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Şeyh Mu ham med b. Os man es-Senûsî gi-

bi edip ve dü şü nür ler le bir lik te Tu nus’ta 

ya yım la nan ilk gay ri resmî der gi olan el-

¥âŠıra’nın ku ru cu la rı ara sın da yer al dı 

(1888). Bu yıl lar dan iti ba ren ta rihî ko nu-

la ra yö nel di, der gi de Tu nus ta ri hi ve Tu-

nus’ta ye ti şen meş hur adam lar hak kın da 

ma ka le ler yaz ma ya baş la dı. 1896’da, ge-

le nek sel İslâmî eği ti me bir yön ve re rek 

ya ban cı dil ler le mo dern ilim le rin öğ re ti-

mi ni bir lik te ger çek leş tir mek için ku ru lan 

Haldûniy ye Ce mi ye ti’nin ida re he ye ti ne 

gir di ve bu gö re vi ni 1908 yı lı na ka dar de-

vam et tir di. Tu nus’ta ki ilmî top lan tı la rın 

ya nı sı ra Ce za yir, Fas, İs viç re, Bel çi ka ve 

Hol lan da’da dü zen le nen kon gre le re ka tıl-

dı. Cemâatü’ş-şebâb et-Tûni siy ye’nin Pa-

ris’te ya pı lan Ku zey Af ri ka Kon gre si’nde 

İs lâm’da şer‘î yar gı ko nu sun da bir teb liğ 

sun du.

İb nü’l-Ho ca 1902’de Tu nus Dev let Mat-

ba ası’nın mü dür lü ğü ne ta yin edil di ve 

1915 yı lı na ka dar gö re vin de kal dı. Bu sü-

reç te Ab dur rah man ed-Debbâğ’ın Me£âli-

mü’l-îmân ve Hü se yin Ho ca’nın ¬ey lü 

Beşâßiri eh li’l-îmân (Tu nus 1326/1908) 
gi bi çok sa yı da ese rin ya yım lan ma sı na 

yar dım cı ol du. Ken di si de eser yaz ma ya 

önem ver di; dev let yıl lı ğı nı er-Rûznâme 

et-Tû ni siy ye adıy la 1902-1918 ara sın da 

dü zen li bi çim de ya yım la dı. 1914’te Mu-

ham med Nâsır Bey’in sa ra yın da teşrîfât-ı 

se niy ye mü dür lü ğü ne ge ti ri lin ce Tu nus 

si yasî ha ya tı için de önem li bir ko nu ma 

yük sel di. Ken di si ne ön ce “emîrü’l-livâ”, 

ar dın dan “emîrü’l-ümerâ” rüt be si ve rildi. 

Bu rüt be nin Fran sız ca kar şı lı ğı olan “ge-

ne ral” un va nı nı kul lan ma ya baş la dı. Ay rı ca 

el-Med re se tü’l-ulyâ’da ta rih ve Arap ça’ya 

çe vi ri ko nu sun da ders ver di. 1916’da Mu-

ham med Nâsır Bey’in el çi si ola rak Fas’a 

gi dip Sul tan Mevlây Yûsuf b. Ha san ile gö-

rüş tü ve iki ül ke ara sın da ki iliş ki le rin güç-

len di ril me si için ça ba gös ter di. 1919’da 

teşrîfât-ı se niy ye re is li ğin den Kåbis va li-

li ği ne ta yin edil di. 1921’de Kâf, 1924’te 

Ben zert va li li ği ne ge ti ril di, 1934’te emek-

li olun ca ya ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. 

1927’de Pa ris Ca mii’nin açı lı şın da Tu nus 

hü kü me ti ni tem sil eden resmî he yet te yer 

al dı. Emek li li ği nin ar dın dan Tu nus hü kü-

me ti mü şa vir li ği ne ta yin edil di. Bun dan 

son ra ilmî ça lış ma la ra ve ta rihî araş tır-

ma la ra ağır lık ver di. Tu nus’ta ve fat et ti 

ve ora da def ne dil di. İb nü’l-Ho ca, ilk sa yı sı 

2 Ağus tos 1888’de ya yım la nan el-¥âŠıra 

ile el-Me cel le tü’z-Zeytûniy ye baş ta ol-

mak üze re çe şit li ga ze te ve der gi ler de Tu-

nus ta ri hi, kül tü rü ve Tu nus’un ge le ce ği ne 

Cid de 1405/1985, s. 23-31; “¥af lü tekrîmi fa²î-
le ti’l-£al lâ me ed-duktûr Mu ¼am med el-¥a bîb 
b. el-ƒo ca”, a.e., XXV/333 (1429/2008), s. 56-
64; “el-£Al lâ me tü’t-Tû ni sî eş-şeyÅ Mu ¼am-
med el-¥a bîb b. el-ƒo ca: Nü mû ×ec li-£âli mi’d-
dîni’l-vâ£î mašå½ıde dî ni hî ve’t-ta ¼ad di yâ ti’lletî 
tü ¼î ¹u bi-üm me tihî”, http://www.tu ress.com/
alfajr news/102049 (14.10.2015); Sâlih b. Ab dul-

lah b. Hu meyd, “ŞeyÅu’l-£ilm ve ¼akîmü’l-idâ-
re: Semâ¼atü’l-£al lâ me Mu ¼am med el-¥a bîb 
b. el-ƒo ca”, http://www.al ri yadh.com/706346 
(14.10.2015); Ab dül vehhâb İb râhim Ebû Sü ley-

man, “İb nü’z-Zey tû ne ve’s-Sür bûn šå de sefî ne-
tü’l-fıš hi’l-İs lâ mî ilâ ber ri’l-emân”, http://www.
okaz.com.sa/new/is su es/20120127/Con201 
20127473156.htm (14.10.2015).
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Tunuslu devlet adamý,
seyyah ve tarihçi.˜ ™

Şu bat 1869’da Tu nus’ta doğ du. XVI. 

yüz yı lın ilk ya rı sın da Tu nus’a yer le şen, 

ye tiş tir di ği âlim ler ve dev let adam la rıy la 

ta nı nan Türk asıl lı bir ai le ye men suptur. 

Ye di ya şın da iken Tu nus lu Hay red din Pa-

şa’ nın 1875’te kur du ğu el-Med resetü’s-

Sâ dı kıy ye’ye gön de ril di. Tu nus’un Fran sız 

hâ ki mi ye ti ne gir me si nin ar dın dan ba zı ar-

ka daş la rıy la bir lik te Fran sız ca öğ ret me ni 

ye tiş tir mek ama cıy la açı lan el-Med re se-

tü’l-Ale viy ye’ye geç ti (1882). Arap ça, Fran-

sız ca ya nın da ta rih, coğ rafya ve mate-

ma tik oku du ğu bu mek tep ten 1886’ da 

me zun ol du. 1887’de Tu nus hükü met ka-

le min de mü ter cim ola rak ça lış ma ya baş-

la dı. Bu sı ra da am ca sı Şey hü lislâm Ah med 

İb nü’l-Ho ca ile Fran sa se fi ri ara sın da ki ya-

zış ma la rın ter cü me iş le ri ni yü rüt tü. Bir 

sü re son ra ay nı da ire nin mu ha se be bö lü-

mün de gö rev len di ril di. Tu nus ba ğım sız lık 

ha re ke ti nin ön cü le rin den olan ar ka da şı 

Beşîr Sa fer’in 1892’de Ev kaf Ce mi ye ti’ne 

geç me si nin ar dın dan he sap iş le ri bö lü-

mü nün ba şı na ge ti ril di. Bu ara da edebî 

ça lış ma la ra ve ta rih araş tır ma la rı na önem 

ve ren Fran sa sö mür ge ge nel sek re te ri 

Ber nard Roy ta ra fın dan Zeytûne Ca mii 

Kü tüp ha ne si’nin ka ta lo gu nu ha zır la mak-

la gö rev len di ri len he ye te alın dı.

Bü rok ra si de gö rev yap tı ğı yıl lar da Tu-

nus’un kül tür ve fi kir ha ya tıy la da ha çok 

il gi len me ye baş la yan İb nü’l-Ho ca hi ma ye 

dö ne min de or ta ya çı kan ıs lah ha re ket le-

ri ni des tek le di. Ali Bûşûşe, Beşîr Sa fer, 

f i ’s-se ne di’ l-mu£an£an (Tunus 
1397/1977), Milßü’l-£ay be (II, 1402/1982; 
III, Tu nus 1981; V, Bey rut 1408/1988); Mu-

ham med Tâ hir İbn Âşûr, Ma šå ½ı dü’ş-

şerî£ati’l-İs lâ miy ye (Dev ha 1425/2004); 
Mu ham med Bay ram es-Sânî, el-Vefâ 

bimâ ye te£al laš bi-bey£i’l-vefâ (Me cel-
le tü Mec ma£i’l-fıš hi’l-İs lâmî, VII/3 [Cid de 
1412/1992], s. 107-324). İb nü’l-Ho ca’nın 

ba zı eser ve ne şir le ri Tu nus Kül tür Ba-

kan lı ğı ta ra fın dan el-A£mâlü’l-kâmi le 

li’d-Duk tûr Mu ¼am med el-¥a bîb İb-

nü’l-ƒo ca adıy la bir ara da ya yım lan mış tır 

(I-V, Tu nus 2008; I. cilt te Hâzim el-Kar tâ-
cen nî’ nin Æa ½âßid ve muša¹¹a£ât, II. cilt te 
Min hâ cü’l-bü le³åß, III. cilt te ŞeyÅu’l-İs lâm 
el-imâmü’l-ek ber Mu ¼am med b. ªâ hir b. 
£Âşûr, IV. cilt te Bey ne £il me yi u½û li’l-fıšh 
ve ma šå ½ı di’ş-şerî£a, V. cilt te İbn Âşûr’un 
Ma šå ½ı dü’ş-şerî£a’sı nın neş ri yer al mak-
ta dır).

İb nü’l-Ho ca’nın özel lik le Tu nus müf-

tü sü ol du ğu dö nem de Tu nus’ ta çı kan 

el-Hi dâ ye tü’l-İs lâ miy ye ve Cev he rü’l-

İs lâm der gi le riy le di ğer ba zı der gi ler de 

çok sa yı da fet va sı ya yım lan mış, ay rı ca 

ma ka le le ri çık mış tır: “el-Cihâd fi’l-İs lâm” 

(Min va¼yi ley le ti’l-Æadr: Dirâsât İs lâ-
miy ye, Tu nus 1971, s. 97-131); “el-£Ara-

biy ye fî Tûnis bey ne’l-fu½¼â ve’l-£âmiy ye” 

(MMLA, XLI [Ka hi re 1398/1978], s. 69-
114); “el-Câni bü’l-lu ³a vî ve’l-beyânî fi’t-

Ta¼rîr ve’t-tenvîr” (MMLA, LIV [Ka hi re 
1404/1984], s. 17-52); “ƒa be rü’l-â¼âd ve 

¼uc ciy ye tü’l-£ameli bihî” (Hed yü’l-İs lâm, 
XXXI/2 [Am man 1406/ 1987], s. 26-42); 
“Müs tašbe lü’l-ic tihâ di’l-fıšhî” (Da£ve-
tü’l-¼aš, sy. 271 [Ra bat 1988], s. 29-41); 
“Ta¹bîšu’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye: Efkâr ve 

ârâß li’l-ar²i’l-müvâcehe beyne’ş-şerî£a 

ve’l-£al me ne” (Me cel le tü Mecma£i’l-fıš hi’l-
İs lâmî, IV/5 [Cid de 1988], s. 3479-3507); 
“¥uš†šu’t-teßlîf” (Me cel le tü Mecma£i’l-
fıš hi’l-İs lâmî, II/2 [Cid de 1408/1988], 
s. 274-283); “el-Fıšhü’l-İs lâ mî ve ša²â-

ye’l-£a½r” (el-Ekâdîmiy ye, sy. 10 [Ra bat 
1993], s. 15-48); “es-Sün ne tü’n-ne be viy ye 

fi’l-£a½ri’l-¼adî¦ bey ne en ½â ri hâ ve Åu ½û-

mi hâ” (Me cel le tü Mec ma£i’l-fıš hi’l-İs lâmî, 
VI II/3 [Cid de 1994], s. 415-474); “£İ½ me-

tü de mi’l-cenîn el-mü şev veh” (Me cel le tü 
Mec ma£i’l-fıš hi’l-İs lâmî, IV/2 [Cid de 2005], 
s. 262-286).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ferhât el-Ah darî, Na¾ariy ye tü’l-mu¼âkât 
£in de ¥â zim el-Æar ¹â cen nî (yük sek li sans te zi, 
1425/2005), Câmi atü el-Hâc Lah dar Kül liy ye tü’l-
âdâb ve’l-ulûmi’l-insâniy ye, tür.yer.; “¥af lü tek-
rî mi’d-duktûr Mu ¼am med el-¥a bîb İb nü’l-ƒo ca 
30.04.1405/21.01.1984”, el-İ¦neyniy ye, III/31, 
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Ma te matikçi Ab dul lah İr fan Efen di’den 

ce bir, geometri, he sap ve as tro no mi oku-

du. Tekrar git ti ği Ka ra dağ’da Necîb Ka-

radâğî’den icâzet al dı (1911). Da ha genç 

yaş ta iken Süleymaniye’de ba ba sının 

mes ci din de ağa be yi Ma‘rûf ile bir lik te 

ders ver me ye ve med re se ler de oku tu lan 

eser le re hâşi ye ler yaz ma ya baş la dı, bölge-

de adı nı du yur du. I. Dün ya Sa va şı’nın yol 

aç tı ğı kıt lık ve karga şa or ta mın da eğitim 

fa ali yet leri bir sü re ak sa dı. Ha rap du-

ruma ge len Sü ley ma niye’de ki Mevlânâ 

Hâlid-i Nak şi bendî Ca mii sa vaş tan son ra 

ye ni le nip et ra fı na hüc re ler in şa edil di; 

İbnü’l-Ka radâğî bu ra ya imam ve mü der-

ris ola rak ta yin edil di (1920). Ve fa tı na 

ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. Ara la rın da 

Hü se yin Tâirbûğî, Resûl Telânî, Sey yid Ab-

dül kerîm el-Âlânî, Ab dür rahîm b. Mir za 

Serhî, Ab dül kerîm Mü derris, Ab dul lah b. 

Ab dürrahîm Darestânî, Mu ham med el-

Hâl’in de bu lun duğu birçok ta le be ye tiş-

tir di. İb nü’l-Ka radâğî 13 Ma yıs 1936 ta ri-

hin de Sü ley ma ni ye’de vefat et ti.

Eser le ri. 1. Ta£lîšåt £alâ Kitâbi’l-Bur-

hân. Ge len bevî’nin man tı ğa da ir ese ri 

üze ri ne ya zıl mış tır (Ka hi re 1347/1928, me-
tin le bir lik te). 2. el-Bed rü’l-£ulât fî keş fi 

³avâmi²i’l-maš†lât. Mol la Ali Kızıl cî’ nin 

man tık ve hik me tiy le il gi li ese ri nin şer hi-

dir (Ka hi re 1353/1934). 3. Ta£lîšåt £alâ 

Risâle ti’l-âdâb. Mü el lif bu ese rinde Ge-

len bevî’nin risâle si ni şer hetmiş tir (Ka hi re 
1353). 4. el-Men he lü’n-naŠŠâÅ fi’Å ti lâ-

fi’l-eşyâÅ. Mü el lif bu ese rin de Ne vevî’nin 

Min¼âcü’¹-¹âlibîn ad lı ese ri nin İbn Ha cer 

el-Hey temî, Hatîb eş-Şirbînî, Şehâbed din 

er-Remlî, Şem sed din er-Remlî, Ze ke riyyâ 

el-Ensârî ve di ğer şârih le riy le İbn Kåsım 

el-Abbâdî ve Şebrâmel lisî gi bi hâşi ye mü-

el lif le ri olan mü te ah hirîn Şâfiî ulemâsı 

ara sın da ki yay gın gö rüş ay rı lık la rı nı der-

le miş tir (Bey rut 1428/2007, Ali Muh yid-
din Ka radâğî’nin ta‘li kiy le). Eser, Bağ dat 

Üni ver si te si İslâmî İlim ler Fa kül te si’nde 

Ad nan Ab dülkådir Kâmil el-Hev remânî 

(iba det ler), Gafûr Mu ham med (büyû‘dan 
nikâha ka dar) ve Ömer Ah med Nizâmî 

(nikâhtan ese rin so nu na ka dar) tarafın-

dan yük sek li sans te zi ola rak neş re hazır-

lan mış tır (2007). 5. Câmi£u’l-mesâßil 

(Câ mi£u’l-fetâvâ). Eser de, mü el li fin ken-

di si ne so ru lan so ru la ra ver di ği ce vap lar 

fı kıh bab la rı na gö re dü zen len miş olup 

ta le be si Ab dül kerîm Mü der ris ta ra fın-

dan Cevâhi rü’l-fetâvâ ad lı ese ri için de 

ba sıl mış tır (I-III, Bağ dat 1969-1971). 6. 

el-Fet¼u’l-vâ mı² £ale’l-Mi na¼i’l-fâßi². 

Ferâize dair ken di ese ri nin şer hi dir (Ka-
hi re 1353; Bağ dat 1398/1978, me tin le ve 

Bey ile bir lik te ka tıl dı ğı Pa ris se ya ha ti hâtı-
ra la rı dır, Tu nus 1904), er-Ri¼le tü’l-Fal-

lières (Fran sa Cum hur baş ka nı Clément 
Ar mand Fal lières’in Tu nus zi ya re ti ne da ir-
dir, Tu nus 1912), er-Ri¼le tü’n-Nâ½ıriy ye 

bi’d-diyâri’l-Fran siy ye (eser de Mu ham-
med Nâsır Bey’in re fa ka tin de ka tıl dı ğı Pa-
ris zi ya re ti an la tı lır, Tu nus 1913). Mü el li fin 

he nüz ya yım lan ma mış eser le ri şun lar dır: 

el-Fe tâvâ eş-şer£iy ye fi’l-müs te ciddât 

ve’l-¼avâdi¦i’l-£a½riy ye, Cey şü’d-daÅîl 

fi’l-lisâni’t-Tûni siy yi’l-a½îl, Tek mi le-

tü £išdi’d-dür ve’l-mercân fî selâ¹îni 

Âli £O¦mân ve şer¼uhâ, TârîÅu’l-

bâyât ve’d-dâyât fi’d-dev le tey ni’l-

Murâdiy ye ve’l-¥üsey niy ye, Ve feyâtü 

a£yâni’t-Tûni siyyîn fi’l-£a½ri’l-¥üseynî, 

er-Ri¼le tü’l-müşîriy ye ti’½-½âdıšıy ye 

li’l-£â½ıme ti’l-Cezâßiriy ye, er-Ri¼le tü’l-

¥abîbiy ye, er-Ri¼le tü’l-Ma³ri biy ye. 

İb nü’l-Ho ca’nın hilâfet, Fran sız ca’ya ge çen 

Arap ça ke li me ler ve müs lü man ka dı nıy la 

il gi li Fran sız ca yaz dı ğı ki tap la rı da var dır 

(İb nü’l-Ho ca, TârîÅu me£âli mi’t-tev¼îd, 
neş re de nin gi ri şi, s. 20-21).

BİB Lİ YOG RAF YA :
İb nü’l-Ho ca, TârîÅu me£âli mi’t-tev¼îd fi’l-ša-

dîm ve fi’l-cedîd (nşr. Hammâdî es-Sâhilî – Cî lâ nî 
b. Yahyâ), Tu nus 1985, neş re den le rin gi ri şi, s. 15-
22; Ah med Ta rabîn, et-TârîÅ ve’l-müßer riÅûne’l-
£Arab fi’l-£a½ri’l-¼adî¦, [bas kı ye ri ve ta ri hi yok], 
s. 225; M. Fâzıl b. Âşûr, Terâci mü’l-a£lâm, Tu-
nus 1970, s. 219-316; a.mlf., “¥ayâtü’l-üstâ× 
Mu ¼am med İb ni’l-ƒoca”, el-Me cel le tü’z-Zey-
tû niy ye, V/5, Tu nus 1362/1943, s. 27-31; V/7 
(1362/1943), s. 23-26; Mahfûz, Terâci mü’l-müßel-
li fîn, II, 259-261; Mu ham med Bûzîne, Meşâhîrü’t-
Tû ni siyyîn, Tu nus 1992, s. 493-494; İsmâil b. 

Haf siy ye, “Min Emîri’l-ümerâß İsmâ£îl ¥af ½iy ye 
ilâ emîri’l-ümerâß Mu¼am med İb ni’l-ƒoca”, el-
Me cel le tü’z-Zey tû niy ye, V/7 (1362/1943), s. 27; 
Münîr Rü veys, “İb nü’l-ƒoca, Mu¼am med b. Mu-
¼am med el-Beşîr”, Mv.AU, VI II, 564-568.

ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —ÝBNÜ’l-KARADÂÐÎ
دا ) ( ا ا

Ömer b. Muhammed Emîn b. Ma‘rûf
b. Ömer el-Merdûhî el-Karadâðî

(1885-1936)

Iraklý âlim.˜ ™

Ku zey Irak’ta Sü ley ma ni ye şeh rin de 

doğ du. Böl ge de âlim le riy le meş hur Mer-

dû hî ai le si ne men sup tur. Ka radâğî nis-

be ti bu nu ilk kul la nan ba ba sın dan ge lir. 

İlk eği ti mi ni ba ba sın dan ve am ca sı Ab-

dur rah man’dan al dı. Da ha son ra Ka ra-

dağ’a gi de rek bir sü re ak ra ba sı Necîb 

Ka radâğî’nin ders le ri ne de vam et ti. Sü-

ley ma ni ye’ye dö nün ce Mol la Hü se yin Pek-

sendî’nin yanında öğ re ni mi ni ta mam la dı. 

da ir çok sa yı da ma ka le yaz mış, araş tır ma 

ve ça lış ma la rı nı da ha zi ya de Ku zey Af ri-

ka, özel lik le de Tu nus ta ri hi ve me de ni ye ti 

üze ri ne yo ğun laş tır mış tır. Tu nus hal kı nın 

sos yal me se le le riy le il gi len miş, ül ke si nin 

Fran sız et ki sin den kur tul ma sı ve mo dern 

ku rum la rın oluş ma sı için bü yük ça ba 

gös ter miş tir. Baş ta Fran sa ol mak üze re 

çe şit li ül ke le re se ya hat ler yap mış, bu se-

ya hat le ri ve resmî zi ya ret le riy le il gi li ye di 

se ya hatnâme ka le me al mış tır.

Eser le ri. 1. Tu¼fe tü’l-incâd fi’l-mu šå-

be le bey ne târîÅayi’l-hic re ve’l-mîlâd 

(Tu nus 1896). Hicrî ve milâdî tak vim le rin 

mu ka ye se si ya nın da 1976 yı lı na ka dar ta-

rih le ri çe vir me kı la vu zu ha zır la mış tır. 2. 

Mu¼âve re tü’ş-ŞeyÅ £Ömer ve’l-¥âc 

Fü tû¼ (Tu nus 1898). Mü el li fin ilk ese ri 

olup bu iki şah sın ra ma zan âdâbı hak kın-

da ki ko nuş ma la rı nı içe rir. 3. Ba¼¦ târîÅî 

ye te£al lašu bi’l-šaŠâßi’ş-şer£î ve Åı¹¹atü 

şeyÅi’l-islâm fî Tûnis (Tu nus 1326/1908). 
1908’de Pa ris’te dü zen le nen Ku zey Af ri ka 

Kon gre si’nde su nu lan Fran sız ca teb li ğin 

mü el lif ta ra fın dan ge niş le til miş Arap ça 

ter cü me si dir. 4. er-Rûznâme et-Tûni siy-

ye min se ne 1319 ilâ 1335. 1902-1918 

yıl la rı nı kap sa yan rûznâme nin her cil din de 

o yıl için de mey da na ge len astro nomiy le il-

gi li olay lar ve idarî, ta rihî hadise ler anlatıl-

mak ta dır, rûznâme Tu nus ta ri hi için 

önem li bir kay nak tır. 5. TârîÅu me£âli-

mi’t-tev¼îd fi’l-šadîm ve fi’l-cedîd (Tu-
nus 1358/1939; nşr. Hammâdî es-Sâhilî – 
Cî lâ nî b. Yahyâ, Tu nus 1985). Eser de mü-

el li fin idarî ve si yasî gö revleri sı ra sında ya-

şa nan ge liş me ler le il gi li müşa he de le ri nin 

ya nı sı ra Tu nus şeh rin de ki ca mi, mes cid 

ve med re se ler ta nı tı lır. Fran sa sö mür-

ge dö ne mi için önem li bir kay nak tır. 6. 

Øafa¼ât min târîÅi Tûnis (nşr. Hammâdî 
es-Sâhilî – Cîlânî b. Yahyâ, Bey rut 1986). 
Bu eser de İb nü’l-Ho ca’nın 1936-1942 yıl la-

rın da der gi ler de ya yım la nan otuz ye di ma-

ka le si bir ara ya ge ti ril miş tir. Beş bö lü me 

ay rı lan ese rin bi rin ci bö lü mün de İslâm ve 

özel lik le Tu nus ta ri hi, ikin ci bö lüm de şer‘î 

yar gı ve şey hü lislâmın gö rev le ri, üçün cü 

bö lüm de Tu nus’ta yay gın olan âdet ve 

ge le nek ler, dör dün cü bö lüm de Câmiu’z-

Zeytûne ve el-Med re se tü’s-Sâdı kıy ye gi bi 

ta rihî eser ler, be şin ci bö lüm de Tu nus’ta 

ye ti şen meş hur şah si yet le rin bi yog ra fi le-

ri ne da ir ma ka le ler yer alır.

İb nü’l-Ho ca’nın ye di se ya hatnâme sin-

den dör dü ya yım lan mış tır: Sülûkü’l-ibrîz 

fî mesâli ki Pârîs (Fran sa zi ya re tiy le il gi-
li not la rı dır, Tu nus 1900), Tevâdü dü’l-

kirâm (1904’te Mevlây Mu ham med Hâdî 




