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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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Sûfî olmadýklarý halde sûfîliðe ve
tarikat ehline yakýnlýk duyanlar için
kullanýlan bir terim.
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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
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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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II. Meþrutiyet’in
ilânýndan sonra yayýmlanan
siyasî, dinî ve tasavvufî dergi.
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Muhibbân idarehanesi sahibi Ahmed Muhtar’ýn mührü (Abdullah Uçman arþivi)
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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.

