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etmesidir. 1144-1159 (1731-1746) yýllarý
arasýnda mutavassýtâtý iki defa temize çe-
kip (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa Fâ-
zýl, Riyâza, nr. 40 [22 eser], 41 [31 eser])
öðrencilerine okutmasý onun belirli ve sis-
temli bir maksat güttüðünü gösterir. Bu
maksat bir yandan Ýslâm medeniyetine ait
birikimi ortaya koymak, bir yandan da Lâ-
le Devri’nde Yanyalý Esad Efendi’nin Os-
manlý ilim zihniyetinin dayandýðý kelâmî-
riyâzî çizgiyi eleþtirerek yerleþtirmeye ça-
lýþtýðý Aristocu tabiat anlayýþýna tepki gös-
termek þeklinde özetlenebilir. Günümüz-
de yapýlan araþtýrmalar, Mustafa Sýdký’-
nýn ýslah ve tahrirlerinin matematik açý-
sýndan önemli bir içeriðe sahip olduðunu
göstermiþtir (Ali Ýshak Abdüllatîf, s. 215,
246-256). Onun Ýslâm geleneðine ait eser-
leri ýslah ve tahrir etme yanýnda Batý eser-
lerini de Türkçe’ye çevirmesi, Osmanlý ma-
tematiðinin eðitimdeki seviyesini ve bu
eðitimle yetiþen bir kiþinin bilgi kapasite-
sini göstermesi bakýmýndan dikkat çeki-
cidir. Mustafa Sýdký’nýn bu çift yönlü faali-
yeti öðrencileri tarafýndan sürdürülmüþ,
Þekerzâde Feyzullah Sermed logaritma
içeren ilk müstakil eseri Osmanlý mate-
matiðine kazandýrýrken yine onun ve Mus-
tafa Sýdký’nýn diðer öðrencilerinin elinde
geleneksel Osmanlý cebir notasyon ve sem-
bol sistemi en olgun düzeyine kavuþmuþ-
tur. Bu çift yönlü faaliyet tarzý, medrese
ulemâsýndan Ýsmâil Gelenbevî ve Kuyucak-
lýzâde Mehmed Âtýf Efendi tarafýndan ta-
kip edilmiþtir. Mustafa Efendi ayrýca “Sýd-
kî” mahlasýyla birçok þiir yazmýþ ve Res-
sam Ömer Efendi’den hat meþkederek
baþarýlý bir hattat olmuþtur.

Eserleri. 1. I½lâ¼ ve ta¼rîru Kitâbi Ýs-
tiÅrâci’l-evtâr fi’d-dâßire bi-Åavâ½½ý’l-
Åa¹¹i’l-mün¼ani’l-vâšý£ fîhâ. Bîrûnî’nin
trigonometriye dair eserinin tahrir ve ýs-
lahýdýr (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa
Fâzýl, Riyâza, nr. 41.11, vr. 74a-82b). Bîrûnî’-
nin eserine ait nüshalarla karþýlaþtýrýldýðýn-
da Mustafa Sýdký’nýn yaptýðý tahririn önem-
li farklar ihtiva ettiði görülür. 2. I½lâ¼ ve
ta¼rîru Kitâbi £Ameli’d-dâßireti’l-maš-
sûmeti bi-seb£ati ašsâmin mütesâviye.
Archimedes’in Sâbit b. Kurre tarafýndan
tercüme edilen bir geometri eserinin 1153’-
te (1740) yapýlmýþ ýslah ve tahriridir (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa Fâzýl, Riyâ-
za, nr. 41/14, vr. 105b-110a). 3. Risâle fî £il-
mi’l-cebr ve’l-mušåbele. 1154 (1741) yý-
lýnda bir mukaddime, üç bab ve bir hâti-
me halinde düzenlenen ve klasik cebir ko-
nularýný içeren bir çalýþmadýr (Süleymani-
ye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 1347/8, vr. 56b-
60a). 4. Risâle fi’l-misâ¼a. Vezîriâzam Ah-

med Paþa’ya sunulan ve arazi ölçümüne
dair olan eserde Mustafa Sýdký’nýn kendi
icat ettiði kullanýþý kolay bir aletin tanýtý-
mý yapýlmaktadýr (Osmanlý Müellifleri, III,
278). 5. Devâir-i Ýctimâ ve Ýstikbâlin
Resm ve Ýsti‘mâli (Süleymaniye Ktp., Se-
limiye, nr. 560/7, vr. 64a-72b). Philippe de
la Hire’nin bulduðu içtimâ ve istikbal da-
irelerinin çizim ve kullanýmý hakkýnda Ni-
colas Bion’un kaleme alarak 1702’de Pa-
ris’te yayýmladýðý L’usage des astorlabes
tant universels que particuliers d’un
traité qu’en explique la construction
adlý kitabýn Türkçe’ye tercümesidir. 6. Rü-
sûm li-ba£²ý’l-âlâti’l-felekiyye. Bazý ast-
ronomi aletlerinin geometrik çizimidir (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa Fâzýl, Ri-
yâza, nr. 40/2, vr. 40b-41b + 45b-57a + 59a +
60b-64a). Klasik astronomi aletlerinin gö-
rüntülü tanýtýmlarý açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr. 7. Risâle fi’l-heyße. Yýldýz-
larýn hareketleri üzerine kaleme alýnmýþ bir
risâledir (Bibliotheca Lindesiana, nr. 647).
8. Dîvân-ý Sýdk¢. Türkçe þiirlerini içer-
mektedir (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr.
1103). 9. Mecmû-i Hafîza. Arapça, Fars-
ça, Türkçe manzum ve mensur bir lugaz-
muamma mecmuasýdýr.
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Ýhvân-ý Müslimîn teþkilâtýnýn kurucusu,
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Suriye’nin Humus þehrinde doðdu. Ta-
nýnmýþ âlimlerin yetiþtiði bir aileye men-
suptur. Dedeleri gibi babasý Hüsnî es-Si-
bâî de Humus’taki el-Camiu’l-kebîr’in ha-
tibi olup Fransýzlar’a karþý verilen istiklâl
mücadelesinde önemli rol oynamýþ, çeþitli
cemiyetlerin kuruluþuna ve faaliyetlerine
katýlmýþtýr. Mustafa es-Sibâî, Kur’ân-ý Ke-
rîm’i ezberledikten sonra temel Ýslâmî bil-
gileri babasýndan aldý. Ýlköðrenimin ardýn-

dan kaydolduðu þer‘î liseden 1930’da me-
zun oldu. Babasýyla birlikte katýldýðý ilim
meclislerinde Humus müftüsü Tâhir el-
Etâsî, Zâhid el-Etâsî, Muhammed el-Yâ-
sîn, Abdüsselâm Talâlîb, Enîs Talâlîb gibi
þahsiyetleri tanýdý ve onlardan ders aldý,
genç yaþta babasýnýn yerine hatiplik yap-
tý. Henüz on beþ yaþýndayken yabancý mis-
yon okullarý ile mücadele etmek için gizli
bir cemiyet kurduðu söylenen Sibâî (Re-
issner, s. 122) 1931’de Fas’taki Fransýz sö-
mürge yönetimi aleyhine bildiriler yayým-
ladýðý, 1932’de bir cuma namazý hutbesin-
de Fransýz manda yönetimini eleþtirdiði
için tutuklandý.

1933’te Ezher’de tahsil görmek üzere
Kahire’ye gitti. Buradaki öðreniminin ar-
dýndan Külliyyetü’þ-þerîa’da hazýrladýðý es-
Sünne ve mekânetühâ fi’t-teþrî£i’l-Ýs-
lâmî baþlýklý teziyle doktor unvanýný aldý
(1949). Mýsýr’daki öðrenciliði sýrasýnda si-
yasetle yakýndan ilgilendi. Kahire’de Hasan
el-Bennâ ile tanýþarak Ýhvân-ý Müslimîn’in
faaliyetlerine iþtirak etti. 1934’te Ýngiltere
karþýtý gösterilere katýldýðý için tutuklandý.
1940’ta Reþîd Ali Kîlânî’nin Ýngiliz karþýtý
Irak isyanýný desteklemek üzere Mýsýr’da
gizli bir cemiyet kurduðu suçlamasýyla Ka-
hire’de Ýngilizler tarafýndan yine tutuklan-
dý ve iki ay sonra Filistin’deki Sarfad top-
lama kampýna gönderildi. Burada dört ay
kalan Sibâî serbest býrakýlýnca Humus’a
dönerek Þebâb-ý Muhammed teþkilâtýný
yeniden örgütledi. Ancak bu defa Fransýz
manda yönetimi tarafýndan tutuklandý ve
önce Beyrut’taki el-Miye ve Miye toplama
kampýnda, ardýndan Râþeyyâ Kalesi’nde ol-
mak üzere iki buçuk yýl hapiste kaldý. Bu
sýrada mâruz kaldýðý iþkenceler yüzünden
saðlýðý önemli ölçüde bozuldu. Hapisten
çýktýktan sonra Humus’ta bir lisede Ýslâm
dini ve Arapça öðretmeni olarak göreve
baþladý. 1945’te Þam’da el-Ma‘hedü’l-Ara-
bî’yi kurarak müdürlüðünü yaptý. Eðitim
ve öðretim faaliyetleri yanýnda asýl önemli
giriþimini 1940’lý yýllarýn ortalarýnda ger-

Mustafa

es-Sibâî

qui en

med Paşa’ya sunulan ve arazi ölçümüne 
dair olan eserde Mustafa Sıdkı’nın kendi 
icat ettiği kullanışı kolay bir aletin tanıtımı 
yapılmaktadır (Osmanlı Müellifleri, III, 278). 
5. Devâir-i İctimâ ve İstikbâlin Resm ve 
İsti‘mâli (Süleymaniye Ktp., Selimiye, nr. 
560/7, vr. 64a-72b). Philippe de la Hire’nin 
bulduğu içtimâ ve istikbal dairelerinin çi-
zim ve kullanımı hakkında Nicolas Bion’un 
kaleme alarak 1702’de Paris’te yayımladığı 
L’usage des astrolabes tant universels 
que particuliers. Accompagné d’un 
traité, qui en explique la constructi-
on adlı kitabın Türkçe’ye tercümesidir. 
6. Rüsûm li-ba£²i’l-âlâti’l-felekiyye. 
Bazı astronomi aletlerinin geometrik çi-
zimidir (Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, Mustafa 
Fâzıl, Riyâza, nr. 40/2, vr. 40b-41b + 45b-57a 
+ 59a + 60b-64a). Klasik astronomi aletleri-
nin görüntülü tanıtımları açısından büyük 
önem taşımaktadır. 7. Risâle fi’l-heyße. 
Yıldızların hareketleri üzerine kaleme alın-
mış bir risâledir (Bibliotheca Lindesiana, 
nr. 647). 8. Dîvân-ı Sıdk¢. Türkçe şiirlerini 
içermektedir (Süleymaniye Ktp., Hamidi-
ye, nr. 1103). 9. Mecmû-i Hafîza. Arapça, 
Farsça, Türkçe manzum ve mensur bir lu-
gaz-muamma mecmuasıdır.
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çekleþtirdi ve mevcut bazý cemiyetleri Ýh-
vân-ý Müslimîn çatýsý altýnda topladý; ken-
disi de bu teþkilâtýn Suriye liderliðine se-
çildi. Fransýzlar’ýn Nisan 1946’da Suriye’-
den çekilmesinin ardýndan Ýhvân-ý Müsli-
mîn siyasî hayatta aktif rol almaya baþladý
ve 1947’de ilk defa gerçekleþtirilen parla-
mento seçimlerine katýldý.

1947 sonlarýnda Birleþmiþ Milletler’in
Filistin topraklarýný ikiye bölmesine karþý
çýkan Sibâî, bütün Suriye’yi dolaþarak bu
konuda toplantýlar düzenleyip konuþma-
lar yaptý, daha sonra bilfiil çatýþmalara ka-
týlmak üzere Filistin’e gitti. Burada Hasan
el-Bennâ ile buluþtu. Sibâî ayrýca destek
saðlamak amacýyla bazý devlet baþkanla-
rýyla da görüþtü (Abdülazîz el-Hac Mus-
tafa, s. 39 vd.).

Suriye’de 1949’da üst üste gerçekleþti-
rilen askerî darbeler neticesinde Ýhvân-ý
Müslimîn üzerindeki baskýlar artýnca teþ-
kilât diðer bazý organizasyonlarla birleþti-
rilerek el-Cebhetü’l-iþtirâkýyyetü’l-Ýslâmiy-
ye kuruldu ve baþkanlýðýna Mustafa es-Si-
bâî getirildi. Ayný yýl bir anayasa hazýrlan-
masý için oluþturulacak kurucular meclisi
seçimlerine katýlýp Lecnetü’d-düstûr el-
âmme’de yer aldý ve anayasaya devletin
dininin Ýslâm olduðuna dair bir madde ko-
nulmasý için çaba gösterdi. Anayasada
böyle bir madde yer almadýysa da üçüncü
maddede devlet baþkanýnýn dininin Ýslâm
olmasý gerektiði ve Ýslâm fýkhýnýn yasama-
nýn ana kaynaðý olduðunun belirtilmesin-
de onun gayretleri etkili oldu. Kurucular
meclisi yeni anayasanýn yürürlüðe girme-
sinden sonra 1950 yazýnda Suriye Parla-
mentosu’na dönüþtürüldü. Sibâî ayný yýl
Þam Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öð-
retim görevlisi olarak çalýþmaya baþladý.

Edîb Þiþeklî idaresindeki askerî yöneti-
min Ocak 1952’den itibaren faaliyetlerini
yasakladýðý Ýhvân-ý Müslimîn, Þubat 1954’-
te Þiþeklî’nin bir darbeyle iktidardan uzak-
laþtýrýlmasý üzerine rahatladýysa da teþ-
kilâtýn ayný yýl Mýsýr’da Cemal Abdünnâsýr
tarafýndan yasaklanmasýndan etkilendi.
Suriye, Irak, Ürdün ve Sudan þubelerinin
temsilcileri Þam’da bir araya gelerek ed-
Dubbâtü’l-ahrâr’a karþý hükümetler ve halk
nezdinde bir kampanya baþlatma kararý
aldý. Suriye Ýhvân-ý Müslimîn teþkilâtýnýn
faaliyetleri 8 Haziran 1955’te serbest bý-
rakýldý ve Mustafa es-Sibâî tekrar baþkan
seçildi. Sibâî, Hukuk Fakültesi’ndeki göre-
vinin yaný sýra sadece Ýslâmî ilimlerin oku-
tulduðu bir fakültenin kuruluþu için çalýþ-
malarda bulundu ve 1955’te Þam Üniver-
sitesi’nin bünyesinde açýlan Þeriat Fakül-

tesi’nin ilk dekaný oldu. 1956’da bu fakül-
teye Mevsû£atü’l-fýšhi’l-Ýslâmî’nin ha-
zýrlanmasý görevi verilince Sibâî ansiklope-
dinin redaksiyon kurulu baþkanlýðýna ge-
tirildi.

1956’da kendisine yapýlan bir suikast-
ten kurtulan Sibâî 1957’deki ara seçimlere
Ýhvân-ý Müslimîn’in Þam adayý olarak ka-
týldý, ancak seçilemedi. 8 Mart 1957’de bü-
tün Arap ülkelerindeki Ýhvân-ý Müslimîn
teþkilâtlarýnýn katýldýðý bir kongre düzen-
lendi ve Sibâî’nin baþkaný olduðu bir yü-
rütme kurulu seçildi. Ayný yýl Sovyetler Bir-
liði’ne yaptýðý bir seyahat sýrasýnda kýsmî
felç geçiren Sibâî teþkilâtýn liderliðini Ýsâm
el-Attâr’a býraktý. Mustafa es-Sibâî hasta-
lýðýna raðmen bundan sonra da faaliyet-
lerini sürdürdü ve üniversitede ders verdi.
3 Ekim 1964’te Þam’da vefat etti.

Mustafa es-Sibâî, 1951’de Pakistan’da
toplanan Dünya Ýslâm Konferansý’nda ve
Nisan 1954’te Bihamdûn’da (Lübnan) dü-
zenlenen Milletlerarasý Ýslâm-Hýristiyan
Konferansý’nda Suriye delegasyonunun
baþkaný sýfatýyla bulundu. 1956’da Suriye
Üniversitesi tarafýndan Avrupa ülkelerin-
de Ýslâm araþtýrmalarýnýn durumunu tes-
bit etmekle görevli bir heyete dahil edildi
ve bu amaçla Türkiye, Ýtalya, Ýngiltere, Ýr-
landa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Nor-
veç, Ýsveç, Finlandiya, Almanya, Avustur-
ya, Ýsviçre ve Fransa’yý kapsayan bir seya-
hate çýktý. Bu sýrada þarkiyatçýlarla tanýþtý.
1957’de Moskova Üniversitesi’nin daveti
üzerine Moskova’ya gitti.

Bir teþkilât lideri ve siyasetçi olduðu ka-
dar ilim adamý kiþiliði ile de tanýnan Mus-
tafa es-Sibâî’nin zamanýnda yanký uyandý-
ran görüþleri daha çok sünnetin dindeki
yeri ve önemiyle Ýslâm-sosyalizm iliþkisi
konularýndadýr. Sibâî, doktora tezinde sün-
netin Ýslâm hukukundaki yerini ortaya koy-
duktan sonra þarkiyatçýlarýn ve onlarýn Ýs-
lâm dünyasýndaki takipçilerinin bu konu-
daki görüþlerini eleþtirmiþ, özellikle Gold-
ziher’in hadislerin sýhhati, râviler ve hadis-
leri derleyenler hakkýnda þüphe uyandýr-
ma çabalarýna þiddetle karþý çýkmýþtýr (es-
Sünne, s. 296-340). Ahmed Emîn’in Fec-
rü’l-Ýslâm ve Muhammed Ebû Reyye’nin
EŠvâß £ale’s-sünneti’l-Mu¼ammediyye
adlý kitaplarýnda sünnet ve hadisler hak-
kýnda dile getirdikleri görüþlerin eleþtirisi-
ne uzunca bir bölüm ayýran Sibâî (a.g.e.,
s. 176-295), bazý müslüman ilim adamla-
rýnýn sünnet konusundaki olumsuz yakla-
þýmlarýný onlarýn bilgisizliðine, müsteþrik-
lerin yöntemlerine kanmalarýna, þöhrete
kavuþma arzularýna ve bunu düþünce öz-

gürlüðüyle iliþkilendirmelerine ve kendi
yanlýþ düþüncelerini ifade etmek için þar-
kiyatçýlarýn arkasýna sýðýnmalarýna baðla-
maktadýr (a.g.e., s. 13).

Sibâî, sol hareketlerin Ýslâm ülkelerinde
taban bulmaya baþlamasý üzerine Seyyid
Kutub gibi çaðdaþý birçok düþünürün üze-
rinde durduðu fakirlik, mülkiyet hakký, sos-
yal adalet, sosyal dayanýþma ve sosyal gü-
venlik konularýyla da yakýndan ilgilenmiþ-
tir. Komünizm, sosyalizm ve kapitalizm
gibi ideolojileri inceleyen Sibâî, sosyal gü-
venlik ve adaleti vurgulayan bir görüþ ola-
rak düþündüðü sosyalizmin insanî bir duy-
gunun ürünü olduðuna ve bütün resulle-
rin tebliðinde yeri bulunduðuna inanýr. Ona
göre sosyalizmin amacý sermayenin top-
lum aleyhine biriktirilmesini önlemek, dev-
let eliyle fertlerin iktisadî faaliyetlerini de-
netlemek, vatandaþlar arasýnda sosyal da-
yanýþmayý tesis etmektir (Ýþtirâkiyyetü’l-
Ýslâm, s. 7). Sibâî, Batý’da ortaya çýkan sos-
yalizm kavramýndan faydalanmakla birlik-
te Batýlý yaklaþýmdan farklý biçimde Ýslâm
sosyalizmi teorisini oluþturduðunu (a.g.e.,
s. 8), hatta Ýslâm sosyalizmini Ýslâm akîde-
sinin bir parçasý olarak gördüðünü (a.g.e.,
s. 202) ifade eder. Bu teorisini Ýþtirâkiy-
yetü’l-Ýslâm adlý kitabýnda ele alýp insan
hak ve özgürlükleri, eþitlik, sosyal adalet
gibi kavramlar üzerinde geniþçe durur. Si-
bâî, herkesin mülk edinme hakkýný kabul
etmekle birlikte sermayenin tek elde top-
lanmamasý gerektiðini, mülkiyete kamu
yararýna olacak þekilde sýnýr konabileceði-
ni ve gerektiðinde mülkiyetin devletleþti-
rilebileceðini, Ýslâm hukuku açýsýndan da
bunun câiz olduðunu, hatta vakfýn bir tür
devletleþtirme sayýldýðýný söyler (a.g.e., s.
99 vd.).

Eserleri. 1. es-Sünne ve mekânetü-
hâ fi’t-teþrî£i’l-Ýslâmî (Kahire 1960, 1961,
1966; Beyrut 1976, 1978, 1985). Sibâî’nin
doktora tezinin bazý ilâvelerle yayýmlanmýþ
þeklidir. Ýslâm Hukukunda Sünnet adýy-
la Edip Gönenç (Ýstanbul 1981) ve Kâmil
Tunç (Ýstanbul 1996) tarafýndan tercüme
edilmiþtir. 2. es-Sîretü’n-nebeviyye (9.
baský, Dýmaþk-Beyrut 1406/1986). 3. Þer-
¼u šånûni’l-a¼vâli’þ-þaÅ½iyye el-ma£-
mûl bihî fi’l-išlîmi’þ-þimâlî fi’l-Cumhû-
riyyeti’l-£Arabiyye el-mütte¼ide (I, Dý-
maþk 1961-1963; Dýmaþk-Beyrut; II-III,
1417/1997). 4. A¼vâlü’þ-þaÅ½iyye fi’l-eh-
liyyeti ve’l-va½ýyyeti ve’t-terikât (Ab-
durrahman es-Sâbûnî ile birlikte, 3. baský,
Dýmaþk 1390/1970). 5. el-Merße beyne’l-
fýšh ve’l-šånûn: Dirâse þer£iyye ve šå-
nûniyye ve ictimâ£iyye (Dýmaþk 1382/
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1962; Beyrut 1404/1984). Sibâî’nin 1961-
1962 öðretim yýlýnda üniversitede okut-
tuðu derslerden oluþmuþ eseridir. Ýhsan
Toksarý Ýslâm’a ve Garblýlara Göre Ka-
dýn adýyla eserin kýsmî tercümesini yap-
mýþtýr (Ýstanbul 1969). 6. A¼kâmü’½-½ý-
yâm ve felsefetühû fî Šavßi’l-Æurßân
ve’s-Sünne (Dýmaþk 1957). 7. Ýþtirâkiy-
yetü’l-Ýslâm (Dýmaþk 1959, 1960; Kahire
1960). 1959’da Þam Üniversitesi’nde ver-
diði konferanslarýn metinlerinden meyda-
na gelmektedir. Ýslâm dünyasýnda büyük
yanký uyandýran eser, A. Niyazioðlu tara-
fýndan Ýslâm Sosyalizmi adýyla Türkçe’-
ye çevrilmiþ (Ýstanbul 1974, 1976), Muham-
med el-Hâmid Na¾arât fî Kitâbi Ýþtirâ-
kiyyeti’l-Ýslâm adýyla esere bir eleþtiri
yazmýþtýr (Dýmaþk 1382/1963). 8. ed-Dîn
ve’d-devle fi’l-Ýslâm (Dýmaþk 1952). Bey-
rut Üniversitesi’nde verdiði konferanslarýn
metinlerinden ibarettir. Ýhsan Toksarý ki-
tabý Ýslam’da Din ve Devlet baþlýðýyla
tercüme etmiþtir (Ýstanbul 1966). 9. AÅlâ-
šunâ el-ictimâ£iyye (Dýmaþk 1375/1955).
1954-1955 yýllarýnda radyoda yaptýðý ko-
nuþmalarý ihtiva eder. 10. et-Tekâfülü’l-
ictimâ£î fi’l-Ýslâm (Beyrut 1419/1998). 11.
el-Fašr, el-cû£, el-¼irmân: Müþkilât ve
¼ulûl (Beyrut 2002). 12. Min revâßi£ ¼a-
Šâretinâ (Beyrut 1968). Ýslâm medeniye-
tiyle ilgili olarak kaleme aldýðý önemli eser-
lerindendir. N. Demircan ve M. Sait Þim-
þek tarafýndan Ýslâm Medeniyeti’nden
Altýn Tablolar adýyla Türkçe’ye çevrilmiþ-
tir (Konya 1979). 13. £U¾amâßünâ fi’t-tâ-
rîÅ (4. baský, Beyrut-Dýmaþk 1405/1985).
Hz. Peygamber, Hulefâ-yi Râþidîn, Abdul-
lah b. Mes‘ûd, Ebü’d-Derdâ, Hz. Hamza,
Hâlid b. Velîd, Emîr Þekîb Arslan ve Hasan
el-Bennâ hakkýnda yayýmlanmýþ makalele-
rinin derlenmesinden oluþmuþtur. 14. Hâ-
ke×â £allemetni’l-¼ayât (Dýmaþk 1382/
1962). Sibâî’nin hastahanede iken kaleme
aldýðý eserin ikinci bölümü müellifin vefa-
týndan sonra yayýmlanmýþtýr (I-II, Beyrut-
Dýmaþk 1398, 3. baský, 1406/1986). Mu-
hammet Sevgili ve Hasan Akdað eseri Ha-
yat Bana Böyle Öðretti adýyla tercüme
etmiþlerdir (Konya, ts. [1994]). 15. el-Æa-
lâßid min ferâßidi’l-fevâßid (Dýmaþk 1962).
16. el-Ýstiþrâš ve’l-müsteþriš†n mâ le-
hüm ve mâ £aleyhim (Küveyt 1968; 2.
baský, Beyrut-Dýmaþk 1979). ¥aŠâretü’l-
Ýslâm dergisinde yayýmlanan bir makale
ile es-Sünne ve mekânetühâ fi’t-teþ-
rî£i’l-Ýslâmî adlý kitabýnýn bazý bölümleri-
nin bir araya getirilmesinden oluþmakta-
dýr. Kemal Çobanbeyli (Müsteþrikler ve He-
defleri, Ýstanbul 1971) ve Mücteba Uður
(Oryantalizm ve Oryantalistler: Yararlarý -

Zararlarý, Ýstanbul 1993) tarafýndan Türk-
çe’ye çevrilmiþtir. 17. Hâ×â hüve’l-Ýslâm
(Beyrut 1979). Sibâî’nin vefatýndan sonra
makalelerinin bir kýsmýnýn derlenmesiyle
meydana getirilmiþtir. 18. el-A£lâm ve’l-
a£mâl: Silsiletü mašålât nüþiret fî me-
celleti’l-Fet¼i’l-Æåhiriyye (Beyrut 2000).
Sibâî’nin Kahire’de bulunduðu sýrada el-
Fet¼ dergisinde yayýmlanan makalelerini
ihtiva eder. Sibâî ayrýca günlük el-Menâr
(1947-1949) ve haftalýk eþ-Þihâb (1955)
gazeteleriyle haftalýk el-Müslimûn der-
gisini (1955-1958; 1958’den itibaren aylýk
olarak ¥aŠâretü’l-Ýslâm adýyla) neþretmiþ-
tir.
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Þihâbiyye ailesinin emîrlerinden,
yazar ve þair.

˜ ™

Dýmaþk’ýn kazasý Hâsbeyyâ’da doðdu.
Bugün Lübnan topraklarýna dahil olan ka-
za Suriye sýnýrýndaki Teym vadisinde ya-
þayan Þihâboðullarý’nýn merkeziydi. Çocuk-
luk yýllarýný burada ve Suriye vilâyeti mali-
yesinde memur olan babasýnýn tayin edil-
diði Ba‘lebek’te geçirdi. Ýlk tahsilinden son-
ra 1905’te Dýmaþk’ta Katolik -Patrik oku-
luna girdi. 1907’de büyük kardeþi Ârif ile
birlikte Ýstanbul’a giderek bir Fransýz oku-
luna kaydoldu. Arap edebiyatý ile Ýslâm me-
deniyeti tarihini çok iyi bilen kardeþinden

ders aldý. Ardýndan onunla birlikte Dýmaþk’a
dönerek (1909) lise seviyesindeki Sultâni-
ye Medresesi’ne (Anber Mektebi) girdi.

1910 yýlýnda Cem‘iyyetü ehli’l-fikri’d-Dý-
maþkýyye tarafýndan yüksek tahsil için Fran-
sa’ya gönderildi. Chalon Sur-Saône þeh-
rinde Fransýz dili diplomasý aldý. Daha son-
ra Grignon’daki Yüksek Ziraat Okulu’na
kaydoldu. 1914’te ziraat mühendisi olarak
okulu bitirince Ýstanbul’a döndü. Ýstan-
bul’dan ayrýlmadan önce I. Dünya Savaþý
baþladýðýndan Harp Okulu’na girmek zo-
runda kaldý. Ardýndan Hava Ulaþtýrma Oku-
lu’na geçti. Altý ay sonra yedek subay ola-
rak Kudüs’teki Ulaþtýrma Bölüðü’ne ku-
mandan tayin edildi. Ardýndan tercüman-
lýkla Dýmaþk’taki Telsiz Muhabere Bölü-
ðü’ne nakledildi. Burada teðmen rütbesi-
ne yükseltildi.

1916’da Serc (Ýbn Âmir), Beysân ve Mec-
dilütaberiye’de bulunan iki ziraat birliðine
kumandan tayin edildi. 1918’de Dýmaþk’-
ta ordu ziraat müdürü oldu. Osmanlý or-
dusu Suriye’den çekilince bu yýlýn sonlarý-
na doðru Suriye’de ziraat ve haraç mü-
dürlüðüne getirildi. Ardýndan devlet em-
lâk müdürü (1923-1934), millî iktisat mü-
dürü (1935), maarif bakaný (1936), Halep
valisi (1937-1939), maliye bakaný, maliye
ve millî iktisattan sorumlu devlet bakaný
(1943), Lazkiye valisi (1943-1945), bakan-
lar kurulu baþkanlýðý genel sekreteri (1945),
tekrar Halep valisi (1946-1947), tekrar Laz-
kiye valisi (1948-1949), adalet bakaný (1949)
ve Suriye’nin Mýsýr elçisi (1951-1954) olarak
görev yaptý.

Mustafa eþ-Þihâbî, resmî görevleri sýra-
sýnda küçük (özel) mülkiyetleri teþvik et-
mek amacýyla yüzlerce köyü kapsayan dev-
let arazisinin köylülere daðýtýlmasý, Halep
Millî Kütüphanesi ile Lazkiye Millî Kütüp-
hanesi’nin inþasý gibi önemli faaliyetleri
gerçekleþtirdi. Siyaset ve devlet adamlýðý
yanýnda bir âlim ve edip olarak gazete ve
dergilerde yazýlar, bilimsel makaleler yazdý.
Dýmaþk el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Arabî 1956
Temmuzunda Þihâbî’yi faal üye ve akade-
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