
dile getirmiştir (ll. 354) ibnü'l-Mu'tezz'in 
aynı adı taşıyan eserinden esinlenerek "el
FuşOlü'l-~şar" adını verdiği alt bölümde (II, 
355-370) hikmetli sözlere ve özdeyişlere 
yer vermiştir. Bu arada ibnü'l-Mu'tez, Ebu 
Firas el-Hamdanl. Ali b. Cehm gibi şairle
rin şiirlerinden yaptığı seçmeleri açıklamış. 
mübalağanın şiirdeki konumunu belirtmiş, 
tabakatü'ş-şuara. tabakatü'l-bülega. kıra
at vecihlerinin farklılığı ve tevcihleri üze
rinde durmuştu . Hafad, eserinde örnek 
olarak seçtiği şiirleri açıklarken başta ede
bi sanatlar olmak üzere belagatla ilgili ko
nularda doyurucu bilgiler vermiş, bunların 
dışında edebiyat. nahiv, lugat. tefsir. fıkıh 
ve kelamla ilgili birçok konuyu ele almıştır. 

ReyJ:ıô_netü'l-elibbô'nın çeşitli kütüpha
nelerde yazma nüshaları vardır (Reyf:ı_ane
tü '1-elibba, neş redenin girişi, I, 17 -18). ib
rahim b. Abdülgaffar ed-Desuki'nin tashi
hiyle Bulak ( 1273) ve Kahire ( 1294, 1306) 
baskılarından sonra ilmi neşrini Abdülfet
tah Muhammed el-Hulv gerçekleştirmiş 
(1-11. Kahire 1387/1967), 276 kaynağa da
yanılarak yapılan neşrin sonunda ayrıntılı 
bir indekse yer verilmiştir. Reyhanetü'l
elibbd'nın müellifi bilinmeyen bir muh
tasarının yazma nüshası Darü'l-kütübi'l
Mısriyye'de mevcut olup (Edeb, nr. 4084) 
sondan biraz eksiktir. Muhammed Emin 
el-Muhibbl'nin ReyJ:ıô_netü '1-elibbd'ya yaz
dığı zeyil olan Nefhatü'r-ReyJ:ıô_ne ve reş
hatü tıla'i'l-tQne'si 380 biyografiyi kap
samaktadır. Muhibbl'nin başlayıp öğrenci
si Muhammed b. Mahmud es-Sualatl'nin 
tamamladığı Zeylü Nefhati'r-Reyl).dne 
(f.eylü'n-Nef/:ıa ve neylü 'l-minf:ıa) otuz bi
yografı içerir (nşr. Abdülfettah Muhammed 
ei-Hulv, Kahire 139 111971 ). ibn Ma'sum'un 
Sülatetü'l-'aşr ii mehasini 'ş-şu'ara'i bi
külli Mışr'ı da Reyhdne'ye zeyil olarak 
hazırlanmış olup Xl. (XVII.) yüzyılda Mek
ke. Medine, Suriye, Mısır. Yemen, Acem, 
Bahreyn ve Mağrib'de yetişen şairleri ih
tiva etmektedir (Tahran ı 324; Kah i re ı 324; 
Katar 1382). Birbirini tamamlayan bu üç 
eser. islam ülkelerinin çeşitli bölgelerinde 
yaşayan şairlerle eserlerine dair zengin bil
giler içeren bir külliyat teşkil eder. 
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Muhtemelen 145 (762) yılı civarında Bas
ra'da doğdu . Babasının ismi konusunda 
Ablde, Ubeyd, Abduh, Ebu Ubeyde şeklin
de hatalı tesbitiere rastlanmaktadır (M. 
Zakeri, XXXIV ı 19941 , s. 79) . Sem'anl, onun 
atalarından birinin fesleğen (reyhan) ticare
tiyle meşgul olması sebebiyle Heyhani nis
besini aldığını belirtir (el-Ensab, VI, 203) 
Bu nisbe bazı kaynaklarda yanlış olarak 
Zencanl ve Latafı diye kaydedilmiştir (Ya
kut, XIV, 51; Hediyyetü 'l-'arifin, 1, 668). 
Basra'da başta dil ve edebiyat olmak üze
re çeşitli alanlarda tahsil görerek yetişti. 
Daha sonra Bağdat'a gidip katipler ve dev
let ricali ile tanışma imkanı buldu. Heyha
ni'nin Halife Me'mun ile olan yakınlığı onun 
veliahtlığı sırasında başladı ve katibi , ne
dimi, sarayda düzenlenen edebiyat mec
lislerinin müdavimi olarak vefatma kadar 
( 2 I 8/8 3 3) devam etti. Me'mun'un veziri Fazi 
b. Sehl'in esrarlı bir şekilde ölümü ve kar
deşi Hasan b. Sehl'in sarayla ilişkisini kes
ınesi üzerine boş kalan vezirlik makamı
nın görevlerini paylaşan Sümame b. Eş
res, Yahya b. Eksem, Amr b. Mes'ade, Ah
med b. Ebu Halid, Ahmed b. Yusuf. Ebu 
Abbad Sabit b. Yahya, Muhammed b. Yez
dad gibi Mu'tezile doktrininin propagan
dacısı olan, ince edebi zevke sahip katip
ler sınıfı arasında Heyhani de bulunuyordu 
(M. Zakeri, XXXIV [I994J, s. 83) . 

Heyhani'nin bir süre hocalık yaptığı. an
laşılmasında güçlük bulunan şiirlerin iza-
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hına dair eJ-Me'dnive el-Mücalesat gibi 
kitaplarından anlaşılmaktadır. Bu tür ki
tapların içeriği bir alimin evinde veya ca
mide verdiği derslerden oluşur. Bu ders
lerde öğrenciler hocanın takrirlerini kay
deder, notları düzenleyip hacaya takdim 
ettikten sonra bunları başkalarına naklet
mek için ondan izin alırlar. Birçok haber, 
veeize ve esprisini rivayet eden tarihçi, 
edip ve şair ibn Ebu Tahir, Heyhani'nin öğ
rencileri arasında yer alır. Ayrıca edebiya
ta dair bazı eserlerde öğrencilerinin onun 
veeizelerini övdükleri bilinmektedir (Ya
kut, XIV, 52-53). Ahmed b. Muhammed b. 
Ebü'z-Zeyyal ile Ahmed b. Feth de Heyha
ni'den rivayette bulunmuştur. Heyhani'nin 
218'de (833) hayatta olduğu o yıl vefat eden 
Halife Me'mun için yazdığı mersiyeden an
laşılmaktadır. Ertesi yıl öldüğüne dair ri
vayet şüpheyle karşılanmalıdır. Bu tarihi 
yalnız ibnü'l-Cevzl kaydetmiş ( el-Munta
?am, ll , 45; Xl, 45), Zeheblve ibn Tağrlber
dl gibi tarihçiler de ondan nakletmiştir. Ay
nı tarihte henüz on beş yaşında olan ibn 
Ebu Tahir'in Heyhani'den eğlence meclis
lerine birlikte gittikleri bir arkadaşı olarak 
söz etmesi ve bunun, Heyhani'nin gençlik 
dönemindeki alışkanlıklarını hayatının son 
yıllarında bırakıp zahidane bir hayat yaşa
dığına dair rivayetle çelişınesi onun vefa
tının daha geç bir tarihte vuku bulduğunu 
ve 219 (834) yılının muhtemel tarihierin 
en erkeni olarak verilmiş olabileceğini dü
şündürmektedir. Me'mun'un yakın dostu 
ve nedimi olması, halife tarafından des
tek gören Mu'tezile öğretisini savunan ka
tipler arasında ve Mu'tezile öncülerinden 
Bişr b. Mu'temir'in safında yer alması. hal
ku'I-Kur'an tezini savunması, esprili bir mi
zaca sahip bulunması gibi sebepler Hey
hani'nin zındıklıkla itharn edilmesine yol 
açmıştır. Ancak namaz kılan (Yakut, XIV, 
54) ve günlük konuşmalarında bile hik
met ve özdeyişlere yer veren bir insana 
yönelik bu tür bir itharn makul görünme
mektedir. 

Zekası ve hazırcevaplılığına, söz ve dav
ranışlarında ortaya koyduğu nükte ve espri
lere dair birçok anekdotun aktanldığı Hey
hani'nin meclisleri bu sebeple büyük ala
ka görüyor. söylediği hikmetli sözler dil
den dile dolaşıyordu . Bir cariye ile konuş
maya dalmışken namaz vaktinin geçmek 
üzere olduğu kendisine hatırlatılınca, "Mü
saade edin de güneş batıversin" (cariye kal
kıversin) diye karşılık vermiştir (Ebu Man
sOr es-Sealibl, Leta'ifu '?·?urafa', s. 84; Ze
mahşerl, lll, 125) . Sözlerinin bir kısmını öğ
rencisi ibn Ebu Tahir rivayet etmiş ve le
taif kitaplarında yer almıştır. Sealibl, Ebu 
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Hayyan et-Tevhidi, İbn Miskeveyh, Ebu İs
hak ei-Husri gibi antoloji tertip edenlerin 
eserlerinde Reyhanl'nin hikmetli sözleriyle 
anekdot ve esprtlerine dair çok sayıda na
kil yer almaktadır. Edebiyat eleştirmen

leri, Reyhani'yi Cahiz ve Ebu Zeyd ei-Belhi 
ile birlikte edebi nesirde özgün üsluba sa
hip üç büyük ustadan biri olarak değerlen
dirmiş, bazıları onu belagatta ve edebi te
lif güzelliğinde Cahiz'den üstün görmüş

tür (Yaküt, XIV, 5 ı) . Cahiz, bir düşünceyi 
zengin lafız ve ifade şekilleriyle derinleme
sine inceleyen analitik bir üs!Gba sahipken 
Reyhani, özlü ifade kalıpları içinde derin 
manalar ihtiva eden sentezci bir üslup or
taya koymuştur. 

Bernhard Moritz, Nabia Abbot ve Franz 
Rosenthal gibi şarkiyatçılar, Reyhani'nin 
hatla ilgili bazı hikmetli sözlerine dayana
rak (krş . fvlui]tarat min neşrihl: il)tiyarü'l
Vezlr Ebi'l-~asım el-fvlagribl, s. 28; Ebu 
Hayyan et-Tevhldl, Şel§.şü resa'il, s. 39) İs
lam hat sanatının altı temel yazı (aklam-ı 

sitte) çeşidinden biri olan, Reyhani veya 
Reyhan olarak bilinen hattın isminin onun
la ilgisinin olabileceği ihtimalinden söz et
mişler, bu hat çeşitlerini İbn Mukle'nin (ö. 

328/940) icat ettiğine dair bilginin yanlış 
göründüğünü, İbn Mukle'nin yalnızca bu 
yazıların hepsinde uzman bir hattat oldu
ğunu ve söz konusu altı hattın İslam'ın ilk 
iki asrında geliştiğini söylemişlerdir (M. 
Zakeri, XXXIV 1 1994 J, s. 84) 

Günlük konuşmalarında da fesahat ve 
belagat kurallarına riayet eden Reyhanl, 
özgün düşüncelerini olduğu kadar başka

larından aktardığı veya Arapça'ya tercü
me ettiği sözleri de edebi üs!Gp ve kalıp
lar içinde tasariayıp sunmaya özen göster
miştir (Ebu Hayyan et-Tevhldl, el-Beşa'ir 
ve'?·?ei)a'ir, IV, 161 ; Hatlb, XII, 18) OrUi
nal ve derin fikirler, ilham gücü yüksek yo
ğun ibareler, bazıları şiirsel tasvir güzelli
ğini yansıtan, duygu yüceliği ve işaret in
celiği taşıyan, alışılınışı zorlayıp edebi za
rafeti yansıtan ifadeler onun nesrinin özel
liklerindendir. Az miktardaki şiirleri nesir
Ieri kadar başarılı olmayan Reyhanl'nin Me'
mun'a mersiye ve Hasan b. Sehl'e methi
ye yazdığı, İshak ei-Mevsıll'ye bestelenrnek 
üzere sunduğu şiirleri için, "Bunlar çıplak
tır, giydiriver" dediği ve onun da bunları 
besteleyip okuduğu rivayet edilir (Ebu Hay
yan et-Tevhldl, el-Beşa'irve'?·?ei)a'ir, I, 76). 

Bazı Vecizeleri: "Hasetçiye nimetleri an
latmaktan sakın, tıpkı hırsıza mücevher
lerin yerini söylemekten sakındığın gibi". 
"Yumuşak huylu olmanın iki yansıması var
dır: Öfke anında sabır, tartışma sırasında 
vakar". "Soyluya iltifat edilirse yumuşar, 
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soysuza iltifat edilirse sertleşir" . "En acil 
cezaya çarpılacak kişi Allah'tan başka yar
dımcısı bulunmayana zulmeden kimsedir". 
"Dünyada cennete vesile olacak lezzet yal
nız ilim lezzetidir". "Arzular sınırsız, ömür 
kısa, huzur- ı ilahidir varılacak son nokta" 
(fvlul)tarat min neşrihl, s. 3-31 ). 

Eserleri. Reyhanl'nin İbnü'n-Nedim'in el
Fihrist'inin Flügel neŞrinde elli beş (s 119), 
Rıza Teceddüd neşrinde elli altı (s 197), Ya
küt ve Safedi'de elli iki (fvlu'cemü '1-üdeba', 
III, 85-86; el-Valf, XXI. 297-298), Bağdatlı 
İsmail Paşa'da (Hediyyetü'l-'ari{fn, 1, 668-
669) elli üç kitabı kaydedilmektedir. Bun
ların çoğu erdemli olan ve olmayan dav
ranışlarla dünyanın faniliği, ölüm, mutlu
luk-mutsuzluk, kendi kusurlarını araştır
ma, adalet, zulüm gibi konular; toplu ya
şama adabı, saray ve sultan actabı gibi 
prensipiere dair özdeyişler, hikmet ve me
selleri kapsar. Reyhani, Fars asıllı olması 
sebebiyle eserlerinin bir kısmını eski İran 
dili olan Pehlevice'den yaptığı tercümeler 
oluşturur. Arap mesellerini derleyen ve bu 
konudaki eserleri günümüze kadar gelen 
yazarlar arasında Reyhanl'nin geçmeme
si muhtemelen eserlerine Fars meselleri 
de karıştırmış olmasından kaynaklanmış
tır (M Zakeri, XXXIV 11994], s. 87). Çeşitli 
kaynaklarda aktarma yapılan kitapların
dan pek azı zamanımıza intikal etmiştir. 
1. el-Mu};) tar min neşri 'Ali b. 'Ubeyde 
er-Rey}Jani: İl;)tiyarü'l-Ve zir Ebi'l-~a
sım el-Magribi (nşr. İhsan Abbas, el-Eb
/:ı§.ş, XXLX 1 Beyrut 198 I J, s. 3-3 I) . Vezlr ei
Mağribl'nin 412 (1021) yılında Bağdat ci
varındaki Sindiyye kasabasında bulduğu 
on dokuz eserinden seçtiği vecize, hikmet 
ve anekdotları kapsar. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bir nüshası bulunan (Şehid 
Ali Paşa , nr. 1345) ve 333 vecize, hikmet, 
mesel ve anekdottan oluşan esere İhsan 
Abbas müellifin çeşitli kaynaklardan der
lediği kırk kadar veeizesini ilave etmiştir. 
Vezlr ei-Mağribl, eserinin mukaddimesin
de seçkin mücevher ve inci tanelerine ben
zettiği bu sözlerin kimya ve hikmete ait 
sırlar gibi korunması, mushaf, cevşen, na
zarlık ve muska gibi daima insanın bera
berinde bulunması gerektiğini ifade eder. 
z. Kitdbü'l-Maşun. Hikemiyata ve ahlak 
ilkelerine dair olan bu eser vaktiyle Hora
sanlılar ve İranlılar arasında büyük rağ
bet görmüş, askeri erkandan bir dehri, 
"Sizin Maşun'unuz Kur'an'ınızdan daha 
iyidir" demiştir. Ebü'I-Hasan el-Amiri, el
İ'lam bi-mena].fıbi'l-İslô.m adlı eserinde 
(s. 159-160), Zerdüştiler'in ahlak ilkelerin
den bahseden kutsal kitapları Avesta'nın 

muhtevasının İbnü'I-Mukaffa'ın el-Ede-

bü'l-kebir'i ile Reyhani'nin eJ-Maşun'un
da toplandığını ileri sürmüştür. Sasani Hü
kümdarı Enuşirvan ı. Hüsrev döneminde 
(531-579) Zerdüşti Mobed Mihr Eder Gus
nasb'ın, muhtemelen Avesta'daki emir ve 
öğütleri toplamak suretiyle Pehlevi dilin
de ahlak ilkelerine dair telif ettiği Fendna
me'nin bir bölümünün İbnü'I-Mukaffa'ın 
el-Edebü'l-kebir'inde, geri kalan kısmı
nın da Reyhani'nin Kitabü'l-Maşun'un

da Arapça'ya aktarıldığ ı , el-Maşı1n'un öze
tinin Huneyn b. İshak'ın Edebü'l-felô.si
fe'sinde (Adabü '1-felasife) yer aldığı ifade 
edilmiştir (M. Zakeri, XXXIV 1 I 994], s. 91, 
ıooı . Ebu Hayyan et-Tevhldl, Kitô.bü'l
Maşun'daki sözlerin ilimden ziyade güçlü 
bir akla ve üstün bir edebiyata işaret etti
ğini belirtir ( el-Beşa'ir ve'?·?ei)a'ir, IV, ı 62-
163; VI, 97). 3. Cevô.hirü'l-kilem ve ferô.'i
dü'l-}Jikem (mi'mma cumi'a {f adiibi'd
dünya ve'd-dln). Dünya ve ahiret mutlu
luğunu sağlayacak öğütlere dairdir (Da

rü'l-kütübi' 1-Mısriyye, Ed eb, nr. 71) . 

Reyhani'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Şer i) u '1-heva, 
Rô.'idü'l-vüdd, eş-Şabr, Şıfatü'l-mevt, 
Şıfatü'd-dünyô., el-Ye's ve'r-recô. ' , lju
tabü'l-menô.bir, İmti}Jô.nü'd-dehr, en
Nemi ve'l-ba'uza, et-Tô.vus, Şıfatü'l-te
res, et-Tederrüc, en-Nô.şi', el-Müveşşa}J, 
el-Mütel;)alli, Sebô.rihô., Mihrezô.de lja
şişe, Seferü'l-Cenne, el-Envô.', el-'A].fl 
ve'l-cemô.l, Edebü Cevô.neşire, el-Mü
secca', A{ılô.].fu Hô.run, el-Esnô.n, el-lju
tab, el-Meşô.kil, Fezô.'ilü İs}Jô.].f, es-Sem' 
ve'l-başar, Şıfatü'l-'ulemô.' , Enisü'l-me
lik, el-Mü'emmil ve'l-mehib, el-Mu'ô.
].fabdt, Med}Ju'n-nedim, el-Cümel, en
Nikô.l}., el-Evşô.i, el-Ecvô.d, el-Mücô.lesô.t, 
el-Me'ô.ni, el-Münô.demô.t, el-İ{ıvô.n. 
Reyhanl ayrıca Lohrô.sbnô.me ve Nô.
me-i Tenser adlı Farsça destanları Arap
ça'ya çevirmiştir. 
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IJ!III!!I İSMAİL DURMUŞ 

REYHANI, Emin b. Faris 
( ~~}' U"Jıs .:,)'! ..:y,:.oi ) 

Emin b. Faris b. AntCın er-Reyharu 
(1876-1940) 

Lübnanlı edebiyatçı ve düşünür. 
L ~ 

24 Kasım 1876'da Beyrut'un kuzeydo
ğusunda Füreyke köyünde doğdu. Hıristi
yan MarQnf bir aileye mensuptur. Evini sa
ran fesleğenler (reyhan) sebebiyle Reyha
nf nisbesini almıştır. İlk öğrenimini köyün
de tamamladı. Tüccar olan babasının işle
ri için amcasıyla birlikte 1888'de Amerika 
Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'ta öğ
renimine devam ettiği yıllarda bir yandan 
da ailesinin işlerine yardım etti. Öğrenci
liği sırasında William Shakespeare ile Vic
tor Hugo'nun eserlerini tanıması edebiya
ta ve tiyatroya ilgisini arttırdı. Gezici bir 
tiyatro grubuyla altı ay süren bir turneye 
çıktı. Bir süre gece okuluna devam ettik
ten sonra 1897'de New York Law School'
da hukuk eğitimine başladı. Ertesi yıl has
talanınca eğitimini yarıda bırakmak zo
runda kaldı. Lübnan'a dönerek bir okulda 
İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Bu 
arada Arapça'sını geliştirdi. Ömer Hayyam, 
Ebü'l-Aia el-Maarrf ve İbn Haldün gibi şair 
ve düşünürlerin eserlerini okuma fırsatı 
buldu. Ardından New York'a dönüp ailesi
nin ticari işleriyle ilgilenmeye devam etti 
( ı 899). Ebü'l-Ala el-Maarrf'nin rubaflerini 
The Quatrains adıyla İngilizce'ye çevirip 
yayımladı. Bu yıllarda özellikle Amerikalı fi
lozof Ralph Waldo Emerson ve W alt Whit
man'ın etkisi altında kaldı. New York'ta 
Arapça yayımlanan haftalık el-Hüdd ga
zetesinde takma adlarla makaleler yazdı. 

Emin b. Faris 
er-Revhani 

190S'te Lübnan'a döndü ve Suriye Pro
testan Koleji'nde (daha sonra Beyrut Ame
rikan Üniversitesi) ders vermeye başladı; 
bir yandan da edebiyat çalışmalarına de
vam etti. Gazetelerde ve özellikle Şibl Dem
mOs'un el-Işldl) gazetesinde Osmanlı ida
resi aleyhinde birçok makalesi yayımlandı. 
ll. Abdülhamid yönetimini eleştiren 'Ab
düll)amid fi'l-Asitdne adlı oyunu Bey
rut'ta sahneye konuldu. Bu dönemde Fü
reyke'deki evi edip ve düşünürlerin uğrak 
yeri oldu. İttihat ve Terakki yönetimi tara
fından takibata uğrayan Muhammed Kürd 
Ali'yi bir müddet burada sakladı. The Bo
ok of Khalid adlı ilk romanını bu sırada 
kaleme aldı. Kendisine Arap dünyasında 
büyük ün kazandıran ve "Füreyke filozofu" 
olarak anılmasına sebep olan er-Reyl)d
niyydt adlı makalelerini iki cilthalinde neş

retti. New York'a dönerken uğradığı Pa
r is ve Londra'da başta Halfl Cibran olmak 
üzere pek çok edebiyatçı ile tanışma im
kanı buldu. The Book of Khalid'i New 
York'ta yayımiadı ( ı 9 ı ı ) . 

1916 yılında Amerikalı ressam Bertha 
Case ile evlendi. Ertesi yıl eşiyle birlikte, 1. 
Dünya Savaşı'nı sona erdirmek isteyen Pa
pa XV. Benedi ct' i ziyaret etti. Daha sonra 
Filistin sorunuyla ilgili olarak Amerika Bir
leşik Devletleri'nin eski başkanlarından 
Theodore Roosevelt ile görüştü . Aynı yıl 

New York'ta Suriye ve Lübnanlılar'ı Türk
ler'e karşı İtilaf devletleri saflarında birleş
meye çağıran Suriye ve Cebelilübnan Hür
riyet Birliği'nin kurucuları arasında yer al
dı. 1919'da toplanan Hague Barış Konfe
ransı'nda ve 1921 'de Washington'da dü
zenlenen Silahianmanın Sınıriandıniması 
Konferansı'nda Arap dünyasını temsil et
ti. Hayatını Doğu ile Batı'nın yakınlaşma
sı, Arap topraklarının Osmanlı yönetimin
den kurtarılması ve Filistin topraklarında 
etkinliklerini arttıran yahudilerle mücade
leye adayan Reyhanf 1922 yılında Arap
lar'ın yaşadığı bölgeleri ziyaret ederek Şe
rif Hüseyin, İmam Yahya b. Muhammed, 
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Abdülazfz b. Suud, Ahmed Cabir es-Sa
bah ve 1. Paysal gibi Arap liderleriyle gö
rüştü . Gözlemlerini daha sonra kitap ha
linde yayımiadı (Mülakü'l-'Arab; Tarfi]u 
Necdi'l-/;.adfş; Arabian Peak and Desert). 
13 Eylül 1940'ta Füreyke'de öldü. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Amerika kıtasına göç eden Araplar' ca ge
liştirilen edebiyatın (bk MEHCER EDEBi

YATI) önde gelen isimlerinden olan Emin 
er-Reyhanf hakkında 1 00 civarında kitapla 
pek çok makale yazılmış ve doktora tez
leri yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletle
ri'nde adına bir enstitü kurulmuş (The 
Ameen Rihani Institute). eserleri birçok 
dile çevrilmiş ve Füreyke'deki evi m üze ha
line getirilmiştir. Bir Arap milliyetçisi olan 
Reyhanf hayatı boyunca birleşik bir Arap 
devletinin kurulmasını hayal etmiş, Arap 
liderlerini bir araya getirmek için yoğun 
çaba harcamıştır. Hıristiyanlık dışındaki 

diniere karşı hoşgörülü olmakla birlikte 
onun din adamlarına karşı olumsuz bir ta
vır sergilediği görülmektedir. Osmanlı yö
netiminin devrilmesi için mücadele etme
sine rağmen bir konuşmasında Osmanlı
lar'ın farklı din mensupianna gösterdiği 
müsamaha sayesinde iyi bir yere ulaştığı
nı ifade etmesi dikkat çekicidir (er-Rey!;.a
niyyat, ı, 40). Muhammed Hüseyin Kaşi
fülgıta; Emin er-Reyhanf, Anistas el-Ker
melf ve Corcf Zeydan ile yaptığı tartışma
ları el-Mürdca'atü'r-Reyl)dniyye adlı ese
rinde toplamıştır (1-11. Beyrut~Sayda ı 33 ı). 

Eserleri. Reyhanl Arapça ve İngilizce pek 
çok eser kaleme almış, eserlerinin bir kıs
mı ölümünden sonra kardeşi Albert er
Reyhanf tarafından yayımlanmıştır. Henüz 
basılmamış eserleri Füreyke'deki Emin er
Reyhanf Müzesi Arşivi'nde bulunmaktadır. 
Arapça Eserleri: Nüb?,e fi'§ -§evreti'l-Fi
renciyye (New York 1902); el-Mu1Jdlefe
tü'§-§Ülasiyye fi'l-memleketi'l-l)ayevd
niyye (New York I 903; Hayvan Krallığın
da Üçlü Dayanışma adıyla Muammer Sa
rıkaya tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir ]İ s
tanbul 2002]); el-Mekkdri ve'l-kdhin 
(New York 1 904) ; er-Reyl)dniyydt (edebi, 
felsefi. siyasi ve içtimal konulardaki ma
kalelerden oluşur; I-11. Beyrut 1910-!91 1; 
lll -IV. Beyrut 1923-ı924); Zenba]fatü'l
Gavr (New York ı 914; Beyrut ı 963); Mü
W.kü'l-'Arab ev ril)letün fi'l-bilddi'l-'Ara
biyye (Beyrut ı 924, ı 929, 1951 ); Tarib-u 
Necdi'l-l)adi§ (Beyrut ı 928. ı 954) ; en-Ne
kebdt (Beyrut ı 928, 1 948) ; et-Tatarruf 
ve'l-lşldl) (Beyrut ı 928, I 930. I 950); En
tümü'ş-şu'ard' (Beyrut 1933, 1 953); Ve
fd'ü'z-zamdn (Beyrut ı 934); Fayşalü'l-ev

vel (Beyrut 1934); Kalbü'l-'Ird]f (Beyrut 
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