
544

HATÎB, Adnân

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

el-Ha tîb, øure rü’ş-Şâm fî terâci mi âli’l-ƒa¹îb el-
¥a se niy ye ve mu£â½ırîhim, Dı maşk 1417/1996, 
s. 526-529; Ah med el-Alâvi ne, ¬ey lü’l-A£lâm, Cid-
de 1418/1998, s. 138-139; a.mlf., et-Te×yîl ve’l-
is tidrâk £alâ Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Cidde 1423/ 
2002, s. 206-207; Ab dul lah el-Cübûrî, “£Ad nân 
el-ƒa¹îb”, Mev sû£a tü Bey ti’l-¼ik me li-a£lâ mi’l-
£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£iş rîn, Bağ-
dad 1420/2000, I, 357-358; Ab düs se lâm Hârûn, 

“el-Üstâ× ed-duktûr £Adnân el-ƒa ¹îb”, MMLA, LIX 
(1407/1986), s. 203-204; “Ârâß ve en bâß: ¥af lü 
teßbîni faš¢di’l-Mec ma£ el-üstâ× ed-duk tûr £Adnân 
el-ƒa¹îb”, MMLADm., LXXI/2 (1416/1996), s. 366-
414; Se mer Rûhî el-Fay sal, “el-ƒa ¹îb, £Adnân b. 
£Ab dilšådir”, Mv.AU, VI II, 368-372.

ÿAb düs sa met Bak ka loğ lu

– —HATÎB MEHMED EFENDÝ
(ö. 1187/1773)

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.

Eser le ri: Şer¼u Æå nû ni’l-£uš†bât (I-
II, Dı maşk 1950-1954), Lu³atü’l-Æånûn 

fi’l-bi lâ di’l-£Ara biy ye (Dı maşk 1952), 
el-Ve cîz fî şer¼i’l-Mebâdißi’l-£âmme fî 

Æå nû ni’l-£uš†bât (Dı maşk 1955-1956), 
el-Vecîz fî şer¼i’l-Mebâdißi’l-£âmme fî 

Æå nû ni’l-£uš†bât: el-Mesßûliyye tü’l-

ce zâßiy ye (Dı maşk 1956), en-Na¾ariy-

ye tü’l-£âmme li’l-cerîme fî Æå nû ni’l-

£uš† bâ ti’s-Sûrî (Ka hi re 1957), el-Vecîz 

fî u½û li’l-mu¼âkemât (Dı maşk 1957), eş-
ŞeyÅ £Ab dülšådir el-Ma³ribî (Dımaş k 
1960), el-Mebâdißü’l-£âmme fî meşrû£i 

Æå nû ni’l-£uš†bât (Dı maşk 1961), Mû-

ce zü’l-Æå nû ni’l-cezâßî (Dımaşk 1963), 
el-Mu£ce mü’l-£Arabî ve na ¾a rât fi’l-

Mu£ ce mi’l-vasî¹ (Dı maşk 1965), el-Mu£-

ce mü’l-£Arabî bey ne’l-mâ ²î ve’l-¼â-

²ır (Ka hi re 1967; Bey rut 1994), el-İc-

râ£âtü’l-idâriy ye: Na¾ariy ye tü’d-da£ vâ 

fi’l-šaŠâßi’l-idârî (Ka hi re 1968), el-Emîr 

Mu½ ¹a fâ eş-Şihâbî (Dı maşk 1968), el-

Mec ma£u’l-£il miy yü’l-£Arabî (Mec ma£u’l-
lu³ati’l-£Ara biy ye bi-Di maşš) fî Åam sî ne 

£âmen (I, Dı maşk 1969), eş-ŞeyÅ ªâ hir 

el-Cezâßirî: Râßidü’n-nehŠa ti’l-£il miy ye 

fî bilâdi’ş-Şâm ve a£lâ mün min-Åır rî-

cî-med re se tih (Ka hi re 1971), Tâ rî Åu’l-

šaŠâßi’l-idârî ve ni¾âmü Mec li si’d-

Dev le ti fî-Sûriyâ (Ka hi re 1974), £Ârif en-

Ne kedî, ¼ayâtühû ve â¦â ruh (Dı maşk 
1975), Dr. Es£ad el-¥a kîm (Dı maşk 1979), 
Be devî el-Ce bel: ¥a yâ tü hü’l-£â½ıfe ve 

¼ub bü hü’lle×î lâ yef nâ (Dı maşk 1979), 
£Urûbe tü’s-Süryân ve’l-Ba¹ ri yerk Efrâm 

el-Ev vel Ber½ûm ve’l-Ba¹ ri yerk Ya£š†b 

e¦-¡âli¦ (Dı maşk 1980), el-£Îdü’×-×ehebî 

li-Mec ma£i’l-lu ³a ti’l-£Ara biy ye: 1934-

1984 (Dı maşk 1986), Dr. Şük rî Fay½al ve 

½adâšatü Åam sî ne £âmen (Dı maşk 1986), 
Dr. £Ömer Fer rûÅ, Ki fâ ¼u Åam se tin ve 

sit tî ne £âmen di fâ£an £ani’l-£urûbe ti 

ve’l-İs lâm (Dı maşk 1988), Mu ¼am med 

Kürd £Alî (Dı maşk 1989), £Ab dullâh Ken-

nûn (Dı maşk 1991), ¥uš†šu’l-in sân fi’l-

İs lâm (Dı maşk 1992) (eser le ri ve ma ka le-
le ri nin bir lis te si için bk. MMLADm., LXXI/2 
[1416/1996], s. 402-414).
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ko mis yo nun baş kan lı ğı na ge ti ri lin ce Ka hi-

re’ ye git ti ve 1973 yı lı na ka dar ora da kal dı. 

17 Tem muz 1968’de cum hur baş kan lı ğı ve 

baş ba kan lık gö rev le ri ni üst le nen Ge ne ral 

Ah med Ha san el-Bekr’in Irak’ta kur du ğu 

hü kü met te ken di si ne Ulaş tır ma ba kan lı ğı 

tek lif edil diy se de bu gö re vi ka bul et me di. 

Ha pis te olan Sey yid Ku tub’u zi ya ret et ti ve 

Ma yıs 1964’te Irak Dev let Baş ka nı Ab düs-

selâm Ârif’in gi ri şi miy le tah li ye edil me sin-

de ken di si de rol oy na dı.

Hat tâb mes lek ha ya tı nın ba şın dan iti-

ba ren dinî ilim ler ya nın da dil, ede bi yat 

ve ta rih le de il gi len di. 1963’ten iti ba ren 

Irak’ ta el-Mec mau’l-il miy yü’l-Irâk¢, Mısır’-

da Mec mau’l-buhûsi’l-İs lâmiy ye ile Mec-

mau’l-lu ga ti’l-Ara biy ye, Dı maşk ve Ür-

dün’de Mec mau’l-lu ga ti’l-Ara biy ye gi bi 

ku ru luş lar da gö rev ala rak önem li kat kı lar-

da bu lun du. Ay nı şe kil de İs lâm dün ya sı nın 

prob lem le ri nin çö zü mü ne yö ne lik si ya set 

ge liş ti ril me si için oluş tu ru lan ku rum ve 

ör güt le rin fa ali yet le ri ne ka tıl dı. Mek ke’de 

teş kil edi len Râbı ta tü’l-âle mi’l-İs lâmî, el-

Mec li sü’l-a‘lâ li’l-mesâcid gi bi teş kilâtlar da 

gö rev al dı. Gün cel olay la rı çok ya kın dan 

ta kip eder ve İs lâm dün ya sı nın bu olay la-

rın ge ri sin de kal dı ğı nı sık ça tek rar eder di. 

Fi lis tin-İs ra il mü ca de le sin de Arap mil li yet-

çi li ği ye ri ne bü tün İs lâm ül ke le ri nin İs ra il’e 

kar şı or tak bir stra te ji uy gu la ma sı ko nu-

sun da ka mu oyu oluş tur mak için ça ba gös-

ter diy se de ba şa rı lı ola ma dı. 1966-1980 

yıl la rın da Irak ve di ğer Arap ül ke le ri nin 

rad yo la rında İs lâm harp ta rihi ve Fi lis tin’le 

bir lik te İs lâm dün ya sının gün cel me se le le-

riy le il gi li ko nuş ma lar yap tı; çe şit li ga ze te 

ve der gi ler de ma ka le ler yaz dı. Irak dı şın da 

Or ta do ğu’nun çe şit li böl ge le rin de eği tim 

mer kez le rin de dersler ve re rek kon fe rans-

la ra ka tıl dı ve bu çalışma la rın dan do la yı 

çok sa yı da ödül aldı. 13 Ara lık 1998’de 

Bağ dat’ ta ve fat etti ve ora da top ra ğa 

veril di. Din dar bir kumandan olan Hat tâb 

ha ya tın da Kur’an ve Sün net’i esas alır, 

Frenk ler’i tak lit et mek ten nef ret eder-

di. Bid‘at la ra kar şı çı kar dı. Kuvvet li bir 

iman a ve fikrî te me le sa hip ti. Hat tâb’ın 

kı zı Âmi ne, Bağ dat Üni ver si te si Kül liy-

ye tü’l-ulûmi’l-İs lâmiy ye’de ba ba sıy la il gi-

li bi tir me te zi ha zır la mış tır (1420/1999). 
Ab dul lah et-Tantâvî, el-Livâßü’r-rükn 

Ma¼ mûd Şît ƒa¹¹âb el-mücâhi dü’lle×î 

ya¼ mi lü sey fehû fî kü tü bihî (Dı maşk 
1422/2001) ve Yûsuf b. İbrâhim es-Sellûm 

el-Livâßü’r-rükn Ma¼ mûd Şît ƒa¹¹âb: 

Sî re tü hû ve ter ce me tü ¼ayâti hî ve 

müßel lefâtüh (Ri yad 2001) adıy la birer 

eser ka le me al mış lar dır.

ai le için de bü yü dü. İlk ve or ta öğ re ni mi ni 

Mu sul’da ta mam la dı. Bu ra da na hiv âli mi 

Şeyh Kå sım el-Celîlî gi bi ho ca lar dan Arap 

di li ve ede bi ya tı, kı ra at, fı kıh, ha dis ve hat 

ders le ri al dı. Si yer ve ta rih baş ta ol mak 

üze re ilmî ko nu la rın ve gün cel so run la rın 

ko nu şu lup tar tı şıl dı ğı özel mec lis le re de-

vam et ti. Hu kuk tah sil et mek için git ti ği 

Bağ dat’ta ıs rar lar so nu cu harp oku lu na 

kay dol du ve li sans eği ti mi nin ar dın dan 

teğ men rüt be siy le Irak or du su na ka tıl dı 

(1938). 1941’de Reşîd Ali Geylânî’nin ön cü-

lü ğün de bir grup genç su ba yın İn gi liz ler’e 

kar şı ger çek leş tir di ği di re niş hareke ti ne 

ka tıl dı ve İn gi liz sö mür ge güç leri nin ülke-

den çı ka rıl ma sı için Fellûce baş ta olma k 

üze re çe şit li böl ge ler de em rin de ki birlik-

le re ku man da et ti. Bu es na da İn gi liz güç-

le ri nin ha va sal dı rı sın da ağır şe kil de ya ra-

lan dı. 1947’de yüz ba şı lı ğa yük sel di, 1948’-

de Kül liy ye tü’l-erkân ve’l-kıyâde’de yük sek 

li sans te zi ha zır la dı. Ay nı yıl İs ra il’e sa vaş 

açan Arap Bir li ği’ne des tek ve ren Irak kuv-

vet le ri içe ri sin de gö nül lü ola rak yer al dı 

ve yak la şık bir yıl Ba tı Şe ria sı nırla rın da ki 

Cenîn’de İs ra il li ler’e kar şı sa vaş tı. Da ha 

son ra Bağ dat Harp Aka de mi si’ni bi ti re rek 

kur may ol du (1954). 1955’te Londra Harp 

Aka de mi si’ni bi ti ren Mahmûd Şît Irak’a 

dön dük ten son ra tuğ ge ne ral rüt be si ne 

yük sel til di.

1956’da İs ra il, İn gil te re ve Fran sa’nın 

Mı sır’a aç tı ğı sa vaş es na sın da di ğer Arap 

ül ke le rin de ol du ğu gi bi Irak’ta da so kak 

ha re ket le ri ya yıl mış tı. Olay la rı bas tırmak 

için Mu sul’da bu lu nan Mahmûd Şît, Mı-

sır’ın aley hi ne olan Irak hü kü me ti nin 

emir le ri ni ye ri ne ge tir me yin ce sür gün 

ce za sı na çarp tı rıl dı, an cak İs ra il’e kar şı 

baş la tı lan ha re ket le ri des tek le me yi sür-

dür dü. Ge ne ral Ab dül kerîm Kå sım’ın ön-

cü lü ğün de 14 Tem muz 1958’de cum hu-

ri yet ilân edil me si nin ar dın dan Irak’ta ko-

mü niz min si yasî ha ya tı et ki le me si ne kar şı 

çık tı ve Mart 1959’da Al bay Ab dül vehhâb 

eş-Şev vâf ta ra fın dan ko mü nist le re yö ne lik 

baş la tı lan ayak lan ma da yer al dı. Bu ha re-

ke tin Ab dül kerîm Kå sım ta ra fın dan kan lı 

bir şe kil de bas tı rıl ma sı nın ar dın dan 1959 

yı lı nın so nu na doğ ru tu tuk lan dı. Yak la şık 

on se kiz ay sü ren ha pis sü re sin ce yo ğun 

iş ken ce ye mâruz kal dı. Ab dül kerîm Kå-

sım’ın dev ril me si üze ri ne ku ru lan Ab düs-

se lâm Ârif hü kü me tin de Ma hallî İda re ler 

ba kan lı ğı baş ta ol mak üze re çe şit li gö rev-

ler üst len diy se de ilim le meş gul olup eser 

yaz mak için as kerî ve bü rok ra tik gö rev le-

rin den ay rıl dı. 1964 yı lı nın ba şın da Arap 

ül ke le rin de kul la nı lan as kerî te rim ler de 

bir lik sağ la mak için Mı sır’da oluş tu ru lan 

an la şıl mak ta dır. Bu hiz me ti nin kar şı lı ğın da 

3000 sağ ak çe nin pa di şah ta ra fın dan ih-

san edil me si nin ge cik me si üze ri ne, Hatîb 

Meh med Efen di’nin bay ram dan yak la şık 

iki haf ta son ra sa ra ya bunu ha tır la tan 23 

Zil hic ce 1161 (14 Ara lık 1748) ve 23 Zil hic-

ce 1166 (21 Ekim 1753) ta rih li iki ar zu ha li 

za ma nı mı za ulaş mış tır. Bu ar zu hal ler de ki 

ne sih hat tı onun bu ya zı tü rün de de ba şa-

rı lı ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır.

Hatîb Meh med Efen di, ika met et ti-

ği Sir ke ci Ho ca pa şa sem tin de ki evin de 

çı kan bir yan gın da kur tar mak is te di-

ği eser le riy le be ra ber ya na rak ha ya tı nı 

kay bet ti. Müs ta kimzâde’nin ve fat gü-

nü nü be lirtme yi şi ne mu ka bil Merâkıd-ı 

Mu‘tebe re-i Üs kü dar mü el li fi Beh cetî 

İsmâil Hak kı, Meh med Efen di’nin, ese ri ni 

ka le me al dı ğı 1930 yı lı na ka dar ye rin de 

du ran ka bir kitâbe si ni şöy le tes bit et-

miş tir: “Aya sof ya-i Kebîr ha ti bi Meh med 

Efen di, aley hi’r-rah me ti bârî se ne 1187 

fî 6 Mu har rem” (30 Mart 1773). Bu ifa-

de den onun ce na ze na ma zı nın, her hal de 

uzun yıl la rı nı ge çir di ği Aya sof ya’da kı lın-

dık tan son ra Ana do lu ya ka sı na ge çi ri lip 

Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’na def ne dil di ği 

an la şıl mak ta dır. Yi ne Merâkıd-ı Mu‘te-

be re-i Üs kü dar’ da, 1159’da (1746) ve fat 

eden Ah med b. Ali isim li bir baş ka Aya-

sof ya ha ti bi nin kay dı na rast lan mak ta dır. 

Bu ta rih bü yük bir ih ti mal le Meh med 

Efen di’nin ha tip lik va zi fe si ne ta yin yı lı nı 

gös ter mek te dir. Meh med Efen di’den 150 

yıl son ra ay nı sa na tı de vam et ti ren ler den 

Nec med din Ok yay onun eser le ri ni dik kat le 

in ce le ye rek ay nı üslûpta mü kem mel eb ru 

kâğıt la rı imal et miş tir.
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– —HATTÂB, Mahmûd Þît
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Mahmûd Þît b. Mustafâ
b. Hat tâb el-Mevsýlî

(1919-1998)

Askerî tarih alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan asker,

düþünür ve yazar.˜ ™

Mu sul’da doğ du. So yu ba ba an ne si ta-

ra fın dan Hz. Ha san’a ula şır. Var lık lı bir 




