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ÝBN SEVDEKÎN

dedesi Mu ham med Âbid’e nâib lik et ti. 

Bu yıl larda il gi duy du ğu eser le ri oku ma ya 

başla dı. Özel lik le ta rih ve ensâb ki tap la rı-

na yö nel di. Nâdir yaz mala ra sa hip Ah me-

diye Kütüp ha ne si’nde, “ha ya tı mın ga ye si 

ha li ne ge le cek” de di ği oku ma ar zu su nu 

ger çek leş ti re cek eser ler bul du. Bu sı ra da 

adlî si cil ler le de il gi len me ye baş la dı. Fas’ın 

âlim ve edip le ri nin ço ğuy la ir ti bat kur du, 

her bi rin den fayda lan ma ya ça lış tı (Sel lü’n-
ni½âl ’in de hal ter cü me le ri ni ver di ği 264 
ho ca sı nın lis te si için bk. Yûsuf Ab dur rah-
man el-Mar‘aşlî, I, 715-722).

1940 yı lı son la rın da Mevlây II. İdrîs 

Tür be si’nde ha tip lik gö re vi ne ge ti ril di. 

1950’de onu çe ke me yen le rin şikâyet le-

ri yü zün den gö re vin den alın dı. Bu gö re vi 

yü rüt tü ğü yıl lar da ta ri he olan me ra kı nın 

gi de rek art tı ğı nı, adlî ko nu lar üze ri ne yo-

ğun la şa rak pek çok bel ge top la dı ğı nı söy-

ler. 1953’te Ev kaf Ba kan lı ğı ta ra fın dan 

Ka ra viyyîn Kü tüp ha ne si’nde araş tır ma 

yap mak ve ki tap la rı tas nif et mek le gö rev-

len di ril di. Bu gö rev de onun ye tiş me sin de 

et ki li ol du. Kü tüp ha ne de Mağ rib ta ri hi ne 

da ir nâ dir eser le re ulaş tı. Ba zı la rı nı ken di si 

için is tin sah et ti. Bu eser le ri oku yup ge nel-

de Mağ rib, özel de Fas şeh ri nin dü şün ce 

ve sos yal ha ya tı na da ir bol mik tar da bil gi 

top la dı. Ta ba kat, terâcim, ta rih, fih rist ler, 

şe hir ve böl ge ta rih leriy le se ya hatnâme le ri 

in ce le di. Mağ rib li ve En dü lüs lü âlim le rin 

asır lar bo yu yaz dı ğı terâcim ki tap la rı nın 

ço ğu nu oku du. Özel lik le Mağ rib li bi yog ra-

fi ya zar la rın dan İb nü’l-Kådî el-Miknâsî ve 

Mu ham med b. Tay yib el-Kådirî’den et ki-

len di, on la rın Mağ rib-i Aksâ ricâli ne da ir 

eser le ri ni ken di si ne ör nek al dı. Bu ki tap la rı 

ta mam la yı cı eser ler yaz ma ya ka rar ver di 

ve ne ti ce de Mağ rib’de te ma yüz eden üç 

bi yog ra fi âli min den bi ri ol du.

Fas’ın ba ğım sız lı ğı na ka vuş tu ğu 1956 

yı lın da da Ka ra viyyîn Kü tüp ha ne si’ndeki 

gö re vi ne de vam eden İbn Sûde da ha son-

ra kız ens ti tü sü nün kü tüp ha ne si ni dü zen-

le mek le gö rev len di ril di. Ar dın dan kra li yet 

sa ra yın da ki resmî bel ge le ri göz den ge çir-

mek üze re Ra bat’a çağ rıl dı. Bu gö re vi ni 

ta mam la yın ca Ma‘he dü’l-ulûmi’l-ic timâiy-

ye’ye öğ re tim üye si sı fa tıy la ta yin edil di. 

Son ola rak da Millî Kü tüp ha ne’de gö rev-

len di ril di ve bu ra dan emek li ye ay rıl dı. Fas 

şeh ri ne dö ne rek evi ne ka pan dı, ölü mü ne 

ya kın gün le re ka dar oku ma ve te lif le meş-

gul ol du. 10 Ey lül 1980 ta ri hin de Selâ’nın 

ke nar ma hal le si Bû Kanâdil’de ve fat et ti, 

Kitâbü’l-İs tiš½â mü el li fi Ah med b. Hâlid 

es-Selâvî’nin me za rı nın ya kı nın da def ne-

dil di.

105-111; Cla ude Ad das, İbn Ara bî: Kibrît-i Ah-
mer’in Pe şin de (trc. Ati la Ata man), İs tan bul 2003, 
s. 56, 140, 145, 231, 233, 234, 276; Mus ta fa b. 

Kemâled din el-Bekrî, er-Rav²âtü’l-£ar şiy ye fi’l-
kelâm  £alâ ½alavâti’l-Meşîşiy ye, Bey rut 2008, s. 
357; Vey sel Ak ka ya, Muh yiddîn İb nü’l-Ara bî’de 
İdrîs Pey gam ber (dok to ra te zi, 2009), MÜ Sos yal 
Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 289-354; a.mlf., “Bir İbn 
Ara bî Ta kip çi si: Şem süddîn-i İs ma il b. Sev de kîn”, 
Ta sav vuf, sy. 25, İs tan bul 2010, s. 251-259.
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Abdüsselâm b. Abdilkådir b. Muhammed
b. Alî Ýbn Sûde el-Gýrnâtî el-Fâsî

(1901-1980)

Fas tarihçisi, biyografi yazarý.˜ ™

II. (VI II.) yüz yı lın baş la rın da Belc b. Bişr 

el-Ku şeyrî ile bir lik te En dü lüs’e gi de rek 

Gır na ta’ya yer le şen Arap asıl lı bir ai le ye 

men sup olan Ebü’l-Kåsım Mu ham med b. 

Mu ham med b. Ali İbn Sûde’nin nes lin den-

dir. Merînî Hü küm da rı Ebû İnân el-Merînî 

(1348-1358) ta ra fın dan kâtip ola rak gö-

rev len di ril mek üze re da vet edi lin ce En-

dü lüs’ten Merînîler’in baş şeh ri Fas’a ge-

len Ebü’l-Kåsım İbn Sûde’nin ai le si ka dı-

lık, ha tip lik, fet va ve te lif ala nın da ye ti şen 

önem li şah si yet le riy le ta nı nır.

İbn Sûde, Sel lü’n-ni½âl’in so nun da yaz-

dı ğı bi yog ra fi si ne gö re Fas şeh rin de doğ du. 

Ka dı olan ba ba sı ve am ca la rı nın ya nı sı ra 

özel lik le an ne ta ra fın dan de de si mu had dis 

Mu ham med Âbid İbn Sûde’nin hi ma ye sin-

de bü yü dü. Tek oğ lu nu kaybeden de de si 

onun ba kı mı nı üst len di ve ya nın dan hiç 

ayır ma dı. 1907’de ka dı lı ğa ta yin edil di ği 

Cedîde şeh ri ne to ru nu nu da gö tür dü. Beş 

yıl son ra ka dı lık tan istifa e din ce to ru nuy-

la bir lik te Fas’a dön dü. To ru nun da ki ilmî 

me ra kı gö rün ce onu 1919’da Ka ra viyyîn 

Med re se si’ne gön der di. İbn Sûde ora da 

Mehdî el-Vezzânî, Ebû Şu ayb ed-Dük-

kâlî, Ab dül hafîz el-Fâsî, Mu ham med b. 

İdrîs el-Kådirî gi bi âlim le rin öğ ren ci si ol-

du. Med re se yi bi tir dik ten son ra 1922’de 

Fas’ta Lam tiyyîn Med rese si’ne mü der ris 

ta yin edil di. 1925’te bu gö re vin den ayrıl-

dı. 1931’de ge ti ri len ye ni uy gu la ma ya 

gö re 1932’de Ka raviyyîn’de öğ ret men lik 

im ti ha nı na gir di. Ba şa rılı ol ma sı na rağ-

men bu ka rar mil li yet çiler den ol du ğu ge-

rekçe siy le di ğer ba zı arkadaşları nın dos-

ya la rıy la bir lik te üst ma kam tara fından 

onaylanmayın ca, iki yıl II. İdrîs Tür be si’nin 

bulunduğu külliyedeki camide imam-

hatip lik gö re vi ni yü rütmek ten âciz dü şen 

bir ta‘lîkåt ma hi ye tin de dir. Eser Os man 

Yah yâ (Tah ran 1988) ve Mu ham med İdrîs 

el-Ad lû nî (Dârül bey zâ 2009) ta ra fın dan 

neş re dil miş tir. 4. Ki tâ bü’n-Ne cât min 

¼u cu bi’l-iş tibâh fî şer ¼i müş ki li’l-fe-

vâßid min Ki tâ bi’l-İsrâ ve’l-me şâ hid. 

İb nü’l-Ara bî’ nin muh te va la rı bir bi riy le ör-

tü şen Ki tâ bü’l-İsrâ ve Me şâ hi dü es râ-

ri’l-šud siy ye ad lı eser le ri nin şer hi dir. İbn 

Sev de kîn, iki met nin bir bi rin den ba ğım sız 

ola rak dü şü nü le me ye ce ğin den ha re ket-

le şer hi ni bir baş lık al tın da top la mış tır. 

Ya zı mı İb nü’l-Ara bî’ nin gö ze ti min de ger-

çek leş ti ri len şerh, bü yük oran da onun İbn 

Sev de kîn’e yap tı ğı açık la ma la rın ya zı ya 

ge çi ril me sin den iba ret tir (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Fâtih, nr. 5322, vr. 169b-214a; Be ya zıt 
Dev let Ktp., nr. 9358/1). 5. Le vâ šı ¼u’l-

es râr ve levâßi¼u’l-en vâr. Yaz ma nüs-

ha sı na ula şı la ma yan bu ri sâ le Kâ tib Çe le-

bi’nin ver di ği bil gi ye gö re ilâ hî nis bet ler, 

hakåik ve ârif le rin mer te be le ri, ruh la rın 

ha ya tı, nebîler ve velîle re vâ rit olan ilâhî 

te nez zül ler, amel le ri boz ma, ne fis, rü’yet 

ve şü hûd, ilim, iha ta ve es mâ baş lık lı ye-

di bö lüm den olu şur. Kut büd din el-Bekrî, 

Le vâ šı ¼u’l-envâr ve le vâ mi ¼u’l-es râr 

adıy la bu ki tap tan ik ti bas ta bu lun muş tur. 

Ona gö re eser İbn Sev de kîn’in İb nü’l-Ara-

bî’ nin söz le rin den der le di ği bir risâle dir. 

Os man Yahyâ ise ese ri İb nü’l-Ara bî’ye ait 

ola rak kay det miş tir. Ay rı ca kay nak lar da 

Naš şü’l-Fu ½û½, Tu¼ fe tü’t-ted bîr li-eh-

li’t-tab ½îr, Şer Åu £Um de ti’l-£ašåßid li’n-

Ne se fî, Kâ fî ve Ki tâ bü’½-Øa lât gi bi eser-

ler İbn Sev de kîn’e nis bet edil mek te dir.
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124; Kü tübî, Fevâtü’l-Ve feyât, III, 437; Ku reşî, 
el-Cevâhi rü’l-muŠıy ye, I, 409; IV, 330, 431; 
Keş fü’¾-¾unûn, II, 1168, 1379, 1433, 1566; He-
diy ye tü’l-£ârifîn, I, 212; Ali Has san Ab del-Ka der, 
The Li fe, Per so na lity and Wri tings of al-Ju nayd, 
Lon don 1962, s. xvii; Os man Yah ya, His to ire et 
clas si fi ca ti on de l’•uv re d’Ibn Arab¢, Da mas 
1964, I, 201-231, 242, 270; II, 343, 449, 450; 
M. Pro fit lich, Die Ter mi no lo gie Ibn ‘Ara bis im 
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Um man (trc. Ati la Ata man), İs tan bul 2003, s. 
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ÝBN SÛDE, Muhammed Âbid

Arap ça ile bir lik te halk Arap ça’sın dan ifa-

de le rin de kul la nıl dı ğı eser Fas hal kı nı her 

yö nüy le yan sıt tı ğı söy le nen bir ro man-

dır. İbn Sûde çe şit li ma ka le le ri dı şın da, 

Ebû Ab dul lah Mu ham med b. Ah med 

el-Kânûnî’nin (ö. 1938) TârîÅu’¹-¹ıb bi’l-

£Arabî fî £u½ûri dü ve li’l-Ma³ri bi’l-Aš½â 

ad lı ese ri ni müs ved de sin den ye ni den dü-

zen le mek su re tiy le dak ti lo et miş, Ebû 

Hafs Ömer b. Ab dul lah el-Fâsî el-Fihrî’nin 

(ö. 1774) çe şit li kay nak lar dan der le di ği şi-

ir le ri ni Dî vâ nü Ebî ¥af½ el-Fâsî adıy la bir 

ara ya ge tir miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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el-Kaytûnî, Mu£ce mü’l-ma¹ bû£âti’l-Ma³ri biy ye, 
Selâ 1988, s. 167; Mu ham med Haccî, Ce velât 
tâ rî Åiy ye, Bey rut 1995, I, 445-450; a.mlf., “İbn 
Sû de, £Ab düs selâm b. £Ab dilšådir”, Ma£le metü’l-
Ma³ rib, Ra bat 1423/2002, XV, 5157-5159; Yûsuf 

Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, Ne¦rü’l-cevâhir ve’d-
dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer, Bey rut 
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– —ÝBN SÛDE, Muhammed Âbid
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ve biyografi yazarý.˜ ™

Ebû İnân el-Merînî za ma nın da (1348-
1358) En dü lüs’ten Fas’a göç eden, ka dı lık, 

hi ta bet, fet va ve te lif ala nın da önem li şah-

si yet le rin ye tiş ti ği İbn Sûde ai le si ne men-

sup tur. Fas Ah me diy ye Kü tüp ha ne si’nin 

ku ru cu su mu had dis Ebü’l-Ab bas Sîdî Ah-

med İbn Sûde’nin oğ lu ve Ab düs selâm b. 

Ab dülkådir İbn Sûde’nin an ne ta ra fın dan 

de de si dir. Kü çük yaş ta hıf zı nı ta mam-

la dık tan son ra tec vid ve kı ra at oku du. 

Ar dın dan Ka ra viyyîn Med re se si’ne gir di. 

Ho ca la rı ara sın da ilk ho ca sı olan ba ba sı 

Şey hü lislâm Sîdî Ah med İbn Sûde, am ca sı 

Mehdî b. Tâlib İbn Sûde, fa kih Ebû Be kir 

el-Bennânî, am ca za de si Ali b. Mehdî İbn 

Sûde, İbrâhim b. Mu ham med İbn Sûde 

sa yı la bi lir. Mu ham med Âbid, Ka ra viyyîn 

Med re se si’nden me zu ni ye ti ön ce sin de 

ba ba sı nın baş kan lık et ti ği he yet te Sul tan 

II. Ha san’ın hu zu run da ha dis oku mak-

la gö rev len di ril di. Med re se yi bi tir dik ten 

Mü el li fin he nüz ya yım lan ma mış, dak ti lo 

ile ya zıl mış nüs ha la rı özel kü tüp ha ne sin-

de ve ya di ğer kü tüp ha ne ler de bu lu nan 

eser le ri de şun lar dır. 1. ed-Dürûsü’n-

na¼ viy ye. İl ko kul öğ ret men li ği sı ra sın da 

ye ni me to da gö re ha zır la nan bir ki tap tır. 

2. ez-Zehr min ekmâmihî fi’ş-şa¹ranc 

ve a¼kâmih. 3. Züb de tü’l-e¦er mimmâ 

meŠâ mi ne’l-Åaber fi’l-šar ni’¦-¦âli¦ 

ve’r-râbi£ £aşer. Mu ham med b. Tay yib 

el-Kådirî’nin Neş rü’l-me¦ânî’si ne ze yil 

ola rak ya zı lan eser de 1171-1371 (1757-

1951) ara sın da ve fat eden Fas ricâli ta-

nı tıl mış, hal ter cü me le ri nin ya nı sı ra 

dö ne min si yasî ve iç ti maî olay la rı na da 

yer ye ril miş tir. 4. İzâle tü’l-il tibâs £an 

£âßilâti sükkâni medîne ti Fâs. Eser de 

Fas’ta ya şa yan 4000’den faz la ai le al fa-

be tik sı ray la ta nı tı lır; bu ai le le re men sup 

âlim ler ve ma kam sa hip le ri hak kın da bil-

gi ve ri lir (iki cilt lik dak ti lo nüs ha sı, Fas 
Kra li yet Kü tüp ha ne si, nr. 10652). Bu ese-

ri ni Æa¹fü ezhâri’l-âs min rav²i izâle-

ti’l-il tibâs adıy la ih ti sar eden İbn Sûde, 

muh ta sa rı nı Ka ra viyyîn Üni ver si te si’nin 

1100. yıl kut la ma la rın da üni ver si te kü-

tüp ha ne si ne he di ye et miş tir. Bir bö lü mü 

el-Kitâbü’z-Ze hebî Câ mi£atü’l-Æara-

viyyîn’de yayım la nan eser (Fas 1960, s. 
173-179) İbn Sûde’ye 1970’te II. Ha san 

ödü lü nü ka zan dır mış tır. 5. Em¦âlü eh li 

Fâs ve mâ ileyhâ. Fas hal kı nın kul lan dı-

ğı 15.000’e ya kın me seli içe rir (Fas Kra-
liyet Ktp., nr. 10653). 6. Mu£ ce mü teßâlîfi 

ricâli’l-Ma³ri bi’l-Aš ½â. Baş lan gıç tan 

mü el li fin za ma nı na ka dar Mağ rib li âlim ler 

ta ra fın dan ya zıl mış 10.000’den faz la ki tap 

ve mü el lif le ri nin ha ya tı hak kın da kı sa bil-

gi ler içe rir. 7. Türâ¦üne’l-Ma³ribî ¼av le 

nüzûli’l-Æurßâni’l-Kerîm. 8. Mecmû£a 

min Åı¹a¹ı Fâsi’l-šadîme ve’l-cedîde ve 

mâ ileyhâ. 9. Lüb bü’l-³ay be ilâ Mek-

ke ve ªay be. 1963’te ifa et ti ği hac la il gi-

li yol cu lu ğu na da ir bir eser dir. 10. Ri¼le 

¥icâziy ye. 1970 yı lı hac yol cu lu ğuy la il-

gi li ki tap ta hac iba de ti hak kın da da bil gi 

ve ril miş tir. 11. Æı½½atü Bâhedrâz. Fa sih 

Eser le ri. 1. Delîlü müßer riÅi’l-Ma³ri-

bi’l-Aš½â. Mağ rib-i Aksâ’nın şe hir ve böl-

ge ta rih le ri, ensâb ve ka bi le le ri hak kın da 

ya zı lan eser ler, hâne dan ve sul tan la ra 

da ir özel ta rih ler, bi yog ra fi ve terâcimler, 

fih rist ler, se ya hatnâme ler ve böl ge nin 

ta ri hi ne ışık tu tan man zum eser le rin 

kısa ca ta nı tıl dı ğı ki tap bu alan da ya zı lan 

ilk eser dir. Ki tap ta 2300’den faz la eser 

hak kın da bil gi ve ril mek te dir. Ön ce tek 

cilt (Tıtvân 1369/1950), da ha son ra ilâve 

ve dü zelt me ler le bir lik te iki cilt ha linde 

ya yım lan mış tır (Dârül beyzâ, I, 1960; II, 
1965; Bey rut 1418/1997). 2. İt¼âfü’l-mü-

¹âli£ bi-ve feyâti a£lâmi’l-šar ni’¦-¦âli¦ 

£aşer ve’r-râbi£: 1171-1400/1756-1980 

(nşr. Mu ham med Haccî, I-II, Bey rut 1417/ 
1997; Mevsû£atü a£lâmi’l-Ma³rib için de, 
Sel lü’n-ni½âl ile bir lik te, IX. cilt, Bey rut 
1417/1996). He nüz ya yım lan ma yan Züb-

de tü’l-e¦er’inin muh ta sa rı ma hi ye tin de ki 

İt¼âfü’l-mü¹âli£ adı nı ver di ği, 1171-1371 

(1757-1951) ara sın da ve fat eden ki şi le rin 

ta nı tıl dı ğı ki ta bı ile bu ki ta bı na otuz yıl için-

de yaz dı ğı üç ze yil den oluş mak ta dır. e×-

¬ey lü’t-tâbi£ li-it¼âfi’l-mü¹âli£ adın ı ta şı-

yan 1371-1376 (1951-1956) yıl la rı ara sın-

da ve fat eden le rin yer al dı ğı bi rin ci zeyil de 

Fas’ın hi ma ye dö ne mi nin son la rın da ya şa-

nan sı kın tı lar ve bağımsız lık ön cesinde ce-

re yan eden olum lu ge liş meler den de bah-

se dil mek te dir. Bu ara da pek çok resm î 

me tin ve bel ge ye yer ve ril miştir. İbn Sû de 

bu ese ri ni Ve feyâtü’×-×ey li’t-tâbi£ adıy la 

ih ti sar et miş tir. Mü el li fin İt ¼âf’ına yaz-

dı ğı ikin ci ze yil, 1377-1397 (1957-1977), 

üçün cü ze yil 1398-1400 (1978-1980) yılla-

rı ara sın da ve fat eden meş hur Mağ rib li-

ler hak kın da dır. İbn Sûde, son yıl la rın da 

İt ¼â fü’l-mü¹âli£i ve ze yil le ri ni ye ni den 

göz den ge çi rip bun la rı Kådirî’nin İl tišå-

¹ü’d-dü rer’inin zey li ola rak tek kitap 

ha li ne ge tir miş tir. 3. Sel lü’n-ni½âl li’n-

niŠâl bi’l-eşyâÅ ve eh li’l-kemâl: Fih-

ri sü’ş-şüyûÅ (nşr. Mu ham med Haccî, 
Bey rut 1417/1997; İt¼âfü’l-mü¹âli£ ile bir-
lik te Mevsû£atü a£lâmi’l-Ma³rib için de, IX. 
cilt, Bey rut 1417/1996). Bu ese rin de 263 

ho ca sı, on lar dan oku du ğu ki tap lar, al dı ğı 

icâzet ler le il gi li bil gi ve ren mü el lif ki ta bı-

nın so nu na (s. 228-232) ken di bi yog ra fi si ni 

de ek le miş tir. 4. ÆuŠâtü Fâs min Dev-

le ti’l-eşrâfi’l-Edâri se ilâ Dev le ti’ş-şü-

refâßi’l-£Ale viyyîn: 172-1389/789-1969 

(nşr. Ab dü lazîz Tîlânî, Ra bat 2009). Eser-

de, ku ru lu şun dan 1969 yı lı na ka dar Fas 

şeh rin de gö rev ya pan 3000’den faz la ka dı 

ve ka dı nâibi kro no lo jik sı ray la ta nı tıl mış-

tır. Ese rin ekin de ka dı la ra ait çok sa yı da 

tevk¢‘ de yer alır.

Abdüsselâm
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