra dört beş asırlık dönemle ilgili hemen 
hemen hiç bilgi yoktur. Xl. yüzyıla ait Ku
tadgu Bilig'de söz ve sözün gücü, özel
likleri, fayda ve zararları hakkında bahis
ler yer almakla birlikte (VII. bab. 162-190, 
XIX. bab, 955-1028. beyitler) buradan 
Türk hitabeti adına bir hükme varmak 
mümkün değildir. Bir vaaz kitabı olmasına 
rağmen Atebetü'l-haküyık da (Xll. yüz
yıl) bu konuya dair bilgi vermemektedir. 
Bununla birlikte eserin toplumdaki irşad 
ihtiyacını karşılamak üzere kaleme alın
ması, vaizlere malzeme teşkil edecek bil
giler içermesi, o dönemde Türkler arasın
da bir vaiz topluluğunun mevcudiyetini 
düşündürmektedir. 

Türk cemiyet hayatında diğer milletler
de olduğu gibi çok eskiden beri çeşitli tö
renlerin bulunması ve bunların özellikle 
evlenme, ad koyma. and içme vb. için 
olanlarında konuşmaların yapılması zen
gin bir tören hitabetinin varlığını ortaya 
koymaktadır. Bununla ilgili birçok örnek 



Dede Korkut hikayeleriyle günümüze ulaş
mıştır. Dede Korkut'un "güzel sözler söy
lemiş bir hakim, bilgin, güçlü bir ulus oza
nı , sözde ve şiirde üstün bir kişiliğe sahip" 
gibi vasıflarla tanıtılması (Gökyay, s. XLVI , 
CXXVII) ve hikayelerde daima "boy boy
layıp soy soylaması", öğüt amacıyla birta
kım hikmetler söylemesi. ad verip tören
lerde konuşmalar yapması onun hatip ni
teliğini açıkça göstermektedir. Cahiliye 
Arapları'nın kabile hatipleriyle benzer özel
likler taşıyan Dede Korkut. Türkler'in ef
sanevi hatibi kabul edilmeye layık bir şah
siyet olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Türk 
toplumunda şaman, baksı, evliya vb. ki
şilerin törenlerde konuşmalar yapan bi
rer hatip durumunda bulunduğu bilin
mektedir. 

Dini hitabetin bir kolunu meydana ge
tiren minber hatipliği bütün İslam dev
letlerinde olduğu gibi Türk devlet teşki
latında da çok eskiden beri yer almış bir 
müessesedir (bk. HUTBE) . Osmanlılar'da 

daha serbest mahiyette bir meslek telak
ki edilen vaizlik de bir kurum haline gel
miş, Katar şeyhliği denilen ve en üst rüt
besi Ayasofya kürsü şeyhliği olan. hitabe
ti güzel tekke şeyhlerinin tayin edildiği bir 
ilmiye mansıbı ortaya çıkmıştır. Vaizler, 
XX. yüzyılın başlarına kadar Arapça oku
nan cuma hutbelerini namazdan sonra 
halka açıklar, ayrıca camilerdeki irşad hiz
metlerini yürütürlerdi (bk. VAAZ) . Tasav
vufta bir eğitim metodu olan sohbet de 
hitabete ait özellikler taşımaktadır. Bil
hassa sohbet dalındaki ilk hatiplerden sa
yılması gereken önemli şahsiyetlerin ba
şında XII. yüzyılın ünlü sGfisi Ahmed Ye
sev! gelir. Ahmed Yesevl'nin irşadlarında 
sohbetin önemli bir yerinin bulunduğu 
Cevfıhirü'l-ebrfır'da belirtilmiş ve soh
betle ilgili esaslar ortaya konulmuştur 
(Kara, s. 265). Diğer birçok tasawufi kay
nakta hem sohbetin adabı ve etkisi hak
kında bilgiler hem de tanınmış sfıfiler in 

sohbetlerinden örnekler mevcuttur (bk. 
SOHBET). 

Osmanlılar döneminde hitabetin soh
bet ve vaaz türlerinde isim yapmış pek 
çok mutasawıf arasında Aziz Mahmud 
Hüdayl'nin ayrı bir yeri vardır. Hüdayl. Fa
tih Camii'nde başladığı irşad hizmetine 
1 S99'dan itibaren bir taraftan tekkesin
d e, bir taraftan da Üsküdar Mihrimah 
Sultan Camii'nde devam etmiştir. Aziz 
Mahmud Hüdayl'nin vaazları el-Mecali
sü'l-va'?ıyye (Hacı Selim Ağa Ktp. , nr. 
276) adıyla Arapça, Nesfıih ve Mevaiz 
(Hacı Selim Ağa Ktp., Aziz Mahmud Hüda
yT, nr. 266, 237 varak) adıyla Türkçe ola-

rak derlenmiştir. MecmCıa-i Hutab adlı 
risalesi de Hüdayl Dergahı'nda okuduğu 
hutbelerin metinlerinden ibarettir (bk. 
Hacı Selim Ağa Ktp., Aziz Mahmud Hü
dayT, nr. 270/7). 

Türk tarihinde askeri hitabet alanında 
Büyük Selçuklu Hükümdan Alparslan baş
ta gelen kumandanlardandır. Alparslan'ın 
Malazgirt zaferi öncesinde biri henüz H oy 
şehrinde iken kumandanlarına, diğeri sa
vaş başlamadan önce bütün orduya hita
ben yaptığı iki konuşma Türk askeri hi
tabetinin unutulmaz örneklerindendir. 
Bunların özellikle, bir siyasi vasiyet niteli
ği taşıyan birincisinden ziyade ikincisi hi
tabette aranan samimilik. kısa ve özlü 
oluş. coşkunluk ve tesir bakımından çok 
daha başarılıdır. Gerçekten Alparslan'ın 
ordunun savaş meydanında toplandığı cu
ma günü yaptığı konuşma onun hitabet 
gücünü açıkça ortaya koymaktadır (bu 
konu şmaların metinleri, ayrıca hitabet 
ve muhteva bakımından birdeğerl endir
mesi için bk. Köymen, I, 55-61 ). 

Osmanlı padişahlarının bir kısmı , özel
likle ordunun başında sefere çıkan ilk on 
padişah gerek Divan-ı Hümayun'da, ge
rek ordugahlarda toplanan harp meclisle
rinde. gerekse savaş başlamadan asker
lere karşı yaptıkları konuşmalarda başa
rılı hitabet örnekleri ortaya koymuşlardır. 

Ancak bunların çoğu tam metin halinde 
günümüze ulaşmamış. sadece vak'anü
vislerin kayıtlarında özet olarakyer almış
tır. 1. Murad' ın 1. Kosova Savaşı öncesinde 
çadırında toplanan harp divanında yaptı
ğı konuşma ve dua ile (NeşrT, I. 271-293) 
ll. Murad'ın Varna zaferinden önce aske
re hitaben söylediği sözler bilinen ilk ör
neklerdir. Fatih Sultan Mehmed'in hita
beleri arasında İstanbul'un fethi hazırlık
larına başlarken Edirne Sarayı'nda verdi
ği nutukla (metni için bk. Kritovulos, s. 
25-37; geniş bilgi ve değerlendirme için 
bk. Turan, ll. 50-51 ; inalcık , s. l25-126) ku
şatma sırasında ·danışma meclislerinde 
ve divanlarda yaptığı konuşmalar özellik
le kayda değer. Bunlardan, Bizans'a yar
dım getiren gemilerin Türk donanmasını 
aşarak Haliç'e girmesi üzerine topladığı 
divanda söylediği sözler Tacizade Cafer 
Çelebi tarafından nakledilmiştir (Mahra
sa-i istanbul Fetihnamesi, s. 16). Bu ara
da Fatih'in hacası Akşemseddin'in de fe
tih hazırlıkları ve kuşatma sırasında dü
zenlenen toplantılarda yaptığı konuşma
lardan, fetihten sonra ganimetierin tak
simi münasebetiyle yeniçerilere hitaben 
söylediği sözlerden ve Ayasofya'da okudu
ğu ilk hutbesinden müessir bir hatip oldu-
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ğu anlaşılmaktadır (hitabe metinleri için 
bk. Evliya Çelebi, I, 97, 105. 113) Yavuz 
Sultan Selim'in İran seferine çıkmadan 
önce Edirne'de topladığı büyük divan da 
devlet erkanı ve ulemayı Şah İsmail' e kar
şı düzenlenecek sefere ikna etmek için 
yaptığı konuşma ile (S. Tansel. s. 33-34) 
daha sonra Çaldıran seferinde çadırını 
kurşunlayan yeniçerilere karşı söylediği 
sözler (a.g.e., s. 49) Türk hitabetinin belli 
başlı örnekleri arasında yer alır. 

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı pa
dişahları arasında hitabette önde gelen 
bir simadır. Kaynaklar onun, Rodos kuşat
ması sırasında çekilen büyük sıkıntılar 
karş ısında geri dönmek isteyen askerin 
maneviyatını yükseltmek için yaptığı ko
nuşmayı buna delil gösterirler (Şerafet

tin Turan, s. 62 ; bu hitabenin bir roman 
kurgusu içinde verilen şekli için bk. Dow
ney, s. 53-55) . Bu devirde özellikle Batılı 
sefaret heyetlerine karşı konuşmaları ile 
dikkat çeken Vezir Makbul İbrahim Paşa 
ile Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Pa
şa da hitabette anılması gereken isimler
dir. Barbaros'un, Seyyid Muradl'nin ka
lemiyle günümüze intikal eden deniz se
ferlerinde harp meclislerinde ve asker 
önünde yaptığı pek çok konuşma onun 
hitabet yeteneği hakkında yeterli fikir 
vermektedir (Gazavat-1 Hayreddin Paşa, 
tür.yer.; Preveze Deniz Savaşı öncesindeki 
nutku için bk. s. 350-352). Aynı şekilde So
kullu Mehmed Paşa da düzgün konuş
ması ile tanınmış bir devlet adamıdır. 
Onun bu özelliğini , İnebahtı Deniz Sava
şı'nda donanmanın kaybedilmesinin do
ğuracağı sonuçları öğrenmek üzere ken
disini ziyarete gelen Venedik elçisine söy
lediği sözlerle (Hammer, VI, 274) Kaptanı
derya Kılıç Ali Paşa'ya yaptığı meşhur ko
nuşmasından (Peçuylu İbrahim, I, 498-
499) anlamak mümkündür. 

Hitabetiyle dikkat çeken Osmanlı padi
şahlarından IV. Murad'ın sarayına giren 
isyancı yeniçerilerle yaptığı ayak divanla
rındaki konuşmalarının bu alanda ayrı bir 
yeri vardır. Özellikle devlet idaresini tam 
olarak ele aldıktan sonra Sarayburnu'nda
ki Sinan Paşa Köşkü'nde topladığı ayak 
divanında ileri gelen devlet ricali önünde 
yaptığı konuşma bunun en güzel örneği
dir (Naima, III, 112 vd.). Daha sonra ll. 
Mahmud'un çıktığı memleket gezilerin
de zaman zaman halka karşı konuştu
ğu veya nutkunun metnini başkatibine 
okuttuğu bilinmektedir (Özcan, s. 372, 
373, 376). ll. Mahmud'un bu konuşmala
rı, Osmanlı hitabetinin günümüzdeki an
lamıyla halka yönelik ilk siyasi örnekleri 
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sayılabilir. Sultan Abdülaziz de Mısır ve 
Avrupa seyahatlerinde değişik topluluk
lar huzurunda bazı konuşmalar yapmış

tır ( İzmir'de yaptığı bir konuşma için bk. 
Ali Kemal!. s 47-48 ). 

3 Kasım 1839 günü Gülhane'de Tanzi
mat-ı Hayriyye Fermanı 'nı okuyan Musta
fa Reşid Paşa bu yeni devrenin en iyi ha~ 
tibi sayılmaktadır ( İA, ıx. 704). Büyük bir 
ikna kabiliyetine sahip olan Keçecizade 
Fuad Paşa da dönemin çok iyi konuşan 
devlet adamlarındandır (a.g.e. , IV, 679). 

Türkçe'nin yanı sıra Fransızca konuşma
larıyla da bir hit abet gücü sergileyen Fuad 
Paşa fikirlerini açık söyleyen , yabancı 
devlet adamları yanında bu özellikleriyle 
takdir edilen ünlü bir diplamattı (Toros. s. 
9) Bu dönemde çok renkli şahsiyetiyle 

dikkat çeken Ali Suavi, Şehzadebaşı Ca
mii'ndeki vaazlarıyla dinleyicilerini kolayca 

. tesiri altına alabilen kuwetli bir hatip ola
rak tanınmıştır (H. Çelik, s. 65-66). Ali Su
avi aynı zamanda siyasi bir hatipti (To
ros, s. 9). 

Türk hitabeti. kendisi de iyi bir hatip 
olan ll. Abdülhamid döneminde daha çok 
yeni açılan meclisin etkisiyle önemli bir 
gelişme göstermiştir. 19 Mart 1877tari
hinde Mabeyn-i Hümayun başkatibi Said 
Bey (Küçük Sa id Paşa) tarafından okunan 
ve daha sonra Nutk-ı Pô.dişô.hi adıyla ya
yımlanan (İstanbul, ts.) 1. Meşrutiyet Mec
lisi'nin açılış nutku, Türk parlamento t a
rihinin ilkyazılı konuşma metni kabul edi
lebilir. Sultan Abdülhamid ayrıca Yıldız Sa
rayı'nda zaman zaman düzenlediği top
lantılardaki konuşmalarıyla da hit abet ye
teneğini ortaya koymuştur (DİA, ı, 217-

218). Aynı dönemin valilerinden Giritli Sır

rı Paşa, görevine başlarken ve ayrılırken 

vilayet halkına hitaben söylediği sözlerle 
temel atma. bina açma törenlerinde yap
tığı konuşmatarla dikkat çekmiştir. Mek
teb-i Harbiyye Nazırı ve Şipka Kumanda
nı Süleyman Paşa. 1877-1878 Osmanlı
Rus Harbi'nin yenilgiyle sonuçlanmasın
dan dolayı çıkarıld ığı dlvanıharpteki mü
dafaalarıyla hukuki hitabetin güzel örnek
lerini vermiştir. Meclis reisi Ahmed Vefik 
Paşa , Darülfünun hatibi olarak tanınan 
Hasan Fehmi Paşa. Sadrazam İ brahim 
Hakkı Paşa (İbnülemin, Il, 1792-1793). Ad
liye Nazırı Mehmed Necmeddin Bey ve 
Meşrutiyet devrinin tanınm ış hukuk ve 
siyaset adamlarından Manyasizade Refik 
Bey de bu dönemin hatipleri arasında zik
redilebilir. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra ortaya çıkan 
serbestlik ortamı içinde meclisin tekrar 
açılması ve siyasi partilerin kurulması gi-
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bi faaliyetler sebebiyle Türk hitabeti yep
yeni bir vadide çeşitle n erek gelişmiştir. 
Her dalda birçok hatibin yetiştiği bu dö
nemde yapılan konuşmaların metinleri 
çoğunlukla elde bulunduğundan ayrıca 
zengin bir literatür oluşmuştur. Bu hatip
ler arasında Meclis-i Meb'Gsan reisi Ah
med Rıza. Dersim mebusu ve gazeteci 
Lutfi Fikri, Maliye Nazırı Cavid Bey, İzmir 
mebusu Seyyid Bey, Osmanlıca'yı çok gü
zel konuşmasıyla tanınan Ermenilerden 
me b us Zührap Efendi, Türkçe olduğu 
kadar Fransızca konferans l arında da 
iyi bir hatip olduğunu gösteren Prens 
Sabahaddin, Halil Menteşe, meclis dı
şında özellikle açık hava toplantı larının 

tanınmış isimlerinden ömer Naci, hu
kuk profesörü Ahmed Salahaddin. Se
lim S ı rrı (Tarcan). Aka Gündüz. Baban
zade İsmail Hakkı , meydan hatibi olduğu 
kadar konferansçılığıyla da tanınan Rıza 

Tevfik(Böl ükbaş ı ), Yusuf Akçura. Ubeydul
lah Efendi ve Darülfünun hatibi Cemi! 
Mahmud önde gelen isimlerdir. ll. Meşru
tiyet'in ilanının üçüncü günü Selanik'te 
(Ku tay, s. ı 63), Şubat 1909'da ayaklanan 
medrese talebesini yatıştırmak için Beya
zıt Meydanı ' nda , ittihad-ı Muhammed! 
Cemiyeti'nin kuruluşu dolayısıyla Ayasof
ya'da. Otuzbir MartVak'ası'nda asi asker
leri teskin için istanbul'da (Volkan Gaze
tesi, s. 523, 537-538) ve bu olaya karıştığı 
gerekçesiyle Divan-ı Harb-i Örfi'de, 1911 
yılında Şam'da Emeviyye Camii'nde (Mar
din, s. ! 42), 19 Ocak 1923'te mebuslara 
hitaben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
(Kutay, s. 273 vd.) yaptığı konuşma, sa
vunma ve hutbeleriyle bu alanda Bedi
üzzaman Said Nursi'nin ayrı bir yeri var
dır. Bu dönemin başarılı hatiplerinden 
Mithat Cemal ayrıca. bilindiği kadarıyla 

hitabet konusundaki ilk Türkçe eser olan 
Hitô.bet ve Münô.zara Dersleri ile (İs
tanbul 1329) Hitô.bet Dersleri (İstanbu l 

1330) adlı kitapları yazmıştır. İlyas Ma
cid'in. hitabeti şiir okuma ile (inşad) birlik
te ele alarak aralarındaki münasebeti in
celeyen İnşô.d ve Hitô.bet ( İstanbu l 1330) 

adlı çalışması da dikkat çekici bir eserdir. 

ı. Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
devri hatipleri arasında başta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere Hüseyin Av
ni Ulaş, Mustafa Necati, Ali Şükrü , Mah
mut Esat Bozkurt. Hamdullah Suphi Tan
rıöver, Refik Şevket İnce, Hasan Basri Çan
tay, Şemsettin Günaltay, M. Fuad Köprü
tü, Şevket Raşid Hatipoğlu . lsmayıl Hakkı 

Baltacıoğlu, İsmail Habip Sevük, Ruşen 
Eşref Ünaydın ve Behçet Kemal Çağlar sa
yılabilir. Ayrıca bunlara, 19SO'den sonra
ki çok partili hayatta siyasi hat ip olarak 

dikkat çeken Osman Bölükbaşı da eklen
melidir. Türk hitabetinde, özellikle anma 
toplantıları tertipteyerek yaptığı konuş

malarla meşhur olmuş önemli bir isim 
"İhtifalci" lakabıyla tanınan Ziya Bey'dir. 
Her yıl Tevfik Pikret'in mezarı başında an
ma töreni düzenleyen Florinalı Nazım ile 
istanbul'un işgali sırasında yapılan Pierre 
Loti ihtifalindeki konuşmasıyla dikkatleri 
çeken Süleyman Nazif de bu alanda gü
zel örnekler vermişlerdir. Sayıları çok az 
olan kadın hatipler arasında istanbul'un 
işgali sırasında yapılan Sultanahmet mi
tinginin tanınmış siması Halide Edip Adı

var, Erzurum milletvekili Nakiye Elgün. 
şair ve yazar ŞükGfe Nihai Başar, öğret
men Saime Münewer Asker'in (Toros , s. 
69-75) adları bilinmektedir. 

XIX ve XX. yüzyıllarda dini hitabet sa
hasında meşhur olan şahsiyetler içinde 
Murad Molla şeyhi Mehmed Efendi, Sul
tan Ahmed Camii'nde ona vekaleten va
izlik yaparak genç yaşta dikkat çeken Ah
med Cevdet Paşa (Fatma Aliye, s. 27-28). 

Ayasofya vaizliğiyle tanınan ve vaazl arı 

Eşref Edip tarafından Mevô.iz adıyla neş
redilmiş bulunan ( İ stanbul 1324-132 5) 
Manastırlı İ smail Hakkı ile Hocazade Mus
tafa Asım Efendi önde gelmektedir. İstik
lal Harbi sırasında Anadolu'da çeşitli ca
milerde vaaz veren Mehmed Akif Ersoy 
ve onun şiirlerinde Süleymaniye ve Fatih 
kürsülerinden konuşturduğu "hatlb-i şe

hir" unvanıyla bilinen Abdürreşid İbrahim, 
. Beyazıt Camii'ndeki vaazlarıyla ünlü Ur
falı Mahmud Kamil. daha yakın devirler
de Hacı Cemal Öğüt, Şemseddin Yeşil (İla
veli Mevizelerim ve Hutbelerim, İstanbul 
ı 943). Beyazıt Camii'ndeki vaazları ya
nında Fatih Camii'nde okuduğu hutbe
lerle zamanın üniversite gençliği üzerin
de t esiricra eden Abdurrahman Şeref Gü
zelyazıcı (Fatih M inberinden Mü'minlere 
Hutbeler, l-ll , istanbul 1968-1970). ayrıca 

Muzaffer Ozak ve "halk vaizi" denilen Gö
nenli Mehmet Efendi zikredilmesi ge
reken önemli şahsiyetlerdir. 
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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. 

ı 

_j 

ı 

_j 

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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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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