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1959-1969 yıl la rın da bu ra da da nış man 

ola rak ça lış tı, 1969-1974 ara sın da kon se-

yin baş kan lı ğı nı yü rüt tü. 1971’de Ada let 

ba ka nı nın baş kan lı ğın da ku ru lan ya sa ma 

ko mis yo nun da gö rev al dı. 1974’te ba kan 

de re ce siy le emek li ye ay rıl dı.

1954 yı lın dan iti ba ren Şam Üni ver si te si 

Hu kuk ve Şe ri at fa kül te le rin de ders ve-

ren Ha tîb, Ka hi re’de ki Arap ça Li sans Üs tü 

Araş tır ma lar Ens ti tü sü’nde ho ca lık yap tı. 

Ay rı ca ce za hu ku ku ala nın da ki ya sa ma fa-

ali ye tin de bir li ği te min et me, ka nun lar da 

üslûp bir li ği ni sağ la ma ko mis yon la rı gi bi 

çok sa yı da ko mis yon da üye ola rak yer al dı. 

Öte yan dan ça lış ma la rı ve gay ret le ri tak-

dir edi le rek mas raf la rı Bir leş miş Mil let ler 

ta ra fın dan kar şı lan mak üze re 1953’te Av-

ru pa’ya gön de ril di. Bu ra da suç la mü ca de-

le nin hu kukî yol la rı ve ce za ku rum la rı nın 

en ye ni sis tem le ri üze ri ne in ce le me ler de 

bu lun du. Hu kuk ala nın da ki ça lış ma la rın da 

ada le tin ve ka nu nun üs tün lü ğü nü sağ la-

ma ya önem ver di, şa ibe ler den uzak ne-

zih bir ki şi lik ser gi le di. Me denî Ka nun’a, 

Ti ca ret ve Ce za ka nun la rı na şerh yaz dı. 

Hu kuk ala nın da bir çok ya zı ka le me al dı, 

çe şit li ilmî top lan tı lar da teb liğ ler sun du. 

Ce za ka nu nu şer hiy le il gi li ça lış ma la rın dan 

do la yı 1955’te Su ri ye Dev let Li ya kat ni şa-

nıy la ödül len di ril di. 1960 yı lın da Şam’da ki 

Arap Dil Ku ru mu’na üye se çil di. Çok geç-

me den bu ku ru mun ge nel sek re ter li ği ne 

ge ti ril di ve ölü mü ne ka dar bu gö re vi ni 

sür dür dü. Yi ne ha ya tı nın so nu na ka dar 

de vam eden di ğer bir gö re vi de 1971 yı-

lın da ki ku ru lu şun dan iti ba ren Arap Dil 

Ku rum la rı Bir li ği’ nin ge nel sek re ter yar-

dım cı lı ğı dır. Mı sır, Irak ve Ür dün Arap Dil 

ku rum la rı ile Irak ve Hin dis tan bi lim ku-

rum la rı na da üye se çi len Ha tîb bu ku ru-

luş la rın fa ali yet le ri ne de öm rü nün so nu na 

ka dar des tek ver di. Ka hi re’de ki ku ru mun 

yıl lık sem poz yum la rı nın ki tap ha lin de ba-

sıl ma sı na önem li kat kı lar sağ la dı. İl gi ala nı 

içe ri sin de Arap ça’nın ha ta sız kul la nıl ma sı, 
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Suriyeli hukukçu, dil âlimi
ve tarihçi.˜ ™

Şam’da doğ du. Şeh rin ön de ge len âlim-

le rin den olan ba ba sı Va kıf lar ge nel mü dü-

rü ve Eme viy ye Ca mii ha tip le rin den di. Kü-

çük yaş tan iti ba ren ev le rin de dü zen le nen 

soh bet ler de ve ilmî top lan tı lar da bu lu nan 

Ha tîb’in eği ti mi ne ba ba sı özel il gi gös ter-

di. Fran sız iş ga li al tın da ki ül ke de va tan 

se ver le rin ka le si ko nu mun da bir dev let 

oku lu olan Med re se tü’t-techîz’i bi tir di. 

Bu ra da al dı ğı eği tim millî duy gu la rı nı ve 

bağ lı ol du ğu me de ni ye te kar şı gü ve ni ni 

ge liş tir di, hür ri yet ve ada let öz le mi ni art-

tır dı. Da ha son ra Bağ dat Üni ver si te si Hu-

kuk Fa kül te si’nden me zun ol du (1942). 
Fran sa’da Pa ris Üni ver si te si’nde hu kuk 

ala nın da dok to ra yap tı (1947), ar dın dan 

ül ke si ne dön dü. 1947-1950 yıl la rın da Hu-

mus’ta, 1950-1953 ara sın da Şam’da sav cı 

yar dım cı lı ğı yap tı. 1953’te İstînaf Mah ke-

me si’ne, 1954’te Ada let Ba kan lı ğı Hu kuk 

Da ire si’ne hâkim ola rak ta yin edil di. Su-

ri ye ile Mı sır’ın bir leş me si sü re cin de ku-

ru lan Dev let Kon se yi’nde gö rev len di ril di. 

yah ni, cu ma ve pa zar te si ge ce le ri pi rinç 

ve ya bul gur pi la vı ya pı lır dı.

Has sa as ker le ri baş la rı na se fer zama-

nın da ba ra ta, ha zar za ma nın da şu bara 

de ni len baş lık gi yer ler ve ken di le ri ne mev-

si mi ne gö re el bi se ve ri lir di (BA, Cev det-
As kerî, nr. 3263). Ge rek li top lar Tophâne-i 

Âmi re’den, di ğer silâhlar Cebehâne-i Âmi-

re’ den gön de ri lir di. Bir nefer za manla 

yük se le rek on ba şı, ça vuş, san cak tar, 

mülâzım, yüz ba şı ve ko la ğa sı; eh li yet li bin-

ba şı da pa di şa hın ira de siy le hase ki ağa, 

hat ta bos tan cı ba şı ola bi lir veya bir başka 

dev let hiz me tin de kullanılmak üze re ka pı-

cı ba şı lık vb. bir rüt be ile dış hiz me te çı ka-

rı lır dı. Ay nı hi ye rar şi ve terfi sis te mi top-

çu, ce be ci gi bi sı nıf lar da da uy gu la nır dı.

Suç iş le yen has sa bos tan cı ne fer le ri nin 

kü çük suç la rı ocak ta ce za lan dı rı lır, bü yük 

suç lar ise Bâbıâli’ye bil di ri lir di (BA, Cev det-
As kerî, nr. 2968). Has sa bos tan cı la rı nın in-

zi bat gö rev le rin den baş ka se ferî hiz met le ri 

ve ka le mu ha fız lı ğı gi bi gö rev le ri de var dı 

(BA, HAT, nr. 17694). İs tan bul dı şın dan 

ge len has sa as ker le ri nin ha zar za ma nın-

da sı la ya git me me se le si de bir ni za ma 

bağ lan dı. Bun lar beş ne fer de bir nö bet le-

şe ola rak mem le ket le ri ne gön de ri le cek ve 

izin sü re si gi de ce ği ye rin uzak lı ğı na gö re 

beş, al tı ve ya se kiz ay ola bi le cek ti. Zâbit ve 

ne fer ler den malî du ru mu iyi olan la ra hac 

iz ni de ve ri lir di. Ge rek sı la ya ge rek se hac-

ca gi den ler ma aş lı izin li sa yı lır dı. Hiz met 

sü re si on iki se ne yi bu lan lar dan is te yen ler 

as ker lik ten ay rı lıp emek li ola bi lir di. Ölen 

has sa as ker le ri nin teç hiz, tek fin ve te re-

ke le ri nin du ru mu da bir ni za ma bağ lan dı 

ve nâzı rın ida re si ne ve ril di (BA, HAT, nr. 
55008). Böy le ce 1826’da ku ru lan Mu al lem 

Bostâniyân-ı Hâssa Oca ğı’nın teş kilâtı za-

man la ge liş ti, mansûre ta bur la rın dan ol-

du ğu gi bi has sa ta bur la rın dan da alay lar 

teş kil edil di. Her üç ta bu ru na bir mi ra lay 

ta yi ni ge re ken Asâkir-i Hâssa-i Mu ham-

me diy ye fe rik li ği ne ilk de fa pa di şah ya ver-

le rin den Ah med Fev zi Pa şa ge ti ril di (BA, 
Cev det-As kerî, nr. 15199). Za man la alay-

la rın sa yı sı art tık ça her iki alay dan bir livâ 

teş kil edil di ve ilk de fa yi ne adı ge çen pa şa 

müşîr-i hâssa un va nıy la has sa as ker le ri ne 

se ras ker ta yin edil di. Sa de ce İs tan bul’da 

bu lu nan, ma aş ve im ti yaz ba kı mın dan 

mansûre as ker le rin den fark lı olan has sa 

as ker le ri nin 1834’ten iti ba ren taş ra da ye-

dek re dif bir lik le ri de ku rul du (BA, Cev det-
As kerî, nr. 18933). 6 Ey lül 1843 ta ri hin de 

as kerî teş kilâtın ye ni bir ni za ma bağ lan-

ma sı es na sın da or du lar teş kil edil di, uzun 

sü re has sa or du su adıy la anı lan İs tan-

bul’da ki or du da ha son ra Bi rin ci Or du ol du. Adnân el-Hatîb
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tarz eb ru la rı na “ha tip eb ru su” adı ve ril-

miş, son ra ki yıl lar da da ki min ta ra fın dan 

ya pı lır sa ya pıl sın bu eb ru tü rü “ha tip” is-

miy le anıl mış tır. Tuh fe’de “onun ica dı” sö-

zün den kas te di len bu eb ru tar zı ise Müs-

ta kimzâde’nin be ya nı ger çek lik ka za nır. 

Meh med Efen di’nin kum lu ve neft li eb ru 

ya pı mın da da müs tes na gü zel lik te ki eser-

le ri ne rast la nır. III. Ah med dev rin de ki tap 

sa nat la rı na ve ri len bü yük de ğe rin bir gös-

ter ge si ola rak bu dö nem de ha zır la nan kı ta 

ve mu rak ka‘la rın iç ve dış per vaz tez yi na-

tın da Meh med Efen di’nin eb ru la rı kul la nıl-

mış tır. Me selâ III. Ah med’in Mu rak ka‘-ı 

Hâs ad lı tuğ ra al bü mün de ki (TSMK, nr. 
A 3653) on kı ta nın ara kâğıt la rı, I. Mah-

mud’un 1153’te (1740) te sis et ti ği Aya sof-

ya Kü tüp ha ne si’ nin yaz ma lar ka ta lo gun da 

da cil din üst ve alt yan kâğıt la rı Meh med 

Efen di’nin en fes eb ru la rın dan se çil miş tir. 

Şeyh Ham dul lah’ın mu rak ka‘la rın dan baş-

la ya rak es ki mu rak ka‘la rın ta mir le rin de de 

bu eb ru la ra ön ce lik ve ril miş tir.

Ra ma zan ve kur ban bay ram la rı nın ilk gü-

nün de, ce ma ati ni ve zir ve âlim le ri nin oluş-

tur du ğu sa bah na maz la rı nın Top ka pı Sa ra-

yı-Kub be al tı’nda Aya sof ya ha ti bi nin imâme-

tiy le kı lın ma sı kadîm bir sa ray ge le ne ği dir. 

Meh med Efen di’nin de ca mi de hi ta bet 

va zi fe siy le bu lun du ğu yıl lar da sa ray la mü-

na se be ti ni sür dür dü ğü iki ar şiv bel ge sin den
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Türk ebru sanatýnýn
önde gelen isimlerinden.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Muh te me len 1159 

(1746) yı lın da Aya sof ya Ca mii ha tip li ği ne 

ta yin edil di. “Aya sof ya ha ti bi” ve ya “Ha tip” 

la ka bıy la anı lır. Ba ba sı nın adı Ah med’dir. 

Tuh fe-i Hattâtîn’de ken di sin den “pîr-i 

mübârek” di ye bah se dil di ği ne gö re ve fat 

et ti ği sı ra da ya şı hay li iler le miş ol ma lı dır. 

Meh med Efen di’nin Es ki Züh dü di ye ta-

nı nan Züh dü İsmâil Ağa’dan sü lüs-ne sih 

ya zı la rı nı meş ket ti ği bi lin mek le be ra ber 

Sü ley ma ni ye Ca mii Kü tüp ha ne si’nde ki 

3 nu ma ra lı mu rak ka‘da ken di eb ru la rıy-

la be zen miş bir sü lüs ka ra la ma sın dan 

baş ka ya zı sı gö rül me miş tir. 1142 (1729) 

ta rih li bu ese rin de ki rikå‘ hat tıy la im za-

sın da Aya sof ya Ca mii mu ar ri fi ol du ğu nu 

be lirt mek te dir. Bu va zi fe sin den son ra 

ken di si ne ha tip lik tev cih edil di ği an la şıl-

mak ta dır. Meh med Efen di eb ru sa na tın-

da ki müs tes na ye ri ni, Müs ta kimzâde’nin 

ta ri fiy le “ebrî tâbir olu nan mü nak kaş, 

mu san na‘ kâğıd”ın ima lin de ya şa dı ğı 

dö ne me ka dar hiç kim se de gö rül me yen 

ba şa rı sın dan do la yı el de et miş tir. Tuh-

fe-i Hattâtîn’de ge çen, eb ru nun ken di si 

ve ya ba ba sı ta ra fın dan icat edil di ği şek-

lin de ki ifa de her hal de Müs ta kimzâde’nin 

dal gın lı ğın dan kay nak la nan bir ha ta dır.

Eb ru sa na tı nı kim den öğ ren di ği be lir le-

ne me yen Meh med Efen di’nin ye tiş tir di ği 

her han gi bir ta le be si de bi lin me mek te dir. 

Onun eb ru la rı, ken di sin den ön ce ki eb ru la-

ra kı yas la renk le ri ve bo ya serp me sin de-

ki ola ğan üs tü mü kem me li ye tiy le dik kat 

çe ker; bu tav rıy la eser le rin de hü vi ye ti ni 

he men bel li eder. İlk de fa şah sen baş-

lat tı ğı ve iç içe dam la tıl mış bir kaç ca zip 

renk ten tek at kuy ru ğu kı lıy la kit re li su 

üs tün de vü cu da ge tir di ği yü rek, çar kı fe-

lek, de niz yıl dı zı gi bi şe kil le ri se be biy le bu 

dil ens ti tü le ri nin ver di ği ka rar la rın ya yım-

lan ma sı, söz lük ça lış ma la rı ve ka nun di li 

önem li bir yer tu tar. Ha tîb 24 Ey lül 1995 

ta ri hin de Şam’da ve fat et ti.
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