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(I-II, Dârül beyzâ 1960); et-Ta£rîb ve müs-

tašbe lü’l-lu³ati’l-£Ara biy ye (Ka hi re 
1961); Mu£¹ıyyâtü’l-¼aŠâre ti’l-Ma³ri-

biy ye (I-II, Ra bat 1963, 2002; da ha ön ce 
Me¾âhi rü’l-¼aŠâre ti’l-Ma³ri biy ye adıy la 
ba sı lan ese rin [Ra bat 1960] ye ni neşri-
dir); Mu£ce mü’l-mu¼ad di¦în ve’l-mü-

fes sirîn ve’l-šurrâ bi’l-Ma³ri bi’l-aš½â 

(Mu ham me di ye 1972); el-Mevsû£atü’l-

Ma³ ri biy ye li’l-a£lâmi’l-be şe riy ye ve’l-

¼aŠâriy ye (I-V, Ra bat 1395-1397/1975-
1977; Mu ham me di ye 1401/1981); Ve rité 

sur le Sa ha ra (Ro an ne 1977); Te¹av vu-

rü’l-fikr ve’l-lu³a fi’l-Ma³ri bi’l-¼adî¦ 

(Ka hi re 1979); La pensée is la mi que et 

le mon de mo der ne (Ca sab lan ca 1980; 
Bey rut 1403/1983); Ma£ le me tü’l-Æurßân 

ve’l-¼adî¦ fi’l-Ma³ ri bi’l-aš½â (Ri yad 
1405/1985); es-Se fâ re ve’s-sü ferâß bi’l-

Ma³rib £ab re’t-târîÅ (Ra bat 1405/1985); 
el-Cey şü’l-Ma³ ri bî £ab re’l-£u½ûr (Ra bat 
1406/1986); Ri bâ ¹u’l-fet¼ bey ne £â½ıme-

ti Şâle ve £â½ı me ti’l-Æa½ba (Ra bat 1990); 
Le sou fis me af ro-maghrébin aux XIXè 

et XXè siècles (Ra bat 1995); l’Is lam: 

Con cepts et précep tes (Ra bat 1995); 
l’Is lam et la mo ra le uni ver sel le (Ra-
bat 1996); La pa ix en Pa les ti ne pas se 

par Al-Qods (Ra bat 1997); la Tijânia: 

Une vo ie spi ri tu el le et so ci al (Mar ra-
kech 1999); ed-Dârül bey ²âß £â½ıme tü’l-

Ma³ri bi’l-išti½âdiy ye mün ×ü elf £âm 

(Ra bat 2000); Medîne tü Vez zân men-

ba£u’r-rû¼ ve’l-£irfân (Vezzân 2000); 
er-Re ¼a lât mi ne’l-Ma³rib ve iley hi 

£ab re’t-târîÅ (Ra bat 2001); Le ra ti onnel 

du sacré (Ra bat 2001); et-Ta½av vu fü’l-

Ma³ribî ve me¾âhi ruhû Åilâle elf £âm 

(Ra bat 2001); Fâs men ba£u’l-iş£âß ve’l-

fikr fi’l-šårre ti’l-İfrîšıy ye (I-II, Ra bat 
2001); el-£Ulûmü’l-kev niy ye ve’t-tec-

ri biy ye fi’l-Ma³rib (Ra bat 2002); Sûs 

bevvâbe tü’½-½a¼râ (Sûs 2002; Dârül-
beyzâ 2004); Ti¹vân £â½ıme tü’ş-şimâl ve 

men ba£i iş£âßihâ (Tıtvân 1426/2005); Le 

milléna ire de la méde ci ne au Ma roc et 

ses pers pec ti ves d’ave nir (Ra bat 2006); 
Les ju ifs au Ma roc péren nité Is la mo-

hébraïque milléna ire (Ra bat 2009); el-

Mu£ce mü’t-târîÅî (Dârül beyzâ, ts. [Mek-
te be tü’s-selâm]); el-Mesârü’l-¼aŠârî 

el-elfî li-medîne ti Vüc de (Vüc de, ts. 
[Cem‘iy ye tü’l-encâd]).

Çok sa yı da ki ma ka le le rin den ba zı la rı da 

şun lar dır: “el-En de lüs ve’l-Ma³rib va¼ de-

tün em tekâmü lün” (el-Menâhil, XXXI/11 
[Rabat 1984], s. 73-147); “Bilâdü’ş-Şâm ve 

e¦erühâ fî bel ve re ti’s-simâti’l-in sâ niy ye 

li’l-£ilm ve’l-£amel fi’l-Ma³rib” (MMLADm., 

ka tıl dı ve kon fe rans lar ver di. Birçok Mağ rib 

ay dı nı gi bi fa sih Arap ça’yı millî kim lik le ri-

nin ve di ğer Arap ül ke le riy le da ya nış ma nın 

gös ter ge si ka bul eder ken baş ta Fran sa ol-

mak üze re Av ru pa ül ke le riy le bağ la rı nın 

de vam et me si için Fran sız ca’ya kar şı da ha 

ılım lı bir yak la şım be nim se di. 4 Şu bat 2012 

ta ri hin de ve fat et ti ve Ra bat’ta ki Sîdî Arabî 

b. Sâyih Kab ris ta nı’na def ne dil di.

Eser le ri. Ab dü lazîz b. Ab dul lah bi limsel 

araş tır ma ala nın da önem li eser ler ha zır-

la mış, ha ya tı nın so nu na ka dar araş tır ma yı 

ve üret me yi sür dür müş, yaz dı ğı çok sa yı-

da ki tap ve ma ka le ile hak lı bir şöh ret ka-

zan mış tır. Fas ta ri hi ve me de ni ye ti ya nın-

da ta rih, ta sav vuf, sa nat, fel se fe ve İs lâmî 

ilim ler ala nın da de ğer li ça lış ma ve in ce le-

me ler yap mış, ça lış ma la rı Fas ve çev re-

sin de ki en te lek tü el ha re ket le ri et ki le me si 

ba kı mın dan il giy le kar şı lan mış, ken di sin-

den son ra ya pı lan ça lış ma lara ör nek teş kil 

et miş tir. Mâlikî ulemâsı, bun la rın yer al dı-

ğı bel li baş lı bi yog ra fik kay nak lar, eser le ri 

ve hak la rın da ya pı lan ça lış ma lar la eser le-

ri nin bas kı la rı ve yaz ma nüs ha la rı na da ir 

bil gi le ri top la ya rak al fa be sı ra sı na gö re 

dü zen le di ği Ma£le me tü’l-fıšhi’l-Mâlikî 

(Bey rut 1403/1983) Ab dü lazîz b. Ab dul-

lah’ın ay nı za man da bir an sik lo pe dist 

ol du ğu nu gös te rir. Ben zer bir ça lış ma sı 

da Mağ rib’in ta sav vufî ha ya tı nı ele al dı ğı 

Ma£le me tü’t-ta½av vu fi’l-İslâmî ad lı ese-

ri dir (I-III, Ra bat 2001). Ay rı ca Arap di li ve 

ede bi ya tı, ta rih ve dinî ilim ler ala nın da çok 

önem li ça lış ma la ra im za atan Ab dü lazîz 

b. Ab dul lah’ın bel li baş lı eser le ri şun lar-

dır: Co³râfiy ye tü’l-Ma³rib (Ra bat 1950; 
Dâ rül beyzâ 1376/1956; Tıtvân 1380/1961); 
el-Fel se fe ve’l-aÅlâš £in de İb ni’l-ƒa¹îb 

(Tıtvân 1950, 1953; Bey rut 1403/1983); 
Les grands cou rants de la ci vi li sa ti on 

du Mag hreb (Ca sab lan ca 1957); L’art 

maghrébin à tra vers les âges (Ra bat 
1958); e¹-ªıb ve’l-e¹ıbbâß bi’l-Ma³rib 

(Ra bat 1378/1959); Clartés sur l’Is lam au 

l’Is lam dans ses so ur ces (Mu ham me di-
ye 1960; Ja di da 1995); TârîÅu’l-Ma³rib 

– —ABDÜLAZÎZ b. ABDULLAH
( ّٰ (  ا   ا

Abdülazîz b. Abdillâh el-Fâsî er-Rabâtî
(1923-2012)

Ansiklopedik eserleriyle tanýnan
Faslý eðitimci, araþtýrmacý,

dil âlimi ve tarihçi.˜ ™

Ab dü lazîz b. Ab dul lah (Be nab dul lah) 28 

Ka sım 1923’te Ra bat’ta doğ du. Ra bat lı 

bir ulemâ ai le si ne men sup tur. İlk ho ca sı 

olan ba ba sı oğ lu nun eği ti miy le ya kın dan 

il gi len di ve onu için de ken di si nin de yer al-

dı ğı Mağ rib’in ba ğım sız lık mü ca de le si ne 

ha zır la dı. Li se yi bi tir dik ten son ra Ce za yir 

Üni ver si te si’nde hu kuk ve ede bi yat tah si li 

yap tı (1946). Bu ara da Ra bat’ta dinî ilim-

ler le Arap di li ve ede bi ya tı ders le ri al dı. İş 

ha ya tı na el-£İlm ve el-İs tišlâl ga ze te le-

rin de ça lı şa rak baş la dı; Fas’ın ba ğım sız lı ğı 

için ku ru lan ens ti tü nün Dârül beyzâ’da ki 

yö ne ti mi ni üst len di. Fas’ın ba ğım sız lı ğı nı 

el de et me si nin (1956) ar dın dan Ta pu ve 

Ka dast ro ge nel mü dür lü ğü yap tı (1957). 
Yük sek öğ re tim le ilmî araş tır ma la rın ge liş-

ti ril me si için oluş tu ru lan ku ru mun ba şın-

da bu lun du (1958-1961). 1962’de Ra bat’ta 

ku ru lan ve gü nü müz de Arap Bir li ği Eği tim 

Kül tür ve Bi lim Teş kilâtı’na bağ lı olan Mek-

te bü tensîkı’t-ta‘rîb’in 1984 yı lı na ka dar yö-

ne ti min de bu lun du.

Ab dü lazîz b. Ab dul lah öğ re tim ha yatı na, 

Ra bat’ta ki Mu ham med el-Hâmis Üni ver-

si te si’nin Ede bi yat Fa kül te si’nde Mağ rib 

me de ni ye ti ve İslâmî ilim ler ho ca sı ola rak 

baş la dı. Ar dın dan Dârü’l-hadîs el-Ha se niy-

ye ile Ka ra viyyîn Üni ver si te si’nde ve Mağ-

rib’de ki çe şit li ilim mer kez le rin de ders 

okut tu. Rus ya, İn gil te re, Lüb nan, Tu nus, 

Mı sır, Kü veyt, Al man ya ve Pa kis tan’da 

üni ver si te ve ens ti tü ler de ilmî araş tır ma-

lar yap tı, ders ver di. 1997-2001 yıl la rın da 

Ulus la ra ra sı Bi yog ra fi Ens ti tü sü üye si idi. 

2001’de Ame ri kan Bi yog ra fi Ens ti tü sü’ne 

de üye se çil di. Su ri ye’de ki Lec ne tü’l-işrâfi’l-

ulyâ ale’l-mevsûati’l-Ara biy ye ti’l-kübrâ, 

Bey rut ve Ka hi re’de ki el-Mevsûatü’l-Ara-

biy ye, Fas’ta ki Akade miy ye tü’l-mem le ke-

ti’l-Mağ ri biy ye, Kahi re, Am man, Dı maşk ve 

Bağ dat’taki Mecmau’l-lu ga ti’l-Arabiy ye’nin 

ya yın ku rul la rın da yer al dı. Çok sa yı da ulus-

lar ara sı ödül ka zan dı; bir çok ni şan ve şe ref 

un va nı ile ödül len di ril di. Yo ğun ders le ri ve 

aka de mik ha ya tı içinde Kur tu ba, Tunus, 

Bağ dat ve Da kar’da dü zen le nen ler baş ta 

ol mak üze re bi lim sel top lan tı la ra ka tı la rak 

teb liğ ler sundu. Ül ke için de ve ül ke dı şın da 

eği timin Arap ça laş tı rıl ma sı ve fasih Arap-

ça’nın yaygınlaştırılma sıy la ilgili pa nel le re 

Abdülazîz

b. Abdullah
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Ma yıs 1999 ta ri hin de ve fat et ti. Ce na ze 

na ma zı er te si gü nü Mes cid-i Harâm’da 

kı lı na rak Mak be re tü’l-Adl’de def ne dil di.

Gü nü müz Se lefî dü şün ce si üze rin de 

önem li et ki le ri bu lu nan İbn Bâz, Øa ¼î-

¼ayn’ da ki le re ilâve ten çok sa yı da ha dis 

ez ber le miş olup ha dis ten ki di ve ha dis 

ricâli ne vâkıf tı. Men sup ol du ğu Han belî 

mez he bi için de özel lik le İbn Tey miy ye ve 

İbn Kay yim el-Cev ziy ye’nin gö rüş le ri ni 

ter cih et miş tir. Ni te kim ho ca sı Mu ham-

med b. İbrâhim Âlü’ş-Şeyh bir mec lis te 

ve ri len üç talâkın üç talâk sa yıl ma sı gö-

rü şü ne gö re fet va ve rir ken İbn Bâz, İbn 

Tey miy ye’nin gö rü şü doğ rul tu sun da bu nu 

bir ta lâk say mış, bu yüz den Kral Ab dü-

lazîz ta ra fın dan eleş ti ri lin ce ken di gö rü-

şü nün da ya nak la rı nı açık la yan bir mek tup 

ka le me ala rak fet va sın da ıs rar et miş tir. 

Özel lik le ül ke dı şın dan ge len öğ ren ci le-

rin öğ re nim gör me si için ku ru lan Me di-

ne el-Câmi atü’l-İslâmiy ye’nin rek tör lü ğü 

ve ar dın dan Su udi Ara bis tan müf tü lü ğü 

dö ne min de yurt için de ve yurt dı şın da 

müs lü man la rın prob lem le riy le meş gul 

ol muş, İslâm dün ya sı nın çe şit li yer le ri ne 

ve müs lü man azın lık la ra yar dım da bu lun-

muş, İslâmî ilim ler le il gi li üc ret siz ki tap 

da ğı tı mı na önem ver miş tir. Mı sır Cum-

hur baş ka nı Cemâl Ab dünnâsır’a Sey yid 

Ku tub’un idam edil me me si için mek tup 

yaz mış (Sey yid Ku tub’un ba zı gö rüş le ri 
hak kın da ki eleş ti ri le ri için bk. Da vid Com-
mins, “Con tes ta ti on and Aut ho rity in Wah-
ha bi Po le mics”, Re li gi on and Po li tics in Sa-
udi Ara bia, s. 48), Ab dünnâsır’ın ve Ba as 

re jim le ri nin bas kı sın dan ka çan İhvân-ı 

Müs limîn ce ma ati men sup la rı na Su udi 

Ara bis tan’a yer leş me le ri ve fa ali yet le ri-

ne kıs men de vam et me le ri için yar dım cı 

ol muş tur. Ya şa dı ğı şart lar da mo dern bi-

lim le ri tah sil et me yip ge le nek sel eği tim le 

ye tiş miş ol ma sı nın et ki siy le bil has sa dün-

ya nın dön me di ği ko nu sun da ki gö rü şün-

den do la yı eleş ti ril miş se de bu gö rü şü nü 

sa vun ma ya de vam et miş tir.

İbn Bâz he men bü tün vak it le ri ni fetv a 

ver me ye, ders le ri ne ve ken di si ne başvu-

ran la rın prob lem le riy le il gi len meye ayır-

mış, zühd, te va zu, cö mert lik gibi has let le ri 

se be biy le yö ne ti ci ler, halk ve ilim çev re le ri 

ta ra fın dan se vil miş ve tak dir edil miş tir. 

Bu nun la bir lik te Su udi Ara bis tan hü kü me-

ti ne ve özel lik le onun dış po li ti ka sı na kar şı 

eleş ti ri ler de bu lu nan ba zı Se lefî grup lar 

ta ra fın dan ağır bi çim de ten kit edil miş, 

bu grup lar la tar tış mış ve za man za man 

on la rın gö rüş le ri ne kar şı hü kü me ti des-

tek le yen fet va lar ya yım la mış tır. Bil has sa 

1979 yı lın da ki Kâbe bas kı nı ve Kü veyt’in 

Ara bis tan müf tü sü Mu ham med b. İb-

râhim Âlü’ş-Şeyh, di ğer iki ho ca sı da Mu-

ham med b. Ab dül latîf Âlü’ş-Şeyh ile Sâ lih 

b. Ab dü lazîz Âlü’ş-Şeyh’tir. Ri yad Ka dı sı 

Sa‘d b. Ha med b. Atîk, bey tülmâl ve ki li 

Ha med b. Fâris ve Mek ke’de Sa‘d Vak kås 

el-Buhârî’den de ders al dı. Bun lardan tef-

sir, ha dis, fı kıh, kı ra at, na hiv, sarf, fıkı h 

usu lü, ta rih, ha dis usu lü, ferâiz gi bi ilim-

le ri ve Mu ham med b. Ab dül vehhâb’ın 

eser le ri ni oku yup Han belî-Se lefî eko lü ne 

uy gun kla sik eği ti mi ni ta mam la dı.

Ho ca sı Mu ham med b. İbrâhim’in tav si-

ye siy le Ne cid’de ki Harc böl ge sin de 1938-

1951 yıl la rın da ka dı lık yap tı. Da ha son ra 

Ri yad’da li se se vi ye sin de dinî eği tim ve-

ren el-Ma‘he dü’l-ilmî’de ve 1953’te açı lan 

Şe ri at Fa kül te si’nde ha dis, fı kıh ve akai d 

okut tu (1953-1969). 1961’de ku ru lan el-

Câ mi atü’l-İslâmiy ye’nin rek tör lü ğü nü ho-

ca sı Mu ham med b. İbrâhim’in 1969 yı lın-

da ve fa tı na ka dar vekâle ten, 1970-1975 

yıl la rı ara sın da asa le ten yü rüt tü. 1975’te 

ba kan rüt be siy le Su udi Ara bis tan Kral lı ğı 

müf tü lü ğü ne ge ti ril di ve ölü mü ne ka dar 

yir mi beş yıl bu gö rev de kal dı. Ay rı ca Su-

udi Ara bis tan Hey’etü kibâri’l-ulemâ ve 

Râ bı ta tü’l-âle mi’l-İslâmî’nin ku ru cu mec lis 

baş kan lı ğı, Râbı ta’ya bağ lı el-Mec mau’l-

fıkhî’nin ve el-Mec li sü’l-âlemî li’l-me sâ-

cid’in baş kan lı ğı gi bi bir çok gö rev üst len di. 

1982’de ken di si ne Kral Fay sal Ulus la ra ra sı 

İslâm’a Hiz met ödü lü ve ril di. Res mî gö rev-

le ri ya nın da kla sik usul de ilim öğ re ti mi ne 

bü yük önem ver di. Ve fa tı na ka dar dü zen-

li ola rak Ri yad’da ki el-Câmiu’l-Ke bîr’ de 

(Türkî b. Ab dul lah Ca mii) fı kıh ve ha dis 

ders le ri ve re rek yüz ler ce ta le be ye tiş tir di. 

Ge rek sağ lı ğın da ge rek se ölü mün den son-

ra Su udi Ara bis tan’ın ilmî ve dinî ha ya tı 

üze rin de önem li et ki le ri olan bu ta le be ler 

ara sın da Mu ham med b. Sâlih el-Useymîn, 

Ab dul lah b. Cibrîn, Ab dü lazîz b. Mu ham-

med es-Sedhân, Ab dul lah b. Kuûd, Sâlih 

b. Hi ley yil, Sâlih b. Fevzân, Be kir Ebû Zeyd, 

Ab dü lazîz Âlü’ş-Şeyh anı la bi lir. İbn Bâz 13 

LXI/2 [1986], s. 251-272); “et-Te¹av vü rü’l-

¼aŠârî ve me¾âhi ruhû fî £išlîmi’l-Cedîde” 

(el-Menâhil, XXVII/10 [1983], s. 37-62); 
“el-Fik rü’l-İslâmî ve e¦eruhû fî fel se fe ti 

Mû sâ b. Meymûn ve te¹av vü ri’t-tešålidi’l-

Yehûdiy ye” (¥alšatü va½l bey ne’ş-Şarš 
ve’l-øarb: Ebû ¥âmid el-øazzâlî ve Mûsâ 
b. Meymûn, nşr. Mu ham med Ben şerife 
v.dğr., Ra bat 1406/1985, s. 107-125); “Dev-

rü’l-melâ¼ati’l-Ma³ri biy ye fi’l-bi¼âr ¹ıvâle 

elf £âm” (el-Menâhil, XXXII/12 [1985], s. 
64-121); “Seb te min Åilâli ricâli hâ” (el-Me-
nâ hil, XXII/9 [1982], s. 658-719); “e¹-ªıb-

bü’l-İslâmî ve’l-£il mü’l-¼adî¦” (el-Menâhil, 
XXXI II/12 [1985], s. 44-76); “el-£Âmmiy ye 

ve’l-fu½¼â fi’l-Æåhi re ve’r-Rabâ¹” (MMLA, 
LXI II [1984], s. 214-238); “el-Fünûnü’ş-

şa£ biy ye ve’½-½ınâ£atü’t-tašlîdiy ye bi-Mer-

râküş” (el-Menâhil, IV/2 [1975], s. 121-209); 
“Mu£¹ıyyâtü’l-fen ni’l-İslâmî fi’l-Ma³rib” (el-
Menâhil, III/2, 1975, s. 51-71).
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Ab de la ziz Be nab dal lah, Clartés sur l’Is lam ou 
l’Is lam dans ses so ur ces, Ja di da 1995, s. 34-36; 
Ci rârî, et-Teßlîf ve nehŠatühû bi’l-Ma³rib fi’l-šar-
ni’l-£işrîn min 1900 ilâ 1972, Ra bat 1406/1985, 
s. 369-371; İz divâciy ye tü’l-a½âle ve’t-ta¼dî¦: 
Tek rî mü’l-üstâ× £Ab dil£azîz Ben£abdil lâh, Ra bat 
1995; Ammâr Ab düs selâm Raûf, “£Abdül£azîz b. 
£Ab dul låh”, Mevsû£atü Bey ti’l-¼ik me li-a£lâ mi’l-
£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn, Bağda d 
1420/2000, I, 317-318; http://www. abdelazizbe-
nabdallah.org (05.02.2015); http://ar.wi ki pe dia.
org/wi ki/ab de la ziz be nab dal lah (05.02.2015).

ÿNecât el-Merînî

– —ABDÜLAZÎZ b. BÂZ
אز ) (  ا  

Abdülazîz b. Abdillâh
b. Abdirrahmân Âli Bâz

(1912-1999)

Suudi Arabistan müftüsü,
Selefî düþüncenin

önemli temsilcilerinden.˜ ™

22 Ka sım 1912 ta ri hin de Ri yad’da doğ-

du. Zi ra at, ti ca ret ve ilim le uğ ra şan, ba zı 

men sup la rı ka dı lık yap mış olan bir ai le ye 

men sup tur. Ai le nin Ne cid böl ge si ne Me-

di ne’den gel di ği söy len miş se de ken di si 

as len Ri yad böl ge sin den ol duk la rı nı be-

lir tir. Üç ya şın da iken ba ba sı ve fat edin ce 

an ne si nin hi ma ye sin de ye tiş ti. Kur’ân-ı 

Kerîm’i ez ber le di. On al tı ya şın da göz le-

rin den has ta lan dı ve yir mi ya şı na gel me-

den gör me du yu su nu ta ma men kay bet-

ti. İlim tah si lin de özel lik le Mu ham med b. 

Ab dül vehhâb’ın so yun dan ge len üç âlim-

den fay da lan dı. Bun la rın en önem li si ve 

üze rin de en çok et ki bı ra ka nı, 1928-1938 

yıl la rı ara sın da ders le ri ni ta kip et ti ği Su udi 

Abdülazîz

b. Bâz
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