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Meb¼a¦ £ani’l-šuva’n-nefsâniy ye, Risâle 
fî ma£ri fe ti’n-nef si’n-nâ¹ıša ve a¼vâlihâ ile 
Risâle fi’l-kelâm £ani’n-nef si’n-nâ¹ıša ad lı 
risâle le ri ih ti va eder, Ka hi re 1371/1952); 
Furfûriyûs, Îsâ³†cî (Ka hi re 1371/1952); 
Yahyâ b. Ah med el-Kâşî, Nü ket fî 

a¼vâli’ş-şeyÅ er-reßîs İbn Sînâ (Ka hi re 
1952); Kådî Ab dül cebbâr, el-Mu³nî (“et-
Ta£dîl ve’t-tecvîr” bö lü mü, VI/1-2, Ka hi re 
1963). Ehvânî ay rı ca Kådî Ab dül cebbâr’ın 

Ömer es-Sey yid Azmî ta ra fın dan ger çek-

leş ti ri len el-Mu¼î¹ bi’t-teklîf’inin neş ri ni 

(Ka hi re 1965) göz den ge çir miş tir.

Çe vi ri: Aris to, De Ani ma (Kitâbü’n-
Nefs, Ka hi re 1949, 1381/1962, göz den ge-
çi ren el-Eb Ka navâtî); Lo uis Gar det, La 

con na is san ce mysti que chez Ibn S¢nå 

et ses présup posés phi lo sop hi qu es 

(el-Mušad demâtü’l-fel se fiy ye li’t-ta½av-
vu fi’s-Sînevî, Ka hi re 1952); Will Du rant, 

Ple asu res of Phi lo sophy (Mebâhi cü’l-
fel se fe, Ka hi re 1955); Ge or ge Sar ton, A 

His tory of Sci en ce (TârîÅu’l-£ilm, I-VI, 
Ka hi re 1379/1957, bir grup araş tır ma-
cıy la bir lik te); Ber trand Rus sell, The 

Prin ciples of Mat he ma tics (U½ûlü’r-
riyâ²iyyât, I-II, Ka hi re 1958, Mu ham med 
Mürsî Ah med ile bir lik te); John De wey, 

The Ques t for Cer ta inty (el-Ba¼¦ £ani’l-
yaš¢n, Kahire 1960). Eh vânî baş ka la rı 

tara fın dan ya pı lan ba zı ter cü me le ri de 

kon trol et miş tir.

Ehvânî’nin ma ka le le rin den ba zı la rı da 

şun lar dır: “La théorie de la con na is san ce 

et la psycho lo gie d’Avi cen ne” (La Re vue 
du Ca ire, sy. 27, 1951 [Milléna ire d’Avi-
cen ne Numéro d’hom ma ge], s. 23-43); 
“Na¾ariy ye tü İbn Sînâ es-siyâsiy ye” (Me cel-
le tü Kül liy ye ti’l-âdâb, sy. 17, Ka hi re 1957, 
s. 17-28); “Mašålâtü’l-İslâmiyyîn li’l-Eş£arî” 

(Tİ, II [1960], s. 357-372; Ka hi re 1994); “Al-

Kin di” (A His tory of Mus lim Phi lo sophy 
with Shorts Ac co unts of ot her Dis cip li nes 
and the Mo dern Re na is san ce in Mus lim 
Lands, ed. M. M. Sha rif, Wi es ba den 1963, 
I, 421-433); “Ibn Rushd” (A His tory of Mus-
lim Phi lo sophy with Shorts Ac co unts of 
ot her Dis cip li nes and the Modern Re na is-
san ce in Mus lim Lands, ed. M. M. Sha rif, 
Wi es ba den 1963-1966, I, 540-563; T trc. 
İl han Kut lu er, “İbn Rüşd”, İslâm Dü şünce-
si Ta ri hi, ed. M. M. Şe rif, İs tan bul 1990, 
II, 163-186); “el-¥âsse tü’d-dîniy ye £in de’l-

øazzâlî” (Ebû ¥âmid el-øazzâlî fi’×-×ik-
re’l-mißeviy ye ti’t-tâsi£a li-mîlâdihî, Ka hi re 
1962, s. 241-257); “el-Vâv bey ne’n-nu¼ât 

ve’l-menâ¹ıša” (MMLA, XXV [1389/ 1969], 
s. 96-109).

gö rü len İslâm dü şün ce mi ra sı nı keş fet me 

ara yı şı nın Ehvânî’nin ça lış ma la rı nı yön len-

di ren baş lı ca un sur ol du ğu gö rül mek te dir. 

Bu çer çe ve de Ehvânî bil has sa Ya‘k†b b. 

İs hak el-Kindî, İbn Sînâ, Kådî Ab dül cebbâr 

ve İbn Rüşd’ün eser le ri nin mo dern yön-

tem ler le neş re dil me si ko nu sun da bü yük 

ça ba sar fet miş tir. Ehvânî, İslâm ve Ba tı 

fel se fe si ne da ir ça lış ma la rı ya nın da fel-

se fe ye gi riş ni te li ğin de ki eser le ri ve fark lı 

psi ko lo jik ol gu la ra da ir ça lış ma la rıy la da 

Mı sır’da ki fel sefî li te ra tür de önem li bir yer 

edin miş tir.

Eser le ri. Te lif: el-¥ar bü’l-İsbâniy ye 

(Ka hi re 1938), ƒulâ½atü £il mi’n-nefs (Ka-
hi re 1938, 1945), TârîÅu’l-man¹ıš ve’l-

man¹ıšu’l-¼adî¦ (Ka hi re 1942), et-Ter bi-

ye fi’l-İslâm ev et-ta£lîm fî reßyi’l-Æåbisî 

(Ka hi re 1364/1945, Kåbisî’nin er-Risâle-
tü’l-mu fa½½ala li-a¼vâli’l-mü te£al limîn’i ve 
İbn Sahnûn’un Âdâbü’l-mu£allimîn ad lı 
ese riy le bir lik te, 1955; et-Ter bi ye fi’l-İslâm, 
Ka hi re 1968), Me£âni’l-fel se fe (Ka hi re 
1366/1947), Fî £Âle mi’l-fel se fe (Ka hi re 
1948), el-¥ub ve’l-kerâhiyye (Ka hi re 
1949), Esrârü’n-nefs (Ka hi re 1951), el-

ƒavf (Ka hi re 1952), Mîzânü’l-¼aš (Ka hi-
re 1953), Fec rü’l-fel se fe ti’l-Yûnâniy ye 

šab le Sukrât (Ka hi re 1954), en-Nisyân 

(Ka hi re 1954), en-Nevm ve’l-eraš (Ka-
hire 1955), Eflâ¹ûn (Ka hire 1956), Isla-

mic Phi lo sophy (Ka hi re 1957), İbn Sînâ 

(Ka hi re 1958, 1985), Jûn Dûvey (Kahir e 
1959), el-Æav miy ye tü’l-£Ara biyye 

(Ka hi re 1960), el-Æıyemü’r-rû¼iy ye 

fi’l-İslâm (Ka hi re 1962), eş-Şüyû£iy ye 

el-yevm ve ³aden (Ka hi re 1962), el-

Fel sefetü’l-İslâmiy ye (Ka hi re 1962), el-

Kindî fey lesûfü’l-£Arab (Ka hi re 1964, 
1985), el-Medâri sü’l-fel se fiy ye (Ka hi re 
1965), el-Ma£š†l ve’l-lâ-ma£š†l (Ka hi re 
1970).

Ne şir: Kindî, Fi’l-Fel se fe ti’l-ûlâ (Ka hi-
re 1948); İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâß (ese rin 
man tı ğa da ir bö lüm le ri nin ne şir le ri: a) 
“el-MedÅal”, Ka hi re 1952, el-Eb Kanavâ-
tî [Ge or ges C. Ana wa ti] ve Mahmûd 
el-Hu dayrî ile bir lik te; b) “e½-Øaf½ata”, 
Kahi re 1377/1958; c) “el-Maš†lât”, Ka-
hire 1378/ 1959, el-Eb Ka navâtî, Mahmûd 
el-Hu dayrî ve Saîd Zâyid ile bir lik te); 
d) “el-Ce del”, Ka hi re 1385/1965); İbn 

Rüşd, Tel Åî½u Kitâbi’n-Nefs (Ka hire 
1950, İbn Bâcce’nin İt ti½âlü’l-£ašl bi’l-
insân, Kin dî’nin Risâle tü’l-£ašl, İs hak b. 
Huneyn’e nis bet edi len Kitâbü’n-Nefs 
ve İbn Rüşd’ün Mašåle hel yet te½ılü bi’l-
£ašli’l-heyûlânî ad lı eser le riy le bir lik te); 
İbn Sînâ, A¼vâlü’n-nefs (A¼vâlü’n-nefs, 
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Mýsýrlý felsefeci.˜ ™

12 Ekim 1908’de Ka hi re’nin Ha nefî ma-

hal le sin de dün ya ya gel di. 1925’te el-Med-

re se tü’l-Hidîviy ye es-sâne viy ye’den me-

zun ol du. Ay nı yıl ye ni açı lan Mı sır (Ka hi re) 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’ne gir di ve 

1929’da ye di ar ka da şıy la bir lik te fel se fe 

bö lü mü nün ilk me zun la rı ara sın da yer al-

dı. Ho ca kad ro su nun ço ğun lu ğu nu Emi le 

Bréhi er ve André La lan de gi bi Fran sız lar’ın 

oluş tur du ğu fel se fe bö lü mün de Tâhâ Hü-

se yin ve Mus ta fa Ab dürrâzık’tan ders al-

dı. 1931’de Eği tim Ens ti tü sü’nden al dı ğı 

dip lo ma ile öğ ret men lik yap tı. 1931-1944 

yıl la rı ara sın da li se ler de öğ ret men lik ve 

fel se fe gru bu ders le ri mü fet tiş li ği gö rev-

le ri ni sür dür dü. Mus ta fa Ab dürrâzık’ın 

da nış man lı ğın da dok to ra sı na de vam 

eder ken 1935-1937 yıl la rın da araş tır ma cı 

sı fa tıy la Al man ya, Fran sa, İtal ya ve İs pan-

ya’da bu lun du. Kåbisî’nin (ö. 403/1012) 
eği tim ve öğ re tim an la yı şı üze ri ne ha zır-

la dı ğı dok to ra te zi ni Ka hi re Üni ver si te si 

Fel se fe Bö lü mü’nde 1943’te ta mam la dı. 1 

Tem muz 1946’da ay nı bö lüm de okut man 

ola rak gö re ve baş la dı. 1950’de do çent li ğe 

yük sel di. Ay nı yıl Mec mau’l-lu ga ti’l-Ara-

biy ye fel se fe ko mis yo nu üye li ği ne se çil di. 

1955-1956 öğ re tim yı lın da Was hing ton 

Üni ver si te si’nde (Sa int Lo uis) mi sa fir öğ-

re tim üye si sı fa tıy la İslâm fel se fe si ne da-

ir ders ler ve kon fe rans lar ver di. 1958’de 

İslâm fel se fe si pro fe sö rü ol du. 1965-1968 

yıl la rı ara sın da Fel se fe ve Psi ko lo ji Araş tır-

ma la rı Bö lü mü’nün baş kan lı ğı nı yü rüt tü 

ve 1968’de emek li ye ay rıl dı. 1969-1970 

öğ re tim yı lın da Ce za yir Üni ver si te si’nde 

ho ca ola rak gö rev yap tı. Bu gö re vi sı ra sın-

da 13 Mart 1970’te Ce za yir’de ve fat et ti; 

21 Mart 1970’te ce na ze si Mı sır’a gö tü rü-

le rek bu ra da def ne dil di.

Mı sır’da fel se fe nin aka de mik bir di sip lin 

ola rak ge liş me si açı sın dan ön cü isim ler-

den bi ri olan Ehvânî, es ki Yu nan fel se fe-

sin den İslâm ve mo dern Ba tı fel se fe si ne 

ka dar pek çok alan da te lif ve ter cü me 

eser ya yım la mış tır. Ehvânî’nin ça lış ma la-

rın da hem li sans hem dok to ra öğ re ni min-

de ta le be si ol du ğu Mus ta fa Ab dürrâzık’ın 

özel bir ye ri var dır. Mahmûd el-Hu dayrî, 

Mu ham med Mus ta fa Hilmî, Os man Emîn, 

Mu ham med Ab dülhâdî Ebû Rîde, Ali Sâmî 

en-Neşşâr ve Ab dur rah man Be devî gi-

bi Mus ta fa Ab dürrâzık’ın ta le be le rin de 
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ara sın da ki fark la rı an lat mak ta dır. “Mey-

me ne” (sağ ce nah) bö lü mü nü Do ğu İslâm 

dün ya sı nın ta ri hi ne ayır mış, Asr-ı saâdet, 

Hu lefâ-yi Râşidîn, Emevîler, Abbâsîler, Fâ-

tı mî ler ve Os man lı lar hak kın da kı sa bil gi ler 

ver miş tir. “Mey se re” (sol ce nah) baş lı ğı nı 

ta şı yan üçün cü bö lüm de Ku zey Af ri ka ve 

En dü lüs’ te hü küm sü ren İd rî sî ler, En dü-

lüs Eme vî le ri, Mu râ bıt lar, Mu vah hid ler, 

Haf sî ler, Me rî nî ler ve Sa‘dîler’i ele al mış tır. 

Ese ri nin ama cı nı oluş tu ran “Kalp” (merke z 

bir lik le ri) bö lü mün de ise Mu ham med eş-

Şerîf’ten IV. Mu ham med’e ka dar Filâlî 

hâne da nı ta ri hi ni ge niş bi çim de ka le me 

al mış tır. Bu bö lüm de sul tan la ra, bun la rın 

za ma nın da ki si yasî olay la ra, önem li şah-

si yet le re, ül ke de vu ku bu lan is yan la ra, 

bü yük şe hir le re ve ka mu ya pı la rı na da ir 

bil gi ler ak tar mak ta dır. “Sâka” (art çı kuv-

vet ler) baş lık lı son bö lüm de sul tan la rın ve 

dev let erkânı nın gö rev le rin den bah set-

miş, ay rı ca ba zı ve zir le rin ve sa ray ricâli-

nin bi yog ra fi le ri ne yer ver miş tir. Ese rin 

“Mu kad di me” ile “Sâka” dı şın da ki bö lüm-

le rin de bü yük bay rak la rı ve her bay ra ğın 

al tın da san cak la rı içi ne alan kı sım lar bu-

lun mak ta dır. Bay rak la dev let, san cak la 

sul tan kas te dil miş tir. Her hü küm da rın 

san ca ğı onun şah si yet ve si ya se ti ni tem-

sil eden ren gi ta şı mak ta dır (be yaz fa zi let 
ve mü kem mel li ğin, si yah gu rur ve is tib-
da dın, kır mı zı ce sa ret ve oto ri te nin, sa rı 
zevk ve eğ len ce nin, ye şil ada le tin, ma vi 
ada let siz li ğin sem bo lü ka bul edil miş tir). 
Ön ce Ab dül kerîm b. Arabî’nin tas hi hiy le 

iki bö lüm ha lin de taş bas kı ola rak ya yım-

la nan eser (Fas 1336/1918), da ha son ra 

mü el li fin to run la rın dan Ah med b. Yûsuf 

el-Kensûsî ta ra fın dan ye ni den neş re dil-

miş tir (Me ra keş 1421/2000). Ba zı ta rih çi-

ler, ki tap la rın da ve ya yaz dık la rı müs ta kil 

risâle ler de el-Cey şü’l-£arem rem’e çe şit li 

eleş ti ri ler yö nelt miş ler dir (Menûnî, II, 95, 
103). 2. el-Cevâbü’l-müs kit fi’r-red £alâ 

men te kel le me fî ¹arîši’l-İmâm et-Ti-

câ nî bilâ te seb büt. Ticâniy ye ta ri ka tı nı 

sa vun mak ama cıy la Kå di riy ye şey hi Ah-

med Bekkây b. Mu ham med b. Muhtâr 

el-Küntî’nin Fet¼u’l-šuddûs fi’r-red £alâ 

Ebî £Ab dillâh Mu¼am med Ekensûs ad lı 

ese ri ne red di ye ola rak ya zıl mış tır (Tu nus 
1307; Ce za yir 1331/1913). 3. el-¥ule lü’z-

zen ce fu riy ye fi’l-ecvibe £ani’l-esßi le-

ti’¹-ªay fû riy ye (Tu nus 1312/1894). 4. el-

Ma šå me tü’l-Kensûsiy ye. Ay nı za man da 

bir di van sa hi bi olan Eken sûs’un Ra bat’ta 

el-Hi zâ ne tü’l-âm me’ de ve to run la rı nın kü-

tüp ha ne le rin de di va nı ve çe şit li ko nu lar da 

he nüz ya yım lan ma mış eser le ri ve risâle-

le ri bu lun mak ta dır. Bun lar dan ba zı la rı 

gös te rip özel lik le Mevlây Sü ley man’ın iz le-

di ği po li ti ka lar hak kın da bil gi edin di. An cak 

ra kip le ri ta ra fın dan yü rü tü len pro pa gan-

da nın ve özel lik le Mevlây Sü ley man’ın ço-

cuk la rı nı des tek le di ği hak kın da ki it ham la-

rın et ki sin de ka lan Mevlây Ab dur rah man 

onu ve zir lik ten uzak laş tır dı. Ekensûs, Me-

ra keş’e gi de rek (sul tan ta ra fın dan sür gün 
gön de ril di ği de söy le nir) ora ya yer leş ti; 

ir şad, tedrîs ve te lif ça lış ma la rıy la meş gul 

ol du. Ticâniy ye ta ri ka tı na in ti sap et ti ve 

Me ra keş’te Mevâsîn sem tin de za man la 

ilim mer ke zi ha li ne ge len bir zâvi ye yap-

tır dı (1262/1846). Ara lık lar la Fas şeh ri ne 

gi dip ge len Ekensûs bir sûfî ola rak yak la-

şık el li yıl ir şad fa ali ye tin de bu lun du. Sûs 

böl ge si nin ta ma mın da ta ri ka tı nın ya yıl-

ma sı nı sağ la dı ve Ticâniy ye’nin en önem li 

isim le rin den bi ri ha li ne gel di. Ay rı ca çok 

sa yı da ta le be ye tiş tir di. Öl me den iki yıl 

ön ce göz le ri ni kay bet ti. Me ra keş’te ve fat 

eden Ekensûs’un (29 Mu har rem 1294 / 13 
Şu bat 1877), Bâ bür rub dı şın da bu lu nan 

Sü heylî Kab ris ta nı’nda ki me za rı mü rid-

le ri nin önem li zi ya retgâhla rın dan bi ri dir. 

Di nî ilim le rin ya nı sı ra dil ilim le ri, ta sav vuf, 

ta rih, ede bi yat, ilm-i fe lek, kim ya ve riyâzî 

ilim ler ala nın da da te ma yüz eden Ekensûs 

ay nı za man da önem li bir şa ir dir. Haccûcî 

el-Mağ ribî, Beh ce tü’n-nüfûs bi-×ik ri 

me nâ šıbi Sîdî Mu¼am med b. Ekensûs 

adıy la bir eser ka le me al mış tır.

Eser le ri. 1. el-Cey şü’l-£arem re mü’l-

Åu mâ sî fî dev le ti evlâdi Mevlânâ £Alî 

es-Si cilmâsî. Ekensûs, şöh re ti ni da ha çok 

Fas ta ri hi ni fe tih ten ken di za ma nı na ka dar 

ge tir di ği, di ğer müs lü man dev let le re de 

kı sa ca yer ver di ği iki cilt lik bu eserin e borç-

lu dur. Ese ri ni Filâlî Hü küm da rı IV. Mev lây 

Mu ham med’in is te ği ve onun ve zi ri Mu-

ham med Tay yib b. Yemânî’nin teş vi kiy le 

yaz mış, 15 Şâban 1283 (23 Ara lık 1866) 

ta ri hin de ta mam la yıp sul ta na it haf et miş-

tir. Mü el lif, özel lik le Filâlî hâne da nı ta ri hi 

için son de re ce önem li bir kay nak olan 

ki ta bı nı Mu ham med b. Tay yib el-Kå di rî, 

İf renî, Zeyyânî gi bi Mağ rib ta rih çi le ri nin 

eser le ri nin ya nı sı ra ken di göz lem le rin den, 

kâtip lik ve ve zir lik gö rev le ri sı ra sın da ko-

lay ca ula şa bil di ği resmî bel ge ler den ya rar-

la na rak ha zır la mış tır. Muh te me len Di yar-

bekrî’nin TârîÅu’l-Åamîs’inin adın dan et-

ki le ne rek 1822 yı lı na ka dar ge tir di ği İs lâm 

ta ri hi ki ta bı nı İslâm or du su nun beş li dü-

ze ni ne (ha mîs) göre ter tip edip “Mu kad-

di me, Mey me ne, Mey se re, Kalp ve Sâka” 

bö lüm le ri ne ayır mış tır. “Mu kad di me”de 

(ön cü bir lik ler) ev re nin ya ra tı lı şın dan kı sa-

ca bah set tik ten son ra imâmet-i uzmâ ve 

hi lâ fet hu ku ku nu, imam, ha li fe ve sul tan 
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1211’de (1796) Fas’ın gü ney ba tı sın da ki 

Sûs böl ge sin de doğ du. Soy la rı nı Ca‘fer b. 

Ebû Ta lib’e da yan dır dık la rın dan ken di le-

ri ne Ca‘ferîler adı da ve ri len Ber berî İda 

vü Kensûs ka bi le si ne men sup tur. Kü çük 

yaş ta ye tim kal dı. Öğ re ni mi ne Temgrût’ta 

da yı la rı nın bu lun du ğu Nâsı riy ye Zâvi ye-

si’n de baş la dı, bu ra da te mel dinî bil gi leri 

öğ ren di ve Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. 

1814’ te Fas şeh ri ne gi de rek Ka ra viyyîn 

Med re se si’nde İbn Ab düs selâm ed-Der‘î, 

İb nü’l-Hâc es-Sü lemî, Mu hammed b. Amr 

ez-Zervâlî, Ka dı Ebû Ab dul lah Sîdî Mu-

ham med b. Mansûr eş-Şefşâvenî, Ahme d 

b. Şeyh et-Tâvüdî, İbn Sûde el-Mürrî, Ab-

dül kå dir b. Ah med el-Kûhin el-Fâsî, İbn 

Me rî de es-Serâgınî el-Merrâküşî, Sîdî el-

Hâc et-Tihâmî gi bi âlim ler den se kiz yıl 

ders oku du. Dinî ilim le rin ya nı sı ra lugat 

ilim le rin de de za ma nın önem li âlim le ri 

ara sı na gir di. Ay rı ca ta sav vuf, ede bi yat, 

ta rih, ma te ma tik, tıp ve kim ya ile il gi len-

di. Med re se yıl la rın da, da ha son ra ve zir lik 

ya pa cak olan ve dev let gö re vi ne ge ti ril-

mesin de et ki si bu lu nan Mu ham med b. 

İdrîs el-Amrâvî ile ta nış tı, onun la yap tı ğı 

edebî tar tış mala rıy la şöh ret ka zan dı.

Ekensûs, Filâlî Sul ta nı Mevlây Sü ley-

man ta ra fın dan ön ce kâtip ola rak gö rev-

len di ril di, ar dın dan ve zir li ğe ta yin edil di 

(1235/1820). 1234’te (1819) or ta ya çı kan 

ve bas tı rı la ma yan Ber berî is yan la rı sı rasın-

da sul ta nın el çi si sı fa tıy la Tıtvân, Selâ, Kas-

rül kebîr gi bi şe hir le re gi de rek ül ke de bir-

lik, gü ven lik ve is tik ra rın sağ lan ma sı için 

bü yük ça ba sar fet ti. Mevlây Sü ley man’ın 

ölü mün den son ra tah ta ge çen Mevlây 

Ab dur rah man b. Hişâm da onu ve zir lik 

ma ka mın da bı rak tı. Ken di si ne ya kın lık 




