
ğinden hiç söz etmezken Buhar! ("Ta'b!
rü'r-rü'ya", ı o. 12, 19. 26). Müslim("Rü'
ya", 6), Cahiz ve Ebü Nuaym konuyla il
gili rivayetlerine yer verirler. İbn Hallikan 
rüya tabiri konusunda geniş bilgisi oldu

ğuna ( Ve{eyat, IV. ı 82). birkaç rüya tabi
rinden örnek veren Zehebl de bu husus
tak! kabiliyetine (A'lamü'n-nübela', IV. 614. 
61 7-618) işaret eder. İbn Haldun, İbn Sl
rln'in bu alanda en meşhur alimlerden 

biri olduğunu, tabircilikle ilgili kuralları
nın nesilden nesile nakledilegeldiğini be
lirtir (Mu~addime, s. 462). İlk kaynaklar, 
İbn Slrln'in rüya tabiriyle ilgili eser yazıp 
yazmadığı hususunda bilgi vermemekle 
birlikte İbnü'n-Nedlm onun Ta'birü'r-rü'
ya, Rudanl de 'İbdretü'r-rü'ya adlı bir 
eseri olduğunu kaydeder. Bu konuda ken
disinden bazı rivayetler nakledilse de ha
dislerin yazılmasına bile karşı çıkan İbn 
Sir'in 'in rüya tabirine dair kitap yazması 
düşünülemez (Abdülhay el-Kettanl, I, 
ı 43; Fa h d, s. 70; EI2 ı ing. ı. lll. 948). Son
raki dönemlerde derlenen farklı isimler
deki bazı rüya tabiri mecmualarının (Sez
gin, I , 633-634) ona nisbet edilmesi, bir 
tabiln aliminin ilmi otoritesinden fayda
lanma gayretinden kaynaklanmış olma
lıdır ( EF ı i ng.ı . ı ı ı, 948). Nitekim bu mec
muaların bir kısmında İbn Slrln'den son
ra yaşamış kimselerin adları da geçmek
tedir. Bu eserlerin başlıcaları şunlardır: 
1. Ta'birü'r-rü'ya (Kah i re ı 28 I. ı 297, 
ı298, ı30I, 1303, ı304, 1305,1309, 1961; 
istanbul I 304). Z. Tefsirü'l-aJ:ıldmi'l-ke
bir(Kahire 1963; Beyrut 1402/1982, 1403/ 
1983, 1993ınşr. ZüheyrŞeflkei-Kubbl]. 
1418/1997). 3. Müntel]abü'l-keldm ii 
tefsiri'l-aJ:ıldm (bazı baskıları Abdülganl 
en-Nablusl'nin Ta'tfrü'L-enam fi ta' biri'I
menam adlı eseriy le birlikte, Bul ak ı 284, 
I 294, I 296; Kah i re I 30 I, I 302, I 304, I 306, 
ı 307, ı 3 ı 6, ı 320, ı 324, ı 329, ı 940, ı 373/ 
1953; Bombay 1296; Leknev 1874; 1-11, Tu
nus ı 984). 4. Kitabü'l-Kelam ii tefsiri'l
aJ:ıldm (Beyrut I 963, Abdülganl en-Nab
lusl'nin eseriyle birli kte). S. Tefsirü aJ:ı
lami't-teta'ül (nşr. Abdü lhaflz BeydOn, 
Beyrut 1410/1990). 6. Tefsirü aJ:ıldmi't
teşa'üm (nşr. Abdü lhaflz BeydOn. Beyrut 
1410/1990). 7. KamCısü'l-aJ:ıldm: Telsi
rün ebcedi li'r-rü'ya'l-menamiyye (Tu
nus 1988).8. Tetsirü'l-aJ:ıldmve'r-rü'ya 
(Kahire 1976). 9. Tefsirü'l-aJ:ılam (nşr. 

Muhammed Abdü lazlz ei-Halavl, Kahire 
ı 994) . 10. Külliyyat-ı Ta' bir-i Ijab (i b n 
Sir'in ve Danyal Peygamber, 3. bs., Tahran 
1364/1985). 

İbn Slrln'e nisbet edilen rüya tabirleri 
lda Zilio Grandi tarafından İtalyanca'ya 
(IL libro del sogno veritiero, Tari no I 992). 

Muhammed M. ei-Akill (lbn Seerin's Dic
tionary of Dreams According to lslamic 
lnner Traditions, Philadelphia I 992) ve 
Aişe Bewley (The lnterpretation of Dreams, 
London ı 994) tarafından İngilizce'ye çev

rilmiştir. Muhammed Bakır Kındll, İbn 
Slrln'in yorumlarında rüya. dil ve bilinç 
altı ilişkisini incelemiştir ("el-Luga ve'l
l:ıulm 'inde İbn S!r!n", el-BaJ:ı iş, 1/3 ı Paris 
1978]. S. 40-69). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhfıri. "Ta'birü'r-rü'yii", 10, 12, 19, 26; 
a.mlf .. et-Taril]u'l·kebir, I, 90-92; Müslim, "Rü'
yii", 6; ibn Sa'd, et-Taba~at, VII , 193-206; Hali
fe b. Hayyat, et-Taba~at(Zekkar). l , 502;Ahmed 
b. Hanbel, Kitabü'z-Zühd (nş[ Muhammed Ce
lal Şeref). iskenderiye 1984, s. 277 -282; Ca h iz, 
Kitabü'l-f;fayeuan, ı , 271; IV, 269, 368; VII, 191; 
Fesevi, el-fl1a'rife ue't-taril] , lll, 54-64; ibn Ebu 
Hiitim, el-Cert:ı ue't-ta'dfl, VII, 280-281; ibnü'n
Nedim, el-Fihrist, Kahire, ts. (Matbaatü' l-istika
me). s. 453; Ebu Nuaym, f;filye, ll , 263-282; Ha
tib. Tari!] u Bagdad, V, 331-338; ibnü'J-Cevzi, Şı
fatü'ş-şa{ue (nşr. Mahmud FahOri). Beyrut 1399/ 
1979, lll, 241-248; Yaküt. fl1u'cemü '1-büldan, 
IV, 176; ibn Hallikan, Ve{eyat, IV, 181-183; Mizzi. 
Teh;;ibü'l-Kemal, XXV, 344-354; Zehebi, A'la
mü 'n-nübela', IV, 606-622; a.mlf., Te;;kiretü'l
J:ıuffa?, ı , 77-78; a.mlf .. Taril]u'l-İslam : sene 
101-120, s. 239-249; ibn Haldun. fl1u~addime 
(nşr. Derviş el-Cüveydi). Beyrut 1416/1996, s. 
462; ibn Hacer, Teh;;ibü't-Teh;;ib, IX, 214-217; 
Rudani. Şılatü '1-/]alef bi-meuşüli's-selef ( n ş r. 

Muhammed Hacci). Beyrut 1408/1988, s. 306; 
Serkls, fl1u'cem, 1, 126-127;Sezgin, GAS, I, 633-
634; G. H. A. Juynboll, Muslim Tradition, Cam
bridge 1985, s. 55, 178; Abdülhay ei-Kettani, et
Teratibü'l-idariyye(Özel). ı, 141-144;Abdül
gaffar Süleyman ei-Bündari v. dğr., fl1eusü'atü 
ricali ' l-kütübi't-tis'a, Beyrut 1413/1993, lll, 378; 
T. Fahd, Etudes d'histoire et de ciuilisation is
lamiques, istanbul 1997, s. 41 , 70-71 , 112-113; 
a.mlf .. "1bn Sirin", B 2 (İng.). lll , 947-948; Nasır 
Güzeşte, "ibn Sidn", Dfi1Bi, Jll, 734-736. 
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!il AHMET YüCEL 

İBN sivAR 
(_;f,...ı .;,ıl) 

Ebu Tahir Ahmed 
b. Alı b. Ubeydillah 

(ö. 496/1103) 

Kıraat alimi. 
_j 

412'de (1 021) Bağdat'ta doğdu. Bazı 
kaynaklarda künyesinin İbn Sewar şeklin
de harekelenmesi bir zühul eseri olmalı
dır (i b n Hacer. ll, 699). Ebü Tahir, Utbe b. 
Abdülmelik ei-Osmanl, Ebü Ali eş-Şerme
kan'i, Hasan b. Aliei-Attar ve Ali b. Mu
hammed ei-Hayyat gibi kıraat alimlerin
den ders aldı. Muhammed b. Abdülvahid 
b. Rizme, Ebü'l-Kasım et-Tenuh'i. İbn Gay
lan gibi muhaddislerden hadis dinledi; 

itibarlı bir kıraat ve hadis alimi olarak 

iBN SÜDE 

Irak'ın şeyhülkurrası oldu . Kendisinden 
Ebu Ali İbn Sükkere, Muhammed b. Ha
dır el-Muhawell, Ebü'I-Kerem Mübarek b. 
Hasan eş-Şehrezurl ve Ebu Muhammed 
Sıbtu'I-Hayyat kıraat ilmi tahsil ederken 

Ebü Tahir es-Silefi. İbn N asır es-Selami. 
Ahmed b . Mukarreb ve iki oğlu Ebü'I-Fe
varis Hibetullah ve Ebü'I-Fütüh Muham
med ile torun u Ebu Tahir Hasan b. Hibe
tuilah hadis alanında faydalanmıştır. Ay
rıca Ebu Tahires-Silefi ondan el-Müste
nir adlı eserini dinlemiştir. İbn Sivar 4 
Şaban 496'da (13 Mayıs 1103) Bağdat'ta 
vefat etti ve Ma'ruf-i Kerh'i'nin kabrinin 
yanına defnedildi. 

İbn Sükkere. İbn Sivar'ın kendini kıraat 
ve hadis akutmaya hasrettiğini söylerken 
sika bir Hanefi alimi olduğunu belirtmiş, 
İbn N asıres-Selamide onun hakkında si
ka, mütkın ve sebt terimlerini kullanmış
tır. Ebu Sa'd es-Sem'an'i, İbn Sivar'ın sika 
oluşuna işaret ettikten sonra pek çok ki
şinin ondan Kur'an'ı hatmettiğini ve ken
di hattıyla çok sayıda hadis yazdığım zik
retmiştir. 

İbn Sivar'ın meşhur on imarnın kıraa
tini içine alan el-Müstenir ti'l-Jwa' ati'l
'aşr adlı eseri İbnü'I-Cezer'i'nin en-Neşr'i
nin kaynakları arasında yer almakta olup 
Millet (Feyzullah Efendi, nr. 9, I 32 varak) 
ve N uruosmaniye (nr. 91, 268 varak; nr. 92, 
vr. 180-259; nr. 95, vr. 16-146) kütüphane
lerinde nüshaları bulunmaktadır (diğer 
nüshaları için bk. Brockelmann, I, 722). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tacü '1-'arCıs, "svr" md. ; ibnü'J-Cevzi. e/-fl1un
ta?am (Ata). XVII, 81; Yiiküt, fl1u'cemü'l-üde
ba', IV, 46-48; Zehebi, fl1a'ri{etü ' l-l).urra' (A l tı

ku laç). ll, 858-860; a.mlf., A'lamü'n-nübela', 
XIX, 225-227; a.mlf .. Tari/] u '/·İslam : sene 491-
500, s. 229-231; Saf edi. el- Va {i, VII, 204-205; ib
nü'I-Cezeri. en-Neşr, ı , 82; a.mlf., Gayetü 'n-Ni
hay e, 1, 86; ibn Hacer. Tebşirü '1-müntebih , ll, 
699; Keş{ü '?·?unun, ll, 1670; Brockelmann, GAL 
Suppl. , ı , 722; Hasan Saferi Nadiri, "ibn Sivar", 
Dfi1Bi, lll, 720-721. 
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İBN SÜDE 
(ö~,.... .;,ıl) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Muhammed et-Talib b. Muhammed 

b. Alı et-Tavüdi el-Fas! 
(ö. 1209/1 795) 

Maliki fakihi ve muhaddis. 
_j 

1111 (1700) yılında Fas'ta dünyaya gel
di. Bazı kaynaklarda 1128'de ( 1716) doğ
duğu da kaydedilmekle birlikte öğrencisi 
Ebü'r-Rebl' Süleyman b. Muhammed ei
Hawat'ın 1206' da ( 1792) yazdığı bir eser-
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İBN SÜDE 

de hocasının hayatta olduğunu ve doksan 
yaşını aştığını belirtınesi ilk tarihi teyit et
m ektedir (Abbas İbrahim , VI , ı 4 ı; Abdül
hay ei-Kettan!, ı. 259) . Abdülaiiz Tilani ise 
doğum tarihi olarak 1118 ( 1706) yılını ver
mektedir ( er-Ravzatü '1-ma/!.şO.de, neşre

denin girişi, ı. 103). Birçokalimyetiştiren 
ve ataları Sfıde'ye nisbetle anılan köklü bir 
aileden gelmektedir. Zeb!dl bu ismi Sev
de şeklinde kaydeder (Tacü'L-'arO.s, "svd" 
md.). Beni Mürre kabilesine mensup olan 
ve fetih sırasında Şam 'dan gelerek Endü
lüs'e yerleşen ailenin bazı fertleri, Gırna
ta'dan (Granada). Fas'ın 80 km. kadar ku
zeybatısında bugünkü adı Fasülball olan 
Beni Tavüde (Tavde) köyüne göç etti. Bu
raya yerleştiği bilinen ilk kişi. 754'te 
( 1353) M erinller Hükümdan Ebu İnan 
devrinde ilimtahsiliiçin Fas'a gelip akli 
ilimler ve tıp okuyan. daha sonra da onun 
oğlu Musa'ya katiplikyapan Ebü'I-Kasım 
Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Sfı 

de'dir. Buzatın torununun oğlu Ebü'J-Ka
sım b . Ebü Muhammed Kasım ise (ö . 
ı 004/ 1596) Taze, Merakeş ve Fas'ta kadı

lıkyapmıştır (Abbas b. İbrahim. ı. 378-379; 
ll , 455; IV, 364-366) . 

İbn Sfıde Fas'ın önde gelen alimlerinden 
Arap dili ve edebiyatı. mantık, usul, tefsir, 
hadis, fıkıh ve usulü, kelam okudu . Ders 
aldığı hocalar arasında Ebü'I-Beka Yalş b. 
Raggay eş-Şavl. Ebü Abdullah Muham
med b. Abdüsselam ei-Bennanl. Şehabed
din Ahmed b. Mübarek el-Lamtl es-Sicil
masl. Ahmed b. Abdülazlz ei-Hilall es-Si
cilmasl. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ali (Alla!) 

ei-Veccarl, Muhammed b. Ahmed et-Tem
mak. Ebu Abdullah İbn Celfın. Muham
med b. Hasan ei-Cündfız ei-Masmfıdl. 
Cessfıs lakabıyla tanınan Ebü Abdullah 
Muhammed b. Kasım gibi alimler vardır_ 
Ebü'J-Abbas Ahmed b. Muhammed es
Sıkılll el-Hüseynl'den tasawuf öğrendi ve 
onun biyografısini ve menkıbelerini içe
ren Ta]fyid ii tercemeti'ş-şey{ıi'l-celil 

Ebi'l-'AbbfısAJ:ımed b. MuJ:ıammed eş
Şı~ılli adlı bir eser yazdı. Ayrıca Şeyh Ab
dullah b. Muhammed Yizrür. Fethullah 
el-Acemi et-Tünisl ve diğer bazı şeyhler 

vasıtasıyla tarikata intisap etti. 

İbn Sud e, oğulları Muhammed ve Ebu 
Bekir ' le 1181 (1768)yılında çıktığı hac 
yolculuğu sırasında Mekke ve Medine'de 
Ebu Zeyd Abdurrahman b. Eslem ei-Hü
seynl. Ebü Muhammed Hüseyin b. Ab
düşşekür et-Taifı. Ebü Abdullah Muham
med b. Halid ei-Ca'ferl. İbrahim ez-Zem
zeml. Ebü Abdullah Muhammed b. Ab
dülkerlm es-Semman. Burhil.neddin İbra
him b. Es'ad el-Medeni, Ebü'I-Hasan Ali 
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es-Sindl gibi birçok alimle karşılaştı; on
lardan icazet aldı ve kendilerine icazet 
verdi. Hac dönüşü 1182'de (1769) Kahi
re'de bir süre kalarak Ezher'de el•Mu
vatta'ı, Kütüb-i Sitte'nin baş kısımlarını, 
eş-Şema'il ve el-ljikemü'l-'Ata'iyye gibi 
pek çok eser okuttu. Derslerine Kahire 
ulemasının büyük bir kesimi katıldı; on
lara icazet verdi ve kendilerinden icazet 
aldı. Bunlar arasında Cevherl es-Sagir, 
Tablavl. Atıyye ei-Uchfırl, Ebü'I-Hasan Ali 
b. Ahmed ei-Adevl. Demenhürl, Derdlr. 
Abdülallm ei-Feyyfıml, Süleyman ei-Fey
yüml. Hasan b. İbrahim ei-Cebertl, Ab
durrahman b. Mustafa ei-Ayderfısl, Mur
taza ez-Zebldl. ei-Emlrü'I-Keblr es-Sün
bavl ve Mahmud ei-Kürdl gibi meşhur 
alimler vardır. Brockelmann, Abbas b. İb
rahim ve diğer bazı çağdaş yazarlar bu 
yolculuğun 1191 'de (1777) gerçekleştiğini 
belirtirJeL Ancak öğrencisi Süleyman ei
Hawat'ın otobiyografık eseri Şemeretü 
nefsi fi't-ta'rit bi-nefsi adlı kitabından 
yapılan bir alıntı (Abbas b. İbrahim, VI, 
14 ı ı bu yolculuğun 1181'de ( 1767) ger
çekleştiğini göstermektedir. İbn Süde bu 
seyahati sırasında Abdurrahman b. Es
lem, Muhammed b. Abdülkerlm es-Sem
man ve Abdurrahman b. Mustafa ei-Ay
derüsl'den Kadiriyye, Nakşibendiyye. Şa
zeliyye, Medyeniyye, Rifaiyye ve diğer 
bazı tarikatların hırkalarını giydi. 

Mısır ve Hicaz'a yaptığı seyahatten son
ra şöhreti daha da artan İbn SGde Fas'ta 
Camiu'J-Endelüs'e hatip tayin edildi ve 
Safer 1192 (Mart 1778) ortalarında bu gö
revden alındı. 1203 ( 1789) yılında Fas sul
tanının kadılık teklifini istemeyerek ka
bul etti. Bu arada öğretim faaliyetlerini 
de sürdürdü. Yetiştirdiği talebeler ara
sında oğullarından başka Muhammed b. 
Abdüsselam er-Der'l. Muhammed b. Ha
san ei-Cenevl ei-Hasenl, Muhammed b. 
Ali ei-Verzazl et-Tıtvanl, Ebu Abdullah İbn 
Kiran ei-Fasl, Muhammed b. Amr ez-Zer
van. Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed 
ei-Vezzanl er-Rehfınl, Ebü'I-Abbas Ham
dOn İbnü'I-Hac es-Süleml ve Ebü'r-Rebl' 
Süleyman b. Muhammed ei-Hawat gibi 
alimler anılabilir. 

İbn Su de, ilmi otoritesi ve tasawufı ki
şiliği sayesinde halk ve yöneticiler katın
da büyük bir saygıya mazhar olmuş, si
yasi alanda da etkili bir şahsiyet haline 
gelmişti. Fas sultanları Mevlay Muham
med b. Abdullah ve oğlu Mevlay Süley
man'ın biat tezkerelerini imzalayan alim
ler arasında yer alan İbn Sfıde , Mevlay 
Muhammed'in 1204'te (1790) vefatının 
ardından biat alan büyük oğlu Yezld'in 

1206'da (1792) Merakeş'te öldürülmesi 
üzerine Fas'ın ileri gelenleri ve halk sulta
nın seçimini ona havale etme konusunda 
ittifak ettiler ve bu isteklerini bir belge ile 
kendisine arzettiler (belge metni için bk. 
ittıafü '1-mutali', VII, 2447ı . O da Yezld'in 
kardeşi Mevlay Süleyman'a biat etti. 

İbn SGde 29 Zilhicce 1209 (17 Temmuz 
1795) tarihinde Fas'ta vefat etti ve Hav
metü Zukakı'J-Hacer'de evinin karşısın 

daki zaviyesine defnedildi. Mezarı halen 
ziyaretgahtır. Vefat tarihini Cebertl ve 
ona dayanarak Abdürrezzak ei-Baytar 
1207(1793) ('Aca'ibü'L-aşar; II, 152 ;Hilye
tü '1-beşer; lll , ı 408), biyografisini iki ayrı 
yerde zikreden Kehhale ise 1209 (Mu'ce
mü'l-mü'ellifin, IX, 125ı ve 1207(a.g.e., 
X, 96ı olarak kaydeder. Bağdatlı İsmail 
Paşa ise ayrı ayrı yerlerde 1207 (lzaf:ıu '1-
meknO.n, ı. 4 ı 9) ve 1194 (1780) tarihleri
ni verir (a.g .e. , ll, 172, 578) . 

Tefsir, hadis, fıkıh, tasawuf, kelam, 
mantık ve usul ilimlerini çok iyi bilen İbn 
Süde Fas'ın yetiştirdiği en büyük alimler
den biridir_ Döneminde Mağrib'de kendi
sinden doğrudan ya da öğrencileri vası
tasıyla faydalanmayan hiçbir alim bulun
madığı söylenir. Oğulları Muhammed (ö. 

ı ı 94/178oı. Ebü'I-Kasım (ö . ı 209/I 795), 
Ebu Bekir ( ö. ı 215/180 ı ı ve Ebü'I-Abbas 
Ahmed de (ö . 1235/1820ı tanınmış alim
lerdiL Bunlardan Ebü'I-Abbas Ahmed Fas 
kadılığı görevinde bulunmuş ve sultanın 
isteği üzerine Nevevi'nin Erba'in'ini şer
heden dört kişilik komisyon arasında yer 
alarak bu eserin ilk on hadisini şerhet
miştir (Fas ı 309ı . Bunun oğlu Abbas da 
(ö. 1241 / 1826ı önce babasına Fas kadılığı 
görevinde naiblik, onun vefatından son
ra Fas kadılığı ve sonra da Fas müftülüğü 
görevinde bulunmuştur. Ahmed'in diğer 
oğlu Arab! ise (ö . 122911814ı ŞerJ:ı ' ale'l
Muvatta', Nihayetü'l-müna ve 's-sul ii 
J:ıubbi ali'r-Resul, Fetl).u'l-Meliki'l-Ce
lil ii J:ıalli mu~affeli tera'izi'ş-Şey{ı Ija
lil, ljaşiye 'alô şerJ:ıi'l-Mekkıldi li'l-El
tiyye ve diğer bazı eserlerin müellifidir. 

Süleyman ei-Hawat hocası İbn Sfıde ve 
mensup olduğu aile hakkında er-Ravza
tü'l-ma~şude ve'l-J:ıulelü'l-memdude 

ii me'aşiri Beni Sude (bk. bibl.ı adıyla 
bir eser yazmış ve Kettani onun biyogra
fısini bu eserden özetlemiştiL Fas Kadısı 
İbnü'I-Hac Muhammed et-Talib b. Ham
dOn es-Süleml'nin et-Ta'rif bi't-Tavüdi 
İbn Sude adlı eseri neşredilmiştir (Dı
maşk 1991 ). Ayrıca müellifi meçhul Terce
metü MuJ:ıammed et-Tavüdi b. Sude 
adlı bir eser mevcuttur (Ra bat, el-Hizane
tü' l-Haseniyye, nr. 7 I 73ı . 



Eserleri. 1. Zô.dü'l-müciddi's-sô.ri li
metô.li'i'l-Bul]ô.ri ( el-fjaşiye 'ala Şaf:ılf:ıi'l
Bul)arf, I-IV, Fas I 328- I 330). z. 'Avnü'l
Bô.ri'alô. fehmi ô.l]iri terô.cimi Şaf:ıif:ıi'l
Bul]ô.ri (Fas. ts.) 3. el-Hibô.tü'l-vô.fiye 
bi-şerf:ıi'l-Fütılf:ıô.ti'l-İlô.hiyye . Fas Sul
tanı Muhammed'in ŞaJ:ıiJ:ıayn, el-Mu
vatta' ve Ahmed b. Hanbel'in el-Müs
ned'inden fıkıh bablarına göre derlediği 

300 hadisi içeren el-Fütılf:ıô.tü '1-İlô.hiyye 
ii ef:ıô.dişi Ijayri'l-beriyye adlı eserinin 

şerhidir (Mal i -Tinbüktü, Merkezü Ahmed 
Baba li't-tevslk ve'l-buhOsi't-tarlhiyye, nr. 

890). 4. Şerf:ıu Meşô.ri]fı'l-envô.r. Sultan 
Muhammed'in isteği üzerine Sagani'nin 
eserini üçe bölerek BO Harls Abdülka
dir b. Ara bi ve İdris b. Muhammed el
lraki ile birlikte şerhetmişlerdir (Fas 
I 30 I). S. Şerf:ıu '1-Erba'ini'n-Neveviy
ye (Fas 1309). 6. eçl-l)av'ü'l-lô.mi' bi
şerJ:ıi'l-Cô.mi' (Ta~rlzü '1-mesami' bi-Şer
f:ıi Kitabi'l-Cami'). Halil b. İshak ei-Cün
di'nin el-Cô.mi' adlı eserinin şerhidir 
(Fas 1300, 1307,hocası CessOs'un, İbn 
Aşir ei-Fasl'nin el-Mürşidü'l-mu'ln adlı 
eserinin sonunda tasavvufa dair bölümü
ne yazdığı şerh le birlikte). Halil b. İshak'ın 
el-Cô.mi'i, el-Mul]taşar'ının asıl metin
de yer almayan "ei-Camic" adlı bölümü
nün kitap haline getirilmiş şekli olmalıdır 
(Abdülhay el-Kettanl, 1, 258; Abdülazlz Bi
nabdullah, s. 77-78, 124; Fevzi Abdürrezzak, 
s. 35, 64) . 7. Tô.li'u'l-emô.ni'alô. Metô.
li'i'z-Zür]fö.ni. Abdülbaki b . Yusuf ez
Zürkani'nin Halil b. İshak el-Cü ndi'nin el
Mul]taşar adlı eseri üzerine yazdığı şer
hin haşiyesidir(Fas 1300, 1307, CessOs'un 
ed-Dürrü'ş-şemln'i ile birlikte). 8. !fal
yü '1-me'ô.şım li-binti fikri İbn 'Aşım 
(Şerf:ıu't-Tuf:ı{e li'bn 'Aşım) . EbQ Bekir 
İbn Asım ei-Gırnati'nin fıkha dair TuJ:ıie
tü'l-J:ıükkô.m adlı manzum eserinin şer
hidir (Fas I 284, 1293, 1304; Muhammed 
el-Mehdi b. Muhammed el-Vezzani'nin ha
şi yesiyle birlikte. Fas 1308-131 O, I 330). 9. 
Tuf:ıfetü '1-f:ıug;g;ô.]f ii şerf:ıi Lô.miyyeti'z
ZeMö.lf. Ebü'I-Hasan Ali b. Kasım ez-Zek
kak'ın İslam muhakeme usulüne dair 
Tuf:ıfetü'l-J:ıükkô.m bi-mesô.'ili't-tedô.'i 
ve'l-af:ıkô.m adlı kasidesinin şerhidir(Mu
hammed el-Mehdi b. Muhammed el-Vez
zanl'nin haşiyesiyle, Fas 1308, 13 I 5; Ab
düsselam b. Muhammedel-Hevvari'nin 
haşiyesiyle. Fas ı 32 ı. 1327). Bu şerhe Ab
dülkadir ei-Iraki (Ra bat, el-Hizanetü'l-am
me, nr. 1438; Camiatü MelikSuOd, nr. 54I2) 
ve Ebü'I-Hasan Ali b. Abdüsselam et-Te
sOii tarafından haşiyeler yazılmıştır. 1 o. 
TuJ:ıfetü'l-il]vô.n ii fevô.ti bey'i's-sünyô. 
bi-tuli'z-zamô.n (Rabat. el-Hizanetü'l-am-

me. nr. I 395; Fas, Hizanetü'I-Karaviyyin, nr. 
ı ı 99; Camiatü Melik SuOd, nr. 5 I 89/6; ay
rıca bk. Abdülaziz Binabdullah, s. 77). Fa
sid olarak gerçekleşen gayri menkul sa
tım akdinin üzerinden uzun yıllar geçtik
ten sonra satıcının bu fesad sebebiyle 
gayri menkulü geri alma talebinde bulu
nup bulunamayacağına dair sorulan bir 
soruya verilen cevaptır (Fihrisü mal)tüta
ti Cami'ati'l-Melik Su' ad, VI, 222; Fihrisü 
mal)tütati /jizaneti'l-Karaviyyln, lll, 279). 
11. Es'ile ve ecvibe (Nevazil {i'l-fı~h). 
İbn SQde'nin verdiği fetvaları içeren bu 
eser oğlu Ebü'l-Abbas Ahmed tarafından 
derlenmiştir (nşr. Muhammed et-Ti hami b. 
Medeni KennOn, Fas 130 I). 1 Z. Menô.si
kü'l-J:ıac (Rabat. el-Hizanetü'l-amme, nr. 
20 I 80, 2159K; Ra bat, ei -Hizanetü'l-mele
kiyye, nr. 4641) 13. Keşiü '1-J:ıô.l 'ani'l-vü
cCıhi'lleti yente:pmü bihô. beytü'l-mô.l. 
Fas Sultanı Muhammed başa geçtiğinde, 
kendisini ziyarete gelen Fas fukahasına 
babasının halktan almakta olduğu vergi
lerin dini hükmünü sorması ve cevapla
rını yazılı olarak kendisine iletmelerini is
temesi üzerine aralarında İbn SOde'nin 
de bulunduğu alimler birer risale yazmış
ı ardır. İbn SQde'nin risalesi Muhammed 
el-Mehdi ei-Vezzani'nin el-Mi'yô.rü '1-ce
did'inin sonunda (Fas 1328, Xl, 255-268) 
neşredilmiştir. Bazı kaynaklarda Fetf:ıu'l
müte'ô.l iimô. yente;pmü minhü bey
tü'l-mô.l adıyla kaydedilen eser bu risa
le olmalıdır. 14. el-Fehresetü'l-kübrô. 
(Sebt) . Mısır'da ders verdiği sırada ilim 
tahsil ettiği ve hadis dinlediği hacalarma 
dair kaleme aldığı bu eserde onlardan 
okuduğu eserleri de zikreder ve aldığı ica
zetlerin metinlerini verir (yazma nüshala
rı için bk. Muhammed el-MenOni, ll, 30). 
Zirikil bu eserin tasıldığını belirtir (el
A'lam, VI, I 71 ). 15. el-Fehresetü'ş-şug
rô.. Müellifin karşılaştığı mutasavvıflar 
hakkındadır (Mektebetü'z-zaviyeti'I-Ham
ziyye, nr. ı 78) Kettani önceki fihristi "suğ
ra". bunu ise "kübra" olarak kaydeder 
(Fihrisü'l-{ehfiris, I, 188; krş. Muhammed 
el-MenOnl, ll, 30). 16. Şerf:ıu Kaşideti Bô.
net Sü'ô.d (Ra bat, ei-Hizanetü'l-amme, 
nr. 20088). 

İbn SQde'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır. Ta'li]f 'alô. Şa
J:ıiJ:ıi Müslim, Ifô.şiye 'alô. Süneni Ebi 
Dô.vud, Ta]fribü'l-mesô.lik ii iehmi Mu
vatta'i Mô.lik, Ta'li]f 'alô. Şemô.'ili't-Tir
mig;i, İl]tişô.rü'l"Mul]taşar, Ifô.şiye 'alô. 
Tefsiri İbn Cüzey, Ifô.şiye 'ale'l-Beyzô.
vi (tamamlanmamıştır). Şerf:ıu Elfiyye
ti'l- 'Irô.]fi, Şerf:ı 'alô. Elgö.zi İbni'l-Fô.
nz, Man?Cıme fimô. yal]taşşu bi'n-nisô.' 

İBN SÜDE 

(bu manzumenin küçük bir kısmı için bk. 
Abdürrezzak el-Baytar, lll, 1408) ( eserle
rinin bir listesi için bk. Ebü'r-Rebi Süley
man el-Havvat, ll, 700-70 I; ayrıca b k. neş
redenin girişi, I, 122-125). İbn SQde'nin, 
öğrencisi Ahmed b. Ali b. Abdülvehhab 
b. Hac ei-Fasi'ye verdiği 9 Cemaziyelahir 
1203 (7 Mart 1789) tarihli icazet Ceber
ti ve Abdürrezzak ei-Baytar tarafından 
özetle aktanımıştır ('Aca'ibü 'I-aşar, 11, 

I49-150; fjilyetü'l-beşer, lll, 1405-I406). 
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