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EKVA‘, İsmâil b. Ali

ver di, ay rı ca Hemdânî’nin Kitâbü’l-İk-

lîl’inin tah kik ça lış ma la rı na de vam et ti. 

Tah li ye edil di ği 1955’ten son ra onun için 

ye ni bir dö nem baş la dı. Ge ti ril di ği ka dı lık 

gö re vi ne cum hu ri ye tin ilân edil di ği 1962 

yı lı na ka dar de vam et ti. Ar dın dan Ada let 

ba ka nı yar dım cı lı ğı (1963), Ada let bakanlı-

ğı, Va kıf lar ba kan lı ğı (1964) ve te lif ve ya-

yın ko mis yo nu baş kan lı ğı gi bi gö rev ler 

üst len di. Bu dö nem de ül ke nin yö ne tim 

şek li hak kın da de vam eden cum hu ri yet-

kral lık tar tış ma la rıy la ya kın dan il gi len di. 

Ya zı la rın da ve ko nuş ma la rın da cum hu-

ri yet yö ne ti mi ni ter cih et ti ği ni bil dir di. 

Ekva‘ 14 Ka sım 1998 ta ri hin de ve fat et ti.

Eser le ri. Te lif: 1. Øaf¼a min târîÅi’l-

Ye me ni’l-ic timâ£î ve šı½½a ¼ayâtî (I-II, 
Dı maşk 1970, 1990). 2. el-Ye me nü’l-¼aŠ-

râ: Meh dü’l-¼aŠâra (Ka hi re 1971; San‘a 
1402/1982). Eser de ge nel İslâm ta ri hi nin 

ya nın da Ye men’in idarî, si yasî ve sos yal 

ha ya tın dan, coğ rafî ve ta rımsal özel lik-

le rin den bah se dil mek te, ayrıca böl ge de 

ya şa yan ka bi le le re ve ta rihî eserle re iliş-

kin mâlûmat ve ril mek te dir. 3. el-Vesâßi-

šu’s-siyâsiy ye tü’l-Ye me niyye: min šu-

bey li’l-İslâm ilâ se ne 332 (Bağdat 1396/ 
1976). 4. ¥ayâtü £âlim ve emîr: Ya¼yâ 

b. Mu¼am med el-Eryânî el-Ya¼ ½u bî 

ve İsmâ£îl b. Mu¼am med Bâ Se lâme 

el-Kindî ve ½af¼a mechûle min tâ rî Åi’l-

Ye me ni’l-mu£â½ır (I-II, San‘a 1407/1987). 
5. A¼dâ¦ü ¦ev re 1955 (San‘a 2004).

Ne şir : Hemdânî, Kitâbü’l-İklîl min 

aÅbâri’l-Ye men ve ensâbi Him yer (I-II, 
Ka hi re 1963-1966; Bağ dat 1977-1980; I-II, 
VI II, X; San‘a 2004, 2008), Øıfatü Ce zî re-

ti’l-£Arab (Bey rut 1394/1974; Ri ya d 1974, 
1977), Kitâbü Æa½îdeti’d-dâmi³a (Ka hi-
re 1978); Umâre el-Ye menî, TârîÅu’l-Ye-

men el-mü semmâ el-Müfîd fî aÅbâri 

San£a ve Zebîd (Ka hi re 1967, 1976; 
Dı maşk 1979); İb nü’d-Dey ba‘, Ki tâbü 

Æur re ti’l-£uyûn bi-aÅbâri’l-Ye me ni’l-

meymûn (I-II, Ka hi re 1971-1977); Îsâ b. 

İbrâhim er-Rebî‘, Ni¾âmü’l-³arîb fi’l-

lu³a (Dı maşk 1400/1980); Mu ham med 

b. Sâlih b. Ha san el-İsâmî es-San‘ânî, 

Me sâli kü’l-eb½âr fî memâli ki’l-em½âr 

(Bey rut 1985); Mu ham med b. Ha san ez-

Ze mâ rî el-Him yerî, ¥ayâtü’l-İmâm eş-

Şevkânî: Kitâbü’t-Tik½âr fî cîdi zamâni 

£allâme ti’l-ešålîm ve’l-em½âr ŞeyÅi’l-

İs lâm Mu¼am med b. £Alî eş-Şevkânî 

(San‘a 1411/1990); Mu ham med b. 

Yûsuf el-Ce nedî, es-Sülûk fî ¹abašåti’l-

£ulemâß ve’l-mülûk (San‘a 1414/1993, 
1416/1995); İbn Mâlik el-Hammâdî, 

Keş fü esrâri’l-Bâ ¹ı niy ye ve aÅbâri’l-

Æarâmi¹a (San‘a 1994); Sü ley man b. 

âlim le rin den Ka dı Yahyâ b. Mu ham med’in 

ders le ri ne de vam et ti. 1937 yı lı Ek va‘ın ha-

ya tın da bir dö nüm nok ta sı dır. Ek va‘, zi ya-

ret ama cıy la İn gil te re’nin sö mür ge si olan 

Aden’e git ti ğin de da ha ön ce gör me di ği 

gü zel lik ler le ve mo dern bir ha yat la kar şı-

laş tı. Bu dö ne me ait ba zı şa ir le rin di van la-

rı nı, İslâmî uya nı şı et ki le yen Cemâleddîn-i 

Ef gånî, Mu ham med Ab duh, Reşîd Rızâ, 

Emîr Şekîb Ars lan ve Ab dur rah man el-

Kevâkibî gi bi âlim le rin ki tap la rı nı sa tın 

al ma imkânı nı el de et ti. Bu yıl lar da Fi lis-

tin li Mu ham med Ali Tâhir’in çı kar dı ğı eş-

Şebâb ga ze te sin de ya zı yaz ma ya baş la dı. 

Ta le be le ri onun bu ra da elde et ti ği bi ri kim 

ve tec rü be le rin den çok fay da lan dı.

Di ğer ta raf tan ül ke sin de ki si ya sal sı kın-

tı la ra ka yıt sız ka la ma yan Ek va‘, Ye men’in 

ida re si ni üst len miş olan İmam Yahyâ Ha-

mîdüd din (1904-1948) ve oğul la rı nın hal-

ka zul met me le ri ne kar şı çık tı. Özel lik le 

1943’ te dev let ha zi ne sin de zekât ola rak 

top la nan kış lık er zak bu lun ma sı na rağ-

men İb, San‘a gi bi Ye men’in pek çok şeh-

rin de bin ler ce in sa nın aç lık tan öl me si ne 

tep ki gös ter di. Bu olay dan son ra bü tün 

ça lış ma la rı nı si ya se te yö nelt ti. Bu amaç la 

Cum hu ri yet Mec li si’nin es ki baş ka nı Ab-

dur rah man b. Yahyâ ve Ha san b. Mu ham-

med ed-Du ays gi bi seç kin bir züm re ile 

be ra ber “emir bi’l-ma‘rûf ne hiy ani’l-mün-

ker” pren si biy le Is lah Ce mi ye ti’ni kur du 

(1944). Mer ke zi İb şeh ri olan ce mi ye tin li-

der li ği ne Ek va‘ ge ti ril di. Da ha son ra ce mi-

yet İmam Yahyâ ve oğul la rı nın zul mün den 

ka ça rak Aden şeh ri ne sı ğı nan, li der li ği ni 

Ah med Mu ham med Nu‘man ve Mu ham-

med Mahmûd ez-Zü beyrî’nin üst len di ği 

Ah râr ha re ke tiy le it ti fak kur du. İt ti fa kın 

ar dın dan ha re ket Terîm, San‘a, Zemâr gi-

bi şe hir ler de güç len me ye baş la dı. Bun dan 

ra hat sız lık du yan Ye men yö ne ti mi ara la-

rın da Ek va‘ın da yer al dı ğı ce mi yet üye le-

ri ni 1944’te tu tuk lat tı. Ek va‘ üç yıl son ra 

tah li ye edil di ve İmam Yahyâ’nın öl dü rül-

me si ne ka dar (17 Şu bat 1948) fa ali yet-

le ri ne giz li ce de vam et ti. An cak ik ti da ra 

ge len ye ni yö ne tim za ma nın da da du rum 

de ğiş me di. İmam Yahyâ’dan son ra İmam 

Ah med b. Yahyâ dö ne min de (1948-1962) 
baş ta Ek va‘ ol mak üze re Hiz bü’l-ahrâr’ın 

ku ru cu la rı ye ni den hap se atıl dı. İlk yıl lar da 

ol duk ça sı kın tı lı ge çen tu tuk lu luk ha ya tı 

da ha son ra nor ma le dön dü. Ha pis ha ne nin 

bu dö nem de Ek va‘ için kül tü rel ve si ya sal 

bir or tam ha li ne gel di ği gö rül mek te dir. 

Dı şa rı dan ki tap la rın ge ti ril me si ve öğ re tim 

fa ali ye ti ne izin ve ril me si ha pis ha ne yi bir 

med re se ye dö nüş tür dü. Ek va‘, ye di yıl sü-

ren tu tuk lu luk sü re cin de Arap ça ders le ri 

ka bi le le ri, dil ve ede bi ya tıy la il gi li eser le re 

da ir dir. 9. A£râf ve tešålîdü ¼ükkâmi’l-

Ye men fi’l-£a½ri’l-İslâmî (Bey rut 1994). 
İs lâm dö ne min de Ye men’de ki örfî hu kuk, 

ida re ci le rin âdet ve ge le nek le ri ne da ir dir. 

10. Eßim me tü’l-£il mi’l-müc te hidîn fi’l-

Ye men (Am man 2002). Bun la rın ya nın da 

İs mâil b. Ali el-Ek va‘, Mu ham med b. Ah-

med el-Ha cerî’nin Mecmû£u büldâni’l-

Ye men ve šabâßilihâ ad lı ese riy le (I-IV, 
Dı maşk-San‘a 1404/1984) Yâkut el-Hame-

vî’nin Mu£ce mü’l-büldân’ın da ge çen 

Ye men’de ki yer ad la rı na da ir bö lüm le ri 

neş ret miş (el-Büldânü’l-Yemâniy ye £inde 
Yâš†t el-¥amevî, Kü veyt 1985; Bey rut-
San‘a 1408/1988), ay rı ca el-Mevsû£atü’l-

Ye me niy ye’ye (I-IV, Bey rut 1423/2003) 
çok sa yı da mad de yaz mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dul lah Mu ham med el-Ha beşî, Merâci£u tâ-
rîÅi’l-Ye men, Dı maşk 1972, s. 42; İbrâhim Bâ cis 

Ab dül mecîd el-Mak disî, İsmâ£îl b. £Alî el-Ek va£: 
£Allâme tü’l-Ye men ve müßer riÅuhâ, Dı maşk 
2005; Mu ham med b. Mu ham med Zebâre es-

San‘ânî, Nü belâßü’l-Ye men bi’l-šar ni’¦-¦ânî £aşer 
li’l-hic re, San‘a 1433/2012, I, 43-44; Tim Mac kin-

tosh – Smith Bayt al-Say rafî, “In Me mo riam: al-
QåŠ¢ Is må£¢l b. £Al¢ b. ¥usayn al-Ak wa‘”, Ye men 
Up da te, sy. 49-50 (2007-2008), s. V-IX; Ah med 

b. Mahmûd ed-Dâ hin, “İs mâ£îl b. £Alî el-Ek va£: 
£Allâme tü’l-Ye men ve müßer riÅuhâ”, 21/05/2007, 
http://www.alu kah.net/Cul tu re/0/782 (İb râ him 
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Øa ¼î fe tü Ma reb press, 28 Oc to ber 2008, http://
ma reb press.net/ar tic les.php?id=4351; M. Ali Şâ-

hin, “ÆåŠî İsmâ£îl b. £Alî el-Ek va£”, Me cel le tü’l-
³u rebâß, 1 Ka sım 2008, http://www.alg ho ra ba.
com/in dex2.php?op ti on=com_con tent&task= 
vi ew&id=318&Ite mid=116&pop=1&pa ge=0; 
Øa ¼îfe tü 14Oc to ber, sy. 14270 (23 Ekim 2008) 
http://www.14oc to ber.com/news.aspx?news no= 
50865; https://ar.wi ki pe dia.org/wi ki/אر //:http) ذ
en.wi ki pe dia.org/wi ki/Sa na’a_ma nus cript; http:// 
ar.wi ki pe dia.org/wi ki/ א אت_ ; http://www. 
alarabiya.net/ar tic les/2012/10/11/243176.html).
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Yemenli tarih ve hukuk âlimi,
siyasetçi, edip ve þair.˜ ™

San‘a’nın yak la şık 100 km. gü ne yin de ki 

Zemâr şeh rin de dün ya ya gel di. Hivâlî nis-

be siy le anı lır. İlk dinî eği ti mi ni ba ba sın dan 

ve şe hir de ki di ğer ho ca lar dan al dı. Ba ba-

sı nın gö re vi se be biy le 1923’te İb şeh ri ne 

yer leş tiy se de bu gö rev uzun sü re li ol ma-

dı ve tek rar Zemâr şeh ri ne dön dü. Bu ra-

da ken di ni il me ver di; dö ne min önem li 
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Gi riş (An ka ra 1981). Ya yım lan dı ğı yıl lar da 

Türk halk ede bi ya tı ala nın da ye ter li kay-

nak eser le rin bu lun ma ma sın dan do la yı 

El çin’in bu ese ri bü yük il gi gör müş tür. El-

çin ese rin de halk ede bi ya tı için de yer alan 

ürün le ri ön ce na zım ve ne sir ola rak ayı rıp 

grup lan dı ra rak ele al mış, bun lar hak kın da 

aka de mik bir has sa si yet le bil gi ver miş tir. 

1984 yı lın da ese re Tür ki ye İş Ban ka sı ta ra-

fın dan halk bi li mi bü yük ödü lü ve ril miş tir. 

8. Gev herî Divânı: İn ce le me-Me tin-Di-

zin-Bib li yog raf ya (An ka ra 1984). Gev herî 

üze rin de ya pıl mış en kap sam lı ça lış ma dır. 

9. Âşık Ömer (An ka ra 1987). 10. Türk 

Ede bi ya tın da Ta bi at (An ka ra 1993). 11. 

Türk Ede bi ya tın da Ağıt lar: Çu ku ro va 

Ağıt la rı İn ce le me-Me tin (An ka ra 2001). 
Bu eser de ağıt kav ra mı, ağı dın di ğer tür-

ler le olan mü na se be ti, Türk dün ya sın da 

ağıt lar, ağıt lar üze ri ne ya pı lan ça lış ma lar 

ve Çu ku ro va ağıt la rı et raf lı ca ele alın mış-

tır. El çin’in di ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: 

Folk lor ve Halk Ede bi ya tı nın Millî Bir-

li ğin Oluş ma sın da ki Ro lü (An ka ra, ts.), 
Tür ki ye Türk çe sin de Mâni ler (An ka ra 
1990), Ak de niz’de ve Ce za yir’de Türk 

Halk Şa ir le ri (An ka ra 1988) (ge niş bil gi 
için bk. Özars lan, Tan). Şük rü El çin’le il gi li 

bir ar ma ğan ki ta bı ha zır lan mış tır (An ka ra 
1983).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Şük rü El çin Ar ma ğa nı, An ka ra 1983, s. XV-
XXII; Na il Tan, “Türk Di li ve Ede bi ya tı Öğ re tim 
Üye si, Şa ir, Ya zar Prof. Dr. Şük rü El çin”, TDl., 
sy. 684 (1984), s. 615-620; Me tin Özars lan, “Prof. 
Dr. Şük rü El çin’in Eser le ri nin Bib li yog raf ya sı”, 
TKA, XXIX/1-2 (1993), s. X-XXX; Gü lin Öğüt Eker, 

“Prof. Dr. Şük rü El çin: Ha ya tı ve Eser le ri”, Millî 
Folk lor, sy. 52, An ka ra 2001, s. 6-9; “Kay bet tik-
le ri miz: Prof. Dr. Şük rü El çin (1912-2008)”, a.e., 
sy. 80 (2008), s. 92; “El çin, Şük rü”, TDEA, III, 20.

ÿNu ret tin Al bay rak

– —ELFÂ HÂÞÝM
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Ebû Abdillâh Muhammed el-Hâþimî
b. Ahmed b. Saîd b. Osmân
el-Fûtî es-Sûdânî el-Medenî

(1866-1931)

Batý Afrikalý Ticâniyye þeyhi.˜ ™

Bi yog ra fi si ni ya zan ta le be si Mu ham-

med Hâfız b. Ab dül latîf 1280’de (1863), 
ha li fe si Mu ham med Meczûb Müd des sir 

el-Haccâz ise 1283’te (1866) doğ du ğu nu 

kay de der. Mu ham med Hâfız do ğum ye-

ri ni bu gün Ma li sı nır la rı için de ka lan Se gu 

Si ko ro, Haccâz Se ne gal’de ki Diyâvârâ (Di-

awa ra / Ja wa ra) (Se ese mann, The Ency clo-
pa edia of Is lam Three, fas. 1, s. 77-78), D.

yap tı. 1958’de Ga zi Eği tim Ens ti tüsü ede-

bi yat öğ ret men li ği ne ta yin edil di. 1962’ de 

Ana do lu Köy Or ta Oyun la rı (Köy Ti-
yat ro su) ad lı te ziy le do çent ol du. 1964’te 

Ha cet te pe Üni ver si te si’nde gö rev al dı. Bu-

ra da ilk yıl lar Türk çe-kom po zis yon ders le-

ri ver di. Ar dın dan Sos yal ve İdarî Bi lim ler 

Fa kül te si’nde Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö-

lü mü’nü kur du, bö lü mün ilk baş kan lı ğı nı 

yap tı (1969); ay nı yıl pro fe sör lü ğe yük sel-

til di. Lon dra ve Vi ya na kü tüp ha ne le rin de 

Türk çe yaz ma eser ler üze ri ne in ce le me-

ler yap mak için 1971-1972 ve 1974 yıl la-

rın da yurt dı şın da bu lun du. 13 Tem muz 

1982’de yaş had din den emek li ye ay rıl dı. 

Ha cet te pe Üni ver si te si’nde Türk çe ders-

le ri ko or di na tör lü ğü gö re vi ni yü rüt tü. 27 

Ekim 2008 ta ri hin de öl dü, ce na ze si Ay va-

lık’a gö tü rü le rek bu ra da ki ai le me zar lı ğı na 

def ne dil di. Şük rü El çin, Türk Kül tü rü nü 

Araş tır ma Ens ti tü sü’nün baş kan lı ğı nı 

yap mış (1975-2006), Baş ba kan lık Ata türk 

Kül tür Dil ve Ta rih Yük sek Ku ru mu Yük-

sek Ku ru lu üye si ola rak bir dö nem hiz met 

ver miş tir (1983-1993). Ya zı iş le ri mü dü rü 

ve im ti yaz sa hi bi ola rak Türk Kül tü rü ve 

Türk Kül tü rü Araş tır ma la rı gi bi der gi-

le rin dü zen li ya yım lan ma la rı nı sağ la mış, 

Türk kül tü rü ne ve özel lik le Türk halk ede-

bi ya tı na yap tı ğı hiz met ler den do la yı bir-

çok ödül al mış tır.

Eser le ri. 1. Ke rem ile As lı Hikâye-

si (An ka ra 1949, 2000). Ho ca sı M. Fu ad 

Köp rü lü’ye tak dim et ti ği li sans te zi dir. 2. 

Ana do lu Köy Or ta Oyun la rı: Köy Ti-

yat ro su (An ka ra 1964, 1977). El çin’in bu 

do çent lik te zi ken di ala nın da ilk eser dir ve 

önem li bir boş lu ğu dol dur muş tur. 3. Türk 

Bil me ce le ri (İs tan bul 1970). 4. Çocuk la-

rı mı za Şi ir ler (An ka ra 1974). 5. Ali Ufkî: 

Ha ya tı, Eser le ri ve Mecmûa-i Sâz ü 

Söz (tıp kı ba sım, İs tan bul 1976; An ka ra 
2000). 6. Halk Ede bi ya tı Araş tırma la rı 

(Anka ra 1977, I-II, 1988). El çin’in der gi ler de 

yayım la nan Türk halk ede bi ya tı nın çe şit li 

ko nu la rıy la il gi li araş tır ma ve in ce le me le-

rin den oluş muş tur. 7. Halk Ede bi ya tı na 

Mûsâ el-Eş‘arî, er-Ri yâ ²ü’l-ede biy ye fî 

şer¼i’l-ƒamr¹âşiy ye (San‘a 1999).
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Halk edebiyatý araþtýrmacýsý.˜ ™

6 Ka sım 1912’de Ma nas tır vi lâ ye ti ne 

bağ lı, gü nü müz de Yu na nis tan sı nır la rı 

için de bu lu nan Flo ri na ka sa ba sın da doğ-

du. Ba ba sı Mu rat Bey, Ger mi yan’dan (Kü-
tah ya) Ru me li’ye gi den or du men su bu Çe-

len koğ lu ai le sin den, an ne si Ay şe Ha nım, 

Kon ya Ka ra man’dan Ru me li’ ye ge çen as-

ker ler den Kü çük Hâfız Bey sü lâ le sin den-

dir. Lo zan Ant laş ma sı’ndan son ra 1924’te 

Yu na nis tan’dan mü ba dil ola rak ge ti ri len 

Türk ler ara sın da yer alan El çin’in ai le si ön-

ce Ma ni sa’nın Ku la ka sa ba sı na iskân edil-

di; da ha son ra Tur gut lu’ya yer leş ti.

Şük rü El çin, Tür ki ye’ye ge lin ce dü zen li 

bir öğ re nim gö re rek ilk, or ta ve li se tah si-

li ni ta mam la dı. 1935’te İs tan bul Üni ver si-

te si Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi-

ya tı Bö lü mü’ne gir di. 1939 yı lın da bu ra dan 

ve Yük sek Öğ ret men Oku lu’ndan me zun 

ol du. Si vas (1939-1940) ve De nizli (1941-
1944) li se le rin de, An ka ra Er kek Tek nik 

Öğ ret men Oku lu’nda (1944-1951) ede bi-

yat öğ ret men li ği yap tı. Bu yıl lar da An ka ra 

Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğrafya Fa kül te-

si’nde Per tev Na ili Bo ra tav’ın danış man lı-

ğın da Kitâbî-Men sur, Realis t İs tan bul 

Halk Hikâye le ri ad lı te ziy le dok to ra sı nı 

ta mam la dı (1944). Ar dından iki yıl lı ğı na 

Pa ris’e gön de ril di. Sor bon Üni ver si te si 

Yük sek Tet kik ler Oku lu’nda André Va ran-

gac’ın folk lor la il gi li ders le ri ni ta kip et ti. 

1951’de yur da dön dü. An ka ra Kız Li se-

si’nde iki ay lık öğ ret men lik ten sonr a Millî 

Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu 

Türk Kül tür Eser le ri Bü ro su’nda sek re-

ter ola rak gö rev len di ril di. Bir sü re An ka ra 

Ata türk Li se si ve Maa rif Ko le ji’nde gö rev 

Şükrü Elçin




