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SEHEND

ilgiliolupTicâniyyekonusundaonunkadareseryazanbaşkabirkimseninbulunmadığıkaydedilir.
Eser le ri. Ta sav vuf. 1.el-Kevkebü’l-

vehhâcli-tav²î¼i’l-minhâcfîşer¼iDür-
reti’t-tâcve£ucâleti’l-mu¼tâc.HocasıAbdülkerîmBennîs’inTicâniyyetarikatınadaireserininşerhidir(Tu nus 1318). 2. 

Keşfü’l-¼icâb£ammentelâšåma£a’ş-
ŞeyÅet-Ticânîmine’l-a½¼âb(Fas 1325, 

1340; nşr. Mu ham med Hâfız el-Mısrî, 
Ka hi re 1381/1962; Bey rut 1999; nşr. Mu-
ham med er-Râdî Ken nûn el-Ha se nî el-İd-
rîsî, Ra bat 2012).Müellifyaklaşık200kişihakkındabilgiverdiğibueserine538biyografininyeraldığıRef£u’n-nišåbba£de
Keşfi’l-¼icâbadıylabirzeyilyazmıştır(I
II, Tıt vân, ts.; nşr. İd rîs el-Irâk¢ el-Ha se-
nî, III-IV, Ra bat 1390-1395/1971-1975). 3. 
Me¹âli£u’l-esrârli-medâriki’l-a¼râr(Fas 

1328).AhmedetTicânî’ninHz.Peygamber’denaldığıkabuledilen“Salâtü’lfâtihlimâuğlika”adlısalavatınınşerhiolupmanzumvemensurhiçbirkelimesindenoktalıharfkullanılmamıştır.4.en-Nefe-
¼âtü’r-rabbâniyyefi’l-emdâ¼i’t-Ticâ-
niyye(Fas 1333). 5.es-Si¼rü’l-Bâbilîel-
müveccehli’l-£Ârifet-Tâdilî.DerkåviyyeşeyhiMuhammedb.AlietTâdilîerRabâtî’yehitabenyazılantasavvuflailgilibirrisâledir(İs ken de ri ye 1347). 6.es-Sırrü’r-
rabbânîfîredditüruhâtiİbnMâyâbâ
el-£ânîelletîtebecca¼abihâfîteßlîfihi
Müştehe’l-Åârifi’l-cânî.MoritanyalıâlimMuhammedHıdırİbnMâyâbâeşŞink¢tî’ninMüştehe’l-Åârifi’l-cânîfîreddi
zelekâti’t-Ticânîel-cânîadlıeserinde
(Ab del We do ud Ould Che ikh, s. 134-143) ŞeyhAhmedetTicânî’yevetarikatınayönelttiğieleştirilerecevaptır(III, Dâ rül bey

zâ 1356-1357; eser için bk. Ah med el-Ezmî, 
II, 295299). 7.el-Hicâretü’l-maštiyyeli-
kesriMirßâti’l-mesâvi’l-vaštiyye.Çağdaşıİbnü’lMuvakkitelMerrâküşî’nintasavvufehlinieleştirdiğier-Ri¼ le tü’l-Mer-

râküşiyye(Mirßâ tü’l-me sâ vi’l-vaš tiy ye) adlıeserinemanzumbirreddiyedir(III, 
Fas 13561357). 8.el-Îmânü’½-½a¼î¼fi’r-
red£alâmüßellifi’l-Cevâbi’½-½arî¼.MuhammedHasanelHacvîileAbdülhamîdb.Bâdîs’inTicâniyyetarikatıylailgiliArnavutlukmüslümanlarınınsorduğubazısorularacevapvererek(Ja mil M. AbunNasr, 

s. 179-180; Ah med el-Ezmî, II, 301-304) butarikatmensuplarınıhatalıbulduklarıhususlardaeleştirdikleriel-Cevâbü’½-
½arî¼fîbeyânimuŠâddeti’¹-¹arîšati’t-
Ticâniyyeli’l-İslâmi’½-½a¼î¼adlıeserecevapolarak yazılmıştır (Tu nus 1357). 

9. e½-Øırâ¹ü’l-müstaš¢m fi’r-red £alâ

İbnSûdelakabınıSekîrec(Skîrec),ZiriklîveCemîlEbü’nNasrSükeyricolarakyazmakta,torunutarafındankendiadınaaçılan“skiredj”başlıklıwebsitesindedebazıArapçabaşlıklardaSükeyrickullanılmakta,Batıkaynaklarındaherikişeklinederastlanmaktadır.FasşehrindekiCâmiatü’lKaraviyyîn’deöğrenim gören Sekîrec aralarında İbnü’lHayyâtezZükkârî,Muhammedb.Ca‘ferelKettânî,MuhammedAbdülhayelKettânî,Ahmedb.TâlibİbnSûdeveMuhammedb.AbdülkådirİbnSûde’nindebulunduğuFasâlimlerindendersokudu.HocalarındanaynızamandaTicâniyyetarikatınamensupolanAhmedb.MuhammedelAbdelâvîbaştaolmaküzereAbdullahb.İdrîselBekrâvî,Muhammedb.Muhammedb.AbdüsselâmKennûn,Abdülkerîmb.ArabîBennîsvasıtasıylabutarikataintisapederekirşadicâzetialdı.Câmiatü’lKaraviyyîn’debirsürefıkıhdersiverdi.1909’daTanca’daDârü’nniyâbe’dekâtiplikveağabeyiMuhammedSekîrec’inçalıştığıİdâretü’lMurâkabe’deikincikâtiplikyaptı.1911’deTicâniyyeşeyhiolanarkadaşıHabîbb.AbdülmelikelVehrânî’yiziyaretiçinCezayir’inVehrânşehrineyaptığıseyahattensonraFas’aveoradantekrarTanca’yadöndü.Tanca’dabirsüreşehrinyöneticisiMuhammedezZükkârî’ninyanındamüşavirlikvemahkemekâtipliğigörevindebulundu,ardındanFasşehrivakıflarnâzırlığınatayinedildi
(1914).Bugörevdeiken1916’daHicaz’dakendisiniArapülkelerininkralıilânedenŞerîfHüseyin’itebrikiçinFasKralıMevlâyYûsufb.Hasan tarafındangönderilenheyetebaşkanlıketti.DöndüktensonraHaremeyniŞerîfeynVakıflarıCemiyetiüyeliğinegetirildi.Vücdekadılığı(1919

1922),RabatYüksekMahkemesiüyeliği
(19221924),Cedîde(19241928)veSetât
(19281944)kadılığıgörevlerindebulundu.1926’daParisCamii’ninaçılıştöreninekatılarakbirkonuşmayaptı.1933’tehaccagidişvedönüşündeuğradığıKahire’deTicâniyyemüntesiplerikendisiiçinbüyükkarşılamatörenleridüzenledivebuvesileylebirkitaphazırlandı.SetâtkadısıikenHaremeyniŞerîfeynVakıflarıCemiyeti’yleilgiliolarakCezayir’egerçekleştirdiğiyolculuğunardındanhastalanıptedaviiçinMerakeş’egitti.Ancakbeşgünsonra12Ağustos1944tarihindehastahanedevefatettiveKådîİyâz’ıntürbesindedefnedildi.Güçlübiredipveşair,çokyönlüvelûdbirâlimdi.Küçükbüyük
150’denfazlaesertelifetmiştir.EserlerininönemlibirkısmıTicâniyyetarikatıyla

fakatyeryerkendihayallerinidilegetirmektenkurtulamamıştır.OnunŞehriyâr’ayazdığı“BirinciArmağan:HörmetliÜstadBöyükŞehriyar’a”adlıdörtlüklerdenoluşanmektubuŞehriyârtarafındanbüyükilgiylekarşılanmış,Şehriyârdabunacevapolarak“Sehendim”(Sehendiyye)adlıbüyükmanzumesinikalemealmıştır.BumektuplarGüneyAzerbaycanşiirininşaheserleriarasındayeralmıştır.SehendmektubundaGüneyAzerbaycanTürkleri’niniçindebulunduğudurumucanlıhalkdiliyle,zenginedebîsanatlarla,oldukçarenklivegerçekçibirşekildetasviretmiş,Şehriyârdacevabındasosyalvesiyasalgörüşleriniilkdefaaçıkbirşekildedilegetirmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:Sehend, Sa zı mın Sö zü (haz. Dur sun Yıl dı rım), 

An ka ra 1980, s. 3; a.mlf., De dem Qor kud’un 
Di lin den: Qar daş An dı (haz. Dur sun Yıl dı rım), 
An ka ra 2002, I, s. XVII; CevadHeyet, Azer baycan 
Ede bi yat Ta ri hi ne Bir Ba hış, Tah ran 1349, II, 
399-415; GencaliSabahi,“Halk Şa iri Se hend”, 
Var lıq, sy. 12, Tah ran 1359/1980, s. 3645; YavuzAkpınar,“Bu lud Ka ra çor lu Se hend ve Ba zı 
Şi ir le ri”, EFAD, sy. 13 (1985), s. 379-399; a.mlf.,
“Şeh ri yar ve Se hend’in Şi ir le rin de Azer bay can”, 
Türk Ede bi ya tı, XVI/191, İs tan bul 1989, s. 21
29; a.mlf.,“Se hend, Bu lud Ka ra çor lu”, TDEA, 
VII, 489-490; MeserretDiriöz,“Se hend, Bu lud 
Ka ra çor lu”, TA, XXVI II, 271.

ÿYa vuz Ak pı nar

– —SEKÎREC
( سكيرج )

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. el-Ayyâþî
b. Abdirrahmân Se kî rec el-Hazrecî

el-Ensârî el-Endelüsî el-Fâsî

(1878-1944)

Ticâniyye tarikatýna dair
eserleriyle tanýnan

Faslý âlim ve mutasavvýf.
˜ ™

1295Rebîülâhirinde(Ni san 1878)Fas’tadoğdu.Kendisibutarihibizzatkaydettiğinden(¥a dî ša tü ünsî, I, 368)İbnSûde’nin1290 (Sel lü’n-ni ½âl, s. 103),Kaytûnî’nin
22Cemâziyelâhir1298 (22 Mayıs 1881; 
Mu£cem, s. 157, 158),Kabbâc’ın2Cemâziyelâhir1295 (2 Haziran 1878; el-Ede bü’l-

£Ara bî, I, 56)şeklindeverdikleritarihleryanlışolmalıdır.AtalarıEndülüs’ünfethisırasındaoraya yerleşmiş,daha sonraTanca,TıtvânveFas’agöçetmiştir.Endülüs’teönceGırnatayakınındakiSekîrî(Es
quiles)dağıçevresiniyurtedinenatalarıbukelimeyiSekîrecşeklindetelaffuzetmişveburayanisbetleanılmışlardır.BabasınıvekendisiniyakındantanıyanAbdülkebîrb.HâşimelKettânî(Zeh re tü’l-âs, I, 496)veonunlagörüşüpkendisindenfaydalandığınısöyleyenAbdüsselâmb.Abdülkådir
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SEKÎREC

eseriSîdîGålîesSintîsîİŠâßetü’d-dâc adıylanazmaçekmiş,Sekîrecdebunuşerhetmiştir(Fas, ts). 11.e×-¬ehebü’l-Åâli½
fîmu¼â×âtikübre’l-ƒa½âßi½.Süyûtî’nin
el-ƒa½âßi½ü’l-kübrâ’sınınmanzumşekliolup19.150beytekadaryazıldıktanbiraysonramüellifinvefatıüzerinekardeşiMuhammedSekîrectarafından1541beyitdahaeklenerektamamlanmıştır.12.Îšå-
¾ü’l-šarâßi¼li-tašyîdi’s-sevâni¼.MüellifinTanca’da1910’dakalemealdığıgünlüktarzındabirhâtıratolupFas’ta1912’deyazdığıhâtıratiçindeen-Netâßicü’l-yev-
miyyefi’s-sevâni¼i’l-fikriyyeadıylayeralmaktadır.13.Menhelü’l-vürûdi’½-½âfî
ve’l-hedyüminfet¼i’l-kâfîfîşer¼i’ş-
Şâfîfî£ilmeyi’l-£arû²ve’l-šavâfî.Muhammedb.TayyibSekîrec’ineş-Şâfîadlıeserininşerhidir(eser le ri nin bir lis te si ve 

hak la rın da bil gi için bk. ¥a dî ša tü ünsî, 

neş re de nin gi ri şi, I, 84-116; mü el li fin ça-
lış ma la rı nın bü yük bir kıs mı Mu ham med 
er-Râdî Ken nûn el-Ha se nî el-İd rîsî ta ra-
fın dan neş re ha zır la nıp pdf ola rak http://
www.che ikh-ski redj.com web si te si ne ko-
nul muş tur).

BİBLİYOGRAFYA:Sekîrec, ¥a dî ša tü ünsî bi’t-ta£rîf bi-nef sî (Re-
sâßi lü’l-£Al lâ me el-ÆåŠî el-¥âc A¼ med Se kî rec 
el-En ½â rî  için de, nşr. Mu ham med er-Râdî Ken-
nûn el-Ha se nî), I, 367406, ay rı ca bk. neş re de nin 
gi ri şi, I, 6116 (http://www.che ikh-ski redj.com/
liv res-ve ri fi es-ge no un.php);Serkîs, Mu£cem, II, 
1395-1396, 1404; Muhammedb.AbbaselKabbâc, el-Ede bü’l-£Ara bî fi’l-Ma³ ribi’l-aš½â, Mu
ham me di ye 1347/1929, I, 56-61; Abdüsselâmb.AbdülkådirİbnSûde, Delîlü müßer riÅi’l-Ma³ ri bi’l-
aš½â, Dâ rül bey zâ 1960, I, 264, 265, 268; a.mlf., 
Sel lü’n-ni ½âl li’n-ni Šâl bi’l-eşyâÅ ve eh li’l-kemâl: 
Fih ri sü’ş-şü yûÅ (nşr. Mu ham med Hac cî), Bey rut 

1417/1997, s. 102-103; a.mlf., İt ¼â fü’l-mü¹âli£ 
bi-ve fe yâ ti a£lâmi’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer ve’r-râbi£ 
(nşr. Mu ham med Hac cî), Bey rut 1417/1997, II, 

498; JamilM.AbunNasr, The Ti ja niy ya, Lon don 

1965, s. 25, 55, 160, 175, 179-184; Abbasb.İbrâhim, el-İ £lâm, VI, 86-87; Ziriklî, el-A£lâm (Fet

hul lah), I, 190-191; Muhammedb.Tâvît, el-Vâfî 
bi’l-ede bi’l-£Ara bî fi’l-Ma³ ribi’l-aš½â, Dâ rül bey zâ 
1404/1984, III, 943-944; Abdullahb.AbbaselCirârî, et-Teßlîf ve neh Ša tü hû bi’l-Mag rib fi’l-šar-
ni’l-£işrîn min 1900 ilâ 1972, Ra bat 1406/1985, 
s. 42-47; FevzîAbdürrezzâk, el-Ma¹ bû£â tü’l-¼ace-
riy ye fi’l-Ma³ rib, Ra bat 1406/1986, s. 39, 49, 
55, 58, 59, 74, 82, 83, 84, 90, 93, 95, 97, 100, 

102, 105, 112, 151-152; İdrîsb.elMâhîelİdrîsîelKaytûnî, Mu£ce mü’l-ma¹ bû£â ti’l-Ma³ ribiy ye, 
Selâ 1988, s. 157159; Menûnî, el-Me½âdi rü’l-
£Ara biy ye li-tâ rî Åi’l-Ma³ rib, Mu ham me di ye 
1410/1989, II, 219, 223, 228, 237, 239, 253, 

281; AliMüntasırelKettânî, İn bi£â¦ü’l-İs lâm fi’l-
En de lüs, İs lâ mâ bâd 1413/1992, s. 503; Alib.MuhammedÂlüDahîlillâh, et-Ti câ niy ye: Di râ se 
li-ehem mi £ašåßidi’t-Ti câ niy ye  £alâ Šavßi’l-Ki tâb 
ve’s-Sün ne, Ri yad 1419/1998, s. 76-77; AhmedelEzmî, e¹-ªa rî ša tü’t-Ti câ niy ye fi’l-Ma³ rib ve’s-
Sû dâ ni’l-³ar bî, Mu ham me di ye 1421/2000, I, 30, 
101, 121-123, 148, 426-434; II, 295-313, 315-

rasıylailgilibeytinaçıklanmasıçerçevesindehünsâileilgiligenişbilgilerinyeraldığıbirçalışmadır(Fas 1327, so nun-
da ™avßü’¾-¾alâm fî med¼i Åay ri’l-enâm 

ola rak). 3.er-Ri¼letü’l-¼abîbiyyetü’l-
Vehrâniyyetü’l-câmi£ali-le¹âßifi’l-£ir-
fâniyye.Sekîrec’in1911yılındaCezayir’inVehrânşehrindeTicâniyyeşeyhiolanarkadaşıHabîbb.AbdülmelikelVehrânî’yiziyaretivebumünasebetleMüstegånim,TilimsânveBelabbâs’ayaptığıseyahatiyleilgilidir(Fas 1329; nşr. Mu ham med er-Râdî 
Ken nûn el-Ha se nî el-İd rîsî, Ra bat 2011). MüellifbueseriniŞa¼×ü’l-e×hânfîmâ
raßeytühûfîVehrânveEbi’l-£Abbâsve
Müste³ånimveTilimsânadıylaözetlemiştir.4.¬ikrâseferiSîdîA¼medSekî-
recile’l-aš¹âri’l-¥icâziyyeve£avdetihî
ilâMı½rfî¹arîšıhîilâbilâdi’l-Ma³rib
(Ka hi re 1352). 5.er-Ri¼letü’l-Mekkiy-
ye(nşr. Ab dülhâdî et-Tâzî, Ra ¼a lât ilâ 

şib hi’l-cezîre ti’l-£Ara biy ye  için de, Ri yad 

1424/2003, s. 217245). 6.e¾-æıllü’l-verîf
fîmu¼ârebeti’r-Rîf.Fas’ınRîfbölgesindebağımsızbircumhuriyetkuran(1921

1926)AbdülkerîmelHattâbî’ninİspanyolveFransızkuvvetlerinekarşıyaptığısavaşlailgiliolupyenilmesiveyönetiminesonverilmesininardındanCedîde’yesürgünedilenHattâbî’ninDışişleriBakanıMuhammedb.Ezerkân’ınmüellifeanlattığıhâtıralarınderlenmesiyleortayaçıkmıştır
(nşr. Reşîd Ye şû tî, Ra bat 2010). 7. Æa de-

mü’r-rüsûÅlimâli-müßellifihîmine’ş-
şüyûÅ.Müellifinaltmışkadarhocasınınbiyografisinedairdir (nşr. Mu ham med 
er-Râdî Ken nûn el-Ha se nî el-İd rîsî, Ra-
bat 2010). 8.er-Ri¼letü’z-Zeydâniyye. ArkadaşıolanAlevîşeriflerininnakîbitarihçiİbnZeydân’ınmevlidmünasebetiylekendisinidavetetmesiüzerine1908’deMiknâs’ayaptığıyolculuklailgilidir(nşr. 
Mu ham med er-Râdî Ken nûn el-Ha se nî el-
İd rîsî, Ra bat 2011).EseriFedvâBinhalîfe,RabatV.MuhammedÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeyükseklisansteziolarakneşrehazırlamış(1998),HasanŞâhidîdebirmakalesindeeseriincelemiştir(“er-

Ra ha lâ tü’lMa³ ribiy ye tü’ddâ Åı liy ye: Zey
dâ niy ye tü Se kî rec nü mû ×e cen”, el-İ¼yâß, 
sy. 24 [Ra bat 2005], s. 727). 9.øåyetü’l-
maš½ûdbi’r-ri¼lema£aSîdîMa¼mûd. 
1911’deŞeyhAhmedetTicânî’nintorunununoğluŞeyhMahmûdb.MuhammedBeşîrilebirlikteFas’tanRabat’ayaptığıseyahatedairdir(nşr. Mu ham med er-Râdî 
Ken nûn el-Ha se nî el-İd rîsî, Ra bat 2011). 
10.Nûrü’s-sirâcfîşer¼iİŠâßeti’d-dâc. Sekîrec’inşeyhiAbdülkerîmBennîs’eait
Dürretü’t-tâcve£ucâletü’l-mu¼tâcadlı

müßellifi’n-Nehci’l-šavîm.MuhammedHaseneynMahlûfelAdevî’ninTicâniyye’yieleştirdiğien-Nehcü’l-šavîmfîbeyâ-
nienne’½-Øalâte’l-fet¼iyyeleysetmin
kelâmillâhi’l-šadîmadlıeserinereddiyedir(Tu nus 1358). 10.Tîcânü’l-³avânî
fîşer¼iCevâhiri’l-me£ânî.AliHarâzimBerrâdeelFâsî’nin,TicâniyyetarikatınıntemelmetinlerindenolanCevâhirü’l-
me£ânîvebülû³u’l-emânîfîfey²iSîdî
Ebi’l-£Abbâset-Ticânîadlıeserininşerhidir(nşr. Mu ham med er-Râdî Ken nûn el-
Ha se nî el-İd rîsî, Ra bat 2011). 11.el-¥aš-
šu’l-mübînfi’nti½âri’t-Ticâniyyîn£alâ
£ulemâßi’l-Æaraviyyîn.Sekîrec’in,e¹-ªî-
bü’l-fâßi¼ve’l-virdü’s-sâßi¼fî½alâti’l-fâ-
ti¼adlıeserindeyeralan“Salâtü’lfâtih”inAllah’ınkadîmkelâmındanolduğunadairgörüşüsebebiyleKaraviyyînulemâsınınkitaplarınınyakılmasıiçinfetvaverdiğiTicânîsûfîvefakihMuhammedb.AbdülvâhidenNazîfîesSûsî’yisavunduğubireserdir.
12.Æurretü’l-£aynfi’l-cevâb£alâesßileti
müßellifiƒabîßeti’l-kevn.KettâniyyetarikatınınkurucusuMuhammedb.AbdülkebîrelKettânî’nineserindeTicâniyye’yeyönelttiğieleştirilerereddiyevesorularınacevaptır.13.Cünnetü’l-cânîbi-terâcimi
ba£²ia½¼âbi’ş-ŞeyÅet-Ticânî.Ticânî’ninonüçtalebesinin360beyittenoluşanbiyografisiniiçerir.

DiğerEserleri. 1.er-Rav²atü’l-yâni£a
ve’¦-¦emeretü’n-nâfi£afîşer¼i’l-Fe×le-
keti’l-câmi£a.Kendimuhtasareserininşerhidir(Fas 1317, mü el li fin İrşâdü’l-mü-
te£al lim ve’n-nâsî fî ½ıfa ti eşkâli’l-šale mi’l-
Fâsî  ad lı ese ri ile bir lik te).Lugazveta‘miyeamacıylakullanılanözelbirhesaplamayönteminedairolanİrşâdü’l-müte£allim, TâmirAbdülmün‘imelCibâlîtarafındandahasonrayenidenneşredilmiştir(Me-

cel le tü’l-Ma£he di’l-maÅ¹û¹âti’l-£Ara biy ye, 

LI II/2 [Ka hi re 2008], s. 4175). 2. Ten vî-

rü’l-efhâmbi-ÅatmiTu¼feti’l-¼ükkâm. EbûBekirİbnÂsım’ınMâlikîfıkhınadairmanzumeserininsonundahünsânınmi

Sekîrec
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derlenerekyayımlanmıştır(İbn-ür Re fik 
Ahmet Nuri Sekizinci, Ankara 2001, IIII). KorayÜstün,İbnürrefikAhmetNuri
Sekizinci’ninTiyatrolarıÜzerineBir
İncelemeadıylayükseklisanstezihazırlamıştır(2013, Ha cet te pe Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü).

BİBLİYOGRAFYA:AliSühaDelilbaşlı, İb nür re fik Ah met Nu ri Se-
ki zin ci’ nin Ha ya tı, An ka ra 1936; Gövsa, Türk 
Meş hur la rı, s. 184; MustafaNihatÖzön–BahaDürder, Türk Ti yat ro su An sik lo pe di si, İs tan bul 
1967, s. 367-369; MetinAnd, Meş ru ti yet Dö nemi 
Türk Ti yat ro su, An ka ra 1971, s. 110112; NebahatYusoğlu, Ke le bek Mec mu ası Üze ri ne Bir İn ce-
le me, İs tan bul 2013, tür.yer.; HüsamettinBozok,
“Se ki zin ci Ah met Nu ri, İb nür re fik”, AA, V, 1452-

1453; “Se ki zin ci, İb nür re fik Ah met Nu ri”, TDEA, 
VII, 492; “İb nür re fik Ah met Nu ri”, Tanzimat’ tan 
Bu gü ne Ede bi yat çı lar An sik lo pe di si, İs tan bul 
2001, I, 429-430.

ÿAb dul lah Uç man

– —
SEKK…, Mustafa Muhammed

( مصطفى محّمد السّقا )
Mustafâ (Fehmî) b. Muhammed Sâlih

b. Yûsuf b. Sâlih es-Sek kå
el-Ak¢lî en-Nüveyrî

(1895-1969)

Eðitimci,

nâþir, edip ve yazar.
˜ ™

17Mart1895tarihindeKahire’dedoğdu.Babasışer‘îkadıolarakgörevyapansaygınbirkişiydi.Ailesi,Ak¢lb.EbûTâlib’insoyundangelenveNüveyriyye(Âlü’nNü
veyrî)diyetanınanşerîflerveseyyidlersülâlesindendir.İlkveortaöğreniminiEzherokullarındatamamladıktansonraDârülulûm’agirenSekkåburadan1918yılındamezunolunca19191933yıllarındaKahireveİskenderiye’dekiMaarifveEvkafokullarındaöğretmenlikyaptı.1933’teDârülulûm’amüderristayinedildiysedeüçaysonra30Ocak1934tarihindeMecmau’lFuâdi’levvelli’llugati’lArabiyye’ye geçti.Buradamuharrirvekütüphanesekreteriolarakçalıştı.1935’teKahireÜniversitesiEdebiyatFakültesi’neatandı,fakülteyenakilişlemiancakikiyıliçindegerçekleştivekendisine“müderris”unvanıverildi.Aynıyerdeiken1950’deEndülüsArapdiliveedebiyatıalanındakürsüprofesörlüğünegetirildi.Burada10Haziran1954tarihindebaşlayarakbeşaysüreylefakültedekanlığıgörevindebulundu.

1957’deemekliyeayrılıpSuudiArabistan’ınbaşşehriRiyad’agitti.RiyadMuhammedb.SuûdÜniversitesi’ninkuruluşundaAbdülvehhâbAzzâmilebirlikte

tarafındanbeğenilmesininonuntiyatroyumeslekolarakbenimsemesindeveyeniuyarlamalarhazırlamasındaönemlirolüvardır.MusâhibzâdeCelâl’inarkadaşlarıylaoluşturduğubirtopluluktakonaklardaoynananortaoyunlarındaoynamış,halkıngülmeyeveeğlenmeyeihtiyacıolduğukanaatiyledahaçokeğlendiriciveibretvericikomedileryazmıştır.EllidenfazlaeserininbüyükbirkısmıçeşitliFransızyazarlarındanTürkçe’yeuyarladığıvodvilvekomeditarzıoyunlardır.UyarlamaolmayantekeseriSivrisinekleradlıkomedisidir.Birkısmıkitaphalindeyayımlananuyarlamalarıoldukçabaşarılıbulunmuş,AhmedVefikPaşa’nınMolièreuyarlamalarındansonraikincisıradageldiğiilerisürülmüştür.OyunyazarlığıyanındaoyunculukdayapanİbnürrefikAhmetNuri,II.Meşrutiyet’tensonrakiyıllardadefalarcasahnelenenNâmıkKemal’inVatanyahutSilistre adlıpiyesindeMiralaySıtkıBeyrolündebaşarılıolmuş,ensevdiğioyunlarındanbiriolanSekizinci’ninisminidahasonrasoyadıolarakalmıştır.Hepsiİstanbul’dabasılanönemlieserlerişunlardır:Şair(1908),Hoşkadem
Gebe (1909),Tecdîd-iNikâh (1913), 

FırsatYoksulu,GücüGücüYetene,
KadınTertibi(1918),DengiDengine
(1919),Hisse-iŞâyia(1920),Sekizinci
(1923),Sivrisinekler(1923),CezaKanu-
nu(1924),AsrîHülyalar(1924),Çürük
Mer di ven (1927),SınıfArkadaşı(1931), 

Nakış(1931),Şer’iyeMahkemesinde
(1933),Himmet’inOğlu(1934), Son Al-

tes(1934),Belkıs(1934). Sahnelenenbazıoyunları:ÇobanKızı,AsrîOlalım,Ana
Kurbanı,HacıMansur,YavuzHırsız,
ArayanBelâsınıdaBulurMevlâsını
da,Bayramlık,Ferhunde,KaraHaber,
Kaynana,İnat,Nâkıs,Metres-Zevce,
Zülkarneyn(sah ne le nen eser le ri nin tam 

lis te si Türk Ti yat ro su An sik lo pe di si ’nde 

yer al mak ta dır).AhmetNuriSekizinci’ninoyunlarının tümünün tam metinleriMehmedRebiiHatemiBaraztarafından
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316, 321-325, 331-342; Abdülkebîrb.HâşimelKettânî, Zeh re tü’l-âs fî büyûtâti ehl-i Fâs (nşr. Ali 
b. Mün ta sır el-Ket tâ nî), Dâ rül bey zâ 1422/2002, 
I, 496-497; MuhammedelKådirî–MuhammedMelşûş, Fih ri sü’l-ma¹bû£âti’l-¼ace riy ye ti’l-Ma³-
ri biy ye, Dâ rül bey zâ 2004, s. 110111; AhmedBûkârî, el-İ¼yâß ve’t-tecdîdü’s-sûfiy ye fi’l-Ma³-
rib, Mu ham me di ye 1427/2006, II, 69; İbnZeydân, 
Mu£ce mü ¹a ba šå ti’l-müßel lifîn £alâ £ah di dev-
le ti’l-£Ale viyyîn (nşr. Ha san el-Vez zâ nî), Ra bat 
1430/2009, II, 38-39; JilaliElAdnani,“Les ori gi-
nes de la Ti jâ niy ya”, La Ti jâ niy ya: Une confrérie 
mu sul ma ne à la con quête de l’Af ri que (ed. J. – L. 

Tri aud – D. Ro bin son), Pa ris 2000, s. 46, 47, 50-

51, 57, 58-61; AbdelWedoudOuldCheikh,“Les 
per les et le so uf re: Une polémi que ma uri ta ni en ne 
au to ur de la Ti jâ niy ya”, a.e., s. 134-143; MuhammedAbdülazîzedDebbâğ–MuhammedBûhubze,“Se kî rec, A¼ med b. el£Ay yâ şî”, Ma£le me tü’l-
Ma³ rib, Ra bat 1423/2002, XV, 50495052.

ÿAh met Özel

– —SEKÝZÝNCÝ, Ahmet Nuri
(1874-1935)

Daha çok uyarlamalarýyla tanýnan
oyun yazarý.˜ ™

İstanbul’dadoğdu.DedesifesnâzırıSüleymanPaşa,babasısorguhâkimi(müs
tantık)MehmedRefikBey’dir.BusebepleİbnürrefikAhmedNuridiyeanılmıştır.GalatasaraySultânîsi’nibitirdiktensonrabirsüreHariciyeNezâretiMektûbîKalemi’ndeçalıştı;buradanKarantinaİdaresiMuhasebeKalemi’negeçti.LozanAntlaşması’nınardındanadıgeçenKarantinaİdaresi’ninlağvedilmesiüzerineemekliyeayrıldı(1924).BirararessamMünifFehim
(Özarman),MahmudYesâriveReşatNuriile(Gün te kin)birlikteKelebekadıylabirmizahdergisiçıkardı(1923-1924, 77 sa yı). 
1932’degirdiğiAnkaraHalkeviTiyatrosu’ndaölümünekadarrejisörolarakçalıştı.GalatasaraySultânîsi’ndeokuduğuyıllardaGüllüAgop’unGedikpaşa’dakiOsmanlıTiyatrosu’ndatemsiledilenoyunlarıseyretmesitiyatroyaolanilgisiniarttırdı,tıbbiyeveharbiyedenbazıarkadaşlarıylabirliktekurduğumahalletiyatrosundaramazangeceleri,aralarındaNâmıkKemal’inZavallıÇocukpiyesinindebulunduğubazıoyunlarısahneledi.II.Meşrutiyet’tensonrakiyıllardazamanzamanoyuncuolarakdasahneyeçıktı,birsüreDârülbedâyi’ninyönetimkurulundagörevyaptı(1919).Dârülbedâyi’denayrılanba zıarkadaşlarıylabirlikteKadıköy’deYeniTiyatroadıylabirtoplulukkurdu,ancakbutopluluğunfaaliyetleriuzunsürmediveİlerigazetesininyazarkadrosuiçindedeyeraldı.AhmetNuri’nin ilktiyatrodenemesiolan“ÇobanKızı”adlıkomedisininseyirci

Ahmet Nuri
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