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ule mâ ve âya nı hak kın da ken di göz lem le-

ri ne de yer ve rir. Ki tap ay rı ca Mih lâ füs sü-

ley mâ nî’nin ya nı sı ra Ye men, Asîr, Ne cid, 

Hi caz, Irak, Su dan, Ha be şis tan ve Mağ rib 

âlim le riy le ile ri ge len le ri ne da ir bil gi içe rir. 

Yi ne bu ça lış ma sın da mü el lif fıkhî, kelâmî 

ve edebî tar tış ma lar la si yasî ge liş me le rin 

ya nın da di ğer ese ri ¥a dâßi šu’z-zehr’de 

bu lun ma yan ho ca la rıy la il gi li bil gi ak tar-

mış tır. Ese rin İsmâil b. Mu ham med el-

Be şe rî ile (Ka hi re 1418; Ri yad 1429/2008) 
Ab dül hamîd b. Sâlih Âl-i A‘vec Sebr (San‘a 
1434/2013) ta ra fın dan ger çek leş ti ri len ne-

şir le ri var dır. 2. ed-Dî bâ cü’l-ƒus revânî 

fî aÅbâri a£yâni’l-MiÅ lâ fi’s-Sü leymânî. 

Ön ce, Şerîf Hü se yin b. Ali b. Hay dar’ın 

ha ya tı nı ve dö ne mi ni kap sa ya cak şe kil de 

e×-¬ehe bü’l-mesbûk fî sîre ti sey yi di’l-

mülûk baş lı ğıy la ha zır lan mış (Mu ham med 
Zebâre, I, 456, 532), da ha son ra Şerîf Ha-

mûd b. Mu ham med ile Şerîf Ali b. Hay dar 

dö nem le ri de ek le ne rek ese re e×-¬ehe-

bü’l-mesbûk fî men ¾a he re fi’l-MiÅ lâ-

fi’s-Sü leymânî mi ne’l-mü lûk adı ve ril-

miş tir. Ay rı ca 1217-1271 (1802-1854) yıl-

la rın da Mih lâ füs sü ley mâ nî böl ge si nin si ya-

sal, sos yal ve bi lim sel du ru muy la me denî 

ge liş me si nin ele alın dı ğı, böl ge nin âlim le ri 

ve âya nın da ilâve edil di ği ese re yu ka rı da-

ki isim ve ril miş tir. İsmâil b. Mu ham med 

el-Be şe rî’nin, A Cri ti cal Edi ti on of Al-

Di baj Al-Khus ruwån¢ f¢ Akh bår A£yån 

Al-Mikh laf Al-Su lay må n¢ by Al-Ha san 

b. Ah mad Akish (d. 1290/1874) with 

de ta iled in tro duc ti on baş lı ğıy la dok to-

ra te zi ola rak tah kik et ti ği eser (Dur ham 
Uni ver sity, 1988) da ha son ra ya yım lan mış-

tır (Ri yad 1424/2003). 3. ¥a dâßi šu’z-zehr 

fî ×ik ri’l-eşyâÅi a£yâ ni’d-dehr. Âkiş’in 

ders oku du ğu ve soh bet le ri ne ka tıl dı ğı 

Asîr, Mih lâ füs sü ley mâ nî, Zebîd, Hi caz, 

Ye men ulemâ ve me şâyi hi nin bi yog ra-

fi le ri ne yer ver di ği ese ri dir. Baş ta Mih-

lâ füs sü ley mâ nî ol mak üze re ken di si nin 

bu lun du ğu böl ge ler de ki eği tim fa ali yet le-

riy le öğ re tim me tot la rı hak kın da önem li 

bil gi ler içe ren ese ri İsmâil b. Mu ham med 

el-Bişrî tah kik ede rek ya yım la mış tır (Ka-
hi re 1413/1992). 4. ed-Dür rü’¦-¦emîn fî 

×ik ri’l-menâšıb ve’l-ve šåßi£ li-emîri’l-

müs limîn Mu¼am med b. £Âßi². Eser-

de 1273-1288 (1857-1872) yıl la rın da Asîr 

ve çev re sin de hü küm sü ren Mu ham med 

b. Âiz’in dö ne mi an latıl mak ta dır. Mü el li-

fin ele al dı ğı olay la ra ay nı za man da şa hit 

ol ma sı ese re ay rı bir de ğer kat mak ta dır 

(nşr. Ab dul lah b. Ali, Dı maşk 1398/1978). 
5. Fet¼u’l-mennân bi-tefsîri’l-Æurßân. 

Îsâ b. Nasr ed-Dü reybî eser üze ri ne, el-

£Al lâ me el-¥asan £Âkiş eŠ-™a me dî ve 

al dı ğı Mu ham med Os man el-Mîrganî’den 

al dı ğı icâzet tir. Bi lim sel an la yı şı nın ge li-

şip dü şün ce le ri nin oluş ma sın da San‘a’da 

ders le ri ne de vam et ti ği Şevkânî’nin önem-

li kat kı sı var dı. 1245’te (1829) Sabyâ’da ta-

nış tı ğı, İdrîsiy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su Ah-

med b. İdrîs el-Fâsî’ye in ti sap et ti. Ar dın-

dan iki yıl ka dar soh bet le ri ne de vam et ti. 

1254’te (1838) Mih lâ füs sü ley mâ nî’nin 

hâ ki mi olan Şerîf Hü se yin b. Ali Hay dar, 

Âkiş’i Ebû a rîş’te ka dı lık gö re vi ne ge tir di. 

Böl ge 1267’de (1851) ye ni den Os man lı 

ida re si al tı na gi rin ce de Âkiş ders okut-

ma yı ve fet va ver me yi sür dür dü. 1857-

1872 yıl la rı ara sın da Asîr ve çev re sin de 

hü küm sü ren, Ye men’in ba ğım sız lı ğı için 

mü ca de le eder ken öl dü rü len (1288/1872) 
Asîr hâ ki mi Mu ham med b. Âiz ile ya kın 

iliş ki için de bu lun du. “Emîrü’l-mü’minîn” 

ola rak ni te len dir di ği Mu ham med b. Âiz’i 

öven şi ir ler ka le me al dı ğı gi bi dö ne mi nin 

olay la rı nı da ya kın dan ta kip et ti. Âkiş ed-

Da medî 18 Zil ka de 1290’da (8 Ocak 1874) 
Ebû a rîş’te ve fat et ti.

Âkiş, Ara bis tan’ın gü ne yin de XI II. (XIX.) 

yüz yı lın ilim mer kez le rin den Mih lâ füs sü-

ley mâ nî’de eser ve ren önem li âlim le rin 

ba şın da gel mek te dir. Dinî ilim ler de ge-

niş bil gi si ya nın da kuv vet li bir hâfı za ya ve 

mu ha ke me gü cü ne sa hip ti. Ye men’de çok 

er ken dö nem ler den iti ba ren mev cut olan 

ma hallî ta rih ya zım ge le ne ği ni sür dü rüp 

en önem li eser le ri ni bu alan da ver miş tir. 

Ça lış ma la rın da ya zı lı kay nak la rın ya nı sı ra 

şi fahî bil gi le re de yer ver di ği ve böl ge de 

ce re yan eden olay la rın bir kıs mı nı biz zat 

mü şa he de et ti ğin den eser le ri Ara bis-

tan’ın ya kın ta ri hi için önem li kay nak la rın 

ba şın da ge lir. Ki tap la rı na ser piş tir di ği şi ir-

le ri, bu ara da yaz dı ğı ka si de ler onun edebî 

zev ki ni ve bil gi si ni or ta ya koy du ğu gi bi 

iyi bir şa ir ol du ğu nu da gös te rir. Âkiş’in 

ki tap la rı üze rin de ça lış ma ya pan İsmâil 

el-Be şe rî, onun ya şa dı ğı böl ge de hâkim 

olan Zeydîlik’ten et ki len me si ne rağ men 

Şâ fiî mez he bi ne men sup ol du ğu nu söy ler 

(¥a dâßi šu’z-zehr, neş re de nin gi ri şi, s. 40). 
Hâ lid b. Ab dul lah el-Ku reyrî, Men he cü 

£Âkiş eŠ-™a me dî (1221-1290) fi’t-ted-

vî ni’t-târîÅî adıy la yük sek li sans te zi ha-

zır la mış tır (1428/2007, Câmi atü’l-İmâm 
Mu ham med b. Suûd el-İs lâmiy ye).

Eser le ri. 1. £Uš†dü’d-dü rer fî terâci-

mi a£yâni’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer. XI II. (XIX.) 

yüz yıl da Ara bis tan’da ve özel lik le Mih lâ füs-

sü ley mâ nî’de ya şa yan 265 âlim le böl ge nin 

ile ri ge len le ri nin bi yog ra fi lerinin top lan-

dı ğı eser mü el li fin en ha cim li çalış ma sı-

dır. Âkiş, 1262’de (1845) baş la yıp 1287’de 

(1870) ta mam la dı ğı ese rin de dö ne min 

Mü el lif le ri, I, 26; M. Ga bo ri eau, “A Ni ne te enth-
Cen tury In di an ‘Wah ha bi’ Tract Aga inst the Cult 
of Mus lim Sa ints: Al-Balâgh al-Mubîn”, Mus lim 
Shri nes in In dia: The ir Cha rac ter, His tory and 
Sig ni fi can ce (ed. Chris ti an W. Troll), Del hi 1992, 
s. 198-239; Tür kisc hes Bi og rap hisc hes Arc hiv: 
Tur kish Bi og rap hi cal Arc hi ve (ed. J. Sa uer), 
Münc hen 1999, XI II, 52-59; Ali Çe lik, Ah med er-
Rûmî el-Ak hisârî ve Bid’at Risâle si, Es ki şe hir 
2000; Yah ya Mic hot, “Kâtip Çe le bi Dö ne mi: Ah-
med el-Ru mi el-Ak hisârî’nin Mecâli sü’l-Eb rar’ın-
da Os man lı Top lu mu Üze ri ne Ba zı Dü şün ce ler”, 
Ve fa tı nın 350. Yı lın da Kâtip Çe le bi (ed. Sa id Öz-
türk), İs tan bul 2007, s. 65-76; a.mlf., L’opi um et 
le café, Pa ris-Bei rut 2008, s. 51-61; Mus tap ha 

She ikh, Qåd¢zåde li Re vi va lism Re con si de red in 
Light of Ah mad al-R†m¢ al-Aq hisår¢’s Macålis 
al-ab rår (dok to ra te zi, 2011), St. Cross Col le ge; 
Mus ta fa Boz, In no va ti on (bid‘a) and Pu ri ta nism 
in Ot to man Tur key (16 th-17 thc.): Trans la ti on 
and Analy sis of the 18 th Chap ter of the Macålis 
al-abrår of Ah mad R†m¢ al-Aq hisår¢ (yük sek li-
sans te zi, 2011), Hart ford Se mi nary; Tah sin Ya zı cı, 

“Ah med-i Rûmî”, DİA, II, 131-132.

ÿYah ya Mıc hot

– —ÂKÝÞ, Hasan b. Ahmed
אכ ) ( ا  أ 
Ebû Muhammed el-Hasen

b. Ahmed b. Abdillâh b. Abdilazîz
b. Hasen ed-Damedî et-Tihâmî

(ö. 1290/1874)

Yemenli âlim.˜ ™

1219’da (1804), Da med’de mü der ris ve 

ka dı olan ba ba sı nın 1218’de (1803) yer leş-

ti ği Mih lâ füs sü ley mâ nî’nin mer ke zi Ebû a-

rîş’te doğ du. As len Câzân’ın 55 km. ku zey-

do ğu sun da bu lu nan Da med na hi ye sin de ki 

bir ulemâ ai le si ne men sup tur. Üç ya şın da 

iken ba ba sı nın ölü mü üze ri ne am ca sı Ha-

san b. Ab dul lah ve Şerîf Hü se yin b. Beşîr 

b. Mübârek ta ra fın dan ye tiş ti ril di. Meş-

hur ol du ğu Âkiş la ka bı nın ne re den gel di ği 

bi lin me mek te dir. Eği ti mi ne Ebû a rîş Ca-

mii’nde ki ders hal ka la rın da baş la dı. Ah-

med b. Ab dul lah en-Nu‘mân ile ba ba sı nın 

ya kın dos tu Ha san b. Hâ lid el-Hâ zi mî baş-

ta ol mak üze re çe şit li ho ca lar dan Kur’an 

ve te mel dinî bil gi ler ya nın da tef sir, ha-

dis, fı kıh, ferâiz, na hiv, meânî ve man tık 

ders le ri al dı. On ye di ya şın dan iti ba ren 

ilmî se ya hat le re çık tı. Bey tül fak¢h, Mek ke, 

San‘a, Zebîd ve Sabyâ gi bi mer kez le ri zi-

ya ret ede rek önem li âlim ler den ders oku-

du. İs lâm dün ya sı nın çe şit li böl ge le rin den 

Hi caz’a ge len âlim ler le fi kir alış ve ri şin de 

bu lun du. Ken di si, bu se ya hat le ri es na-

sın da ders oku yup icâzet al dı ğı ho ca la rı nı 

kay det mek le bir lik te bun lar dan ne za man 

ve ne re de fay da lan dı ğı hak kın da bil gi ver-

mez. Bu nun tek is tis na sı, 1243’te (1828) 
hac için git ti ği Mek ke’de ha dis ders le ri 
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maz mun lar, ta sav vufî te ma gi bi özel lik-

le riy le öne çık mış bir şi ir tar zı olan sebk-i 

Hindî akı mı nın tem sil ci le rin den Nâbî 

ve Nedîm-i Ka dîm’in et ki si ni gör mek 

müm kün dür. Ah med Hâtem ay rı ca halk 

inanç la rı, halk âdet le ri, ge le nek ve gö re-

nek le riy le il gi li un sur la rı ata söz le ri ve de-

yim ler le harman la ya rak şi ir le rin de kul lan-

mıştır. Ba zı şi ir le rin de dö ne min top lum sal 

olumsuz lukla rı nı eleş tir miş, bu amaç la 

irsâl-i me sel sana tı na çok ça baş vur muş, 

ken di si de öz lü söz ler söy le miş tir. Di va nın-

da ta rih kı ta la rı, ga zel ka si de le ri ve mu-

am malar da var dır. Şi ir le rin de dinî ve ta-

sav vufî maz mun la ra faz la ca yer ver miş tir. 

Ahmed Hâtem dil, ede bi yat, dinî ilim ler ve 

ma te ma tik alanla rın da da eser ler ka le me 

al mış tır. İb nü’l-Hâ im’in ma te ma ti ğe da ir 

el-Lü ma£ına şerh yaz ma sı ken di si nin çok 

yön lü bir âlim ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Ay rı ca güç lü bir mûsi ki kül tü rü ne sa hip tir. 

Di va nın da mûsi ki usul ve ma kam la rın dan 

bah se den bir ka si de si, mûsi ki te rim le riy le 

il gi li bir ga ze li, ba ğım sız be yit ve kı ta la rı, 

üç de şar kı sı var dır.

Eser le ri. 1. Di van. Ah med Hâtem’in 

Türk çe, Arap ça ve Fars ça şi ir le ri bir di van-

da top lan mış tır (İs tan bul 1284). Türk çe 

di va nın da on al tı ka si de, kırk dört ta rih, 

127 ga zel, bir müs te zad, üç şar kı, iki mu-

ham mes, ye di kı ta, bir lu gaz, alt mış ye di 

mu am ma ve yir mi iki müf red bu lun mak-

ta dır. Di van da ay rı ca yak la şık 300 be yit ten 

olu şan dinî ve ahlâkî te ma lar da Arap ça şi ir 

par ça la rı mev cut tur. Fars ça be yit sa yı sı 

ise 355’tir. Di va nın Türk çe şi ir ler bö lü mü 

üze ri ne Meh met Ce lal Va rı şoğ lu yük sek li-

sans ça lış ma sı yap mış tır (bk. bibl.), Fars ça 

bö lü mü de Al man ya’da Sa ba he ta Ga ̧ a-

nin ta ra fın dan ya yım lan mış tır (The Per si-
an Di van by Ah mad Khatem Aqo va li za de, 
Frank furt 2011). 2. Şer¼u’l-Lü ma£ (Süley-
ma ni ye Ktp., Gi re sun, nr. 166). İb nü’l-Hâ-

im’in el-Lü ma£ fi’l-¼isâb ad lı ese ri nin 

şer hi olup Ako va lızâde bu şer hi el-Lü ma£ı 

oku tur ken öğ ren ci le ri nin is te ği üze ri ne ka-

le me al mış tır. 3. Şer¼-i Tu¼fe-i Şâ hi dî 

(Sü ley ma ni ye Ktp., Bağdat lı Veh bi Efen di, 
nr. 1918; Lâle li, nr. 3562). İbrâhim Şâhidî’-

nin Fars ça-Türk çe man zum lu ga tı nın şer-

hi dir. Eser de ke li me ler ve ka lıp ha lin de ki 

ifa de ler açık lanmak ta, dil ko nu la rı na dair 

bil gi ve ril mek te dir. 4. Şerh-i Tuh fe-i Veh-

bî (Köp rü lü Ktp., M. Âsım Bey, nr. 684). 
Sün bülzâde Vehbî’nin Fars ça-Türk çe man-

zum söz lü ğü nün şerhidir. 5. Æa½îdetü’l-

ƒâdim Benî Âdem (DTCF Ktp., Mus ta fa 
Çon, nr. 97-01, 97-02). 6. Şer¼u’l-Bed-

ri’r-Reşîd fî el fâ ¾i’l-küfr. Mu ham med b. 

İsmâil b. Mah mûd er-Reşîd’e ait risâle nin 

aÅbâri a£yâni’l-MiÅ lâ fi’s-Sü leymânî (nşr. İsmâil 
b. Mu ham med el-Bişrî), Ri yad 1424/2003, neş re-
de nin gi ri şi, s. 9-16; Ey men Fuâd Sey yid, Me½âdi-
ru târîÅi’l-Ye men fi’l-£a½ri’l-İs lâmî, Ka hi re 1974, 
s. 302-303; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), II, 183; 
Ab dul lah Mu ham med el-Ha beşî, Me½âdi rü’l-fik-
ri’l-İs lâmî fi’l-Ye men, Bey rut 1408/1988, s. 511; 
İsmâil b. Ali el-Ek va‘, Hic rü’l-£ilm ve me£âšılüh 
fi’l-Ye men, Bey rut 1416/1995, III, 1233-1234; 
Mu ham med Zebâre, Ney lü’l-va¹ar min terâcimi 
ricâli’l-Ye men fi’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer (nşr. Âdil 
Ah med Ab dül mevcûd – Ali M. Mu av vaz), Bey rut 
1419/1998, I, 48, 105, 109, 171, 245, 257, 310-
311, 344, 450-456, 466, 532; II, 418; İbrâhim 

el-Ha kemî, “el-¥asan b. A¼med £Âkiş (1219-
1290), http://www.alhkm.com/vb/showthread . 
php?t=752 (22.12.2014); Hâ lid b. Ab dul lah el-Kü-

reyrî, “£Âkiş eŠ-™a me dî ve cühûdühû fi’t-tedvî-
ni’t-târîÅî”, http://www.al-amir.in fo/inf/artic les.
php?ac ti on=show&id=603 (22.12.2014).

ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —AKOVALIZÂDE AHMED HÂTEM
(ö. 1168/1755)

Þair ve mutasavvýf.˜ ™

Do ğum ye ri bu gün San cak böl ge si sı-

nır la rı için de yer alan Ye ni pa zar (No vi Pa-

zar) şeh ri ne bağ lı Ako va’dır. Ba ba sı Os-

man lı Dev le ti’nde çe şit li gö rev ler yap mış, 

1171’de (1757) Rus ya’ya se fir ola rak ta yin 

edil miş ve bir sefâretnâme ka le me al mış 

olan şa ir Ako va lı Şehdî Os man Efen di’dir. 

Ah med Hâtem, ilk öğ re ni mi ni ta mam la-

dık tan son ra 1115’te (1703) İs tan bul’a git-

ti, Ye di ku le li Hâşimîzâde Ab dul lah Efen-

di’den sü lüs ve ne sih hat la rın dan icâzet 

al dı. Meh med Emin To kadî’nin Şeh za de 

Meh med Ca mii’nde ki ders le ri ne de vam 

et ti. Ar dın dan To kadî’nin delâle tiy le Mek-

ke’ ye gi de rek dö ne min Nak şi bendî-Mü-

ced di diy ye bü yük le rin den, Yek dest-i Mek-

kî di ye bi li nen Ah med Cüryânî’ye (ö. 1119/ 
1707) in ti sap et ti. Ho ca sın dan ir şad için 

icâzet al ma sı nın ar dın dan Ka hi re’ye geç-

ti, bu ra da on yıl ka dar fennî ilim ler tah sil 

etti. Da ha son ra bir sü re Ke şan ve Tur-

hal’ da me mur luk yap tı. Ha ya tı nın son dö-

ne min de Ye ni şehr-i Fe ner’e (Yu na nis tan-
Ye ni şe hir) gi dip ir şad la ve ders ver mek le 

meş gul ol du. 27 Rebîülâhir 1168 (10 Şu bat 

1755) ta ri hin de bu ra da ve fat et ti. Di van 

şa iri Ye ni şe hir li (Mo ra) Meh med Emîn 

Belîğ onun öğ ren ci le rin den dir.

Ako va lızâde Türk çe, Arap ça ve Fars-

ça şi ir ler yaz mış, fark lı alan lar da eser ler 

ver miş, ay nı za man da dö ne min ta sav vuf 

ha ya tın da et ki li ol muş tur. Onun şi ir le rin-

de dö ne min di ğer şa ir le rin de de gö rül-

dü ğü gi bi XVII. yüz yıl Türk şi iri ne hâkim 

olan, an lam ve ha yal de rin li ği, içe dö nük 

ıs tı rap his si, abar tı, te zat, ye ni ke li me ve 

men he cühû fi’t-tefsîr fî Fet ¼i’l-mennân 

bi-tefsîri’l-Æurßân adıy la, Fâ ti ha sû re sin-

den Mâide sûre si nin so nu na ka dar olan 

bö lü mün tah kik li neş ri ni de içi ne alan bir 

dok to ra te zi ha zır la mış (Câ mi atü’l-İmâm 
Mu ham med b. Suûd el-İs lâ miy ye, Ri yad 
1422/2001), bu ça lış ma da ha son ra ba sıl-

mış tır (Ri yad 1430/2009). Tef si rin En‘âm 

sû re sin den Ra‘d sûre si nin so nu na ka dar 

Ab dü lazîz b. Mu ham med es-Su hey bâ nî 

(ay nı üni ver si te, Ri yad 1423/2002), İb râ-

him sûre sin den Nûr sûre si nin so nu na ka-

dar Mu ham med b. Merşûd (ay nı üni ver-
si te, Ri yad 1424/2003), Zuh ruf sûre sin den 

Kur’an’ın so nu na ka dar Vefâ bint Ab dul lah 

b. Ab dü la zîz (ay nı üni ver si te, Ri yad 1425/ 
2004) ta ra fın dan dok to ra ça lış ma sı ya pıl-

mış tır. 6. Mü nâ ¾a ra tü A¼ med b. İdrîs 

me£a fušahâßi £Asîr (nşr. Ab dul lah Ebû 
Dâhiş, Cid de 1407/1987). 7. Mec mû£u’ş-

şi£r. Mü el li fin ken di dü zen le di ği di va nı dır. 

Ha san en-Nu amî (Na‘mî) bu nun üze ri ne 

el-¥asan b. A¼med £Âkiş eŠ-™a me-

dî: ¥ayâtü hû şi£ruhû ve ta¼ š¢ šu dî vâ-

nih adıy la yük sek li sans ça lış ma sı yap mış 

(Câmi atü’l-İmâm Mu hammed b. Suûd el-
İs lâmiy ye, Ri yad 1417) ve bu ça lış ma ya-

yım lan mış tır (baskı ye ri yok, 2002). 8. Vü-

cû bü šırâßeti’l-Fâti¼a £ale’l-meßmûm 

(nşr. Ali b. Mu ham med Ebû Zeyd el-Hâ-
zi mî, Ri yad 1409/1988). 9. Keş fü’s-sitâre 

£an vü cû hi’l-ašvâli’l-muÅ tâ re fî na¾mi 

me£â ni’l-is ti£âre (nşr. Ali b. Mu ham med 
Ebû Zeyd el-Hâzimî, Ri yad 1419/1998).

Âkiş ed-Da medî, ho ca sı Şevkânî’nin 

en önem li fı kıh ça lış ma sı ka bul edi len 

es-Sey lü’l-cerrârü’l-mü te def fiš £alâ 

¼a dâßi ši’l-Ezhâr ad lı ese ri ni Nüz he tü’l-

eb ½âr mi ne’s-Sey li’l-cerrâr adıy la ih ti sar 

et miş, di ğer bir ho ca sı olan Bey tül fakîh 

ka dı sı Ab dur rah man b. Ah med el-Beh-

kelî’ nin 1215-1225 (1800-1810) yıl la rı nı içi-

ne alan Nef¼u’l-£ûd ad lı ese ri ne de 1226-

1233/1811-1818 yıl la rı nı ih ti va eden Nef-

¼u’l-£ûd fî eyyâmi’ş-Şerîf ¥amûd adıy la 

bir ze yil yaz mış tır (nşr. Mu ham med b. 
Ah med el-Ukaylî, Ri yad 1402/1982; Fuâd 
Ab dül vehhâb eş-Şâmî, San‘a 1425/2004, 
Tâ rî Åu’l-MiÅ lâ fi’s-Sü leymânî için de). Ay-

rı ca İbn Hişâm en-Nahvî’nin el-Æa vâßi-

dü’½-½u³râ’sı nı İn sikâbü’s-se¼âb £alâ 

ri yâ Ši’l-a¼bâb Na¾mü šavâ£idi’l-i£râb 

is miy le şer het miş tir (nşr. Mu ham med b. 
Muh sin İbrâhim Dîbâcî, £Âle mü’l-kü tüb, 
XVI/2 [Ri yad 1995], s. 136-144).
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