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el-HAC HAMMÜDE 
(ö~~ t:WI ) 

EbCı Muhammed 
HammCıde b. Abdilazlz et-TCınisl 

(ö. 1202/1788) 

Tunus! u devlet adamı, 
tarihçi ve şair. 

_j 

İbn Abdülaziz diye tanınan el-Hac Ham
mGde'nin hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. TUnus'ta doğduğu, ZeytGne Medre
sesi'nde babasından, ayrıca Hanefi müf
tüsü Muhammed b. Hüseyin Bayram, Ma
liki müftüsü Muhammed el-Makudi. Ka
sım el-MahcGb ve Şeyh Muhammed gibi 
alimlerden ders okuyar ak yetiştiği , daha 
sonra kendisinin de aynı medresede ders 
verdiği bilinmektedir. 

1 O Temmuz 170S'te iktidarı ele geçi
rip Tunus beyi olan Hüseyin b. Ali et-Tür
ki'nin oğlu Ali Bey (Paşa) zamanında ( ı 759-

1 782) inşa divanı reisi (vezir) olarak görev 
yaptı ve onun takdirini kazandı. Cezayir ve 
Konstantine şehirlerine elçi olarak. gön
derildi. 1768'de hacca giden ve oradaki 
ulema ile görüşme fırsatı bulan el-Hac 
HammGde. Ali Bey'in oğlu ve halefı, aynı 
zamanda kendi öğrencisi olan Hammude 
Paşa devrinde de (ı 782- ı 8 ı 4 ı görevini 
sürdürdü. el-Hac Hammude, kelam ve fı
kıh gibi dini ilimler yanında şiir ve edebi
yatta da temayüz etmiş bir alimdir. 

Eserleri. el-Hac Hammude'nin en 
önemli eseri olan el-Kitabü'l-Başi (et

Tarll].u 'l-ba.şf) 1190'da (1776-77) tamam
lanmış olup Hafsiler, Dayılar, Muradiler 
ve Hüseyniler'in tarihini ihtiva etmekte
dir. özellikle Hüseyin b. Ali devrinin ay
rıntılı olarak ele alındığı kitapta siyasi ta
rih yanında edebi, fikri, iktisadi. içtimal 
ve kültürel gelişmelere de yer verilmiştir. 
Müellif. önceki dönemlerin tarihini yazar
ken İbn Haldun, Vezir Serrac. İbn Ebu Di
nar ve diğer bazı müelliflerin eserlerini 
kaynak olarak kullanmıştır. Kitabın, Oruç 
Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'nın sa
vaşları hakkındaki bölümü Houdas tarafın
dan yayımlanmıştır ( Chrestomatie magh
rebine, Paris 1891, S. 14-96). Muhammed 
Mildür'un neşrettiği el-Kitdbü'I-Başf

nin ('llınus 1390/1970), Fransızlar'ın 1770'
teki TUnus seferiyle ilgili bölümü Rousseau 
(Algiers 1849), Murad Bey'in 1112'de 
( 1700) Cezayir ve Konstantine 'ye yaptığı 
seferle ilgili kısmı da J. A. Cherbonneau 
tarafından Fransızca'ya tercüme edil
miştir (JA !Temmuz ı 85 ı ı. s. 36-55). 

el-Hac HammGde kelamla ilgili olarak 
el-Ecvibetü't-tevl;idiyye'den başka Ri
sale ii ba'zi'l-meşayi{J ve Risale fi'l-l)ıb
le adlı eserleri de kaleme almış ve Ebu Ab
dullah es-Senusi'nin el-'Al)idetü '1-vüsta 
(es-SenQsiyyetü'l-vQstfi) adlı eserine hilşi
ye yazmıştır (Ahmed Abdüsselam, s. 29 ı) . 
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ltiil ATiLLA ÇETİN 
r el-HAC ÖMER ı 

( ~<;:Wl) 

Ömer b. Said b. Osman 
el-FCıti et-TCıri el-Kidivl 

(ö. 1280/1864) 

Tidiniyye tarikatı şeyhi, 
Batı Afrika'da 

Tekrilr İslam Devleti 'nin kurucusu. 
L _j 

1796 veya 1794 yılında Sen ega!' de Tek
rur ('llıkulôr) kavminin yaşadığı Futa Thro'
da Podor yakınlarındaki Halvar'da doğdu. 
Ömer Tal olarak da tanınır. Kadiriyye tari
katına mensup olan babası Said Osman'
dan Kur'an. Arapça ve diğer dini ilimleri 
öğrendi. Bölgedeki ilim merkezlerine se
yahat ederek çeşitli alimlerden ders aldı. 
1814 yılında bugünkü Gine Devleti'nin Fu
ta Calan bölgesindeki Satina'ya yerleşti. 
Burada hayatına yön verecek olan tasav
vufı düşüncelerini derinleştirmeye çalış

tı . Tim bo bölgesinde irşad faaliyetinde bu
lunan Ticani halifesi Abdülkerim b. Ah
med en-Nagel'e intisap etti. 

Şeyhi Abdülkerim ile birlikte hacca git
mek isteyen Ömer. kendilerini maddi açı
dan destekleyecek zengin bir müslüman 
bulmak amacıyla Fransızlar'ın hakimiye
tindeki St. Louis kasabasına giderek tüc
carlarla görüştü. 1825 yılının son ayların
da, aralarında küçük kardeşi ve kendi ha
nımının da bulunduğu bir grupla birlikte 
hac maksadıyla yola çıktı. Ancak aniden 
hastalanıp geri dönmek zorunda kalınca 
şeyhi ile buluşamadı . Bir süre sonra tek
rar yola çıkarak ve onu bulmak için önce 
Futa Calon'a, oradan da Masina'nın mer-
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kezi Hamdallahi'ye gitti. Ancak Hamdana
hi'ye ulaştığında şeyhinin vefat ettiğini 
ve Hicaz'da yaşayan Şeyh Muhammed 
el-Gali'ye verilmek üzere kendisine bir 
mektup bıraktığını öğrendi. 

el-Hac Ömer'in başkanlığındaki kervan 
Bobo Dioulasso yoluyla Yukarı Volta'yı (bu
günkü Burkina Faso) ve Kong'u aşarak var
dığı Sakoto'da on ay kaldı. Daha sonra Fi
zan üzerinden Kahire'ye ulaşan el-Hac 
Ömer' e maddi destek verildi ve burada 
resmi makamlar tarafından ağırlandı. 
1827'de Mekke'ye vardığında , Ticaniyye 
tarikatının piri Seyyid Ahmed et-Ticani'
nin otuz yıldan fazla hizmetinde bulunan 
ve tarikatın Hicaz vekili tayin edilen Şeyh 
Muhammed el-Gali ile buluştu. Hacdan 
sonra şeyhin ikamet ettiği Medine'ye git
tiler. Ertesi yıl ikinci defa haccederek tek
rar Medine'ye geldi. Bir müddet sonra 
hanımı ve yeni doğan kızıyla birlikte Kahi
re'ye gitti. Ardından gerçekleştirdiği Ku
düs ve Suriye ziyaretinden sonra Kahire'
ye döndü. Kahire'de çeşitli alimlerle ilmi 
tartışmalarda bulunan el-Hac ömer. 1829 
yılında üçüncü defa hacca gittiğinde Şeyh 
Muhammed el-Gali tarafından halife ta
yin edildi ve Batı Afrika'da irşad faaliyetiy
le görevlendirildi. 

el-Hac ömer 1830'da Kahire'den ayrıla
rak Fizan üzerinden Bornu'ya ulaştı. An
cak Kadiri tarikatına mensup Bornu Emiri 
Muhammed el-Emin el-Kanemi onun ge
lişinden tedirgin olmuştu. Emir kendisi
ni, muhalifi olan Osman b. FGdi'nin (Os
man dan Fodio) oğlu ve halefi Muhammed 
Belio'nun ajanı olarak görüyordu. İki emir 
arasındaki gerginlik, Ömer'in öldürülme
sinin düşünülmesine kadar vardı. Volof, 
Bornu, Masina ve Segu'da da kendisini 
öldürmek isteyenler oldu. Bornu, Sokoto. 
Gobir, Zamfara, Katsina ve Morlar ile TU
aregler'in tamamı Kadiri tarikatına men
sup olduklarından onu bölgelerinde iste
miyorlardı. Fakat el-Hac ömer Bornu'dan 
ayrılmaya hazırlanırken emirin tavrı bir
den bire değişti ve onunla dost olup, ken
disini kızıyla evlendirdi. ömer bu değ işik
liğin Ahmed et-Ticani'nin kerameti saye
sinde olduğunu kabul etti. Ancak emir 
Ticaniliğe karşı olan menfı tavrından vaz
geçmedi. 

1832 yılı başında daha önce kaldığı So
koto'ya gelen el-Hac ömer, Muhammed 
Belio'nun himayesini kazandığı gibi emi
rin kızı ile, onun ölümünden sonra da di
ğer kızı ile evlendi. Burada bir yandan ta
rikatı yaymaya çalışırken bir yandan da 
devlet idaresinde ve Sakoto ordularıyla sa
vaşlara katılarak askeri konularda tecrü-
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be kazandı. Bir müddet sonra da Ticani 
hareketinin yaygınlaşmasının ancak fiili ci
hadla mümkün olabileceği görüşüne var
dı. Emirin ölümünden bir yıl kadar sonra, 
muhtemelen iç mücadelelerden uzaklaş
mak ve cihad düşüncesini fiiliyata geçir
mek için ailesiyle birlikte Sakoto'dan ayrı
lıp doğduğu topraklara doğru yola çıktı 
( 1838 ). Sakoto'daki ikameti ona tarikatı
nı yayma, yönetirnde tecrübe sahibi ol
ma, bölgedeki fakihlerin cihad ve islam 
devletinin teşkilatlanması üzerine yazdık
larını okuma imkanı sağladı . 

el"Hac ömer önce Hamdallahi'ye gidip 
Şeyh Ahmed'in yanında dokuz ay kaldı. Bu 
süre içinde kendisine bağlı bir cemaat 
oluşturdu. Uğradığı yerlerde pek çok kişi 
kendisine intisap ediyor, maddi iktidar pe
şinde olduğunu düşünen bazı emirler ise 
onun bölgelerine gelmesinden tedirgin 
oluyordu: Nitekim Ömer. Nyemina'da Ni
jer nehrini geçtikten sonra bu emirlerin 
kışkırtmasıyla Segu'nun putperest Bam
bara Kralı tarafından yakalanarak hapse 
atıldı. Ancak kısa bir süre sonra kral kız 
kardeşinin tavsiyesine uyarak onu serbest 
bıraktığı gibi maddiyardımda da bulundu. 

Müridieri ve ailesiyle birlikte 1840'ta Pu
ta Calan'daki Timbo'ya giden el-Hac Ömer. 
Almami (imam) Yahya tarafından pek iyi 
karşılanmadı . ömer, Yahya'nın ölümün
den sonra oğlu ömer ile yeğeni Ebu Bekir 
arasında çıkan iktidar kavgasını. idareyi 
üçer aylık süreler halinde münavebeli ola
rak üzerlerine almaları şartıyla yatıştırdı. 
Fakat kısa zaman sonra Ebu Bekir'in el
Hac ömer'e olan yakınlığı sebebiyle Ömer 
anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine el-Hac 
Ömer müridleriyle birlikte Timbo yakınla
rındaki Cegunko'ya gitti ve bir cami inşa 
ederek irşad faaliyetine başladı. Burada
ki beş yıllık ikameti sırasında bir yandan 
müridierinin eğitimiyle uğraşırken bir yan
dan da daha önce yazmaya başladığı. Ti
caniyye tarikatı ve cihad hakkındaki dü
şüncelerini ihtiva eden Kitabü'r-Rimal; 
adlı eserini tamamladı (Eylül 1845). el
Hac Ömer'in ilk askeri harekatı da Cegun
ko'ya yerleştiği bu dönemde gerçekleşti. 

el-Hac Ömer. 1846 yılında yeni mürid
ler edinmek ve Batı Afrika'da uyandırdığı 
tesiri görmek amacıyla Yukarı Senegal'
deki Puta Toro'ya doğru yola çıktı. Sene
gal ile Gambia'yı dolaştı. Uğradığı yerler
de vaazlar vererek müslümanları cihada 
çağırdığı gibi bölgedeki putperestleri de 
İslam'a davet etti. Gambia üzerinden ku
zeyde Kayor'a, oradan da kuzeybatıdaki 
Podor'a ulaşan el-Hac ömer'in bu seyaha
ti Senegal'deki müstemlekeci F'ransızlar'ı 
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tedirgin etti. Ömer'in Senegal müstemle
ke valisiyle görüşerek asayişi ihlal edecek 
davranışlardan kaçınacağına dair temi
nat vermesi Fransızlar'ın endişelerini gi
derdi. Fransızlar'la mücadele etme zama
nının henüz gelmediğine inanan el-Hac 
ömer, önce Batı Afrika'nın putperest halk
larını müslümanlaştırmayı, daha sonra 
da bir islam devleti kurmayı planlıyordu. 
Bu düşüncelerini gerçekleştirebileceği yer 
olan Puta Toro'ya gelerek bölgedeki tari
kat şeyhlerini ve kabile reisierini ziyaret 
etti. Thiam ve Tali kabilelerini barıştırdı. 
Binlerce müslümanın adeta sürgündeki 
lideri olarak kabul edilmeye başlanması 
üzerine, bazı husumetlere sebebiyet ve
rebileceği düşüncesiyle altı ay sonra bura
dan ayrılıp Puta Calan'un doğusunda Tam
ba kralının kontrolündeki Dingiray'a yer
leşti ( 1848 ). Kendisiyle birlikte gelenlere 
"muhacir". burada kendisine yardımcı 
olanlara da "ensar" adı vererek buraya yer
leşmesine dini bir mana kazandırdı. Aske
ri yerleşime müsait bir yer olan Dingiray'
da kaleler ve istihkamlar inşa ettirerek 
muhtemel savaşlara hazırlanmaya baş
ladı. 

İki yıl kadar süren bu hazırlık dönemin
den sonra Eylül 1852'de fiili cihadı başlat
ma konusunda manevi işaret aldığını söy
leyerek harekete geçti. Müridierinden 
oluşturduğu ordunun ilk hedefi Dingiray'
ın kuzeyindeki Calonkadugu Krallığı oldu. 
Tamba Kralı Yimba'nın Dingiray'a saldır
ması üzerine (Ekim 1852) ona karşılık ve
rerek Tamba'yı kuşattı. Altı ay kadar sü
ren kuşatmadan sonra şehri ele geçirdi 
ve kralı hakimiyeti altına aldı. Buraya müs
lümanları yerleştirdi. Ardından Batı Su
dan'a yöneldi. İdarenin el değiştirmesiyle 
müslümanlar Dingiray'a gelmeye, bura
daki putperestler de müslüman olmaya 
başladılar. 

1854 bir cihad yılı oldu; Yelimane, Bam
bu k ve F'arabanna ele geçirildi. el-Hac 
Ömer, bir Bambara Krallığı olan Karta'yı 
mağlup ederek İslam devletini kurdu (ı ı 
Kas ı m 18 54) . Yerli halkın aşırı tepkisine 
rağmen putları ve bazı tapınakları orta
dan kaldırarak camiler inşa ettirdi ve isla
mi kuralları uygulamaya başladı. Aynı yıl 
Fransızlar'ın St. Louis'den Puta Toro'ya 
doğru ilerlemeleri üzerine Puta, Trarza, 
Valato ve Podor'un yerli idarecileri ömer'
le birlikte F'ransızlar'a karşı mücadele et
meye başladılar. Bu teşebbüs neticesin
de bir ortak ordu oluşturulması kararlaş
tırıldıysa da bu düşünce yerel idarecilerin 
iktidarlarını kaybetme endişesi yüzünden 
gerçekleşmedi. 

Orta Sudan ile Atlas Okyanusu arasın
da kalan. ticaret kervanlarının geçtiği böl
gedeki Karta'yı ele geçirip bir islam devle
ti kuran el-Hac ömer'in Batı Afrika'da güç
lü bir müslüman lider olarak ortaya çıkma
sı F'ransızlar'ı endişelendirdi. Ömer'in varlı
ğını hem sömürgelerinin geleceği hem 
de hıristiyan misyonerlerinin faaliyetleri 
açısından tehlikeli görüyorlardı. 

el-Hac ömer 25.000 kişilik bir ordu ile, 
bugün Mali Cumhuriyeti'ne ait Medine 
yerleşim bölgesindeki Fransız Kalesi'ne 
saldırdı ( 1857) . Ancak Senegal valisinin 
emrindeki Fransız ordusu yardıma gelin
ce oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Ma
lam'ı almak için yeniden saldırıya geçtiy
se de tekrar geri çekildi ve doğuya yönel
di. 

Bu cihad hareketleri sırasında Dingiray, 
Bure, Segu, Karta ve Masina fethedildi. 
el-Hac Ömer, 1856-1859 yılları arasında 
Fransız karakol ve müstahkem kalelerine 
h ücum ederek zaman zaman başarılar el
de etti. 1857'de Fransızlar'ın koruduğu 
Haso'yu aldıysa da onların üstün savaş 
gücü karşısında geriledi. Medine'ye yaptı
ğı akınlarda başarısız olunca yeniden teş
kilatlanmak için doğuya doğru çekildi. Fa
kat Fransızlar bu defa onun çekildiği yer
leri ateşe verdiler. el-Hac ömer Fransa'
dan silah alamayınca onların Senegal neh
ri boyunca kurdukları ticaret merkezleri
ne saldırdı ve St Louis'deki Fransız sömür
gesinde bulunan müslümanları isyana 
teşvik etti. Fransızlar da Senegal nehri 
boyunca ileri karakollar kurdular ve 
ömer'in muhaliflerine destek verdiler. 

1857'den itibaren müslümanların dini 
kurumlarına müdahele etmeye başlayan 
Fransız valisi St. Louis'de dini eğitim izni
ni kısıtladı ve Fransız okullarına devam 
etme mecburiyeti getirdi. islami hayata 
yapılan bu müdahaleden sonra F'ransız
lar'ı destekleyen bölgenin müslüman ida
recilerinden bir kısmı el-Hac Ömer'in tara
fına geçti. Müslüman halk da kendilerine 
yapılan çağrıya uyarak Fransızlar'ın bas
kısına rağmen ürünlerini tarlalarda bıra
kıp göç etti ( 1859) . 

1860 yılının ortalarında el-Hac ömer'in 
kuwetleri Niamina'ya ulaştı. Burada giri
şilen mücadeleden sonra 1861 başların
da bir başkaBambara Krallığı olan Segu'
ya girilerek Segu'nun animist krallığı orta
dan kaldırıldı. Ancak Masina Emiri Ah
med, yıllardan beri putperestlere karşı 
sürdürdüğü mücadeleler sırasında ken
disine biat eden bölgelerden birinin de 
Segu olduğunu belirterek kendi himaye-



sindeki bu bölgeye Ömer'in saidırmasını 
doğru bulmadı. Bunda taratların bağlı ol
duğu tarikatların da etkisi vardı: zira Ömer 
bir Ticani şeyhi, Ahmed ise Kadiri idi. 

el-Hac ömer 1862'de Masina'nın mer
kezi Hamdallahi'yi ele geçirip savaşta ölen 
Ahmed'in yerine kendisini emir olarak ilan 
ettiyse de bölgede asayişi sağlayamadı. 
Hakim olduğu devletin sınırları güneyde
ki Dingiray'dan batıdaki Karta'ya, doğu
da Segu'ya, oradan Masina'nın kuzeydo
ğusundaki Tinbüktü'ye kadar uzanıyordu. 
Bu arada bölgedeki bazı küçük emirlikler 
Ömer'e karşı birleşmeye başladılar. Özel
likle Tinbüktü'de, başarılarını hazınede
meyen Şeyh Sidi Ahmed ei-Bekkay ona 
karşı oluşan muhalefette etkili rol oynu
yordu. 1863'te kendisine karşı geniş bir 
isyan hareketi başlatılınca el-Hac Ömer, 
oğlu Ahmed'i Segu'da bırakarak isyanı 
bastırmak üzere ordularının başına geç
ti. Sekiz ay kadar süren bu mücadeleler 
sırasında en önemli adamlarını kaybetti 
ve Degembere'de bir mağaraya saklana
rak yardım beklemek zorunda kaldı. An
cak mağaranın bulunduğu alan ateşe ve
rilince el-Hac Ömer yanarak öldü (ı 4 Şu
bat ı 864 ). Bazı müridieri onun ölmediği
ni, mehdi olarak geri döneceğini ileri sür
düler. Yerine geçen oğlu Ahmed ei-Kebir 
el-Medeni (Ahmed Tali), bir süre sonra ba
basının muhalifi Bekkay'ı ortadan kaldıra
rak Tinbüktü'yü de devletinin sınırları içi
ne aldı. el-Hac Ömer'in kurduğu devlet. 
Fransızlar'ın 1893-1894 yıllarında bölge
yi ele geçirmesine kadar varlığını sürdür
müştür. 

el-Hac Ömer'in gerçekleştirdiği başarı
nın ardında halkın Fransızlar'a karşı duy
duğu hoşnutsuzluğun payı olmakla birlik
te esas olarak Ticaniyye tarikatından kay
naklanan cihad ruhunun ve idarede aris
tokfasiye meydan vermemesinin etkili ol
duğu söylenebilir. Ayrıca yoğun şekilde kö
le ticaretinin yapıldığ ı bölgede kölelere 
hürriyet vaad etmesi, özellikle putperest
ler arasında kendisine karşı teveccühün 
artmasını sağlamıştır. Bu açıdan onun ha
reketi, Fransız sömürgeciliğine karşı Ba
tı Afrika'nın hürriyet mücadelesi olarak 
da değerlendirilmiştir. El-Hac ömer'in Ba
tı Sudan'da bir İslam devleti kurma dü
şüncesi hemen hemen gerçekleşmiş, an
cak bütün Yukarı Senegal'i kaplayan bu 
mücadele kalıcı bir teşkilatlanmaya dö
nüşememiştir. 

Keramet sahibi bir evliya olduğuna ina
nılan el-Hac ömer'in çok sağlam bir kişiliği 
vardı. Hz. Peygamber'i ve şeyhi Ahmed 

et-Ticani'yi uyanıkken ve rüyada görebil
diğine, muhataplarına manen etki ede
rek onları hidayete eriştirdiğine dair riva
yetler müridieri arasında yaygındır. 

Eserleri. el-Hac Ömer. yoğun mücade
lelerle geçen hayatı boyunca aynı zaman
da birçok eser telif edebilen ender bir şah
siyettir. Ticaniyye tarikatının adabını ve 
fıkhi meseleleri ihtiva eden eserleri, böl
genin Fransızlar tarafından işgal edilme
sinden sonra Paris'e götürülerek Bibliot
heque Nationale'e konmuştur (Willis, s. 
ı 99-200). Belli başlı eserleri şunlardır: 1. 
Te~kiretü'1-müsterşidin ve fe1ô.J:ıu't-tô.

libin(Dakar, ts.). Medine'de 1244(1828-
29) yılında telif edilmiştir. z. Te~kiretü '1-
gö.filin . 1828-1831 yıllarında Medine'de 
yazılmış olup Arapça tenkitli metni C. 
Gerresch-Dekais tarafından Fransızca 

tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır 

("Ta~ira al Gafılfn, au un aspect pacifi
que pas connu de la vie d'Al-I:Iajj 'Dmar", 
Bulletin de l'institut fondamental d'Afri
que noire, XXXIX/4 1 Da kar I 977], s. 890-
930). 3. Tefsiru Lübô.bi't-te'vil li me'ô.
ni't-tenzil. 124S'te (1830) telif edilmiş 
olup Ali b. Muhammed el-Hazin'in Lübô.
bü't-te'vil adlı eserinin şerhidir. 4. el
Ma]faşıdü 's-seniyye li-külli muvafia]f 
mine'd-du'ô.t ila'llah mine'r-rô.'i ve'r
ra'iyye. 12S1'de (1835) yazılmıştır (Bib
liotheque Nationale, MS, Arabe, nr. 5485, 
5573, 5605, 5608). s. Rimô.J:ıu J:ıizbi'r-ra
J:ıirn 'alô. nü]J.Cıri J:ıizbi'r-recim. 1261 
(1845) yılında telif edilen eser. Ali Hara
zim'in Cevô.hirü'1-me'ô.ni ve bulı1gu'l
emô.ni ii feyzi Sidi Ebi'1-'Abbô.s et-Ti
cô.ni adlı eseriyle birlikte basılmıştır(Ka
hire 1310, 1319). 6. Süyufü's-sa'idi'l
mu'te]fıdi li ehli'llô.h. (Bibliotheque Na
tionale, MS, Ara be, nr. 540 I, 565 I, 61 08) 
1262'de (1845) yazılmıştır. 7. Setine 
tü 's-sa'ô.de 1i-eh1i'z-zu'f ve'n-nicô.de 
(Bibliotheque Nationale, MS, Arabe, nr. 
5485). 1268'de (1852) kaleme alınan eser, 
Endülüslü mutasawıf Ebu Zeyd Abdur
rahman b. Ahmed el-Fazazi'nin e1-Kaşô.
'idü '1-'işriniyye li med]J.i Seyyidinô. Mu
J:ıammed adlı eserinin şerhidir. 8. Risô.le 
ilô. Mu]J.ammed e1-Kô.nemi (Bibliothe
que Nationale, MS, Arabe, nr. 5693). 9. 
Şer]J.u Levô.]fı]J.i'l-envô.r ii- taba]fati'l
a};Jyô.r. (Bibliotheque Nationale, MS, Ara
be, nr. 568 ı) . Abdülvehhab eş-Şa'rani'nin 
eserinin şerhidir. 10. Beyô.n mô. vaka'a. 
S. M. Mahibou ve J. L. Triaud tarafından 
üzerinde geniş bir araştırma yapılarak 
Arapça aslı ve Fransızca tercümesiyle bir
likte yayımlanmıştır ( Voila ce qui est ar
riue, Paris 1983). 11. Kaşô.~d (Bibliothe-

el-HAC ÖMER 

que Nationale, MS, Arabe, nr. 5432, 5684) . 
12. Hô.diyetü'l-mü~nibin ilô. keyfiyye
ti'1-};Ja1ô.ş min J:ıu]fü]fi'llô.h (Bibliotheque 
Nationale, MS, Arabe, nr. 5573) . 13. Ec
vibetü mesô.'il. (Bibliotheque Nationa
le, MS. Arabe, nr. 5559, 5608, 5716) . Çeşit
li meselelere dair görüşlerin i ihtiva eden 
eser bir müridi tarafından düzenlenmiş
tir. 
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