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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.
˜ ™

Sözlükte “seven, dost” anlamýna gelen
muhib (muhibb) kelimesi, baþlangýçta sev-
gi üzerinde fazla duran ilk sûfîler tarafýn-
dan “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 görme-
dikçe sahih bir muhabbetin gerçekleþmeye-
ceðini söylerken bununla aþký kastetmiþ-
tir (Kuþeyrî, s. 618). Allah sevgisini (mu-
habbetullah) tasavvuf anlayýþýnýn temeli
kabul ettiðinden Semnûn b. Hamza (Ab-
dullah) “Semnûn el-Muhib” diye tanýnmýþtýr.

Öte yandan tasavvufun ilk dönemlerin-
den itibaren sûfî veya tarikat ehli olma-
dýklarý halde tarikat ehline karþý sevgi bes-
leyenlere de muhib denilmiþtir. Bu anlam-
da muhib Hak dostlarýnýn dostu olan kiþi-
dir. Sûfîler ve tarikat ehli kendi yollarýna
ilgi duyup sevgi besleyen muhibleri takdir
etmiþ, bir bakýma kendilerinden saymýþlar-
dýr. Cüneyd-i Baðdâdî, “Sûfîlik iddia eden-
leri takdir ediniz ki gerçek sûfî olsunlar,
eðer himmetleri yüce olmasaydý baþka bir
þey iddia ederlerdi” demiþ, Cemâl-i Mev-
sýlî, Hak dostlarýna dost olanlarýn onlarýn
hal, remiz ve iþaretlerinin muhibbi olduk-
larýný belirtip ilgiyle sevgi arasýndaki alâ-
kaya dikkat çekmiþtir.

Kuþeyrî, “Kiþi sevdiðiyle beraberdir” ha-
disini (Buhârî, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”,
165) zikrederek muhib olmanýn önemine
iþaret etmiþtir (er-Risâle, s. 616, 624). Bu
baðlamda tasavvufta velîlerle gönülden

birliktelik önemli bir mertebedir. Sühre-
verdî, bir araya gelip Hakk’ý zikredenlerin
faziletinden bahsederken onlarýn arasýn-
da tesadüfen bulunan bir kiþinin de bed-
baht olmayacaðýný bildiren hadise (Buhâ-
rî, “Da.avât”, 66) dikkat çekmiþtir (£Avâri-
fü’l-ma£ârif, s. 70). Sûfîler, “Bir kavme ben-
zeyen onlardandýr” hadisini (Müsned, II,
50; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 4) “Velîlere ben-
zemeye özenen onlarýn zümresindendir”
þeklinde yorumlamýþlardýr. Sûfîliðe öze-
nenlerin arasýnda gayri samimi ve çýkarcý
kiþiler her dönemde bulunagelmiþ, sûfî-
ler “müddeî, sahtekâr, mukallit, mustas-
výf” adýný verdikleri bu riyakârlara karþý çev-
relerindeki insanlarý sürekli uyarmýþlardýr.

Muhib terimi, tarikatlar döneminde bir
tarikata intisap etme hazýrlýðýnda olan ki-
þiler için de kullanýlmýþtýr. Tasavvufta hýr-
ka giymekle amaçlanan þeylerden biri de
tarikata girenlerin birbirine benzemesini
saðlamaktýr. Derviþlerin kýyafetlerinin ay-
ný olmasý gönüllerinin de benzeþmesi ve
birleþmesine sebep olur (Yahyâ b. Ahmed
el-Bâharzî, s. 23). Mevlevîlik ve Bektaþî-
lik’te tarikata intisap eden kiþiye muhib
denir ve tarikat hiyerarþisinde ilk derece-
yi temsil eder.
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II. Meþrutiyet’in
ilânýndan sonra yayýmlanan 

siyasî, dinî ve tasavvufî dergi.
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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. sa-
yýdan itibaren “her ayýn on beþinde”) baþ-
lýðýyla Ýstanbul’da çýkan Muhibbân 12.
sayýsýnýn (23 Aðustos 1326 / 5 Eylül 1910)
ardýndan yayýmýna iki ay ara vermiþ, ikin-
ci yýlýnýn ilk sayýsý 20 Kânunuevvel 1326’-
da (2 Ocak 1911) neþredilmiþtir. Bu dö-
nemde 4 Mart 1328 (17 Mart 1912) tari-
hine kadar dokuz sayý daha çýkmýþ (7 ve 8.

sayýlar bir arada), uzun bir aradan sonra
14 Temmuz 1334 (1918) tarihli nüshasýy-
la üçüncü dönem yayýmýna baþlamýþtýr. Bu
dönemin 5. sayýsý 1 Mayýs 1335 (1919) ta-
rihini taþýmaktadýr. Daha sonra Muhib-
bân’ýn yayýmýna devam edip etmediði bi-
linmemektedir. Sahibi ve mesul müdürü
Hacýbeyzâde Ahmed Muhtar (Yeðtaþ), Mil-
lî Kütüphane’deki koleksiyonunun sonun-
da yer alan 27 Kasým 1935 tarihli mektu-
bunda Muhibbân’ý kaç sayý çýkardýðýný ha-
týrlayamadýðýný, Manizâde Hacý Hüseyin ad-
lý bir hasmýnýn kendisini iþgal kuvvetlerine
þikâyet ettiðini, bunun üzerine Bursa’ya
hicret etmek zorunda kaldýðýný, Muhib-
bân’ý orada iki sayý daha neþrettiðini, bun-
larý Hey’et-i Vekîle’ye göndermek üzere
beþ-on adet bastýrdýðýný söyler. Künyesin-
de “gazete” olduðu kaydedilmekle birlikte
Muhibbân’ýn daha çok bir dergi niteliði
taþýdýðý görülmektedir.

Hacýbeyzâde Ahmed Muhtar, Muhib-
bân’ýn ilk sayýsýnda yer alan mukaddime-
de kendini Rifâî Dergâhý post nakibliðin-
de bulunmuþ bir tarikat mensubu olarak
tanýtýr. Meþrutiyet’in ilânýndan bir yýl önce
Paris’te bulunduðunu, ramazan ayýný Ýtti-
hat ve Terakkî mensuplarýyla geçirdiðini,
bu sýrada düzenlenen toplantýlardan in-
kýlâptan sonra yapýlacak ilk iþin cami ders-
leriyle tekke görevlerinin ýslahý olduðunu
ifade ettiðini, bu görüþleri daha önceki
yýllarda Paris’te yayýmladýðý Feryad gaze-
tesinde de savunduðunu, istibdat idaresi
bertaraf edilince Muhibbân’ý çýkarmak
üzere faaliyete geçtiðini ve gazete için ge-
rekli sermayeyi saðlamak amacýyla rama-
zan ayýnda Beyazýt’ta ticarî bir sergi açtý-

Muhibbân idarehanesi sahibi Ahmed Muhtar’ýn mührü (Ab-

dullah Uçman arþivi) 
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ðýný anlatýr. Ýlim ve edepten mahrum, riya
kisvesine bürünmüþ ulemâ ile ömründe
bir defa bile dergâha gitmemiþ, yabancý
derviþlerin þeriat namýna yaptýklarý din-
sizliklerden hayâ ettiðini söyleyen Ahmed
Muhtar’ýn Muhibbân’ýn yayýn ilkelerini
açýklarken yer verdiði, “iþ ne demek oldu-
ðunu öðretmek ve hepimizin velinimeti
olan köylülerin haklarýný izhar etmek” þek-
lindeki ifadeleri dikkat çekicidir. Ayný ya-
zýda Muhibbân’ýn temel ilkesinin tasav-
vufu herkesin anlayacaðý bir dille ortaya
koyarak kamuoyunu aydýnlatmak olaca-
ðýnýn söylenmesine raðmen ilk sayýlarýnda
siyasî makalelerin ön plana çýktýðý, ayrýca
Osmanlý yemek kültürüne dair yazýlara yer
verildiði, okuyuculardan gelen birkaç ya-
zý, þiir ve iktibaslar dýþýnda gazetenin bü-
tün yazýlarýnýn Ahmed Muhtar tarafýndan
kaleme alýndýðý görülmektedir. Öte yan-
dan Muhibbân idaresine müracaat edil-
diði takdirde sigara kâðýdýndan fabrika
aletlerine kadar her türlü eþyanýn taþra-
ya hýzla gönderileceðine, taþrada üretilen
her türlü ürüne müþteri bulunacaðýna, ve-
rimsiz tarlalarýn topraðýndan örnek gön-
derilirse uygun ilâç temin edileceðine, bir
sanat öðrenmek isteyenlere hoca tavsiye
edileceðine dair duyurulardan gazetenin
ticarî bir iþletme gibi çalýþtýðý anlaþýlmak-
tadýr. Gazetenin ilk yýl abonelerinin % 10’u-
nu hýristiyan vatandaþlarýn oluþturmasý bu-
nunla ilgilidir.

Muhibbân’ýn 5. sayýsýnýn kapaðýna Mit-
hat Paþa’nýn tam sayfa fotoðrafý konula-
rak altýna “Meþâyih-i Hâlidiyye’den þehîd-i
hürriyyet merhum Ahmed Midhat Paþa”
ibaresi yazýlmýþ, paþa hakkýnda 6. sayýdan
ikinci dönemin 5. sayýsýna kadar on iki sa-
yý devam eden bir tefrika yayýmlanmýþtýr.
Bir yýlýn muhasebesinin yapýldýðý 12. sayý-
da, Muhibbân’ýn “yalnýz menfaatini dü-
þünen Muâviye týynetli eþhasa el deðil se-
lâm vermeye tenezzül etmez bir Alevî ol-
duðu” ilân edilmiþ; gazeteyi destekleyen
Kosova, Kalkandelen, Selânik, Manastýr,
Girit, Yanya, Mýsýr ve Ýþkodra gibi yerler-
deki farklý tarikatlara mensup þeyhlerin
isimlerine yer verilmiþtir. Kuruluþ hazýr-
lýklarý, Abdülhamid devrinde Fizan’a sürü-
len ve orada vefat eden Aðaçkakan Bedevî
Dergâhý þeyhi Nâilî Efendi tarafýndan baþ-
latýlan Cem‘iyyet-i Sûfiyye-i Ýttihâdiyye’nin
faaliyete geçmesi için giriþimlerde bulu-
nan Muhibbân bu konuda baþarýlý ola-
mamýþtýr. Þeyhülislâm Mûsâ Kâzým Efendi
baþkanlýðýnda kurulan Cem‘iyyet-i Sûfiy-
ye’nin faaliyete baþlamasý üzerine (1327r./
1911) Muhibbân, Mûsâ Kâzým Efendi’ye,
cemiyete ve cemiyet tarafýndan yayýmla-

nan Tasavvuf mecmuasýna karþý tavýr al-
mýþ, cemiyetin açýlýþ törenine sadece on
dokuz þeyhin katýldýðýný yazarak Cem‘iy-
yet-i Sûfiyye’nin tarikat camiasýný temsil
edemeyeceðini ima etmiþtir.

Baþlýðý, “Siyasetten baþka her þeyden
bahseder” þeklinde deðiþtirilen Muhib-
bân’ýn, üçüncü döneminde Rýza Tevfik
(Bölükbaþý), Sâmih Rifat ve Bahâ Said yazý
kadrosuna katýlmýþtýr. Rýza Tevfik’in, “Gel
derviþ evrâdý çýkar koynundan / Hidâyet
vermemiþ o kitap sana” ve Sâmih Rifat’ýn,
“Ezelden âþýkým ben Muhammed Musta-
fâ’ya / Fedâ olsun hayâtým bütün Âl-i abâ-
ya” mýsralarýyla baþlayan nefesleri bu dö-
nemin ilk sayýsýnda yayýmlanmýþtýr (14
Temmuz 1334/1918). Daha sonraki sayý-
larda Rýza Tevfik’in Olanlar Þeyhi Ýbrâhim
Efendi’nin tasavvufun tanýmlarýný içeren
manzumesinin þerhi “Hikmet-i Sûfiyye”
baþlýðýyla tefrika edilmiþtir. Gazete sahibi-
nin sadâret makamýna yazdýðý, Bektaþîli-
ðin artýk serbestçe faaliyet göstermesine
izin verilmesini isteyen dilekçenin metni-
ni neþreden Muhibbân’ýn (8 Teþrînisâni
1334/8 Kasým 1918, sy. 3) bu son döne-
minde Bektaþî meþrebinin ön plana çýktý-
ðý görülmektedir.
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Kanûnî Sultan Süleyman’ýn 
þiirlerinde kullandýðý mahlas

(bk. SÜLEYMAN I).
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Muhammed el-Emîn b. Fazlillâh
b. Muhibbillâh el-Muhibbî el-Ulvânî

el-Hamevî ed-Dýmaþk¢
(ö. 1111/1699)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
þair ve tarihçi.
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1061 (1651) yýlýnda Dýmaþk’ta doðdu. X-
XI. (XVI-XVII.) yüzyýllarda âlim, þair, edip,
fakih ve kadýlar yetiþtiren, atalarýndan bi-
rinin Memlükler döneminde Dîvânü’l-ceyþ

baþkanlýðý (nâzýrü’l-ceyþ) yapmasýndan do-
layý “Beytü nâzýri’l-ceyþ” adýyla da tanýnan
Dýmaþklý Muhibbî ailesine mensuptur. Ýs-
tanbul ve Bursa’da, ayrýca Dýmaþk’ta mü-
derrislik, Kahire’de ve Beyrut’ta kadýlýk
yapmýþ, çoðu günümüze kadar ulaþmayan
çeþitli eserler yazmýþ olan Fazlullah el-Mu-
hibbî’nin oðludur. Büyük dedesi yüksek il-
mî görevlerde bulunan, bazýlarý yayýmlan-
mýþ birçok eserin sahibi ve Þeyhülislâm
Çivizâde Mehmed Efendi’nin yakýn dostu
Ebü’l-Fazl Muhibbüddin Muhammed’dir.

Hayatýnýn ilk yirmi beþ yýlýný Dýmaþk’ta
geçiren Muhammed Emîn ilk bilgilerini
babasýndan aldý. Onun Ýstanbul ve Bur-
sa’da bulunduðu dört yýl boyunca (1662-
1666) yetiþtirilmesi iþini Dýmaþk Mahke-
mesi’nde kadý nâibi olan amcasý ile ayný
yerde kâtiplik yapan dayýsý üstlendi. Yirmi
beþ yaþýna kadar, ƒulâ½atü’l-e¦er’i ile
Nef¼atü’r-Rey¼âne’sinde kendilerinden
övgüyle söz ettiði Ýbnü’l-Ýmâd el-Hanbelî,
Haskefî, Mencek b. Muhammed, Ýsmâil
b. Ali el-Hâik ve Abdülganî en-Nablusî gi-
bi hocalardan Arap dili ve edebiyatý, belâ-
gat, tefsir, hadis, fýkýh, usul ve tasavvuf
okudu. Bu sýrada Halvetîliðe intisap ede-
rek tarikatýn esaslarýný öðrendi. 1086-1092
(1675-1681) yýllarý arasýnda ilmini geliþtir-
mek amacýyla önce Bursa ve Edirne’de,
beþ yýl da Ýstanbul’da bulundu. Edirne’de
Abdülkadir el-Baðdâdî’den ƒizânetü’l-
edeb adlý eserini okudu ve Baþkadý Meh-
med Efendi’nin tefsir derslerine katýldý.
Ýstanbul’da üstat tanýyarak himayesine
girdiði Ýzzetî Mehmed Efendi’nin özellikle
Arap þiiri ve edebiyatý derslerine devam
etti ve onun zengin kütüphanesinden ya-
rarlandý. Yine bu þehirde ünlü hocalardan
tefsir, hadis, fýkýh, mantýk, kýraat, nahiv ve
belâgat dersleri aldý. Bu süreçte birçok
edip ve þairle dostluk kurdu; Türkçe ve
Farsça’sýný geliþtirip Türk ve Fars þiirleriy-
le ilgilendi, bunlardan Arapça’ya çeviriler
yaptý.

Ýzzetî Mehmed Efendi’nin vefatýnýn (13
Þevval 1092 / 26 Ekim 1681) ertesi günü
Dýmaþk’a dönmek için Ýstanbul’dan ayrý-
lan Muhibbî üzüntüsü sebebiyle bir müd-
det uzlet hayatý yaþadýktan sonra telifle
ilgilendi. Biyografik bir eser olan Nef¼a-
tü’r-Rey¼âne üzerinde çalýþýrken Hicaz ve
Yemen ediplerinin eksik olduðunu görerek
hem bu malzemeyi temin etmek hem de
hac görevini yerine getirmek amacýyla
1100 (1689) yýlý ortalarýnda Mekke’ye git-
ti. Orada kaldýðý iki yýl boyunca kendisine
teklif edilen kadý nâibliðini yürütürken bir-
çok âlim ve ediple tanýþýp onlardan fayda-
landý ve eserinin eksikliklerini tamamla-
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