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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.
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ÿİs ma il Yi ğit

– —ÝBN SÛDE, Muhammed Âbid
دة ) א ا  ّ ا  )

Ebû Abdillâh Muhammed el-Âbid
b. Ahmed b. et-Tâlib Ýbn Sûde el-Mürrî

(1856-1940)

Faslý âlim
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

b. Abdülkådir

İbn Sûde
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İbn Tâvît

et-Tıtvânî

ÝBN SÛDE, Muhammed Âbid

1936 yı lın da ki İs pan ya iç sa va şı sı ra sın-

da Fas’ın ku ze yi ve gü ne yi ara sın da ula şım 

zor la şın ca Tıtvân’a ge ri dön mek zo run da 

kal dı. Bu ra da Va kıf lar Ba kan lı ğı’nda kâtip 

ola rak ça lış tı. Bu gö re vi ya nın da Kur’âniy-

ye ve Ha se niy ye med re se le rin de, çe şit li 

ca mi ler de Arap gra me ri, belâgat, man tık 

ve ma te ma tik okut tu; İslâm hu kuk ta ri-

hi hak kın da kon fe rans lar ver di. 1938’de 

Va kıf lar Ba kan lı ğı’nda ki gö re vin den is ti-

fa et ti ve dev let bur suy la Mı sır’da I. Fuâd 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’ne gön-

de ril di. Bu ra da Tâhâ Hü se yin, Mustaf a 

Mu ham med es-Sekkå, Emîn el-Hûlî, Ab-

dülvehhâb el-Azzâm, Ah med Emîn ve Ah-

med Dayf gi bi ho ca lar dan fay da lan dı. Bu 

ara da Fars ça ve Türk çe öğ ren di. Li sans 

öğ re ni min den son ra ay nı üni ver si te nin 

Do ğu Dil le ri Bö lü mü’nde Celâleddîn-i Rûmî 

üze ri ne yük sek li sans te zi ha zır la dı. Ar dın-

dan Ab dül vehhâb el-Azzâm’ın da nış man lı-

ğın da dok to ra öğ re ni mi ne baş la dı. An cak 

1949’da ül ke si ne dön mek zo run da kal dı. 

Bir yıl bo yun ca Tıtvân’da ki Fran co Ens ti tü-

sü’nde araş tır ma cı ola rak ça lış tı. Yük sek 

Din Eği ti mi Ens ti tüsü’n de belâgat ho ca lı-

ğı ve mü dür lük yap tı. Hu ley fi ye böl ge sin-

de eği tim mü fet tiş li ği gö re vi ni yü rüt tü. 

1956’da Fas’ın ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma-

sın dan son ra Ab dul lah Kennûn’un ha le fi 

sı fa tıy la Tıtvân’da ki Kral Ha san Araş tır ma 

Ens ti tü sü’nün mü dü rü ol du. Ens ti tü nün 

çı kar dı ğı Me cel le tü Tı¹vân’ın on cü zü-

nün ya yım lan ma sı na ne za ret et ti. 1958’de 

araş tır ma yap mak üze re bir yıl lı ğı na İn gil-

te re’ye git ti. Fas’a dö nün ce Ra bat, Fas, 

Vüc de, Tıtvân ve Agådîr üni ver si te le ri nin 

ede bi yat fa kül te le rin de öğ re tim üye si ola-

rak ça lış tı. 2 Ocak 1993 ta ri hin de Ra bat’ta 

ve fat et ti. İbn Tâvît dil ilim le ri, En dü lüs ve 

Mağ rib ede bi ya tı ve ta ri hi gi bi alan lar da 

ça lış ma lar, ay rı ca Fars ça ve Türk çe’den, 

Fran sız ca, İn gi liz ce ve İs pan yol ca’dan 

Arap ça’ya çe vi ri ler yap mış tır. Der gi ler de 

te lif, ne şir, ter cü me tü rün de ma ka le ler 

ka le me al mış tır.

Sû de. 13. İs tinzâlü’r-ra¼amât bi’¹-¹ab£ 

ve’n-ne³amât. Mûsi ki il mi, ma kam ları, 

En dü lüs mûsi ki si, mûsi ki nin Mağ rib’e gi-

ri şi, kav ram la rı ve mûsi ki alet le ri nin an-

la tıl dı ğı bir eser dir. 14. Mašåme fî taf-

²î li Medîne ti Fâs £alâ sâßiri mü düni’l-

Ma³rib. İbn Sûde, bun la rın dı şın da ba-

ba sı nın Buhârî’nin ese ri ne hâşi ye ola rak 

yaz dı ğı el-Fec rü’¹-¹âli£ £ale’½-Øa¼î¼i’l-

câ mi£ ad lı ese ri ni der le mek ama cıy la uzun 

yıl lar ça lış mış ve şer hi üç cilt te bir ara ya 

ge tir miş tir.
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Faslý
edebiyat, fýkýh ve tarih âlimi.˜ ™

Fas’ın Tıtvân şeh rin de doğ du. Tıtvân 

ci va rın da yer leş miş Vâdrâs ka bi le sin den 

ci had fa ali ye ti ve takvâsıy la bi li nen kök lü 

bir ai le ye men sup tur. İlmî ne şir le riy le ta-

nı nan Mu ham med b. Mu ham med b. Tâvît 

et-Tancî’nin am ca sı nın oğ lu dur. Hıf zı nı ta-

mam la dık tan son ra Ab dül kerîm b. Mu-

ham med ed-Delîrû, Mu ham med b. Ab-

düs selâm er-Reysûnî, Ab dul lah Merârîş, 

Mu ham med el-Kehhâk, Mu ham med el-

Fer tâh, Mu ham med ez-Zerhûnî ve Mu-

ham med el-Kåsımî gi bi âlim ler le bü yük 

kar de şi fa kih Ah med b. Tâvît’ten ders 

al dı. Bu sı ra da İs pan yol ca ve Fransız ca 

öğren di. 1929’da am ca za de si Mu hammed 

Tancî ile bir lik te Ka ra viyyîn Med re se si’nde 

tah si le baş la dı ve Sîdî Abdü lazîz İb nü’l-

Hayyât, Tâyi‘ b. Hâc, Cevâd es-Sı kıllî, Ab-

bas Benânî, Ebü’ş-Şifâ es-Sanhâcî, Mu-

ham med es-Sanhâcî ve Sîdî Mu ham med 

el-Ale mî gi bi bir çok âlim den ders oku du.

son ra Fas’ta ki En dü lüs Ca mii’nde vâiz lik 

gö re vi ne ge ti ril di. Ar dın dan Mevlây Ab-

dül hafîz ta ra fın dan Cedîde şeh ri ka dılı ğı na 

ta yin edil di. Beş yıl yü rüt tü ğü bu gö rev-

den 1912’de is ti fa ede rek Fas’ta II. İd rîs 

Tür be si’nin bu lun du ğu kül li ye de ki ca mi de 

imam-ha tip lik yap ma ya baş la dı. Bu yıl lar-

dan iti ba ren araş tır ma ve te lif ça lış ma-

la rı na ağır lık ver di; ça lış ma la rı na ve fa tı-

na ka dar yak la şık otuz yıl de vam etti. 16 

Mart 1940 ta ri hin de ve fat et ti ve Zâ vi ye-

tü’l-Irâkıyyîn’de def ne dil di.

Eser le ri. 1. Bu³ye tü’l-üdebâßi’l-ek-

yâs bi-šıs me ti mâßi Vâdî Fâs. 1917’de 

Fas va di si su la rı nın şe hir ve sa ray ara sın-

da tak si mi hu su sun da çı kan an laş maz lı ğı 

çöz mek için ka le me alı nan ki tap ta bu ko-

nuy la il gi li sul tan fer man la rı ve bu na işa-

ret eden di ğer resmî bel ge ler de lil ola rak 

kul la nıl mış tır. 2. Rav²atü’l-efrâ¼ ve nüz-

he tü’l-ekyâs bi’r-red di £alâ men le me-

ze me¼ârîbe Fâs. Ge nel de Fas şeh ri ca mi 

ve mes cid le ri nin mih rap la rın dan, özel lik le 

de II. İdrîs hazîre sin de ki ca mi nin mih ra-

bın dan bah se di len ese rin so nun da bu ca-

mi ler de gö rev ya pan ha tip ve imam la rın 

bi yog ra fi le ri ne de yer ve ril miş tir. 3. el-En-

bâßü’l-menşûde fî (şemâßili) ri câ li bey-

ti Benî Sûde. Nakîbü leşrâf Ebü’r-Rebî‘ 

Sîdî Sü ley man b. Mu ham med el-Hav vât’ın 

er-Rav²atü’l-maš½ûde ve’l-¼ule lü’l-

memdûde fî meßâ¦iri Benî Sûde ad lı 

ese ri ne ze yil ola rak ka le me alın mış tır. 4. 

Bu³ye tü’l-ereb bi-ba£²ı mâ ye te£al lašu 

bi-½ıyâmi şeh ri Re ceb. 5. Müsâme-

re tü’l-a£lâm ve tenbîhü’l-£avâm bi-

kerâhiy ye ti’l-šıyâm li-×âki ri mev li di 

ƒay ri’l-enâm (Ce za yir 1339). 6. el-¥üc-

ce tü’d-dâmi³a bi’l-bürhân ve’d-delîl 

li-kül li men a¼de¦e fir ye te’l-šıyâm bi’l-

šıyâs ve’t-teßvîl. İki ha sım ara sın da eşit-

li ğin gö ze til me si hak kın da dır. 7. Ref£u’s-

sütûr £an vec hi şüßûmi ×evâti’l-¼u dûr. 

8. Yüt miy ye tü £ašdi’n-nü¼ûr li-¼üs ni 

mu£âşe re ti ×evâti’l-Åudûr. Fas ka dı nı-

nın, ka rı-ko ca nın sos yal ha ya tı ve bu nun-

la il gi li me se le le re da ir dir. 9. et-Te£âŠuŠ 

ve’l-ißtilâf bi-šabûli Åabe ri müdîri âle-

ti’t-tel³râf. Tel graf la ha ber leş me yi aklî 

ve şer‘î de lil ler le ele al dı ğı bu risâle sin de 

mü el lif tel gra fı sa ha nın uz ma nı gi bi tav-

sif et miş tir (el-Hizâne tü’l-Ha se niy ye, nr. 
6572). 10. İzâle tü(Ref £u)’l-lübs ve’ş-şü-

bühât £an ¦ü bû ti’ş-şe ref min šıbe li’l-

üm mehât. O dö nem de ki âlim le rin çoğu-

nun ilgilendiği bu ko nu da ka le me alı nan 

ilk eser dir (Ka hi re 1321). 11. Terâci mü 

ru vâ ti’l-kü tü bi’s-sit te. Ta mam la na ma-

mış tır. 12. er-Rav²atü’l-ma£hûde bi-

ter ce me ti Ebi’l-£Abbâs A¼med İbn 




