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HATTÂB, Mahmûd Þît

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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, Sa ray Mesâli hi, nr. 69/3559; BA, Cev det-
Ev kaf, nr. 406/ 20588; Müs ta kimzâde, Tuh fe, s. 
386; Habîb, Hat ve Hattâtân, İs tan bul 1305, s. 
133; Beh cetî, Merâkid-i Mu‘te be re-i Üs kü dar, 
s. 15; M. Uğur Der man, Türk Sa na tın da Ebrû, 
İs tan bul 1977, s. 30-32; a.mlf., Mu rak ka’-ı Hâs, 
İs tan bul 2009, s. 25 vd.; Pa ka lın, II, 552-553.

ÿM. Uğur Der man

– —HATTÂB, Mahmûd Þît
ّאب ) د    )

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 
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Selîm Hâvî

HATTÂB, Mahmûd Þît

İs lâmiy ye mu£â½ıra, Ka hi re 1390/1970, s. 37-57; 
Mu ham med el-Meczûb, £Ulemâß ve mü fekki rûn 
£araf tü hüm, Ka hi re, ts. (Dârü’l-i‘tisâm), I, 327-
347; En ver el-Cündî, A£lâ mü’l-šar ni’r-râbi£  £aşer 
el-hicrî: A£lâ mü’d-da£ve ve’l-fikr, Ka hi re 1981, s. 
289-297; Ah med el-Alâvi ne, et-Te×yîl ve’l-is tidrâk 
£alâ Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Cid de 1423/2002, s. 
323-324; Sabâh Nûrî el-Merzûk, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn ve’l-küttâbi’l-£Irâšıyyîn: 1970-2000, 
Bağ dad 2002, VII, 320-327.

ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —HÂVÎ, Îliyyâ Selîm
אوي ) ّא   ( إ

(1929-2000)

Arap þairleri ve þiirleri üzerine
eleþtirileriyle tanýnan

Lübnanlý âlim, edebiyatçý 
ve eðitimci.˜ ™

25 Ma yıs 1929 ta ri hin de Lüb nan’ın 

Metn ka za sı Şü veyr kö yün de dün ya ya gel-

di. Ba ba sı Selîm Halîl el-Hâvî, an ne si Se-

lîme Necîb Atâyâ, ağa be yi de ün lü şa ir Ha-

lîl Hâvî’dir. Kö yün de ki il ko kul da oku duk tan 

son ra tah si li ne Pro tes tan Yük sek Dev let 

Oku lu ile Aziz Yu hannâ es-Sâbiğ Ens ti tü-

sü’nde de vam et ti. Bey rut Öğ ret men Oku-

lu’nu 1948’de ta mam la dı. Bu ra da ta rih çi, 

ede bi yat çı ve po li ti ka cı Fuâd el-Bustânî’nin 

ders le ri ne gir di, on dan eleş ti ri ve ede bi yat 

ala nın da önem li bil gi ler edin di. Yi ne bu 

okul da edebî dü şün ce le ri nin olu şu mun da 

önem li bir et ki si bu lu nan Fran sız ma te-

ma tik çi, fi zik çi ve dü şü nü rü Bla ise Pas cal 

hak kın da ge niş bil gi sa hi bi ol du. 1952’de 

fel se fe dip lo ma sı al dı. Me zu ni ye ti nin he-

men ar dın dan eği tim ala nın da ça lış ma ya 

baş la dı. 1955’te Lüb nan Üni ver si te si Yük-

sek Ede bi yat Ens ti tü sü’nü de bi tir di ve 

bu ra da bir çok Fran sız ho ca ile ta nış tı. On-

lar dan yi ne ede bi yat ve eleş ti ri ko nu sun da 

da ha son ra çok fay da la na ca ğı ders ler al dı. 

Lüb nan Üni ver si te si’nde Arap ede bi ya tı 

ala nın da uz man laş tı.

Üni ver si te de ken di si ni ede bi ya ta yön-

len di ren şa ir Nâyif Ne ked’den ders gör dü 

Fâ ti ¼u Ce zî reti ªa rîf ve Ce zî re ti’l-ƒaŠrâß” 

(MMİ Ir., XL/2 [1989], s. 66-85). Bu ça lış ma-

la rıy la bir ta raf tan ilk dö nem İs lâm tarihi-

ne yön ve ren le ri ta nı tır ken di ğer ta raftan 

bun la rın baş ta as ker lik ol mak üze re top lu-

mun için den çe şit li di sip lin le re bağ lı ki şi le-

rin ör nek alı na rak ye tiş ti ril me si nin öne mi 

üze rin de dur muş tur.

As kerî Ko nu lar. Hat tâb’ın, Hz. Pey gam-

ber za ma nın dan baş la mak üze re as ker-

lik le il gi li te rim le rin ya nın da sa vaş sa na tı 

ve mal ze me le ri ni ko nu alan, İs lâm harp 

ta ri hi ba kı mın dan önem li ça lış ma la rın-

dan ba zı la rı şun lar dır: el-Mu½¹ala¼âtü’l-

£as ke riy ye fi’l-Æurßâni’l-Kerîm (Bey rut 
1386/1966), Di râ sât fi’l-va¼de ti’l-£aske-

riy ye ti’l-£Ara biy ye (Ka hi re 1969), el-

Va sî¹ fî risâle ti’l-mes ci di’l-£as ke riyye 

(Bey rut 1401/1981), el-£As ke riy yetü’l-

£Ara biy ye tü’l-İs lâ miy ye (Bey rut 1403/ 
1983), el-£As ke riy ye tü’l-£Ara biy yetü’l-

İs lâ miy ye: £Aš¢de ten ve târîÅen ve šå-

de ten ve türâ¦en ve lu³aten ve si lâ ¼an 

(Bey rut 1403/1983). As kerî ter mi no lo ji nin 

Arap ça’da yay gın laş ma sı na önem li kat-

kı sağ la yan Mahmûd Şît Hat tâb, sa vaş 

sa na tı ve av cı lık ko nu sun da ki eser le riy le 

ta nı nan Mem lük ku man da nı İbn Menglî’-

nin (ö. 778/1376 [?]) el-Edil le tü’r-res-

miy ye fi’t-te£âbi’l-¼ar biy ye ad lı ese ri-

nin tah kik li neş ri ni de yap mış tır (Bağ dat 
1409/1989) (di ğer eser le ri için bk. Sa bâh 
Nûrî el-Merzûk, VII, 320-327).

Gün cel Ça lış ma la rı. Hat tâb, için de ya-

şa dı ğı top lu mun me se le le ri nin çö zü mü ne 

ge nel ola rak kat kı da bu lun ma ya ça lış mış, 

iç ti maî, ahlâkî ve mânevî alan lar da ıs la ha 

da ya lı fi kir ler üret miş tir. Arap dün ya sın da 

ka li te li eği tim le İs lâmî şuu run güç len di-

ri le rek ve özel lik le İs ra il’e kar şı kül tü rel 

kim li ğin ko ru na rak mü ca de le ye de vam 

edil me si, iş ga le kar şı ci had ru hu nun can lı 

tu tul ma sı için bü yük ça ba gös ter miş, İs ra-

il’e üs tün gel me nin yegâne yo lu nun ni te-

lik li eği tim ve öğ re tim fa ali yet le ri ol du ğu-

nu söy le miş tir. £Adâle tü’s-semâß (Ka hi re 
1968), ¥aš¢šatü İsrâßîl (bas kı ye ri yok, 
1967), Bey ne’l-£aš¢de ve’l-šıyâde (Bey-
rut 1972), el-£As ke riy ye tü’l-İsrâßîliy ye 

(Bey rut 1968) gi bi eser le riy le Arap âle-

min de ta rih bi lin ci nin ve dinî duy gu la rın 

uya nıp ge liş me sin de önem li rol oy na-

mış, İs ra il’in Or ta do ğu po li ti ka sıy la il gi li 

ma ka le le ri ni sü rek li ye ni le ye rek Ehdâfü 

İsrâßîliy ye ti’t-te ves sü£ıy ye fi’l-bi lâ di’l-

£Ara biy ye adıy la bir ara ya ge tir miş tir 

(Ka hi re 1970; Ri yad 1433/2011).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Mahmûd Şît Hat tâb, er-Resûlü’l-šåßid, Bağ dad 

1960, s. 203, 291; İbrâhim el-Ba‘sî, ŞaÅ½iyyât 

Eser le ri. Velûd bir ya zar olan Mahmûd 

Şît Hat tâb’ın bir kıs mı he nüz ya yım lan ma-

mış 300’ü aş kın ki tap, risâle ve ma ka le si 

var dır. Si yer ve İlk Dö nem İs lâm Ta ri hi. 
Arap dün ya sın da as kerî okul la rın ya nın-

da di ğer eği tim ku rum la rın da Hz. Pey-

gam ber’in ha ya tı ve İs lâm ta ri hi nin ih mal 

edil di ği ni gö ren Hat tâb ilmî me sa isi nin 

önem li bir kıs mı nı bu an la yı şı de ğiş tir me-

ye ayır mış tır. er-Resûlü’l-šåßid ad lı ça-

lış ma sı ilk ese ri olup (Bağ dad 1958) Türk-

çe’den (Ko mu tan Pey gam ber, trc. Ah med 
Ağı rak ça, İs tan bul 1986) baş ka pek çok 

di le çev ril miş tir. Eser de Hz. Pey gam ber’in 

gaz ve le ri, ay rı ca se riy ye ler ele alın mış tır. 

Hat tâb, Re sûl-i Ek rem’le il gi li her tür lü ça-

lış ma nın için de yer al ma ya ça lış mış ve çok 

sa yı da aka de mik top lan tı ya ka tıl mış tır. 26 

Ka sım 1979’da Ka tar’da dü zen le nen III. 

Ulus la ra ra sı Sî ret-i Nebî Kon fe ran sı’nda 

sun du ğu teb liğ Pey gam ber Or du su nun 

Ta ri hi adıy la Türk çe’ye çev ril miş tir (trc. 
İh san Sü rey ya Sır ma, İs tan bul 1983). Bu-

nun ya nın da Sü ferâßü’n-nebî ½al lallåhü 

£aley hi ve sel lem (Bey rut 1417/1996), 
“Mu£âz b. Ce bel el-En½ârî el-ƒaz recî e½-

½a¼âbî el-£âlim es-sefîr el-mücâhid ra Šı-

yal lå hu £anh” (Me cel le tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-
İs lâmî, I/1, Mek ke 1987, s. 219-252), “es-

Sefârât ve’r-resâßilü’n-ne beviy ye: Küt tâ-

bü’n-nebî ve mevâddü hü mü’l-ki tâ biy ye” 

(el-Mev rid, XVI/1, Bağ dad 1987, s. 29-50), 
“e½-Øa¼âbiy yü’s-sefîr ¥â¹ıb b. Ebî Bel te£a 

el-La¼mî” (Risâle tü’l-ƒalîci’l-£Ara bî, III/9, 
Ri yad 1983, s. 133-148) gi bi ça lış ma lar 

yap mış tır. Ay rı ca Hz. Pey gam ber’in ter bi-

ye sin de ye ti şen ler le on lar dan son ra ge len 

ve as ker lik ta ri hi nin önem li olay la rın dan 

olan İs lâm fe tih le ri ni ger çek leş ti ren ku-

man dan la rın fa ali yet le ri ni ele alan ça lış-

ma lar yap mış tır. Æå de tü fet¼i’ş-Şâm ve 

Mı½r (Bey rut 1385/1965), £Uš be b. Nâ fi£ 

el-Fihrî (Bağ dat 1383/1965; Ka hi re 1971), 
Æå de tü fet¼i’l-£Irâš ve’l-Ce zî re (Ka hi-
re, ts.), Æå de tü fet¼i’l-Ma³ ri bi’l-£Arabî 

(I-II, Bey rut 1386/1966, 1398/1978, 1404/ 
1984), ƒâlid b. Velîd el-Ma¼ zû mî (Bey-
rut 1968), Æå de tü’n-nebî el-šå de tü’ş-

şü hedâß fî Mußte Zeyd b. ¥â ri ¦e el-Kel-

bî (Bey rut 1990), Æå de tü’n-nebî (Dı maşk 
1415/1995), Æå de tü fet ¼i’l-İs lâmî fî bi-

lâ di Mâ ve râßin nehr (1418/1998), Æå de-

tü fet¼i’s-Sind ve Af³a nis tân (Bey rut 
1418/1998), “Mesleme b. £Abdilme lik b. 

Mer vân fâ ti ¼u Şa¹ri’l-AnâŠûl ve Mu¼â½ı-

rü’l-Æus ¹an ¹î niy ye” (MMİIr., XXVII I [1397/ 
1977], s. 117-152; XXIX [1398/1978], s. 71-
93; XXX [1399/1979], s. 128-177), “ªârıš 

b. Zi yâd: Fâ ti ¼u Şa¹ ri’l-En de lüs” (MMİ Ir., 
XXXIX/3 [1988], s. 73-136), “ªa rîf b. Mâlik: 




