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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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Mustafâ b. Muhammed Saîd b. Cehcâh
b. Hüseyn el-Emîr eþ-Þihâbî

(1893-1968)

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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mi baþkan vekili seçti. 1959 yýlýndan vefa-
týna kadar akademinin baþkanlýðýný yaptý.
Mýsýr el-Mecmau’l-Melekî’ye 1948’de mu-
habir üye, 1954’te faal üye, Mecma£u’l-£il-
miyyi’l-£Irâš¢’ye 1961’de muhabir üye se-
çildi. Suriye’de Yüksek Maarif Meclisi ve
Sosyal Bilimler-Edebiyat ve Sanatlar Yük-
sek Meclisi üyelikleri yanýnda Arap Birliði
ve 1953’te Dâimî Ýletiþim Komisyonu baþ-
kanlýðýna getirildi. 1964’te Encyclopaedia
of Islam’a yardýmcý üye seçildi. Suriye
Cumhuriyeti 1965’te ilk defa olmak üzere
kendisine Devlet Takdir ödülü verdi. 15 Ma-
yýs 1368 tarihinde Dýmaþk’ta vefat etti.

Eserleri: Mu£cemü’l-elfâ¾i’z-zirâ£iyye
(Dýmaþk 1943; Kahire 1957; Beyrut 1988;
en önemli ilmî çalýþmasý olup Fransýzca-
Arapça ziraat ve botanik terimleri sözlü-
ðüdür); el-Mu½¹ala¼âtü’l-£ilmiyye fi’l-lu-
³ati’l-£Arabiyye fi’l-šadîm ve’l-¼adî¦
(Dýmaþk 1965, 2. bs.); el-Eþcâr ve’l-encü-
mü’l-mü¦mire (Dýmaþk 1924); ez-Zirâ£a-
tü’l-£ilmiyyetü’l-¼adî¦e; el-Buš†l; AÅ-
¹âßün þâßi£a fî elfâ¾i’l-£ulûmi’z-zirâ£iy-
ye ve’n-nebâtiyye (Dýmaþk 1963); eþ-Þe-
×erât (Beyrut 1966); Mu¼âŠarât fi’l-isti£-
mâr (I-II, Kahire 1956-1957); el-Æavmiy-
yetü’l-£Arabiyye (I-II, Kahire 1959, 1961);
Mu£cemü’l-Mu½¹ala¼âti’l-Åarâciyye (Dý-
maþk 1962; Ýngilizce-Fransýzca-Arapça söz-
lüktür).
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MUSTAFA VÂSIF, Çömez

(ö. 1269/1853)

Osmanlý hattatý.
˜ ™

Kastamonu’nun Aksu köyündendir. Aile-
si Kadýoðullarý diye bilinir. Gençliðinde Ýs-
tanbul’a giderek sülüs -nesih yazýlarýný
Kebecizâde Mehmed Vasfi’den meþkedip
icâzet aldý ve hocasýnýn verdiði Çömez la-
kabýyla tanýndý. Ayrýca Lâz Ömer diye bi-
linen Ömer Vasfi’den faydalandý. I. Abdül-
hamid’in Bahçekapý’daki türbesinde baþ-
türbedarlýk ve Hamîd-i Evvel Vakfý kaim-
makam vekilliði vazifelerinde bulundu. Sü-

lüs-nesihle yazdýðý kýtasýna (Sakýp Saban-
cý Müzesi, nr. 133) ve hilyelerine (Sakýp Sa-
bancý Müzesi, nr. 383) rastlanmaktadýr.
Mushaf da yazmýþtýr. Mushaf gibi uzun
metinler için tercih edilen “cava kalemi”-
ni hacca gittiði zaman Cavalý müslüman-
larýn elinde görerek Ýstanbul’a getiren de
Mustafa Vâsýf Efendi’dir. Vefatýnda Eyüp
Sultan Camii’nin deniz tarafýndan duvar bi-
tiþiðine defnedilmiþtir. Kitâbesinde “ser-
levha-i hattâtîn” olarak vasýflandýrýlan Mus-
tafa Vâsýf’ýn kabri halen durmaktadýr.

Onun en büyük hizmeti, Kazasker Mus-
tafa Ýzzet Efendi gibi hat sanatý tarihinin
bir büyük üstadýný yetiþtirmesidir. Mus-
tafa Ýzzet’in tahsil gördüðü Enderun’da
ve Galata Sarayý’nda Vâsýf Efendi’nin ho-
calýðýna dair bir kayýt bulunmadýðýndan bu
öðrenimin hususi olarak usta-çýrak usu-
lüyle gerçekleþtirildiði söylenebilir.

Mustafa Vâsýf’ýn oðlu Çömezzâde Muh-
sin Bey de babasýnýn yetiþtirdiði bir hat-
tattýr. Ravza-i Mutahhara’daki celî sülüs-
lerin yazýlmasý için Medine’ye giden Ab-
dullah Zühdü Efendi’ye bu çalýþmalarýnda
yardým etmiþtir. Sultan Abdülaziz’in san-
dukasý üzerindeki pûþîdenin celî sülüs ya-
zýlarý da ona aittir.
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(bk. ULÛMÜ’l-HADÎS).
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MUSTALÝÆ (Benî Mustališ)
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Kahtânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

˜ ™

Mustalikoðullarý (Benü’l-Mustalik / Be’l-Mus-
talik) Huzâa’nýn bir koludur ve þeceresi
Mustalik (Cezîme) b. Sa‘d b. Amr b. Lühay
(Rebîa) b. Hârise (Huzâa) þeklinde olup Kal-
kaþendî’nin Mustalik’in asýl ismi Cezîme’yi
Huzeyme þeklinde yazmasý (Nihâyetü’l-
ereb, s. 76) doðru deðildir. Kaynaklarda
“Mustalik” lakabýnýn Cezîme’ye sesinin gü-
zelliði ve tizliði dolayýsýyla verildiði belirti-
lir ve onun Huzâa kabilesi arasýnda þarký
söyleyen ilk kiþi olduðu nakledilir.

Mustalikoðullarý, Huzâa’nýn baþlangýçta
Mekke civarýnda birlikte yaþadýðý Cürhüm’e
karþý Amr b. Lühay önderliðinde açtýðý sa-
vaþý kazanarak Mekke ve Kâbe’nin idare-
sini ele geçirmesinden sonra Kureyþ reisi
Kusay b. Kilâb’a yenik düþüp þehri terket-
mesi sýrasýnda diðer bazý kollarla birlikte
kuzeye doðru gittiler ve Mekke-Medine
yolu üzerindeki Kudeyd bölgesine yerleþ-
tiler. Medine’ye yaklaþýk 96 mil mesafede
bulunan Fur‘ bölgesi onlara aitti; ayrýca
Mekke ile Medine arasýnda önemli bir li-
man þehri olan Râbið civarýnda ve Usfân
ile Râhatüferva’da oturuyorlardý. Musta-
lik’e ait en önemli su kaynaklarý Þühde ile
Müreysî‘ idi. Ticarî faaliyetlerini daha çok
Ukâz panayýrýnda gerçekleþtiren kabile Hü-
bel’e ve onun yaný sýra Ýsâf ve Nâile adlý
putlara tapýyordu.

Câhiliye döneminde yapýlan bir savaþta
Mustalikoðullarý Hüzeyl kabilesini mað-
lûp etmiþ ve reislerini öldürmüþtü. Buna
karþýlýk Müdlicoðullarý ile müttefikti ve Hu-
zâa’nýn diðer bir kolu olan Hayâ ile birlikte
Ehâbîþ arasýnda yer alýyordu. Bu ittifak
çerçevesinde, Abdülmuttalib’in Mekke ida-
resi sýrasýnda þehre hücum eden Benî Be-

Çömez Mustafa Vâsýf’ýn sülüs nesih hilyesi (ÝÜ Ktp., Ýbnüle-

min, nr. 950-6)

mi başkan vekili seçti. 1959 yılından vefa-
tına kadar akademinin başkanlığını yaptı. 
Mısır el-Mecmau’l-Melekî’ye 1948’de mu-
habir üye, 1954’te faal üye, Mecma£u’l-
£ilmiyyi’l-£Irâš¢’ye 1961’de muhabir üye 
seçildi. Suriye’de Yüksek Maarif Meclisi ve 
Sosyal Bilimler-Edebiyat ve Sanatlar Yük-
sek Meclisi üyelikleri yanında Arap Birliği 
ve 1953’te Dâimî İletişim Komisyonu baş-
kanlığına getirildi. 1964’te The Encyclo-
paedia of Islam’a yardımcı üye seçildi. 
Suriye Cumhuriyeti 1965’te ilk defa olmak 
üzere kendisine Devlet Takdir ödülü verdi. 
15 Mayıs 1968’de Dımaşk’ta vefat etti.

maşk 1968; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), VII, 245;


