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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 
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Bir le şik Dev let le ri’ne ilmî se ya hat ler yap tı. 

Yi ne bu gö re vi sı ra sın da Ye men Ar ke olo ji 

Mü ze si’ni kur du. Bu ve si ley le Ye men’de 

ta rihî eser le rin res to ras yo nu na kat kı sağ-

la dı; ça lış ma lar ne ti ce sin de kay bol ma ya 

yüz tut muş olan nâdir eser ve yaz ma lar 

or ta ya çı ka rıl dı. 1972’de San‘a Ulu ca mii’-

nin res to ras yo nu es na sın da bu lu nan ve 

dün ya da en es ki Kur’an nüs ha sı ola rak ka-

bul edi len yaz ma nüs ha la ra bu ça lış ma lar 

sı ra sın da ula şıl dı. İsmâil b. Ali el-Ek va‘ 20 

Şev val 1429 (21 Ekim 2008) ta ri hin de ve-

fat et ti. Yap tı ğı ça lış ma lar la adın dan söz 

et ti ren ve çok sa yı da pro je ye kat kı sağla-

yan Ek va‘ ulus lar ara sı bir çok ku ru luş ta-

ra fın dan ödül len di ril miş tir (http://www.
ir ci ca.org/ir ci ca-award-for-pat ro na ge-in-
the-pre ser va ti on-of-cul tu ral-he ri ta ge-
and-pro mo ti on-of-re se arch-2003/irc489.
aspx; http://www.akdn.org/akaa_award9_
awards_de ta il4.asp).

Eser le ri. 1. Neşvân b. Sa£îd el-Him-

ye rî (Bey rut 1985). Zeydî âli mi ve şa ir 

Neşvân’a da ir bir eser dir. 2. el-Em¦âlü’l-

Ye mâ niy ye (I-II, Bey rut 1968; Bey-
rut-San‘a 1405/1984). Ata söz le ri ni ve 

de yim le ri al fa be tik sı ray la açık la yan bir 

ça lış ma dır. 3. el-İmâm Mu¼am med 

b. İbrâhîm el-Vezîr ve kitâbühû el-

£Avâ½ım ve’l-šavâ½ım (Am man 1988; 
Bey rut 1418/1997). Ye men li Zeydî-Se lefî 

âli mi Ebû Ab dul lah İb nü’l-Vezîr’in (ö. 
840/1436) ha ya tı ve adı ge çen ese riy le il-

gi li dir. 4. Hi ce rü’l-£ilm ve me£âšılüh fi’l-

Ye men (I-V, Bey rut-Dı maşk 1416/1995). 
Mü el li fin 1970’te baş la ya rak üze rin de 

uzun yıl lar ça lış tı ğı bu an sik lo pe dik eser-

de Ye men’de ilmî amaç lar la hic ret edi-

len, ilim ka le si ola rak ad lan dı rı la cak 500 

ci va rın da mer kez den ve bu ra lar da ye ti-

şen âlim ler den bah se dil mek te dir. Ay rı ca 

Ye men’de ki Ehl-i sün net ulemâsı hak-

kın da ge niş bil gi ler içer me si ba kı mın dan 

önem li dir. Mü el lif ese ri ne el-Müs ted rek 

£alâ hi ce ri’l-£ilm ve me£âšılihî fi’l-Ye-

men adıy la bir ze yil ya za rak (Bey rut-Dı-
maşk 1424/2003) ön ce ki bas kı da ya pı lan 

ha ta la rı dü zelt miş ve ek sik lik le ri ta-

mam la mış tır. 5. ed-Dev le tü’r-Resûliy-

ye fi’l-Ye men, 626-858/1228-1454 

(Aden 2003). 6. Zey diy ye: Neşßetühâ 

ve mu£tešadâtühâ (Bey rut 1412/1992, 
1417/1997, 1421/2000). 7. el-Medâri sü’l-

İs lâmiy ye fi’l-Ye men (Dı maşk 1980; 
Bey rut 1400/1980, 1406/1986). Eser de 

Ye men’de ki ve özel lik le Resûlîler za ma-

nın da fa al olan med re se ler le bu ra da ki ilmî 

fa ali yet ler hak kın da önem li bil gi ler ve ril-

mek te dir. 8. Me¼âlîfü’l-Ye men (Abû 
Da bi 2002). Ye men’in bel li baş lı böl ge le ri, 

ar dın dan fi kir le ri ve mü ca de le si yü zün-

den İmam Yahyâ Hamîdüd din dö ne min-

de ağa be yi Mu ham med b. Ali ile be ra ber 

1944’ te tu tuk la nıp ce za evi ne ko nul du. 

1946’ da tah li ye sin den son ra 1948’de ger-

çek le şen ayak lan ma ba şa rı sız lı ğa uğ ra-

yın ca ikin ci de fa tu tuk lan dı. Üç yıl sü ren 

tu tuk lu lu ğu nun ar dın dan İmam Ah med 

b. Yahyâ’nın iz niy le ha pis ten çık tı, eği tim 

ve öğ re tim ama cıy la İn gi liz ida re sin de ki 

Aden şeh ri ne git ti. Bu ra da bir yan dan 

öğ ret men lik ya par ken di ğer yan dan iki 

önem li si ya set çi Ah med Mu ham med Nu‘-

mân ve Mu ham med Mahmûd ez-Zübey-

rî ile gö rüş tü, on la rın ha re ke ti ne des tek 

ver di. Da ha son ra Mı sır’da, Su ri ye’de ve 

hac va zi fe si ni ye ri ne ge tir mek üze re Mek-

ke’ de bu lun du. 1961’de Ye men’e dön dü 

ve Rus ya’ya dip lo mat ola rak gön de ril di. 

Cum hu ri yet re ji mi nin ku rul du ğu 1962 

dev ri mi ne ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. 

Ye men’e dö nün ce Cum hu ri yet yö ne ti mi 

ta ra fın dan Ka hi re bü yü kel çi li ğin de kül tür 

ata şe li ği ne ta yin edil di. 1964 yı lın dan iti-

ba ren Dı şiş le ri Ba kan lı ğı bün ye sin de mas-

la hat gü zar lık, el çi lik, bü yü kel çi lik, Dı şiş le ri 

ba kan yar dım cı lı ğı gi bi va zi fe ler de bu lun-

du. Ka dı Ab dur rah man İryânî’nin (Eryânî) 
yö ne ti me gel me si nin ar dın dan ku ru lan 

ye ni hü kü met te son ola rak En for mas yon 

ba kan lı ğı gö re vi ni üst len di. Hü kü me tin 

1969’da is ti fa sı üze ri ne si ya se ti bı rak tı ve 

uzun za man dan be ri uzak kal dı ğı ilmî fa-

ali yet le ri ne ge ri dön dü. 

Ek va‘ yaz ma eser le ri ve ta rihî de ğe ri 

olan ki tap la rı ko ru ma al tı na al mak ama-

cıy la bir mü es se se kur du. Son ra la rı el-

Hey’etü’l-âmme li’l-âsâr ve dûri’l-kü tüb 

is miy le anı lan bu ku ru mun baş kan lı ğı nı 

1990’da emek li ye ay rı lın ca ya ka dar yü rüt-

tü. Baş kan lı ğı sü re sin ce vak ti nin ço ğu nu 

ilmî araş tır ma, ne şir ve ar ke olo jik ça lışma-

la ra iliş kin ulus lar ara sı kon gre le re ka tıl-

ma ya ayır dı. Baş ta Arap ül ke le ri ol mak 

üze re bir çok Av ru pa ül ke si ne ve Ame ri ka 

şun lar dır: Ta¼ š¢ šu’l-Æåmûsi’l-mu¼î¹, 

¥üsâmü’l-in ti½âr fî vezâre ti Benî £İş-

rîne’l-en½âr, ¥a mâßi lü’l-verd ve’n-nis-

rîn fî bey ti eb nâßi £İşrîn, el-Ec vi be tü’t-

Tûni siy ye, Teß lîf fî £il mi’l-kîmyâ, Şer¼u 

Æa½îde ti’z-Zey yânî, Ta½ ¼î ¼u’l-³ay¦, el-

Bedî£ fî £il mi’t-ta£dîl (eser le ri nin bir lis te-
si için bk. Ah med eş-Şer kåvî İkbâl, II, 634).
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Yemenli tarihçi.˜ ™

11 Cemâzi yelâhir 1338’de (2 Mart 1920) 
San‘a’nın yak la şık 100 km. gü ne yin de ki 

Ze mâr şeh rin de dün ya ya gel di. Ye men li 

âlim Mu ham med b. Ali el-Ek va‘ın kar de-

şi dir. Ba ba sı nın ka dı ol ma sın dan do la yı 

Kå dî la ka bıy la anıl dı. Ek va‘ ilk eği ti mi-

ne Zemâr’da ki Şem siy ye Med re se si’nde 

baş la dı. Ar dın dan ba ba sı ile di ğer ai le 

bü yük le rin den ve Ye men’in ön de ge len 

âlim le rin den Kur’an, ha dis, fı kıh, na hiv 

gi bi ders ler oku du. Dinî ilim ler de çok sa-

yı da ulemâdan icâzet al dı. Ba ba sı nın ve-

fa tın dan son ra er ken sa yı la cak bir yaş ta 

Ye men’de mev cut yö ne ti me kar şı or ta-

ya çı kan Ahrâr ha re ke ti ne ka tıl dı. Bu nun 

İsmâil

b. Ali 

el-Ekva‘




