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EBYEYRÎ

kü tüp ha ne ler de yaz ma ha lin de bu lu nan 

eser le ri ku ru lan va kıf ta ra fın dan ya yı ma 

ha zır lan mak ta dır. 1. Merâya’n-na¾ar fî 

vü cû hi Åabâya’l-MuÅta½ar (Mirßâtü’n-
na ¾ar fî şer¼i’l-MuÅta½ar). Halîl b. İs hak el-

Cün dî’ nin el-MuÅta½ar’ının şer hi dir (yaz-
ma nüs ha sı için bk. el-Fih ri sü’ş-şâmil, IX, 
432). 2. Şer¼u te re ke ti MuÅta½ari ƒa lîl 

(nşr. Mu ham med b. Mu ham me den, el-
Ma‘he dü’l-âlî li’d-dirâsât ve’l-buhûsi’l-İs-
lâ miy ye’de tez ola rak ha zır lan mış tır, 1992-
93). 3. Fetâvâ fıšhiyye (Nu ak şot, el-Ma‘-
he dü’l-Mûrîtânî li’l-bah si’l-ilmî Ktp., nr. 
472, 2158, 2748, 2908, 3604). 4. el-Ec vi-

be tü’l-mübâre ke (Nu ak şot, el-Ma‘he-
dü’l-Mû rî tâ nî li’l-bah si’l-ilmî Ktp., nr. 48). 
5. Bu³ ye tü’l-¼âßi² fî ¼ük mi’t-te met tü£ 

bi’l-¼âßi² (el-Ma‘he dü’l-Mûrîtânî li’l-bah-
si’l-il mî Ktp., nr. 656, 1849). 6. Našale fî 

ta£lî mi’l-ec ne biy ye (el-Ma‘he dü’l-Mû-
rî tâ nî li’l-bah si’l-ilmî Ktp., nr. 1976). 7. 

el-Mî zâ nü’l-šavîm ve’½-½ırâ¹u’l-müs-

ta š¢m. İcîcbe ka bi lesine gön de ri len his be 

ile alâka lı uzun bir risâle olup ka bi le nin 

emir bi’l-ma‘rûf ve ne hiy ani’l-mün ker 

ko nu sun da ku rum sal bir ya pı oluş tur ma 

ta lep le ri ve si le siy le ya zıl mış tır (el-Ma‘he-
dü’l-Mû rî tâ nî li’l-bah si’l-ilmî Ktp., nr. 
1842, 2343; ay rı ca bk. el-Fih ri sü’ş-şâmil, 
X, 783-784). 8. el-Æa½d ve’t-tesdîd fî 

¼ük mi nâzi le ti’t-tecvîd (nşr. İsmâil b. 
Muh târ, el-Ma‘he dü’l-âlî li’d-dirâsât ve’l-
bu hû si’l-İslâmiy ye’de bi tir me te zi, 1986-
87). 9. el-Æav lü’l-mušni£ fî mesßele ti’l-

müs mi£ (yaz ma nüs ha sı için bk. a.g.e., 
VI II, 387). 10. e¹-ªay ve’n-neşr fi’r-red 

£ale’l-mesâßili’l-£aşr (yaz ma nüs ha sı için 
bk. a.g.e., VI, 179-180). Ese rin Os man b. 

Fû dî’ nin Mâlikî fık hıy la il gi li el-Mesâßilü’l-

£aşr ad lı ki ta bı nın (a.g.e., IX, 537) şer hi 

ol du ğu be lir ti li yor sa da (a.g.e., VI, 179) 
mü el lif adı na ku ru lan vak fın in ter net si-

te sin de neş re ha zır lan dı ğı be lir ti len ese rin 

muh te va sıy la il gi li ola rak ve ri len bil gi den, 

ta le be si Şerîf Ah med b. Muhtâr et-Ten vâ-

cî vî’ nin sor du ğu so ru la ra ve ri len, ta sav vuf-

la kelâm ve fı kıh ara sın da uy gun luk ara-

ma ça ba sı nı or ta ya ko yan ce vap la rı ih ti va 

et ti ği an la şıl mak ta dır. 11. Tu¼fe tü’l-e¹-

fâl li’l-mu£te nî ne bi-Lâ miy ye ti’l-ef£âl 

(Tu¼ fe tü’l-e¹ fâl bi-¼al li £aš di Lâ miy ye ti’l-
ef £âl). İbn Mâ lik et-Tâî’ nin ese ri üze ri ne 

or ta ha cim de bir şerh olup Ebû Ab dul lah 

el-Had ra mî’ ye ait şerh esas alı na rak mü el-

li fin oğ lu İb nü’n-Nâ zım’ın şer hi ne ilâve ler-

de bu lun mak su re tiy le te lif edilmiş tir. 12. 

Şer ¼u’l-A¼ Ša rî (Nu ak şot, el-Ma‘he dü’l-
Mû rî tâ nî li’l-bah si’l-ilmî Ktp., nr. 193). 13. 

en-Nef¼atü’l-šayyûmiy ye bi-taš rî ri’l-

Âcur rû miy ye (en-Nef ¼atü’l-šay yû miy ye 

Rabbânî et-Ten dü ğî, Şerîf Ah med b. 

Muhtâr et-Tenvâcîvî, Sey yid Mu ham med 

b. Habt el-Kalâvî, Mu ham med Emübârek 

el-Lemtûnî, Ah med b. Sü ley man ed-

Deymânî ve Mu ham med b. Han bel el-Ha-

senî anı la bi lir. Eb yeyrî, 1834’ te ki tap te mi-

ni için çık tı ğı yol cu luk sı ra sın da Me ra keş’e 

uğ ra yın ca, Sul tan Mev lây Ab dur rah man 

ta ra fın dan say gıy la kar şı lan dı ve ken di si ne 

200 cilt ten olu şan bir kü tüp ha ne he di ye 

edil di. Ay rı ca ge rek sa tın ala rak ge rek se 

öğ ren ci le ri ne is tin sah et ti re rek kü tüp ha-

ne si ni zen gin leş tir di. Halk ara sın da bü yük 

say gı gö ren Eb yey rî, Şin k¢t böl ge sin de in-

san la rın dinî ve iç ti maî me se le le ri nin çö-

zü mü için ken di si ne baş vur du ğu bir mer ci 

ha li ne gel di. Onun her gün bir çok mi sa-

fi rin ağır lan dı ğı zâ vi ye ve med re se si nin 

bu lun du ğu yer le şim mer ke zi suç lu la rın 

da hi sı ğın dık la rı bir ha rem gi bi te lak ki 

edil me ye baş lan dı. Di nî ve si ya sî te si ri 

sa de ce ken di çev re si ne de ğil Fu ta Ca lon, 

Fu ta To ro ve Tin bük tü’ye ka dar bir çok böl-

ge ye ya yıl dı. Ül ke için de Et râr ze, Lebrâkne 

ve Âd râr gi bi böl ge le rin emîr le ri ve ka bi le 

li der le riy le iyi iliş ki ler kur du ğu gi bi ül ke 

dı şın da da Se ne gal’de Sa int Lo uis’de ki 

Fran sız sö mür ge yö ne ti ci le ri, Me ra keş 

sul tan la rı ve Ba tı Af ri ka’da ki ci had li der-

le ri gi bi çev re ler le de iliş ki için de ol du. Ay nı 

za man da sö mür ge güç le ri ne kar şı mü ca-

de le ve ren Eb yeyrî 1856’da Mü’te me rü 

Ten dû ce adıy la bir kon gre dü zen le di, adı 

ge çen böl ge le rin yö ne ti ci le ri ni top la ya rak 

ara la rın da ki so run la rı çö züp Fran sız lar’a 

kar şı güç bir li ği yap ma la rı na ça lış tı, hal kı 

ci ha da da vet et ti ve biz zat silâhlı ça tış ma-

la ra ka tıl dı. Eb yeyrî’nin bu mü na se bet le 

yaz dı ğı, ta rihî, si yasî ve iç ti maî ba kım-

dan önem ta şı yan mek tup la rın bir ço ğu 

oğ lu nun to ru nu Hârûn b. Sîdî Bâb’ın özel 

ki tap lı ğın da bu lun mak ta dır. Eb yeyrî 29 

Zil hic ce 1284’te (22 Ni san 1868) ve fat 

et ti ve Bûti limît ya kı nın da ki Tendûce’de 

def ne dil di (hak kın da ya zı lan bir mer si ye 
için bk. Şink¢tî, s. 75-76; Ab bas b. İbrâhim, 
X, 160-161). Eb yeyrî’nin so yu ha len Mo ri-

tan ya’ da din, ilim, kül tür ve si ya set ala-

nın da et ki li olup Bûti limît’te ki zâvi ye ve 

med re se de fa ali yet le ri ni sür dür mek te dir. 

Mo ri tan ya’da İslâm di ni ve kül tü rüy le il gi li 

araş tır ma lar ya pa rak bun la rı neş ret mek, 

ay rı ca Eb yeyrî ai le si ne men sup âlim le rin 

eser le ri ni ya yım la mak ama cıy la 2002 yı lın-

da Bû ti limît’ te Mü es se se tü’ş-Şeyh Sî di yâ 

li’s-Sekåfe ve’l-İslâm (Fon da ti on Che ikh Si-

di ya po ur l’Is lam et la cul tu re; http://fond che-

ikh si di ya.org) adıy la bir va kıf ku rul muş tur.

Eser le ri. Eb yeyrî’nin ço ğu kü çük ha cim-

li risâle ler den olu şan ve böl ge de ki çe şit li 
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Sîdî b. el-Muhtâr b. el-Heybe
b. Ahmed el-Ýntiþâî el-Ebyeyrî

(ö. 1284/1868)

Moritanyalý Mâlikî fakihi,
mutasavvýf.˜ ™

1190 (1776) yı lın da Nu ak şot’a (Nüvâk-
şût) 150 km. uzak lık ta Et râr ze (Trâr ze) 

vilâye ti ne bağ lı, son ra dan bir şe hir ha lin de 

ge li şe cek olan Bûti limît (Be ti limît) mev kiin-

de doğ du. As len Murâbıt ka bi le le rin den 

Ten duğ’a bağ la nan Evlâdü Eb yeyr (Batı 
kay nak la rın da Ab yayr, Ibir) ka bi le si nin İn-

ti şayt (N’tis ha it) ko lu na men sup tur. Ken-

di si “Sî di yâ / Sîdî el-Kebîr”, ta nın mış bir 

ıs la hat çı âlim olan to ru nu Sîdî b. Sîdî Mu-

ham med de “Sîdiyâ es-Sag¢r” (Sîdî Bâb / 

Ba ba) la ka bıy la anı lır. Eb yeyrî da yı sı Sey yid 

b. El fağ Ubeyd b. Fâl’den Kur’an oku ma yı, 

Tâ lib Emîn b. Tâlib el-Muhtâr’dan tec vid 

öğ ren di. Ar dın dan tah sil için yol cu luk lara 

çık tı. Îdû Ali ka bi le si mu hi tin de Hur me 

b. Ab dül ce lîl el-Alevî’nin med re se sin de 

on üç yıl Arap di li ve ede bi ya tı ile aka id 

oku duktan son ra Îdîçeb be ka bi le sin de fı-

kıh eği ti mi ve ren es-Safrâ ve’l-Kehlâ adlı 

med re se ye git ti; bu ra da dört yıl ka dar 

Ha bî bul lah b. Kådî ve oğ lu Mu ham med 

Mah mûd’ dan fı kıh tah sil et ti. Halîl b. İs-

hak’ın el-MuÅta½ar’ını ve şerh le ri ni öğ-

ren di. Tîştît ve Velâte’ye yap tı ğı se ya hat te 

bul du ğu nâdir eser le ri is tin sah et ti, ay rı ca 

te lif ve araş tır ma lar da bu lun du. Ar dın dan 

mâ ne vî eği tim için uzun bir yol cu lu ğa çı-

ka rak bu gün Ma li’de Tin bük tü’nün ku ze-

yin de yer alan Ezevâd’da (Aza wad) Kådirî 

şey hi Sîdî Muhtâr b. Ah med el-Küntî’ye 

in ti sap et ti (1810). Beş ay son ra şey hi nin 

ve fa tı na rağ men on al tı yı lı nı şey hin ha li fe-

le ri olan oğ lu Sey yid Mu ham med ve onun 

oğ lu Muhtâr es-Sag¢r ile bu zâvi ye de ge-

çir di. Yük sek se vi ye de dinî ilim le ri tah sil 

edip ta sav vuf eği ti mi al dı ğı bu dö nem den 

son ra bir Kådirî ha li fe si ola rak mem le ke-

ti ne dön dü (1827). Ta le be le riy le bir lik te, 

çev re de ki odun su bir bit ki ye (ti limît) nis-

bet le Bûti limît adı nı ver dik le ri yer de bir 

ku yu aç tı ra rak ya kı nı na evi ni yap tır dı. Bu 

ku yu nun çev re si za man la bir yer le şim 

mer ke zi ve önem li bir şe hir ha li ni al dı.

Zâhirî ve bâtınî ilim ler oku tan Eb yeyrî, 

Kådi riy ye ta ri ka tı nın böl ge de ya yıl ma sın-

da ve Şâze liy ye’nin et ki si nin kı rıl ma sın-

da önem li rol oy na dı. Ye tiş tir di ği bir çok 

ta le be ara sın da oğ lu Sîdî Mu ham med 

el-Eb yeyrî, Ab dül kå dir b. Tu vey rül cen-

ne el-Hâcî, Mu ham med b. Mahmûd b. 
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ECEVÝT, Mustafa Bülent

ol du. 1961’de İs met İnö nü hü kü me tin de 

Ça lış ma ba kan lı ğı na ge ti ril di. 1965 se çim-

le rin den son ra Zon gul dak’tan mil let ve ki li 

se çil di. Cum hu ri yet Halk Par ti si için de “or-

ta nın so lu” po li ti ka la rı nın ön cü lü ğü nü yap-

tı ve Or ta nın So lu ad lı ki ta bı nı bu sı ra da 

yaz dı. Par ti içi mü ca de le ne ti ce sin de 18 

Ekim 1966’da Cum hu ri yet Halk Par ti si ge-

nel sek re ter li ği ne ge ti ril di. Hi ta bet gü cü, 

gi ri şim ci li ği ve de mok ra tik tav rı ile dik kat 

çek ti. Ar dın dan İs met İnö nü ile an laş maz-

lı ğa düş tü. İnö nü’nün 8 Ma yıs 1972’de ge-

nel baş kan lık tan is ti fa et me si üze ri ne 14 

Ma yıs’ta ge nel baş kan se çil di. 14 Ekim 

1973 se çim le rin de Ece vit’in par ti si en faz-

la oyu al dıy sa da ço ğun lu ğu sağ la ya ma dı. 

26 Ocak 1974’te Millî Selâmet Par ti si ile 

yap tı ğı koa lis yon da ilk de fa baş ba kan ol-

du. Ay nı yıl Kıb rıs ha rekâtı na ka rar ve ril di 

ve Kıb rıs’a as kerî mü da ha le ya pıl dı.

İlk baş ba kan lı ğı on ay sür müş tü. Da ha 

son ra I. Mil li yet çi Cep he hü kü me ti ku rul-

du (AP-MSP-MHP-CGP). Mu ha le fet par-

ti si nin baş ka nı ola rak 29 Ma yıs 1977’de 

bir sui kast tan kur tul du. 5 Ha zi ran’da ya-

pı lan ge nel se çim ler de Cum hu ri yet Halk 

Par ti si % 41 oy al dı. Nisbî se çim sis te-

mi ne gö re yi ne ço ğun lu ğu sağ la ya ma-

dı ğın dan bir azın lık hü kü me ti kur duy sa 

da gü ven oyu ala ma dı. Ar dın dan Ada let 

Par ti si’nden ay rı lan on bir mil let ve ki-

linin des te ğiy le hü kü me ti kur du (5 Ocak 
1978). Bo zulan eko no mik du rum, sağ-sol 

ça tış ma sı, cina yet ler ül ke yi güç du ru ma 

sok tu. 14 Ekim 1979 ara se çim le rin de 

ba şa rı sız lı ğa uğ ra dı ve gö rev den ay rıl dı. 

12 Ey lül 1980 ih tilâlin de silâhlı kuv vet ler 

ül ke nin yö neti mi ne el ko yun ca di ğer par ti 

baş kan la rı gi bi Ece vit’e de on yıl si ya se te 

gir me yasağı kon du, Ece vit Cum hu ri yet 

Halk Partisi ge nel baş kan lı ğın dan is ti fa 

et ti. 1985 yılın da eşi Rah şan Ece vit, De-

mok ra tik Sol Parti’yi kur du. 1987’de es ki 

si ya set çi le rin ya sağının kal dı rıl ma sı üze-

ri ne Ece vit De mok ra tik Sol Par ti’nin ba-

şı na geç ti (1989). 20 Ekim 1991 se çim le-

rinde De mok ra tik Sol Par ti’den Zon gul dak 

109, 113; Bru ce S. Hall, A His tory of Ra ce in Mus-
lim West Af ri ca: 1600-1960, Cam brid ge 2011, 
s. 62; Ah med Vüld Mu ham med Yahyâ, ƒazâßinü 
Nü vâ kî şût: Fih rist-i NüsÅahâ-yi ƒa¹¹î-yi Müßes-
se se-i Ta¼š¢šåt-i £İlmî-yi Morîtânî, Kum 1389 
hş./2011, s. 20, 28, 40, 43, 94, 95, 102, 112, 
124, 142, 149, 193; a.mlf., “Eb yeyrî, eş-ŞeyÅ Sî dî 
b. el-MuÅtâr b. el-Hey be”, Mv.AU, I, 242-245; 
L. Mas sig non, “Une bib li othèque sa ha ri en ne: la 
bib li othèque du Che ikh Si dia”, RMM, VI II (1909), 
s. 409-418.
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– —ECEVÝT, Mustafa Bülent
(1925-2006)

Türk siyaset
ve devlet adamý, baþbakan, þair,

gazeteci ve yazar.˜ ™

28 Ma yıs 1925’te İs tan bul’da doğ du. 

Huzûr-ı hümâyun ho ca la rın dan Kürdîzâde 

Mus ta fa Şük rü Efen di’nin to ru nu dur. Ba-

ba sı, An ka ra Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te-

si Adlî Tıp pro fe sö rü ve 1943-1950 yıl la rı 

ara sın da Cum hu ri yet Halk Par ti si’nden 

Kas ta mo nu mil let ve ki li Fah ri Ece vit, an-

ne si Res sam Fat ma Naz lı Ece vit’tir. Or ta 

öğ re ni mi ni İs tan bul’da Ro bert Col le ge’da 

gör dü, 1944’te me zun ol du. Ay nı yıl Ba sın 

Ya yın Ge nel Mü dür lü ğü’nde çe vir men ola-

rak ça lış ma ya baş la dı. 1946’da okul ar ka-

da şı Rah şan Aral Ece vit ile ev len di. 1946-

1950 yıl la rı ara sın da Lon dra Bü yü kel çi li ği 

Ba sın Ata şe li ği’nde kâtip lik yap tı. 1950’de 

Cum hu ri yet Halk Par ti si’nin ya yın or ganı 

Ulus ga ze te si ne gir di. 1951-1952’de ye-

dek su bay ola rak as ker lik gö re vi ni ye rine 

ge tir di ve as ker lik dö nü şü tek rar ga zeteye 

de vam et ti. Ulus ga ze te si De mok rat Par-

ti ta ra fın dan ka pa tı lın ca Ye ni Ulus ve 

Halk çı ga ze te le rin de kö şe ya zı la rı ka le me 

al dı ve ya zı iş le ri mü dür lü ğü yap tı.

1955’te Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nin 

Ku zey Ca ro li na eya le ti nin Wins ton-Salem 

şeh rin de The Jo ur nal and Sen ti nel’de 

ko nuk ga ze te ci ola rak ça lış tı. 1957’de 

Rocke fel ler bur su ile tek rar Amerik a Bir-

le şik Dev let le ri’ne git ti. Har vard Üniver-

sitesi’nde se kiz ay sos yal psi ko loji ve Or-

ta do ğu ta ri hi üze ri ne araş tır malar yap tı. 

O sı ra da üniver si te nin rektö rü olan Henry 

A. Kissin ger ile ta nış tı. Ka tıldı ğı anti ko-

mü nizm se mi ner le rin de Olof Palme , Ber-

trand Rus sell gi bi isim ler le beraber ol du.

1953’te Cum hu ri yet Halk Par ti si’ne kay-

dol du ve genç lik kol la rın da ça lış tı. 27 Ekim 

1957 se çim le rin de Cum hu ri yet Halk Par ti-

si’nden An ka ra mil let ve ki li se çil di. 1959’da 

Cum hu ri yet Halk Par ti si Par ti Mec li si’ne 

gir di. 27 Ma yıs 1960 as kerî mü da ha le sin-

den son ra ki se çim ler de tek rar mil let ve ki li 

fî şer ¼i’l-Mu šad di me ti’l-Âcur rû miy-
ye  adıy la da bi li nen ese rin muh te va sı 
için bk. M. Muhtâr Vüld Ebbâh, TârîÅu’n-
na¼ vi’l-£Arabî, s. 483-488; yaz ma nüs ha sı 
için bk. Fih ri sü maÅ ¹û ¹â ti Ni£me ve Ve lâ te, 
s. 321). 14. Dî vâ nü şi£r. Ço ğu dinî muh-

te va lı ol mak üze re yak la şık 3000 be yit 

ih ti va eden eser, Ah med b. Ceddû ta ra-

fın dan Nu ak şot’ ta ki el-Med re se tü’l-ulyâ 

li’l-esâtîze’de araş tır ma ola rak neşre ha-

zır lan mış tır (1983; şi ir le rin den ba zı ör nek-
ler için bk. M. Muh târ Vüld Eb bâh, eş-Şi£r 
ve’ş-şu£arâß, s. 245-251). Eb yeyrî’ nin yi ne 

ço ğu yazma ha lin de ki baş ka eser le ri de 

var dır. C. C. Ste wart ve E. K. Ste wart, 

Is lam and So ci al Or der in Ma uri ta-

nia ad lı eser de Eb yey rî’ nin ge niş bir bi-

yografisi ni ver miş ler dir (bk. bibl.). Ya‘k†b 

Vüld Yûsuf, Nu ak şot’ ta el-Med re se tü’l-

ulyâ li’t-ta‘ lîm’de el-Mu¼ te vâ’s-siyâsî 

li-resâßili’ş-ŞeyÅ Sî di yâ adıy la bir ça lış-

ma ha zır la mış tır (1986).
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