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Mâlikî fakihi.
˜ ™

Fas’ýn kuzeyindeki Vezzân þehrinde doð-
du. Soyu Hz. Hasan’ýn torunlarýndan Ým-
rân b. Yezîd b. Abdullah’a ulaþýr. Vezzân’-
da babasýndan, Muhammed et-Týtvânî ve
Ahmed b. Arabî el-Küreftî’den kýraat ders-
leri alan Vezzânî, Ebû Muhammed Ab-
düsselâm, Ahmed b. Hassûn el-Ýmrânî ve
Muhammed es-Savvâf’tan çeþitli ilimler
tahsil etti. Ardýndan Fas þehrine gitti. Ora-
da dönemin önde gelen eðitim kurumu
Câmiu’l-Karaviyyîn’de temel hadis metin-
leriyle Mâlikî fýkhý ve usulüne dair eserle-
ri, ayrýca Venþerîsî’nin el-Mi£yâr’ýný oku-
du. Kýraat derslerini Faslý hocasý Ebû Sâ-
lim Abdullah el-Bekrâvî’den tamamlayýp
icâzet aldý. Daha sonra Abdullah b. Ýdrîs
el-Vedgýrî el-Bedrâvî, Muhammed b. Me-
denî Gennûn, Muhammed b. Abdurrah-
man el-Alevî el-Hasenî, Mehdî b. Muham-
med Ýbnü’l-Hâc es-Sülemî, Muhammed
b. Muhammed el-Makkarî ez-Zemahþe-
rî, Muhammed b. Abdülvâhid Ýbn Sûde
el-Cellûd, Fas Kadýsý Muhammed Hamîd
b. Muhammed b. Bennânî, Ca‘fer b. Ýdrîs
el-Kettânî, Muhammed b. Kasým el-Ka-
dirî, Mehdî b. Tâlib Ýbn Sûde ile kardeþ-
leri Ömer Ýbn Sûde ve Ahmed Ýbn Sûde
gibi âlimlerden ders okudu. Fransýzlar’a
karþý mücadelesiyle tanýnan Moritanyalý
âlim Mâülayneyn Muhammed Mustafa el-
Kalkamî eþ-Þinkýtý’den de icâzet aldý. Ho-
calarýndan Muhammed b. Medenî Gen-
nûn, Karaviyyîn’deki ýslahatçý düþüncenin
önde gelen þahsiyetlerinden biriydi. Özel-
likle yaygýn tasavvuf anlayýþýnýn bid‘at ol-
duðu, gerilemeye yüz tutmuþ müftülük
makamýnýn ictihadla yeniden canlandýrýl-
masý gerektiði yönündeki fikirleriyle ön
plana çýkmaktaydý. Hocasý Ca‘fer b. Ýdrîs
el-Kettânî de benzer görüþlere sahipti.

Vezzânî, eðitimini tamamladýktan son-
ra ders ve fetva vermeye baþladý; yaþadý-
ðý dönemde Fas toplumunun sorunlarýyla
ilgilendi. Yetiþtirdiði çok sayýdaki öðrenci-
leri arasýnda Muhammed Sâdýk b. Tâhir,
Sâlih el-Aselî, Muhammed en-Neccâr, Ab-
düsselâm b. Abdülkadir Ýbn Sûde, Muham-
med Abdülhay el-Kettânî, Abdülhafîz b.
Muhammed Tâhir el-Fâsî ve Muhammed
Mahlûf zikredilebilir. 29 Muharrem 1342’-
de (11 Eylül 1923) Fas þehrinde vefat eden
Vezzânî’nin kabri Bâbülfütûh dýþýndaki Rav-
zatüþþâmiyyîn’dedir. Vezzânî’nin ilmî oto-
ritesi ve toplumda kazandýðý saygýnlýk, Fas
Alevî Hükümdarý Sultan Abdülazîz’e (1894-
1908) danýþmanlýk yaptýðý þeklinde yorum-
lara sebep olmakla birlikte (Terem, s. 60)
o döneme ait kaynaklarda bu konuda her-
hangi bir bilgiye rastlanmamaktadýr. An-
cak Fransýzlar’ýn askerî, ekonomik ve ida-
rî reform taleplerini deðerlendirmek üze-
re Þubat 1905’te kurulan ve âlimlerle tâ-
cirlerden oluþan Meclisü’l-a‘yân’da üyelik
yapmýþ, ayný yýl halkýn Fransýz reformlarýna
karþý tepkisini deðerlendirmek amacýyla
Tunus, Cezayir ve Tanca’ya gönderilmiþtir.

Fas’ýn siyasî istikrarsýzlýk, sömürgecilik
ve modern hayata geçiþ döneminin sorun-
larýyla yüzleþtiði çalkantýlý bir dönemde
yaþayan Vezzânî eserlerinde bu tür konu-
lara geniþ yer verir ve kendi dönemine ka-
dar gelen Mâlikî nevâzil geleneðine öncü-
lük eder. Bu sebeple kitaplarýnda ele aldý-
ðý konular ve fetvalarý, hem Mâlikî mezhep
birikiminin yeni sorunlarý çözmedeki po-
tansiyelini hem de hukuk-sosyal realite
iliþkisini ortaya koyan önemli belgelerdir.
Eserlerini dönemin hararetli siyasî ve ilmî
tartýþmalarýnýn gölgesi altýnda kaleme alan
Vezzânî, bir yandan kendi ýslah düþüncesi-
ni açýklarken bir yandan da reform taraf-
tarlarýnýn taleplerine karþý toplumsal prob-
lemlere mezhep içerisinden cevaplar üre-
terek alternatif bir yol ortaya koymaya ça-
lýþmýþtýr. Öte yandan gençlik yýllarýný geçir-
diði Vezzân þehrinin Abdullah b. Ýbrâhim
el-Ýdrîsî’nin (ö. 1089/1678) kurduðu Vez-
zâniyye tarikatýnýn merkezi olmasý onun
erken yaþlardan itibaren tasavvuf kültü-
rüyle yetiþmesini saðlamýþ, bu durum da-
ha sonraki faaliyetlerini ve çalýþmalarýný
etkilemiþtir. Eserlerinde bulunduðu bölge-
de devam edegelen bazý tarikat âdetle-
rini, zikir halkalarýný ve velîleri ziyareti sa-
vunmasý onun bu kültürün içinden gelme-
siyle yakýndan ilgilidir. Muhammed Ab-
duh’un çalýþmalarýndan etkilenen Faslý ba-
zý ilim adamlarýnýn evliyaya tevessül gibi
konularda kendisine yönelttiði sorulara el-
Mi£yâr’da cevap vermesi de bunu gös-

ðer kaybýna uðramaz. Bu sebeple bütün
keylî mallarýn fiyatý birim fiyatla malýn hac-
minin çarpýmý üzerinden hesaplanabilir.
Keylî, adedî ve bölündüðünde deðer kaybý
ortaya çýkmayan veznî mallar, gerek top-
lam miktar üzerinden fiyat belirtilip ge-
rekse toplam miktar belli olmadan sade-
ce birim fiyatý belirlenerek satýlabilir (Me-
celle, md. 223). Toplam miktar belirtilerek
satýlan bu tür bir malýn teslim sonrasý ek-
sik çýktýðý anlaþýlýrsa bu durumda müþte-
ri ya akdi fesheder veya mevcut miktarý
birim fiyat üzerinden yani semenden his-
sesiyle alýr. Fazla çýkarsa bu defa fazlalýk
satýcýya aittir, ona geri verilir. Zira bu tür
veznî mallar teknik anlamda veznîdir; akid
belirli bir aðýrlýktaki mal üzerinde gerçek-
leþtiðinden akde konu olan miktarla faz-
lalýk belirli birim hesabý yapýlarak birbirin-
den ayrýlabilir. Ancak bölünmesi sebebiy-
le deðer kaybýna uðrayan veznîlerde ise
satýþ, malýn bütünü için bir fiyat verilerek
yapýlmýþsa akid sonrasý malýn miktarýnýn
akidde belirtilenden eksik geldiðinin an-
laþýlmasý durumunda müþteri ya akdi fes-
heder veya malý olduðu gibi akiddeki fiyat
(semen) üzerinden kabul eder. Fazla olma-
sý durumunda da fazlalýk müþteriye aittir
(Mecelle, md. 224). Yine böyle bir mal se-
meni birim fiyat üzerinden belirlenerek
satýldýðýnda teslim sonrasý mal belirtilen-
den eksik veya fazla çýkarsa müþteri ya
akdi fesheder veya birim fiyatla yeni aðýr-
lýðýn çarpýmýyla hesaplanacak yeni seme-
ni kabul eder (Mecelle, md. 225-226). Zira
bu mal fiyatla aðýrlýðýn çarpýmý sonucu fi-
yatý belirlenen teknik anlamda veznî bir
nesne deðildir; bölündüðünde deðer kay-
býna uðrar ve akdin konusu ile fazlalýk ve-
ya eksikliðin deðeri akidde belirtilen stan-
dart birim fiyat üzerinden kendiliðinden
belli olmadýðý için anlaþmazlýða yol aça-
bilir.
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Hâþim Alevî el-Kasýmî, Rabat 1422/2001)
ilkinin özeti niteliðindedir. 5. el-Kevâki-
bü’n-neyyâre ve’l-cevâhirü’l-muÅtâre
£alâ þer¼i’l-Mürþidi’l-mu£în li’þ-þeyÅ
Meyyâre (I-II, Fas 1322). Mâlikî fakihi
Meyyâre’nin, hocasý Ýbn Âþir’in el-Mürþi-
dü’l-mu£în adlý ilmihaline ed-Dürrü’¦-¦e-
mîn adýyla yazdýðý þerh üzerine kaleme
alýnan bir hâþiyedir. Eserin sonunda mü-
ellifin çeþitli konulara dair üç risâlesi yer
almaktadýr. 6. Tu¼fetü’l-hu××âš bi-neþri
mâ ta²ammenethu Lâmiyyetü’z-Zeš-
šåš. Zekkak’ýn Ýslâm muhakeme usulüne
dair kasidesinin Ýbn Sûde et-Tâvüdî ta-
rafýndan yazýlan þerhinin hâþiyesidir (asýl
metin ve þerhle birlikte, Fas 1301, 1308,
1315, 1325, 1327, 1334, 1341). 7. ¥âþiye
£alâ þer¼i’¹-ªurfe fî na¾mi elšåbi’l-¼a-
dî¦ (Fas, ts.). Muhammed Arabî b. Yûsuf
el-Fihrî el-Fâsî’nin hadis usulüne dair man-
zum eserine Muhammed b. Abdülkadir el-
Fâsî’nin yazdýðý þerhin hâþiyesidir. 8. ¥â-
þiye £alâ þer¼i Ýbn Sûde et-Tâvüdî £alâ
Tu¼feti Ýbn £Â½ým (I-III, Fas 1308-1310,
1316, 1330). Ebû Bekir Ýbn Âsým el-Gýrnâ-
tî’nin Mâlikî fýkhýyla ilgili Tu¼fetü’l-¼ük-
kâm fî nüketi’l-£uš†d ve’l-a¼kâm adlý
manzum eseri için Ýbn Sûde tarafýndan
kaleme alýnan þerhin hâþiyesidir. 9. ¥âþi-
ye £alâ Þer¼i’l-Mekkûdî li-Elfiyyeti Ýbn
Mâlik (I-II, Fas 1318). 10. ¥âþiye £alâ
Þer¼i’l-Bûrî £alâ Man¾ûmeti Ýbn Kîrân
fi’l-mecâz ve’l-isti£âre min £ilmi’l-be-
yân (Fas 1299, 1324; Rabat 1347; Beyrut
2008, el-Ýsti£âre adýyla). 11. ¥âþiye £alâ
Mübrizi’l-šavâ£idi’l-i£râbiyye mine’l-
Æa½îdeti’l-micrâdiyye li’r-Resmûkî (fark-
lý tarihlerde bölümler halinde yayýmlan-
mýþtýr, Fas 1294, 1311, 1312, 1323; Dýmaþk
2008). 12. Î²â¼u’l-mesâliki’l-Åafiyye ile’l-
fütû¼âti’l-šayyûmiyye (Fas 1298, 1309).
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ahmed es-Sûdânî’-
nin Ýbn Âcurrûm’un el-Mušaddimetü’l-
Âcurrûmiyye’sine yazdýðý þerhin hâþiye-
sidir. 13. Fihrist (Fas 1314). 14. en-Nu½-
¼u’l-Åâli½ li-kâffeti’l-müslimîn bi’t-te-
vessül ileyhi te£âlâ bi-a½fiyâßihi’l-mu-
šarrebîn (Fas 1870). Hz. Peygamber’e ve
evliyaya tevessülün câiz olmadýðý yolunda
biri Muhammed Mûsâ’ya, diðeri Muham-
med Abduh’a ait iki fetvaya cevap mahi-
yetindedir. 15. Fî Cevâzi’×-×ikr ma£a’l-
cenâze ve ref£i’½-½avt bi’l-heylele (Fas,
ts.). Rehûnî’nin cenaze merasimlerinde
sesli bir þekilde zikir yapýlmasýnýn bid‘at
olduðunu ileri süren eserine reddiye ola-
rak yazýlmýþtýr. 16. Bu³yetü’¹-¹âlibi’r-râ-
³ibi’l-šå½ýd fî ibâ¼ati ½alâti’l-£îd fi’l-me-
sâcid (Fas 1895; el-Mi£yârü’l-cedîd içinde,
Rabat 1417/1996, I, 579-599). 17. es-Sey-

fü’l-meslûl bi’l-yedi’l-yümnâ li-ša¹£i reß-
si Ýbn Mühennâ (Fas 1324). Mutasavvýf
olduðunu iddia eden Ýbn Mühennâ’nýn
özellikle Maðrib âlimlerine ve faziletli kiþi-
lere hakaret içeren ¥âþiye £alâ ÞeyÅ el-
Vertelânî adlý eserine reddiyedir. 18. Ri-
sâletü’n-na½r li-kerâheti’l-šab² ve’l-i¼-
ticâc £alâ men nâze£a fîhâ fî ½alâti’l-
far² (Fas 1316; Týtvân 1389/1969; el-Mi£-
yârü’l-cedîd içinde, Rabat 1417/1996, I,
280-357). Ebû Abdullah el-Misnâvî’nin farz
namazlarda ellerin baðlanmasý gerektiði
yolundaki görüþüne reddiye amacýyla ya-
zýlmýþtýr.
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ÿNecmettin Kýzýlkaya – Osman Yýlmaz

termektedir. Ancak Vezzânî tarikat âdâ-
býnýn þer‘î çerçeve içinde kalmasý gerektiði
hususunda ýsrarcý olmuþtur.

Eserleri: 1. el-Mi£yârü’l-cedîd. Mâlikî
fýkýh ansiklopedisi niteliðindeki eserin tam
adý en-Nevâzilü’l-cedîdetü’l-kübrâ fî-
mâ li-ehli Fâs ve ³ayrihim mine’l-bed-
vi ve’l-šurâ el-müsemmâ bi’l-Mi£yâri’l-
cedîdi’l-câmi£i’l-mu£rib £an fetâva’l-
müteßaÅÅirîn min £ulemâßi’l-Ma³rib’-
dir (I-XI, Fas 1328; nþr. Ömer b. Abbâd, I-XII,
Rabat 1417-1421/1996-2000). Vezzânî bu
eserini Venþerîsî’nin el-Mi£yâr’ýnýn deva-
mý mahiyetinde yazmýþ, onun dönemin-
den kendi zamanýna kadar yaþamýþ Mað-
rib Mâlikîleri’nin nevâzil türü eser ve fet-
valarýný derlemiþtir. Eserde yer alan konu-
lar ve bunlara verilen cevaplarýn, karþýla-
þýlan yeni meselelere çözüm sunacak bir
nitelik taþýdýðýný kitabýn giriþinde ima eden
Vezzânî, çalýþmasýna el-Mi£yârü’l-cedîd
adýný vermekle kendini döneminin Ven-
þerîsî’si olarak gördüðünü ileri sürmekte-
dir. MuÅta½arü’l-ƒalîl’in konu baþlýklarý
esas alýnarak düzenlenen eserde Maðrib
Mâlikîliði’ne ait nevâzilin yaný sýra müellife
ve diðer bazý âlimlere ait bazý eserler de
bütünüyle nakledilmiþtir. Daha çok 1008-
1317 (1600-1900) yýllarý arasýnda yaþamýþ
âlimlerin fetvalarýný ihtiva eden eserin bü-
yük kýsmý Vezzânî’nin kendi fetvalarýndan
oluþur. Kitabýn bir bölümü, Jacques Ber-
que tarafýndan Les nawåzil el-Muzåra£a
du Mi£yår al-Wazzån¢ adýyla Fransýzca’-
ya tercüme edilmiþtir (Rabat 1940). Mu-
hammed el-Hafzâvî, et-Ta¹bîšu’l-mašå-
½ýdî fî fýšhi’l-emvâl min Åilâli’l-Mi£yâ-
ri’l-cedîd el-mu£rib £an fetâva’l-müteßaÅ-
Åirîn min £ulemâßi’l-Ma³rib adýyla bir
doktora tezi hazýrlamýþtýr (2009, Sîdî Mu-
hammed b. Abdullah Üniversitesi, Sais /
Fès). 2. el-Mine¼u’s-sâmiye fi’n-nevâ-
zili’l-fýšhiyye (I-IV, Fas 1318-1319; I-IV,
Rabat 1992-1993). en-Nevâzilü’½-½u³râ
olarak da bilinen eser el-Mi£yârü’l-cedîd’-
den yirmi yýl kadar önce yazýlmýþtýr. Mü-
ellife ait fetvalarýn yaný sýra hocalarýnýn ve
Venþerîsî’den sonraki dönemde yaþamýþ
Maðribli âlimlerin nevâzillerini de içerir.
3-4. Þer¼u £Ameliyyâti Fâs. Vezzânî, Ebû
Zeyd Abdurrahman b. Abdülkadir el-Fâ-
sî’nin Fas’taki örfî uygulamalarý içeren el-
£Amelü’l-Fâsî adlý 300 beyitlik manzume-
sine iki þerh yazmýþtýr. Bunlarýn ilki, mese-
leleri geniþçe ele aldýðý Þer¼u £Ameliy-
yâti Fâs el-kübrâ: eþ-Þifâß elle×î lâ yu-
³ådiru sešamen velâ beßsen adlý þerh-
tir. Diðerinin adý Þer¼u £Ameliyyâti Fâs
e½-½u³râ: Tu¼fetü ekyâsi’n-nâs bi-þer-
¼i £Ameliyyâti Fâs olup (Fas 1333; nþr.
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