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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 dinsizliklerden hayâ ettiðini söyleyen Ahmed
Muhtar’ýn Muhibbân’ýn yayýn ilkelerini
açýklarken yer verdiði, “iþ ne demek olduðunu öðretmek ve hepimizin velinimeti
olan köylülerin haklarýný izhar etmek” þeklindeki ifadeleri dikkat çekicidir. Ayný yazýda Muhibbân’ýn temel ilkesinin tasavvufu herkesin anlayacaðý bir dille ortaya
koyarak kamuoyunu aydýnlatmak olacaðýnýn söylenmesine raðmen ilk sayýlarýnda
siyasî makalelerin ön plana çýktýðý, ayrýca
Osmanlý yemek kültürüne dair yazýlara yer
verildiði, okuyuculardan gelen birkaç yazý, þiir ve iktibaslar dýþýnda gazetenin bütün yazýlarýnýn Ahmed Muhtar tarafýndan
kaleme alýndýðý görülmektedir. Öte yandan Muhibbân idaresine müracaat edildiði takdirde sigara kâðýdýndan fabrika
aletlerine kadar her türlü eþyanýn taþraya hýzla gönderileceðine, taþrada üretilen
her türlü ürüne müþteri bulunacaðýna, verimsiz tarlalarýn topraðýndan örnek gönderilirse uygun ilâç temin edileceðine, bir
sanat öðrenmek isteyenlere hoca tavsiye
edileceðine dair duyurulardan gazetenin
ticarî bir iþletme gibi çalýþtýðý anlaþýlmaktadýr. Gazetenin ilk yýl abonelerinin % 10’unu hýristiyan vatandaþlarýn oluþturmasý bununla ilgilidir.
Muhibbân’ýn 5. sayýsýnýn kapaðýna Mithat Paþa’nýn tam sayfa fotoðrafý konularak 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 sayý devam eden bir tefrika yayýmlanmýþtýr.
Bir yýlýn muhasebesinin yapýldýðý 12. sayýda, Muhibbân’ýn “yalnýz menfaatini düþünen Muâviye týynetli eþhasa el deðil selâm vermeye tenezzül etmez bir Alevî olduðu” ilân edilmiþ; gazeteyi destekleyen
Kosova, Kalkandelen, Selânik, Manastýr,
Girit, Yanya, Mýsýr ve Ýþkodra gibi yerlerdeki farklý tarikatlara mensup þeyhlerin
isimlerine yer verilmiþtir. Kuruluþ hazýrlýklarý, Abdülhamid devrinde Fizan’a sürülen ve orada vefat eden Aðaçkakan Bedevî
Dergâhý þeyhi Nâilî Efendi tarafýndan baþlatýlan Cem‘iyyet-i Sûfiyye-i Ýttihâdiyye’nin
faaliyete geçmesi için giriþimlerde bulunan Muhibbân bu konuda baþarýlý olamamýþtýr. Þeyhülislâm Mûsâ Kâzým Efendi
baþkanlýðýnda kurulan Cem‘iyyet-i Sûfiyye’nin faaliyete baþlamasý üzerine (1327r./
1911) Muhibbân, Mûsâ Kâzým Efendi’ye,
cemiyete ve cemiyet tarafýndan yayýmla-

nan Tasavvuf mecmuasýna karþý tavýr almýþ, cemiyetin açýlýþ törenine sadece on
dokuz þeyhin katýldýðýný yazarak Cem‘iyyet-i Sûfiyye’nin tarikat camiasýný temsil
edemeyeceðini ima etmiþtir.
Baþlýðý, “Siyasetten baþka her þeyden
bahseder” þeklinde deðiþtirilen Muhibbân’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 Mustafâ’ya / Fedâ olsun hayâtým bütün Âl-i abâya” mýsralarýyla baþlayan nefesleri bu dönemin ilk sayýsýnda yayýmlanmýþtýr (14
Temmuz 1334/1918). Daha sonraki sayýlarda Rýza Tevfik’in Olanlar Þeyhi Ýbrâhim
Efendi’nin tasavvufun tanýmlarýný içeren
manzumesinin þerhi “Hikmet-i Sûfiyye”
baþlýðýyla tefrika edilmiþtir. Gazete sahibinin sadâret makamýna yazdýðý, Bektaþîliðin artýk serbestçe faaliyet göstermesine
izin verilmesini isteyen dilekçenin metnini neþreden Muhibbân’ýn (8 Teþrînisâni
1334/8 Kasým 1918, sy. 3) bu son döneminde Bektaþî meþrebinin ön plana çýktýðý görülmektedir.
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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. XXI. (XVI-XVII.) yüzyýllarda âlim, þair, edip,
fakih ve kadýlar yetiþtiren, atalarýndan birinin Memlükler döneminde Dîvânü’l-ceyþ

baþkanlýðý (nâzýrü’l-ceyþ) yapmasýndan dolayý “Beytü nâzýri’l-ceyþ” adýyla da tanýnan
Dýmaþklý Muhibbî ailesine mensuptur. Ýstanbul ve Bursa’da, ayrýca Dýmaþk’ta müderrislik, Kahire’de ve Beyrut’ta kadýlýk
yapmýþ, çoðu günümüze kadar ulaþmayan
çeþitli eserler yazmýþ olan Fazlullah el-Muhibbî’nin oðludur. Büyük dedesi yüksek ilmî görevlerde bulunan, bazýlarý yayýmlanmýþ 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 Bursa’da bulunduðu dört yýl boyunca (16621666) yetiþtirilmesi iþini Dýmaþk Mahkemesi’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 gibi hocalardan Arap dili ve edebiyatý, belâgat, tefsir, hadis, fýkýh, usul ve tasavvuf
okudu. Bu sýrada Halvetîliðe intisap ederek tarikatýn esaslarýný öðrendi. 1086-1092
(1675-1681) yýllarý arasýnda ilmini geliþtirmek amacýyla önce Bursa ve Edirne’de,
beþ yýl da Ýstanbul’da bulundu. Edirne’de
Abdülkadir el-Baðdâdî’den ƒizânetü’ledeb adlý eserini okudu ve Baþkadý Mehmed 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 yararlandý. 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 þiirleriyle 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 ayrýlan Muhibbî üzüntüsü sebebiyle bir müddet uzlet hayatý yaþadýktan sonra telifle
ilgilendi. Biyografik bir eser olan Nef¼atü’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 gitti. Orada kaldýðý iki yýl boyunca kendisine
teklif edilen kadý nâibliðini yürütürken birçok âlim ve ediple tanýþýp onlardan faydalandý ve eserinin eksikliklerini tamamla35
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Mâ yu£avvel
£aleyhi
fi’l-mu²âf
ve’l-mu²âf ileyh
adlý eserinin
ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 4236)

dý. Dýmaþk’a dönüþünde ilmî çalýþmalarýný sürdürdü. Bir süre sonra Mýsýr’a kadý
tayin edilen (Haziran 1692) Ýstanbul’dan
tanýdýðý Abdülbâki Ârif Efendi’nin kadý nâibliði teklifi üzerine Kahire’ye geçti. Burada Mýsýrlý âlimlerle o sýrada Kahire’de bulunan hocasý Abdülganî en-Nablusî’den yararlandý. 1107’de (1695) Dýmaþk’a dönünce Emîniyye Medresesi’ne müderris oldu.
18 Cemâziyelevvel 1111 (11 Kasým 1699)
tarihinde vefat etti ve Zehebiye Kabristaný’nda defnedildi. Hakkýnda Dýmaþk üdebâsýndan birçok kimse mersiye yazmýþtýr
(¬eylü Nef¼ati’r-Rey¼âne, s. 429-444).
Eserleri. 1. ƒulâ½atü’l-e¦er fî a£yâni’lšarni’l-¼âdî £aþer (I-IV, Kahire 1284; Beyrut, ts.). Ýslâm dünyasýnýn çeþitli ülkelerinde 1001-1100 (1592-1688) yýllarý arasýnda
yaþamýþ ünlü kiþilerin biyografisini içeren
alfabetik bir eserdir. Mevcut baskýsýnda
1289 biyografi yer almasýna karþýlýk Suâlâtî ile Murâdî’nin 6000 küsur biyografi
içerdiðini belirtmeleri (a.g.e., s. 402; Silkü’d-dürer, IV, 86), kitabýn müellife ait elA£lâm adlý daha geniþ çalýþmadan seçmeler olduðu görüþünü doðrulamakta ve
bu rakamla asýl eserin muhtevasýnýn kastedildiði anlaþýlmaktadýr. ƒulâ½atü’l-e¦er
Ali b. Abdülhay el-Gazzî tarafýndan MuÅtârât adýyla ihtisar edilmiþtir (yazmalarý
için bk. Brockelmann, GAL Suppl., II, 403).
2. el-A£lâm. Bütün zamanlarýn ünlü þahsiyetlerine dair biyografik bir eserdir. 6000’den fazla biyografi içeren kitabýn (Î²â¼u’lmeknûn, II, 270) mîm harfine ait bir müs-
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veddenin Leipzig’de bulunduðu kaydedilmektedir (EI 2 [Fr.], VII, 469). 3. Nef¼atü’rRey¼âne ve reþ¼atü ¹ýlâßi’l-¼âne. Þehâbeddin el-Hafâcî’nin Rey¼ânetü’l-elibbâ ve zehretü (nüzhetü)’l-¼ayâti’d-dünyâ adlý kitabýna (nþr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, I-II, Kahire 1387/1967) yazýlan bir zeyildir ve Rey¼ânetü’l-elibbâ’nýn iki katý hacmindedir. Muhibbî çaðdaþý âlim, edip ve þairleri memleketleri olan
Dýmaþk, Halep, Anadolu, Irak - Bahreyn,
Yemen, Hicaz, Mýsýr ve Maðrib bölgelerine göre sekiz bölümde ele almýþ ve çalýþmalarýndan örnekler vermiþtir. Anonim bir
muhtasarý da bulunan eseri (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Edeb, nr. 1280) Abdülfettâh
Muhammed el-Hulv çok ayrýntýlý bir indeksle birlikte neþretmiþtir (I-V, Kahire 13871389/1967-1969). Müellif bu eserine bir
zeyil yazdýðý gibi (aþ.bk.) öðrencilerinden
Muhammed Ýbnü’s-Semmân’ýn da kitaba
bir zeyli vardýr. 4. ¬eylü Nef¼ati’r-Rey¼âne (¬eylü’n-Nef¼a ve neylü’l-min¼a).
Eserin Muhibbî’nin vefatý üzerine eksik
kalan kýsýmlarýný öðrencisi Suâlâtî tamamlamýþtýr. Dýmaþk, Medine ve Halep esas
alýnarak düzenlenen otuz biyografi içerir
(nþr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, Kahire 1391/1971). 5. Mâ yu£avvel £aleyhi
fi’l-mu²âf ve’l-mu²âf ileyh. Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin Arap dilinde deyim ve
atasözü gibi kullanýlan 1244 isim tamlamasýnýn anlamlarý ile söyleniþ sebepleri
üzerine kaleme aldýðý ¡imârü’l-šulûb fi’lmu²âfi ve’l-mensûb adlý eserine yapýlan

ilâvelerle, müþkil kelimelerin izahý ve alfabetik olarak düzenlenmesiyle meydana
getirilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Âþir Efendi, nr. 388, Ayasofya, nr. 4236, Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 956; Âtýf Efendi Ktp., nr.
2247; Nuruosmaniye Ktp., nr. 4854; TSMK,
III. Ahmed, nr. 2455). Hayâtîzâde Seyyid
Þeref Halil, bu esere dayanarak dört ciltlik Rav²atü’l-eþrâf fi’l-mu²âf ileyh ve’lmu²âf adlý bir çalýþma hazýrlamýþtýr. 6.
Cene’l-cenneteyn fî nev£ayi’l-mü¦enneyeyn. Muhibbî’nin bir önceki esere zeyil olarak yazdýðýný söylediði (s. 5) bu çalýþmasý Arap dilindeki gerçek ikillerle (müsennâ) taðlîb üslûbu üzere gelen mecazi ikiller hakkýndadýr (Dýmaþk 1348/1929;
Beyrut 1981). 7. ed-Dürrü’l-mer½ûf fi’½½ýfati ve’l-mev½ûf (Murâdî, IV, 86). Arapça’da kullanýlan sýfat tamlamasý þeklindeki tabir ve deyiþlere dair olmalýdýr. 8. Râ¼atü’l-ervâ¼ câlibetü’s-sürûr ve’l-efrâ¼.
Arap meselleriyle vecize ve deyiþleri (hikemiyat) üzerine yazýlmýþ recez vezninde didaktik bir urcûzedir (Ahlwardt, VII, 147).
Halep Ahmediyye Kütüphanesi’nde yazma nüshasýnýn bulunduðu kaydedilen Kitâbü’l-Em¦âl’in de ayný eser olmasý muhtemeldir. 9. Æa½dü (Sevâßü)’s-sebîl fîmâ
fi’l-lu³ati’l-£Arabiyye mine’d-daÅîl.
Arapça’daki yabancý kökenli kelimelere
dair geniþ kapsamlý alfabetik bir çalýþmadýr (nþr. Osman Mahmûd es-Sînî, Riyad
1415/1994). 10. ¥ý½½a £alâ Dîvâni’l-Mütenebbî (Þer¼u Dîvâni’l-Mütenebbî, nþr.
Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Ensârî elYemenî eþ-Þirvânî, Kalküta 1230/1814).
11. Dîvân. Hz. Peygamber’e övgü niteliðinde uzun bir maksûre ile baþlayan eser
Muhibbî’nin önemli kiþileri öven þiirlerinden oluþmuþtur (Ahlwardt, VII, 146-147).
Ýçerdiði þiirlerin kafiyelerine göre deðil þahýslarýn önem sýrasýna göre düzenlenmesiyle dikkat çeker. 12. en-Nâmûs ¼âþiye
£ale’l-Æåmûs (Murâdî, IV, 86). Muhibbî’nin ayrýca el-Emâlî ve Þer¼u’l-Maš½ûre
(li’l-Æar¹âcennî) adlý iki eserinin bulunduðu kaydedilmektedir.
Muhibbî’nin divanýndan baþka Nef¼atü’r-Rey¼âne’sinde þiirlerinden bol miktarda örnekler, baþkalarýnýn þiirlerine yazdýðý nazîreler ve bazý manzum mektuplar bulunmaktadýr. Ayrýca ƒulâ½atü’le¦er’inde ve Murâdî’nin Silkü’d-dürer’inde (IV, 87-91) þiirleri yer almýþtýr. Yine,
kendisinin yazdýðý ve öðrencilerinden Muhammed es-Suâlâtî’nin düzenleyip ikmal
ettiði ¬eylü Nef¼ati’r-Rey¼âne’nin sonuna Suâlâtî tarafýndan eklenen biyografisinin çoðunu da þiirlerinden verilen örnekler teþkil eder (s. 402-428).
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Muhibbüddîn b. Ebi’l-Feth
Muhammed b. Abdilkådir el-Hatîb
(1886-1969)
Suriyeli fikir adamý, gazeteci ve nâþir.
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Þam’da doðdu. Babasý Zâhiriyye Kütüphanesi’nin genel müdürlüðü görevinde
bulunmuþtur. Ýlk öðreniminin ardýndan
idâdîye kaydoldu. Babasýnýn bir yýl sonra
vefatý üzerine (1897) Tâhir el-Cezâirî’nin
yardýmýyla öðrenimine� devam etti. Liseyi
Beyrut’ta tamamladý (1905). Ýstanbul’a gidip Edebiyat ve Hukuk fakültelerine kaydolduysa da sadece hukuk öðrenimini sürdürdü.
Ýstanbul’da Arap asýllý öðrencilerle karþýlaþan Muhibbüddin el-Hatîb, bunlarýn
Arap kültüründen uzak kaldýklarý kanaatine vararak Cem‘iyyetü’n-nehdati’l-Arabiyye adlý bir dernek kurdu. Ancak çalýþ-

malarýnýn Türkçü çevrelerce hoþ karþýlanmayacaðýný anlayýp 1907’de öðrenimini tamamlamadan Þam’a döndü ve orada cemiyetin þubesini açmaya çalýþtý. Ayný yýl Ýngiltere’nin Yemen Konsolosluðu, Osmanlý
hukukuna vâkýf, Arapça’yý ve Osmanlýca’yý bilen birinin gönderilmesini talep edince Mýsýr’a uðradýktan sonra Yemen’e gitti. Mýsýr’da Tâhir el-Cezâirî, Muhammed
Kürd Ali, Abdullah Cevdet ve M. Reþîd Rýzâ ile görüþtü. Yemen’deki görevi sýrasýnda devlet ricâliyle iyi iliþkiler kurdu. Bu arada Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin bürosunu açtý (Cem‘iyyetü’þ-þûrâ el-Osmâniyye).
Ayrýca Yemen’de Cerîdetü’l-£Arab adýyla bir gazete ile bir matbaa kurdu. II. Meþrutiyet’in ilâný üzerine Ýstanbul’a dönerek
Hukuk Fakültesi’nde öðrenimine devam
edip mezun oldu. Ardýndan Kahire’ye geçerek el-Müßeyyed gazetesinin yazar
kadrosu arasýna girdi; özellikle Protestan
misyonerlerinin Ýslâm dünyasýndaki faaliyetlerini anlatan Fransýzca makalelerin
tercümesini üstlendi. Bu yazýlar gazetede neþredildiðinde Mýsýr kamuoyu büyük
tepki gösterdi. 1913’te Kahire’de kurulan
Hizbü’l-lâmerkeziyye el-idâriyye’nin idare
meclisi üyesi ve ikinci sekreteri oldu. Ayný
yýl Paris ve Beyrut’ta açýlan Cem‘iyyetü’lArabiyye el-fetât’ýn Mýsýr’daki temsilciliðini yaptý. I. Dünya Savaþý baþladýðýnda kendisi ve bir öðrencisi, Arap örgütleri tarafýndan körfez ülkelerindeki liderlerle görüþmek üzere görevlendirildi. Önce Aden’e
gitti, ardýndan Bombay’a yaptýðý yolculuk
sýrasýnda Küveyt’te Ýngilizler tarafýndan
tutuklandý; dokuz ay sonra serbest býrakýlýnca Mýsýr’a döndü.
1916 yýlýnda Þerîf Hüseyin’in daveti üzerine Mekke’ye giden Muhibbüddin el-Hatîb burada el-Matbaatü’l-emîriyye’yi kurdu ve Cerîdetü’l-Æýble adlý gazetenin
baþyazarlýðýný üstlendi, Þerîf Hüseyin’in
müsteþarlýðýný yaptý. Bu dönemde Osmanlý Devleti tarafýndan hakkýnda gýyabî idam
hükmü verildi. 1918’de Osmanlý Devleti’nin Þam’dan çekilmesi ve Prens Faysal ordusunun þehre girmesinin ardýndan Þam’a
geldi. 1919’da Suriye matbuat müdürü ve
el-£Â½ýme gazetesinin baþyazarý oldu, ayný zamanda Cem‘iyyetü’l-Arabiyye el-fetât’ýn merkez yönetim kurulu üyeliðine
getirildi. Fransýzlar’ýn Þam’a girmesinden
(1920) sonra Þam’dan Yafa’ya, oradan da
Kahire’ye gitti. Kahire’de bir yayýnevi (elMektebetü’s-Selefiyye) ve matbaa kurarak
faaliyetlerini sürdürdü. el-Ehrâm gazetesindeki yazarlýðýnýn yaný sýra (1920-1925)
ez-Zehrâß ile el-Fet¼ dergilerini çýkardý;
ikinci derginin yayýmý Ekim 1948’e kadar

devam etti. Mecelletü’l-ÝÅvâni’l-müslimîn yayýmlanmaya baþlanýnca baþyazarlýk görevini üstlendi. Muhammed Hýdýr
Hüseyin’in Ezher þeyhliði zamanýnda Mecelletü’l-Ezher’in de baþýna getirildi ve
bu görevi altý yýl kadar sürdü. Mýsýr’da
Amerikan misyonerlik grubu olarak bilinen Dârü’þ-þübbâni’l-Mesîhiyye’ye karþýlýk Cem‘iyyetü’þ-þübbâni’l-müslimîn’i kurdu ve sekreterliðini yürüttü. O dönemde
kaleme aldýðý “el-Hürriyye fî bilâdi’l-etfâl”
adlý makalesiyle bazý dost ülkeleri incittiði için bir ay hapse mahkûm edildi. Muhibbüddin el-Hatîb 30 Aralýk 1969 tarihinde Kahire’de vefat etti.
Muhibbüddin el-Hatîb’in öðrenim hayatý Ýslâm dünyasýnda büyük çalkantýlarýn yaþandýðý bir döneme rastlamýþtýr. Lise yýllarýnda onunla ilgilenen Tâhir el-Cezâirî’den etkilendiðini bizzat kendisi söylemektedir (Enver el-Cündî, s. 384). Ýslâm dünyasýnýn I. Dünya Savaþý’ndan sonra yaþadýðý aðýr þartlar, siyasî ve dinî akýmlarýn etkinliði gibi faktörler kiþiliðinin oluþmasýnda rol oynamýþtýr. Eserlerinin büyük
bir kýsmýnda bunun yansýmalarýný görmek
mümkündür. Ayrýca Mýsýr’daki Ýhvân-ý Müslimîn ile olan münasebetleri onun mânevî
yapýsýnda etkili olmuþtur. Ýttihad ve Terakkî Cemiyeti ile iliþkileri, bir dönemden sonra kendisinin Ýslâmî görüþlerinin cemiyetin
anlayýþýyla baðdaþmadýðý kanaatine varmasý üzerine kesilmiþtir. Üzerinde durduðu en önemli konu Ýslâm ülkelerinin birleþmesi ve bu birleþmede Arap milletinin
lâyýk olduðu yeri almasýydý. Bu birlik kavramý içinde dünyadaki bütün müslüman
toplumlarýn bir vatan teþkil ettiði fikri de
mevcuttu. Akaidde Selef telakkisini benimseyen Muhibbüddin, Ehl-i beyt’e olan
sempatisine raðmen bu konudaki aþýrý görüþlere karþý çýkmýþ ve bazý Þiî kesimleriyle tartýþmalara girmiþtir. Cemâleddîn-i Efganî ile Muhammed Abduh’u etkilendiði
hocalarý arasýnda zikretmektedir. Muhibbüddin ilmin evrensel, kültürün Arapça,
eðitimin de Ýslâmî olmasýnýn gerektiðini
düþünüyordu. Arapça’nýn halk diliyle yazýlmasýna þiddetle karþý çýkmýþ, misyonerlik, Batýlýlaþma ve Bahâîlik akýmlarýyla mücadele etmiþtir. Ticânîler aleyhindeki yazýlarý yüzünden kendisine er-Reddü’l-müstebîn fî da¼Ši iftiraßâti Mu¼ibbi’ddîn
£alâ müßessisi’¹-¹arîšati’t-Tîcâniyye
adýyla bir reddiye yazýlmýþtýr (Hartum
1957).
Eserleri. A) Telif Eserleri. Tašvîmünâ
eþ-þemsî (Abdülfettâh Katlân ile birlikte,
Kahire 1336); TârîÅu Medîneti’z-zehrâß
(Kahire 1343); Ýtticâhü’l-mevcâti’l-be-
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