
ne yazdığı şerhtir (ei- Hizanetü ' l- amme. 
nr . 496) 12. Behcetü 'l-kaşid bi -şerhi'l

Merdşıd. Babasının amcası Muhammed 
el-Arabi'nin Merdşıdü 'l-mu'temed ii 
makiisıdi'l- mu 'te~ad adlı eserinin şer
hidir (el -Hizanetü 'l-amme. nr. 95) 13. Zeh
rü'ş- şemdril] ( eş -Şemarftı ) ii 'ilmi't-td
ril] (el -Hizanetü'l -amme. nr. 494, 537 ; ei 
Hizanetü' I-Haseniyye, nr. 844) 14. İbtihd
cü ·ı- kulU b ii mend~ıbi (b i · tıaberi) 'ş
Şeyi] Ebi'l- Mehdsin ve şeyl]ihi Si di 
'AbdirraİUndn el-Mec?ı1b. Babasının de
desi Ebü'l-Mehasin el-Fas[ ve onun şey
hinin menakıbına dairdir (ei-Hizanetü' l 
amme, nr. 522. ı 222. I 449, 2627, 3306, 
3582. 6145) 15. Ezhdrü 'l-bustdn ii me
ndkıbi'ş-Şeyl] 'Abdirra}zmdn. Ebü'l
Mehasin el-Fasi'nin Arifel-Fasi diye ta
nınan kardeşi Ebü Zeyd Abdurrahman 
b. Muhammed el-Fasi'nin biyografisine 
dairdir (ei-Hizanetü 'I-Haseniyye, nr. 583 ) 
16. Tuhietü'l-ekdbir ii mendkıbi (ah· 
bari) 'ş: Şeyi] 'Abdil~iidir. Babası Ab
dülkadir el- Fasi'nin biyografisine dair
dir (ei-Hizanetü'I -Haseniyye, nr. 64 3. 707) 
17. ?:ikru ba'iı meşdhiri Fas ii'l-ka
dim. ibnü 'l-Ahmer ile diğer bazı müel
liflere de nisbet edilen ve Büy utdtü Fd
si'l- kübrd adıyla yayımlanan eserin (Ra
bat 1972) Abdurrahman el-Fasi tarafın
dan ihtisar edildiği ve kitaba bazı ilave
lerde bulunulduğu söylenmektedir lFa
si'nin eserleri için ay rı ca bk. Muhammed 
ei- Fasi'nin bibliyografyadaki makalesil 
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FASi, Abdülkadir b. Ali 
( ._,.,Wl Js- :r, J~ L<l l ..u. ) 

Ebu Muhammed (Ebü's-Suud) 
Abdülkadir b. All 

b. Yusuf el -Fihrl el -Fasl 
(ö. 1091/ 1680) 

Alim ve mutasavvıf. _j 

2 Ramazan 1007'de (29 Mart 1599) 
Fas'ın kuzeyinde bulunan Kasrülkebir' 
de (Aicazarquivir) doğdu . Endülüs asıllı 

olup Fas'a yerleşen , birçok alim ve mu
tasawıfın yetiştiği bir aileye mensup
tur. ilk tahsilini babasının ve diğer alim
Ierin yanında yaptı. Öğrenimini sürdür
mek maksadıyla 1025 (1616) yılında Fas'a 
gitti. Aralarında Arifel-Fasi diye tanınan 
babasının amcası Ebü Zeyd (EbO Muham
med) Abdurrahman b. Muhammed el
Fasi, Ebü'I-Kasım b. Ebü'n-Nuaym el
Gassani, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muham
med el-Makkari ve ibn Aşir el-Fasi'nin 
bulunduğu birçok hocadan ders aldı. Bu 
arada mutasawıflarla tanıştı. Çok etki
lendiği Şeyh Abdurrahman b. Muham
med el-Fasi'ye intisap etti. ilim ve tak
vası ile kısa Zamanda şöhrete kavuşan 

Abdülkadir, dedesi Ebü'I-Mehasin el-Fa
si'nin Fas'ta kurduğu ez-Zaviyetü'l-Fa
siyye'nin şeyhi oldu. Burada ve Camiu'I
Karaviyyin'de başta hadis olmak üzere 
çeşitli dersler verdi ve çok sayıda öğren
ci yetiştirdi. Aralarında oğlu Ebü Zeyd 
Abdurrahman ile Ebü Ali el-Yüsi, Ebü'l
Hasan el-Hureyşi, Muhammed b. Ab
düsselam el-Bennani ve Ebü Salim el
Ayyaşi gibi tanınmış alimierin de bulun
duğu öğrencileri hakkında oğlu Abdur
rahman İbtihdcü '1- besd 'ir ii men k a
ra' e 'ale 'ş - Şeyi] 'Abdilkiidir adıyla bir 
eser yazmıştır. 

Resmi görev almayı kabul etmeyen 
Abdülkadir el- Fasi kitap istinsah ede
rek hayatını kazanmıştı r. En çok ist in
sah ettiği kitaplar Buhari ve Müslim'in 
eJ - Cdmi'u's-şa}zi}z'leridir. Abdülhay el
Kettani, Fasi'nin yazdığı nefis bir Şahüı - i 

Bul]dri nüshasının kendisinde mevcut 
olduğunu söyler (Fihrisü'l·{eharis, ll , 776) 
Fasi 8 Ramazan 1091 (2 Ekim 1680) ta
rihinde vefat etti ve vasiyeti üzerine ken
di zaviyesine defnedildi. Bazı kaynaklar
da vefat günü 9 Ramazan olarak geç
mektedir. 

Eserleri. Abdülkadir el-Fasi'nin çoğu 
öğrenciler i tarafından toplanıp bir ara
ya getirilmiş fetva ve ders notlarından 
oluşan belli başlı eserleri şunlardır: 1. en
N evdzilü 'J-kübrd (e i-Ecv ibetü '1- kübra) 

FAS!, Ebu imran 

(1-11 , Fas 1319). Fıkha dairdi r. 2. el-Fık
hiyye. Cessüs l a ka bıyla tanına n Muham
med b. Kasım el -Fasi'nin şerhiyle birlik
te basılmıştır (Fas 1315) 3. Hdşiyetü Sa
hihi'l- Bul]dri (Fas 1307) Oğlu Abdurrah
man el -Fasi tarafından derlenmiştir. 4. 

Risdl e ii'l -imdm eti'l- 'uzm d (Fas 1316. 
mecmua içinde). s. FihristQ 'ş - Şeyl] 'Ab
dilkiidi r el-Fdsi. Muhammed Ben Şeneb 
tarafından Fransızca tercümesiyle birlik
te yayımlanmıştır (Etude sur /es person· 
nage menUannes dans l'fgaza d u Cheik h 
Abd ai -Qadir ei -Fasy, Paris 1907). 6. el
'A.kide. Oğlu Abdurrahmanel- Fasi tara
fından şerhedilmiştir ı Ra bat el-H izanetü · ı 

amme, nr. 496) 7. en-Neticetü 'l -mahmu
de ii 'r- red 'ald za 'imi milkiyyetl Vd
di'l- Mesmude. Bir nüshası Fas'ta el
Hizanetü'l-Ahmediyye'de mevcuttur (Ab
düsselam b. Abdü lkad ir b. Süde, 1, 62) Fa
si'nin ayrıca el-Fera'ii v e's- sünen adlı 
bir eseri olduğu kaydedilmektedir (Ka
diri, ll , 272 ) 

Abdülkadir el- Fasi'nin hayatı hakkın
da müstakil eser ler telif edilmiştir. Bun
ların arasında en tanınmışı, oğlu Ebü 
Zeyd Abdurrahman ' ın Tuhietü'l- ek dbir 
ii mendkıbi'ş- Şeyi] 'Abdil~iidir adlı 
kitabıdır. Yine Abdurrahman tarafından 
dedesinin amcası Arif el-Fasi'yle ilgili 
olarak yazılan Ezhdrü ·ı- b us tan !i m e
ndkıbi'ş - Şeyi] 'A bdirra}zmdn da Ab
dülkadir el-Fasi'ye dair haber ve men
kıbeleri ihtiva etmektedir. 
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