MUHÂZÂT

veya yaklaþmýþ olmasý. 4. Kadýnýn temyiz
gücüne sahip bulunmasý. 5. Kadýnlarla erkeklerin ayný namazý ayný imama uyarak
kýlmasý. Yan yana durup ayný namazý tek
baþlarýna kýlmalarý veya biri imama uyduðu halde diðerinin yalnýz baþýna kýlmasý
durumunda namaz bozulmaz. Yine bir veya birkaç rek‘at kýlýndýktan sonra imama
uyan erkek ve kadýn (mesbûk) imam selâm verdikten sonra bu rek‘atlarý tamamlarken muhâzât meydana gelmesi namazý
bozmaz; çünkü bu esnada münferit hükmündedirler. 6. Kadýnla erkek arasýnda
muhâzâta engel bir durumun bulunmamasý. Aralarýnda 1 arþýn (yaklaþýk 50 cm.)
yüksekliðinde bir engel, bir kiþi sýðacak
kadar boþluk, perde, sütun yahut duvar
olmasý halinde namaz bozulmaz. 7. Kadýnla erkek arasýnda mekân birliðinin bulunmasý. Meselâ birinin mescidin üst katýnda, diðerinin alt katýnda ayný hizada namaz kýlmasý namazýn geçerliliðine engel
teþkil etmez. 8. Kadýnla erkeðin yönlerinin bir olmasý. Meselâ Kâbe’nin içinde ayný
hizada, fakat baþka yönlere dönerek cemaatle namaz kýlmalarý namazýn sýhhatini
etkilemez. 9. Muhâzâtýn en az namazýn bir
rüknünü eda edecek kadar bir süre devam etmesi. 10. Ýmamýn namaza baþlarken kadýnlar için de imâmete niyet etmiþ
olmasý. Aksi takdirde kadýnlarýn imama
uymasý sahih olmayacaðýndan kadýnýn erkekle ayný safta durmasý halinde erkeðin deðil kadýnýn namazý bozulur. Hanefî
imamlarýndan Züfer’e göre ise imam niyet etmese dahi kadýnlar erkek cemaatiyle birlikte namaz kýlabilirler. Bu þartlarýn hepsi birlikte bulunduðu takdirde ister mahrem ister nâmahrem olsun erkeklerle ayný safta namaz kýlan kadýnýn iki yanýnda bulunan birer erkekle arkasýnda bulunan erkeðin namazý bozulur. Kadýn sayýsý birden fazla ise yanlardaki birer kiþi
ile arkadaki o sayýda erkeðin namazý bozulur. Bu þartlara bütün olarak bakýldýðýnda Hanefî mezhebinde cemaatle namazý
belli bir disiplin içinde eda etme gayretinin öne çýktýðý görülür. Muhâzâtýn sadece
erkeðin namazýnýn geçerliliðini etkilemesi hükmü, Abdullah b. Mes‘ûd’dan mevkuf olarak nakledilen bir hadisin namazda
cemaati tanzim görevinin erkeklere yüklenmiþ olduðu yönündeki yorumuna dayandýrýlmaktadýr (Bedreddin el-Aynî, elBinâye, II, 328-329; £Umdetü’l-šårî, IV,
451).
Özellikle hac sýrasýnda ve kalabalýk umre
zamanlarýnda Mescid-i Harâm’da ve Mescid-i Nebevî’de muhâzât konusunda çoðunluðun görüþüne uyulmasý büyük ko32
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laylýk saðlamaktadýr. Nitekim benzeri bir
uygulama olarak namaz kýlan kimsenin
önünden geçilmemesi hususunda hassasiyet gösteren Hz. Peygamber’in Mescid-i
Harâm’da namaz kýlarken sütre koymayýp
önünden insanlarýn geçtiði rivayet edilmekte (Müsned, VI, 399; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 88) ve Hanefîler’in de içinde bulunduðu pek çok fakihin bu doðrultuda bir
yaklaþým sergilediði görülmektedir (Mv.F.,
XXXVII, 240-241).
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itibaren Muhbir’in sürekli yazarý, Londra
devresinde de sahibi olur. Sade bir dil kullanmaya çalýþan Ali Suâvi gazeteyi yalnýz
haber veren bir vasýta deðil okuyucusunu
uyandýran, bilgi kazandýran bir mektep olarak görür (Muhbir, nr. 28, 4 Mart 1867).
Muhbir’in neþri sýrasýnda “Kararnâme-i
Âlî” diye bilinen nizamnâme yürürlükteydi. Buna raðmen Ali Suâvi ihtiyatlý davranmýyor, padiþah tarafýndan yurt dýþýna sürülmüþ Mustafa Fâzýl Paþa’nýn Belçika’daki Nord gazetesine yazdýðý, kendisini Jön
Türkler’in lideri diye tanýtan yazýsýný Courrier d’orient’dan iktibas edip yayýmlýyor (Muhbir, nr. 20, 21 Þubat 1867), onun
Girit’teki müslümanlara yaptýðý yardýmý
gazetenin birinci sayfasýnda ilân ediyordu
(Muhbir, nr. 31, 9 Mart 1867). Muhbir’in
yine 31. sayýsýnda Belgrad Kalesi’nin Sýrbistan’a terkedilmesini eleþtiren bir yazý
yayýmlanýr. Bunun üzerine gazete 32. sayýda bir ay süreyle kapatýlýr ve Ali Suâvi Kastamonu’ya sürülür. Filip Efendi bir beyannâme neþrederek Bâbýâli’den gazetesinin
niçin kapatýldýðýný sorar. Nâmýk Kemal söz
konusu beyannâmeyi Tasvîr-i Efkâr’da
yayýmlar, ayrýca kapatmayý eleþtiren bir
yorum ekler. 25 Nisan 1867’de yeniden çý-
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Ýstanbul Devresi. Ýlk sayýsý 25 Þâban
1283 (1 Ocak 1867) tarihinde çýkan ve haftada üç gün yayýmlanan gazetenin sahibi
Diyarbekirli Filip Efendi’dir. Filip Efendi Ýstanbul’a gelip matbaalarda hizmetli olarak çalýþmaya baþlamýþ, bir müddet sonra âdeta Osmanlý basýnýnýn patronu konumuna ulaþmýþtýr. Muhbir’den baþka Hakåik, Ýstanbul, Veledü’l-cevâib, Mecmûa-i Maârif, Terakkî, Vakit gazetelerinin de sahibi olmuþ, her dönemde gazetelerini sattýracak politikalar takip etmiþtir (Filip Efendi’nin sahip olduðu yayýn organlarý için bk. Ebüzziyâ Mehmed Tevfik,
s. 56, 74, 77-78, 83).

Filip Efendi, Muhbir’i çýkarmaya karar
verdiði sýrada Þehzade Camii’nde vaaz ve
ders veren Ali Suâvi’nin þöhretinden yararlanmak için ona muharrirlik teklif eder.
Teklifi kabul eden Ali Suâvi ilk sayýsýndan
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Alfred Churchill de gazeteye methiyeler
düzmüþtür (Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis,
nr. 455, 29 Ocak 1867). Muhbir bu döneminde yönetime karþý ciddi muhalefet yapabilen ilk Türk gazetesidir.

Muhbir gazetesinin Londra baskýsýnýn 1. sayýsýnýn ilk sayfasý

kan gazete 55. sayýda (27 Mayýs 1867) tekrar kapatýlýr. Yine Kastamonu’ya sürülen
Ali Suâvi’nin bu dönemde gazeteye yazý
veremediði, ancak 47. sayýdan sonra Kaydü’l-mevcûd saydü’l-mefkud adlý bir
eserinin coðrafyayla ilgili kýsmýnýn tefrika
edildiði görülmektedir.
Muhbir’deki yazýlarýn aðýrlýðý eðitim
konusundadýr. Ýlkokullardan medreselere
kadar eðitimin problemleri, müfredat, metot, fen derslerinin ihmalindeki yanlýþlýk,
eski eðitim sisteminin eksiklikleri gibi konular gazetede “Maarif” baþlýðý altýnda
ele alýnmýþtýr. Politikaya da aðýrlýk veren
gazetenin daha ilk sayýsýnda Ali Suâvi’nin,
çoðu o günkü Osmanlý toplumuna yabancý olan birtakým siyasî terimlerin açýklandýðý “Ta‘rifât” isimli bir tefrikasý çýkmýþtýr.
“Dâhiliyye” genel baþlýðý altýndaki yazýlar
genellikle Girit ve Mýsýr meseleleriyle Belgrad Kalesi’nin Sýrbistan’a terkedilmesi
konularýna ayrýlmýþtýr. Bunun yanýnda Girit’te müslüman ahaliye yardým toplamak
amacýyla gazetenin açmýþ olduðu kampanyaya, ayrýca fakirlere ve hayýr kurumlarýna yardým etmeye dair olan yazýlar
Muhbir’de önemli bir yer tutar. Nâmýk
Kemal, daha sonra Tasvîr-i Efkâr’da çýkan bir mektubunda Muhbir’in yayýmlarýna ve Ali Suâvi’ye övgüler yaðdýrmýþ,
Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis’in nâþiri

Londra Devresi. Sultan Abdülaziz’in
iradesiyle Mýsýr Hidivliði’ndeki hakkýndan
mahrum edilen, buna karþýlýk aðabeyi Ýsmâil Paþa’nýn verdiði 4,5 milyon sterlinlik
büyük servetiyle Avrupa’da yaþayan Mustafa Fâzýl Paþa, Osmanlý yönetimine karþý
muhalefet amacýyla Nâmýk Kemal ve Ziyâ
Paşa ile
beraber
Ali Ali
Suâvi’yi
(Paþa)
beraber
Suâvi’yide
de yanıyanýBey’le
na çaðýrýr. Ali Suâvi, Mustafa Fâzýl Paþa’nýn malî desteðiyle Muhbir’i Londra’da
yeniden yayýmlamaya baþlar (31 Aðustos
1867). Gazete daha ilk sayýsýnda, “Muhbir
doðru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur, yine çýkar” cümlesiyle Bâbýâli’ye meydan okuyordu. Haftada bir çýkan
ve yayýný kesintiye uðrayan Muhbir’in bu
dönemi elli sayý devam etmiþtir. Muhbir’in 1. sayýsýnda Ali Suâvi gazetenin çýkarýlýþ amacýný iki maddede özetliyordu:
Þark ahalisinin eðitim ve medeniyette ileri
gitmesini saðlayacak yeni fikirleri serbestçe yazmak, Avrupalýlar’ýn Þarklýlar hakkýndaki yanlýþ telakkilerini düzeltmek. Gazete
sadece Türkler’i deðil Avrupa kamuoyunu
da hedef alýyor, baþlýðýný ayrýca “Le Mukhbir” þeklinde yazýyordu. 8-12. sayýlarýn
Fransýzca özetleri gazeteye eklenirken 37.
sayýda Ýngilizce özetler de gazeteye dahil
edilmiþ ve 38. sayýdan itibaren “Le Mukhbir” ibaresi “The Mukhbir”e çevrilmiþtir.

Ali Suâvi, daha ilk sayýda Mustafa Fâzýl
Paþa’nýn ve diðer arkadaþlarýnýn tepkisini
üzerine çekmiþ, gazeteyi hemen hemen
kendine mal etmiþtir. Yeni Osmanlýlýk’la
ilgili anlayýþý da Mustafa Fâzýl Paþa ve diðer arkadaþlarýnýn anlayýþýndan farklýdýr.
Bu durumda Nâmýk Kemal ile Ziyâ Paşa
Bey,
Ali Suâvi’ye yazdýklarý 22 Mayýs 1868 tarihli mektupta Muhbir’in son sayfasýna
basýlan “Yeni Osmanlýlar Cemiyeti” ambleminin kaldýrýlmasýný isterler; ancak Ali
Suâvi amblemi basmaya devam eder. Yeni Osmanlýlar, 29 Haziran 1868 tarihinden
itibaren Londra’da yine Mustafa Fâzýl Paþa’nýn malî desteðiyle Hürriyet gazetesini
çýkarmaya baþlarlar. Bu arada baský için
kullanýlan harfler Ali Suâvi’nin elinden alýnýr; 38. sayýdan itibaren gazetenin ebadý
küçültülerek Ýncil Cemiyeti’nin Osmanlýca
Ýncil basmak için kullandýðý harflerle basýlýr. Neticede Ali Suâvi gazetenin neþrini
Kasým1868
168 tarihli
tarihli 50.
50.
sürdüremez
ve 33 Kasım
sürdüremez ve
sayýsý ile yayýmýna son verir.
Londra devresinde Muhbir’de genellikle Osmanlý Devleti’nde gayri müslimle-

re kötü muamele yapýldýðý iddialarýna cevaplar, meþrutî bir idare kurulmasý, Bâbýâli yönetiminin sert bir dille eleþtirilmesi,
Girit’te baþ gösteren isyan hareketiyle ilgili haber ve yorumlar, Osmanlý Devleti’nin dýþ devletlere borçlanmasýnýn tenkidi
gibi meselelere aðýrlýk verilmiþtir. Gazetenin 19. sayýsýnda baþlayan “Emrâz-ý Dâhiliyye” serisinde çeþitli meseleler yanýnda
taklitçilik, içki alýþkanlýðý, ülkede üzerinde
anlaþýlacak bir resmî dilin olmamasý gibi
konular ele alýnmýþtýr.
Muhbir’in Osmanlý ülkesine sokulmasý
da yasaklanmýþtýr (Bâbýâli ile Ýngiliz makamlarý arasýnda konuya dair yazýþmalarla ilgili belgeler Ýngiliz Devlet Arþivi Public Record Office’de bulunmaktadýr: PRO,
F. O. 195/894, nr. 42; F. O. 195/893, nr. 35;
F. O. 195/842; F. O. 195/876; F. O, 195/832;
F. O. 195/898). Ýstanbul’da Muhbir okuyanlar takibata uðramýþ, zaman zaman
gazeteler topluca imha edilmiþtir. Bu sýký
takibattan dolayý Muhbir’in sayýlarý karaborsaya düþmüþ ve bir sayýsýnýn 4 liraya satýldýðý olmuþtur (Pakalýn, II, 36-37).
Ebüzziya Tevfik’in bir mektubunda Ali Suâvi’nin resminin de yüksek fiyatla alýcý bulduðu ifade edilmektedir (Çelik, Ali Suavi
ve Dönemi, s. 167, 748).
Gazetede basýlan birçok baþmakale,
Londra’da çýkan Public Opinion gazetesi tarafýndan Ýngilizce’ye çevrilerek yayýmlanmýþtýr (Public Opinion, 7 September
1867, 5 October 1867, 22 February 1868,
14 March 1868, 18 April 1868, 30 May 1868,
20 June 1868). Ayrýca The Levant Herald, La Turquie, Le Stamboul, Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis, Ýstanbul, Journal des débats, Le Mémorial diplomatique gazetelerinde Muhbir’in yurda sokulmamasý ve neþrettiði yazýlarla ilgili pek
çok haber ve yorum vardýr.
Muhbir’in Ýstanbul baskýlarýnýn koleksiyonlarý çeþitli kütüphanelerde (Duman,
Katalog, s. 278; Eski Harfli Türkçe Süreli
Yayýnlar Kataloðu, s. 178), Londra baskýsý koleksiyonunun mikrofilmleri ise Millî
Kütüphane’de bulunmaktadýr.
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Müvelledûn adýyla da anýlan
ve þiirleri Arap grameriyle
sözlük biliminde þâhid olarak
kabul edilmeyen
þairler tabakasý için kullanýlan terim
(bk. MÜVELLEDÛN).
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Sözlükte “seven, dost” anlamýna gelen
muhib (muhibb) kelimesi, baþlangýçta sevgi üzerinde fazla duran ilk sûfîler tarafýndan “âþýk” mânasýnda kullanýlmýþtýr. Bu
dönemde aþk yerine hub ve mahabbet
(muhabbet), âþýk yerine muhib terimleri
görülmektedir. Serî es-Sakatî, iki kiþiden
her birinin diðerini kendisi olarak görmedikçe sahih bir muhabbetin gerçekleþmeyeceðini söylerken bununla aþký kastetmiþtir (Kuþeyrî, s. 618). Allah sevgisini (muhabbetullah) tasavvuf anlayýþýnýn temeli
kabul ettiðinden Semnûn b. Hamza (Abdullah) “Semnûn el-Muhib” diye tanýnmýþtýr.
Öte yandan tasavvufun ilk dönemlerinden itibaren sûfî veya tarikat ehli olmadýklarý halde tarikat ehline karþý sevgi besleyenlere de muhib denilmiþtir. Bu anlamda muhib Hak dostlarýnýn dostu olan kiþidir. Sûfîler ve tarikat ehli kendi yollarýna
ilgi duyup sevgi besleyen muhibleri takdir
etmiþ, bir bakýma kendilerinden saymýþlardýr. Cüneyd-i Baðdâdî, “Sûfîlik iddia edenleri takdir ediniz ki gerçek sûfî olsunlar,
eðer himmetleri yüce olmasaydý baþka bir
þey iddia ederlerdi” demiþ, Cemâl-i Mevsýlî, Hak dostlarýna dost olanlarýn onlarýn
hal, remiz ve iþaretlerinin muhibbi olduklarýný belirtip ilgiyle sevgi arasýndaki alâkaya dikkat çekmiþtir.
Kuþeyrî, “Kiþi sevdiðiyle beraberdir” hadisini (Buhârî, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”,
165) zikrederek muhib olmanýn önemine
iþaret etmiþtir (er-Risâle, s. 616, 624). Bu
baðlamda tasavvufta velîlerle gönülden
34
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birliktelik önemli bir mertebedir. Sühreverdî, bir araya gelip Hakk’ý zikredenlerin
faziletinden bahsederken onlarýn arasýnda tesadüfen bulunan bir kiþinin de bedbaht olmayacaðýný bildiren hadise (Buhârî, “Da.avât”, 66) dikkat çekmiþtir (£Avârifü’l-ma£ârif, s. 70). Sûfîler, “Bir kavme benzeyen onlardandýr” hadisini (Müsned, II,
50; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 4) “Velîlere benzemeye özenen onlarýn zümresindendir”
þeklinde yorumlamýþlardýr. Sûfîliðe özenenlerin arasýnda gayri samimi ve çýkarcý
kiþiler her dönemde bulunagelmiþ, sûfîler “müddeî, sahtekâr, mukallit, mustasvýf” adýný verdikleri bu riyakârlara karþý çevrelerindeki insanlarý sürekli uyarmýþlardýr.
Muhib terimi, tarikatlar döneminde bir
tarikata intisap etme hazýrlýðýnda olan kiþiler için de kullanýlmýþtýr. Tasavvufta hýrka giymekle amaçlanan þeylerden biri de
tarikata girenlerin birbirine benzemesini
saðlamaktýr. Derviþlerin kýyafetlerinin ayný olmasý gönüllerinin de benzeþmesi ve
birleþmesine sebep olur (Yahyâ b. Ahmed
el-Bâharzî, s. 23). Mevlevîlik ve Bektaþîlik’te tarikata intisap eden kiþiye muhib
denir ve tarikat hiyerarþisinde ilk dereceyi temsil eder.
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sayýlar bir arada), uzun bir aradan sonra
14 Temmuz 1334 (1918) tarihli nüshasýyla üçüncü dönem yayýmýna baþlamýþtýr. Bu
dönemin 5. sayýsý 1 Mayýs 1335 (1919) tarihini taþýmaktadýr. Daha sonra Muhibbân’ýn yayýmýna devam edip etmediði bilinmemektedir. Sahibi ve mesul müdürü
Hacýbeyzâde Ahmed Muhtar (Yeðtaþ), Millî Kütüphane’deki koleksiyonunun sonunda yer alan 27 Kasým 1935 tarihli mektubunda Muhibbân’ý kaç sayý çýkardýðýný hatýrlayamadýðýný, Manizâde Hacý Hüseyin adlý bir hasmýnýn kendisini iþgal kuvvetlerine
þikâyet ettiðini, bunun üzerine Bursa’ya
hicret etmek zorunda kaldýðýný, Muhibbân’ý orada iki sayý daha neþrettiðini, bunlarý Hey’et-i Vekîle’ye göndermek üzere
beþ - on adet bastýrdýðýný söyler. Künyesinde “gazete” olduðu kaydedilmekle birlikte
Muhibbân’ýn daha çok bir dergi niteliði
taþýdýðý görülmektedir.

Hacýbeyzâde Ahmed Muhtar, Muhibbân’ýn ilk sayýsýnda yer alan mukaddimede kendini Rifâî Dergâhý post nakibliðinde bulunmuþ bir tarikat mensubu olarak
tanýtýr. Meþrutiyet’in ilânýndan bir yýl önce
Paris’te bulunduðunu, ramazan ayýný Ýttihat ve Terakkî mensuplarýyla geçirdiðini,
bu sýrada düzenlenen toplantýlardan inkýlâptan sonra yapýlacak ilk iþin cami dersleriyle tekke görevlerinin ýslahý olduðunu
ifade ettiðini, bu görüþleri daha önceki
yýllarda Paris’te yayýmladýðý Feryad gazetesinde de savunduðunu, istibdat idaresi
bertaraf edilince Muhibbân’ý çýkarmak
üzere faaliyete geçtiðini ve gazete için gerekli sermayeyi saðlamak amacýyla ramazan ayýnda Beyazýt’ta ticarî bir sergi açtý-
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Ýlk sayýsý 22 Aðustos 1325’te (4 Eylül
1909), “Müþtâk-ý hürriyyet-i tâmme olan
bilcümle muhibbân-ý Meþrûtiyyet’in neþr-i
efkârý olarak her ay baþý neþrolunur” (2. sayýdan itibaren “her ayýn on beþinde”) baþlýðýyla Ýstanbul’da çýkan Muhibbân 12.
sayýsýnýn (23 Aðustos 1326 / 5 Eylül 1910)
ardýndan yayýmýna iki ay ara vermiþ, ikinci yýlýnýn ilk sayýsý 20 Kânunuevvel 1326’da (2 Ocak 1911) neþredilmiþtir. Bu dönemde 4 Mart 1328 (17 Mart 1912) tarihine kadar dokuz sayý daha çýkmýþ (7 ve 8.

