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Muhibbüddîn b. Ebi’l-Feth
Muhammed b. Abdilkådir el-Hatîb

(1886-1969)

Suriyeli fikir adamý, gazeteci ve nâþir.
˜ ™

Þam’da doðdu. Babasý Zâhiriyye Kütüp-
hanesi’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 gi-
dip Edebiyat ve Hukuk fakültelerine kay-
dolduysa da sadece hukuk öðrenimini sür-
dürdü.

Ýstanbul’da Arap asýllý öðrencilerle kar-
þýlaþan Muhibbüddin el-Hatîb, bunlarýn
Arap kültüründen uzak kaldýklarý kanaa-
tine vararak Cem‘iyyetü’n-nehdati’l-Ara-
biyye adlý bir dernek kurdu. Ancak çalýþ-

malarýnýn Türkçü çevrelerce hoþ karþýlan-
mayacaðýný anlayýp 1907’de öðrenimini ta-
mamlamadan Þam’a döndü ve orada ce-
miyetin þubesini açmaya çalýþtý. Ayný yýl Ýn-
giltere’nin Yemen Konsolosluðu, Osmanlý
hukukuna vâkýf, Arapça’yý ve Osmanlýca’-
yý bilen birinin gönderilmesini talep edin-
ce Mýsýr’a uðradýktan sonra Yemen’e git-
ti. Mýsýr’da Tâhir el-Cezâirî, Muhammed
Kürd Ali, Abdullah Cevdet ve M. Reþîd Rý-
zâ ile görüþtü. Yemen’deki görevi sýrasýn-
da devlet ricâliyle iyi iliþkiler kurdu. Bu ara-
da Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin bürosu-
nu açtý (Cem‘iyyetü’þ-þûrâ el-Osmâniyye).
Ayrýca Yemen’de Cerîdetü’l-£Arab adýy-
la bir gazete ile bir matbaa kurdu. II. Meþ-
rutiyet’in ilâný üzerine Ýstanbul’a dönerek
Hukuk Fakültesi’nde öðrenimine devam
edip mezun oldu. Ardýndan Kahire’ye ge-
çerek el-Müßeyyed gazetesinin yazar
kadrosu arasýna girdi; özellikle Protestan
misyonerlerinin Ýslâm dünyasýndaki faali-
yetlerini anlatan Fransýzca makalelerin
tercümesini üstlendi. Bu yazýlar gazete-
de 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’l-
Arabiyye el-fetât’ýn Mýsýr’daki temsilciliði-
ni yaptý. I. Dünya Savaþý baþladýðýnda ken-
disi ve bir öðrencisi, Arap örgütleri tara-
fýndan körfez ülkelerindeki liderlerle görüþ-
mek üzere görevlendirildi. Önce Aden’e
gitti, ardýndan Bombay’a yaptýðý yolculuk
sýrasýnda Küveyt’te Ýngilizler tarafýndan
tutuklandý; dokuz ay sonra serbest býra-
kýlýnca Mýsýr’a döndü.

1916 yýlýnda Þerîf Hüseyin’in daveti üze-
rine Mekke’ye giden Muhibbüddin el-Ha-
tîb burada el-Matbaatü’l-emîriyye’yi kur-
du ve Cerîdetü’l-Æýble adlý gazetenin
baþyazarlýðýný üstlendi, Þerîf Hüseyin’in
müsteþarlýðýný yaptý. Bu dönemde Osman-
lý Devleti tarafýndan hakkýnda gýyabî idam
hükmü verildi. 1918’de Osmanlý Devleti’-
nin Þam’dan çekilmesi ve Prens Faysal or-
dusunun þehre girmesinin ardýndan Þam’a
geldi. 1919’da Suriye matbuat müdürü ve
el-£Â½ýme gazetesinin baþyazarý oldu, ay-
ný zamanda Cem‘iyyetü’l-Arabiyye el-fe-
tât’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 (el-
Mektebetü’s-Selefiyye) ve matbaa kurarak
faaliyetlerini sürdürdü. el-Ehrâm gazete-
sindeki 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-müsli-
mîn yayýmlanmaya baþlanýnca baþyazar-
lýk görevini üstlendi. Muhammed Hýdýr
Hüseyin’in Ezher þeyhliði zamanýnda Me-
celletü’l-Ezher’in de baþýna getirildi ve
bu görevi altý yýl kadar sürdü. Mýsýr’da
Amerikan misyonerlik grubu olarak bili-
nen Dârü’þ-þübbâni’l-Mesîhiyye’ye karþý-
lýk Cem‘iyyetü’þ-þübbâni’l-müslimîn’i kur-
du ve sekreterliðini yürüttü. O dönemde
kaleme aldýðý “el-Hürriyye fî bilâdi’l-etfâl”
adlý makalesiyle bazý dost ülkeleri incitti-
ði için bir ay hapse mahkûm edildi. Mu-
hibbüddin el-Hatîb 30 Aralýk 1969 tari-
hinde Kahire’de vefat etti.

Muhibbüddin el-Hatîb’in öðrenim ha-
yatý Ýslâm dünyasýnda büyük çalkantýla-
rýn yaþandýðý bir döneme rastlamýþtýr. Li-
se yýllarýnda onunla ilgilenen Tâhir el-Ce-
zâirî’den etkilendiðini bizzat kendisi söy-
lemektedir (Enver el-Cündî, s. 384). Ýs-
lâm dünyasýnýn I. Dünya Savaþý’ndan son-
ra yaþadýðý aðýr þartlar, siyasî ve dinî akým-
larýn etkinliði gibi faktörler kiþiliðinin oluþ-
masýnda rol oynamýþtýr. Eserlerinin büyük
bir kýsmýnda bunun yansýmalarýný görmek
mümkündür. Ayrýca Mýsýr’daki Ýhvân-ý Müs-
limîn ile olan münasebetleri onun mânevî
yapýsýnda etkili olmuþtur. Ýttihad ve Terak-
kî Cemiyeti ile iliþkileri, bir dönemden son-
ra kendisinin Ýslâmî görüþlerinin cemiyetin
anlayýþýyla baðdaþmadýðý kanaatine var-
masý üzerine kesilmiþtir. Üzerinde durdu-
ðu en önemli konu Ýslâm ülkelerinin bir-
leþmesi ve bu birleþmede Arap milletinin
lâyýk olduðu yeri almasýydý. Bu birlik kav-
ramý içinde dünyadaki bütün müslüman
toplumlarýn bir vatan teþkil ettiði fikri de
mevcuttu. Akaidde Selef telakkisini be-
nimseyen Muhibbüddin, Ehl-i beyt’e olan
sempatisine raðmen bu konudaki aþýrý gö-
rüþlere karþý çýkmýþ ve bazý Þiî kesimleriy-
le tartýþmalara girmiþtir. Cemâleddîn-i Ef-
ganî ile Muhammed Abduh’u etkilendiði
hocalarý arasýnda zikretmektedir. Muhib-
büddin ilmin evrensel, kültürün Arapça,
eðitimin de Ýslâmî olmasýnýn gerektiðini
düþünüyordu. Arapça’nýn halk diliyle ya-
zýlmasýna þiddetle karþý çýkmýþ, misyoner-
lik, Batýlýlaþma ve Bahâîlik akýmlarýyla mü-
cadele etmiþtir. Ticânîler aleyhindeki yazý-
larý yüzünden kendisine er-Reddü’l-müs-
tebîn 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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þeriyye fî Cezîreti’l-£Arab (Kahire 1344/
1974); el-Ezher mâ²îhi ve ¼â²ýruhû
ve’l-¼âcetü ilâ ý½lâ¼ih (Kahire 1345);
Tâ³†r (Kahire 1347); el-ƒu¹û¹u’l-£arî²a
li’l-üsüs elletî šåme £aleyhâ dînü’þ-
Þî£a el-Ýmâmiyye el-Ý¦nâ£aþeriyye (Mu-
hammed Nasîf’in mukaddimesiyle, Cid-
de 1380; Riyad 1390; Kahire 1390, 1393);
eser Urduca’ya ve Þiîlik (Ýmamiyye- Ýsnâ-
aþeriyye) Dinî Esaslarýnýn Görünen Çiz-
gileri adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir (baský
yeri ve tarihi yok); ¥ameletü risâleti’l-
Ýslâm el-evvelûn (Kahire 1952); Mec-
mû£u’s-sünne (Mahmûd el-Mellâh ve
Muhammed Behcet el-Baytâr’la birlikte,
I-II, Cidde 1966); el-Ýslâm da£vetü’l-¼aš
ve’l-Åayr (müslüman toplumlarýn yaþa-
dýðý dinî bunalýmlara çare bulunmasý ve
Ýslâm’ýn doðru anlatýlmasý amacýyla kale-
me alýnmýþtýr, Kahire 1971); el-Bahâßiy-
ye (Beyrut, ts. [Mektebetü’l-Menâr]); el-
¥adîša (edebî seçmeler mecmuasý olup
çeþitli tarihlerde on dört cilt halinde ya-
yýmlanmýþtýr).

B) Tahkik ve Neþirleri. Ýbn Fâris, e½-Øâ-
¼ibî (Kahire 1328); Ýbn Kuteybe, Kitâbü’l-
Meysir ve’l-šýdâ¼ (Kahire 1342, 1385/
1965); Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Abdullah el-
Kâtib en-Necîremî, Eymânü’l-£Arab fi’l-
Câhiliyye (Kahire 1343); Ýbn Kuteybe,
Edebü’l-kâtib (Abdüsselâm Muhammed
Hârûn ile birlikte, Kahire 1345/1927); Li-
sânüddin Ýbnü’l-Hatîb, el-Lem¼atü’l-bed-
riyye fi’d-devleti’n-Na½riyye (Kahire
1347); Ebü’l-Alâ el-Maarrî, Resâßil beyne
Ebi’l-£Alâß el-Ma£arrî vedâ£i’d-du£âti’l-
Fâ¹ýmiyyîn (Kahire 1349/1930); Ýbn Sînâ,
Esbâbü ¼udû¦i’l-¼urûf (Kahire 1352);
Ýbnü’l-Hâik el-Hemdânî, el-Ýklîl (I-X, Ka-
hire 1368/1949; Beyrut 1407/1987); Emîn
el-Hulvânî, MuÅta½aru Me¹âli£i’s-Su£ûd
(Kahire 1371/1953); Mahmûd Þükrî el-
Âlûsî, el-Min¼atü’l-ilâhiyye (Kahire
1373/1953); Zehebî, el-Müntešå min
minhâci’l-i£tidâl (Ýbn Teymiyye’ye ait
Minhâcü’s-sünne ’nin Zehebî tarafýndan
yapýlan muhtasarýdýr, Kahire 1374/1954;
Riyad 1409, 1413/1993); Ýbn Teymiyye, Ce-
vâbü ehli’l-£ilm ve’l-îmân (Kahire 1375,
1405; Riyad 1413); Müslim el-Kasýmî, ed-
Doštor Øalâ¼uddîn el-Æåsýmî 1305-
1334 â¦âruh (Kahire 1379); Ýbn Kayyim
el-Cevziyye, ªarîšu’l-hicreteyn ve bâ-
bü’s-sa£âdeteyn (Kahire 1394/1974; Bey-
rut 1982); Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, el-£Avâ-
½ým mine’l-šavâ½ým (ashapla ilgili bölü-
mün notlar ilâvesiyle neþri, Kahire 1371,
1399); Ýbn Hacer el-Askalânî, Fet¼u’l-bâ-
rî (M. Fuâd Abdülbâký ve Kusay Muhib-
büddin el-Hatîb ile birlikte, Kahire 1407/
1986-87; Beyrut, ts. [Dârü’l-ma‘rife]).

Ayrýca A. le Chatelier’nin la Conquête
du monde musulman adlý eserini (el-
øåre £ale’l-£âlemi’l-Ýslâmî, önce el-Fet¼
dergisinde yayýmlanmýþ, ardýndan kitap
halinde basýlmýþtýr [Kahire 1350; Cidde
1350]); Halide Edip Adývar’ýn Ateþten
Gömlek isimli romanýný (Æamîs min nâr,
Kahire 1341); Ahmed Þuayb’ýn Devlet ve
Cemiyet’ini (ed-Devle ve’l-cemâ£a, Kahi-
re 1912) ve Gazi Ahmed Muhtar Paþa’nýn
Serâirü’l-Kur’ân’ýný Arapça’ya çevirmiþ-
tir. Muhibbüddin el-Hatîb’in büyük kýsmý
telif 1500’ü aþkýn makalesi Cerîdetü’l-
£Arab, Cerîdetü’l-Æýble, Mecelletü’l-
Ezher, el-Müßeyyed, el-£Â½ýme, el-Eh-
râm, ez-Zehrâß, el-Fet¼, Mecelletü’l-
ÝÅvâni’l-Müslimîn gibi gazete ve dergi-
lerde yayýmlanmýþtýr.
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Ebü’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer)
Muhibbüddîn Ahmed b. Abdillâh
b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî

(ö. 694/1295)

Mekke kadýsý,
muhaddis ve Þâfiî fakihi.

˜ ™

17 Cemâziyelâhir 615’te (10 Eylül 1218)
Mekke’de dünyaya geldi. Bu tarihten on
gün, hatta bir yýl önce doðduðu da zikre-
dilmiþtir. Hz. Hüseyin’e dayanan ve altý

yüzyýllýk bir ilim geleneðine sahip bulunan
bir aileye mensuptur. Babasýnýn dedesi
Ebû Bekir Muhammed b. Ýbrâhim et-Ta-
beristânî, 580 (1184) yýlý civarýnda Tabe-
ristan’dan göç edip Mekke’ye mücâvir ol-
muþtur. Muhibbüddin et-Taberî, Ebû Dâ-
vûd’un es-Sünen, Kadî Ýyâz’ýn eþ-Þifâß ve
Vâhidî’nin el-Vasî¹’ýnýn rivayet icâzetini
Mekke’de Ebü’l-Hasan Ýbnü’l-Mukayyer el-
Baðdâdî’den, Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’inin bir kýsmýnýn rivayet icâzetini Ab-
durrahman b. Ebû Haramî’den, tamamý-
nýn rivayet icâzetini ise babasýnýn amca-
larý Takýyyüddin Ali ve Kemâleddin Ya‘kub
b. Ebû Bekir’den, Øa¼î¼u Müslim ve Øa-
¼î¼u Ýbn ¥ibbân’ýn rivayet icâzetini de
Þerefeddin Muhammed b. Abdullah b.
Ebü’l-Fazl el-Mürsî’den aldý. Ayrýca Bahâ-
eddin Ýbnü’l-Cümmeyzî ve Þuayb b. Yahyâ
Ýbnü’z-Za‘ferânî’den hadis öðrendi. Ken-
disinden Abdülmü’min b. Halef ed-Dim-
yâtî, Ebü’l-Hasan Ýbnü’l-Attâr, Alemüddin
el-Birzâlî, Muhammed b. Ahmed el-Kas-
tallânî, Kutbüddin el-Halebî, Ebû Hayyân
el-Endelüsî, ayrýca her biri Mekke kadýsý
olan oðlu Cemâleddin Muhammed ile to-
runu Necmeddin Muhammed b. Muham-
med ilim tahsil etti. Zehebî de oðlu Ce-
mâleddin’in ve onun vasýtasýyla Muhib-
büddin et-Taberî’nin rivayet ettiði eserle-
rin icâzetini almýþtýr (el-Mu£cemü’l-
muÅta½, I, 22-23). Muhibbüddin et-Ta-
berî’nin þöhretini duyan Yemen Sultaný el-
Melikü’l-Muzaffer er-Resûlî’nin Muhib-
büddin’i Yemen’e davet ettiði, hem ken-
disinin hem oðlu Sultan el-Melikü’l-Müey-
yed er-Resûlî’nin ondan hadis okuduðu
bilinmektedir. Muhibbüddin, el-Melikü’l-
Muzaffer’in isteði üzerine bu aileye ait
olan Mekke’deki Mansûriyye Medrese-
si’nde ayda 50 dinar maaþla ders verdi. 2
Cemâziyelâhir 694’te (19 Nisan 1295)
Mekke’de vefat eden Muhibbüddin et-Ta-
berî orada defnedildi. Ayný yýlýn ramazan
ayýnda öldüðü de söylenmektedir. Kay-
naklarýn verdiði bilgiler karþýsýnda Ýbnü’l-
Kayserânî’nin onun vefat tarihini 674 yýlý-
nýn Cemâziyelâhiri (Aralýk 1275) þeklinde
kaydetmesi bir zühûl eseri olarak deðer-
lendirilmelidir (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, IV, 1474).
Muhibbüddin et-Taberî, Mekke kadýsý ola-
rak görev yapýp fetva vermiþ, ilmî kudret
ve þöhreti sebebiyle “þeyhülharem” laka-
býyla anýlmýþtýr. Onun yedi çocuðu dünya-
ya gelmiþ, bunlardan ailenin ilim gelene-
ðini sürdüren âlimler yetiþmiþtir. Üçüncü
nesilden torunu Ebü’l-Hayr Zeynüddin
Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b.
Muhibbüddin Ahmed bunlardan biridir.

Eserleri. 1. el-A¼kâmü’l-kübrâ (øå-
yetü’l-i¼kâm fî e¼âdî¦i’l-a¼kâm). Altý cilt


