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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.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Serkîs, Mu£cem, I, 124; Ab düs selâm b. Ab dül-

kå dir İbn Sûde, Delîlü müßer riÅi’l-Ma³ri bi’l-aš ½â, 
Dârül beyzâ 1960-65, I, 35, 50, 59, 72; II, 441; 
a.mlf., 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, s. 91-94; a.mlf., İt-
¼â fü’l-mü¹âli£ bi-ve feyâti a£lâmi’l-šar ni’¦-¦âli¦ 
£aşer ve’r-râbi£ (nşr. Mu ham med Haccî), Bey rut 
1417/1997, II, 485; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), 
VI, 180; İdrîs b. Mâhî el-Kaytûnî, Mu£ce mü’l-
ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, Selâ 1988, s. 170-
171; Menûnî, el-Me½âdi rü’l-£Ara biy ye li-tâ rî-
Åi’l-Ma³rib, Mu ham me di ye 1410/1989, II, 234, 
265, 275-276; M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Mu£ce-
mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 
(1897-2003), Ri yad 1425/2004, s. 630; Ab dü lazîz 

b. Ab dül celîl, “İbn Sûde, Mu¼am med el-£Âbid b. 
A¼med”, Ma£le me tü’l-Ma³rib, Ra bat 1423/2002, 
XV, 5163.
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Muhammed b. Muhammed b. et-Tâvît
b. Ömer b. Abdisselâm et-Týtvânî

(1911-1993)

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 
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ken di sin den fay da lan mak is te yen Fran sız 

sö mür ge yö ne ti ci le ri ona ya kın il gi gös ter-

di ler, onu ve be ra be rin de ki le ri bir sa vaş 

ge mi siy le Ce be litârık’a, ora dan Tan ca’ya 

gön der di ler. Ce be litârık’ta Fran sız yet ki li-

le ri ya nın da İn gi liz yö ne ti ci le rin den de iyi 

mu ame le gör dü ve ora dan Tan ca’ya geç ti. 

Hac ca gi der ken ol du ğu gi bi dö nüş yo lun da 

da Me ra keş’te zi ya ret et ti ği Fas Alevî Sul-

ta nı Mevlây Ab dur rah man b. Hişâm onu 

çok iyi ağır la dı ve ken di si ne ver di ği pa ray la 

Fas’ tan otuz de ve yü kü ki tap al dı. Beş yıl 

sü ren Do ğu yol cu lu ğun dan mem le ke ti ne 

dö nün ce med re se sin de öğ re tim ve te lif 

fa ali ye ti ne de vam et ti. Böl ge de ta nı nan 

bu med re se den ara la rın da Mu ham med 

et-Ti hâ mî b. Mekkî (İbn Rahmûn) el-Ha se nî, 

Sîdî Mu ham med b. Mu ham med es-Sa g¢r 

b. Enbûce et-Tîşîtî ve Mu ham med es-Sâ-

bir et-Tâ şed bey tî’ nin bu lun du ğu bir çok 

ta le be ye tiş ti. İbn Tu vey rül cen ne 2 Ra-

ma zan 1265 (22 Tem muz 1849) ta ri hin de 

Vâ dân’ da ve fat et ti.

Eser le ri. 1. Ri¼le tü’l-münâ ve’l-min-

ne. Mü el li fin, 7 Cemâzi ye lev vel 1245 (4 

Ka sım 1829) ta ri hin de Tîşît’ten yo la çıkıp 

27 Şâ ban 1250’de (29 Ara lık 1834) Vâ-

dân’a dö ne rek ta mam la dı ğı hac yol culu-

ğu sı ra sın da ki mü şa he de le ri ni an la tır. Bu 

se ya hatnâme ge rek mü el li fin ta nış tı ğı 

şah si yet le ri ge rek se uğ ra dı ğı yer ler de 

kar şı laş tı ğı olay la rı, zi ya ret et ti ği ev li ya 

ka bir le ri ni, bu ül ke ve böl ge le rin si yasî ve 

ik ti sadî du ru mu nu, fikrî ve dinî ha ya tı nı ilk 

el den an lat ma sı ba kı mın dan önem ta şır. 

Ku zey Af ri ka’da Ba tı sö mür ge ci li ği nin ya-

yıl ma ya baş la dı ğı bir dö ne mi yan sıt ma sı 

se be biy le Ba tı lı lar’ın da il gi si ni çe ken ese ri 

Ed. Des ta ing kı sa ca ta nı ta rak bir öze ti-

ni ver miş (“No tes sur ma nus crits ara bes 
de l’Af ri que oc ci den ta le: no: 15: Et-Tâlib 
Ah med Ben To wa ir el-gan na”, Re vue Af-
ri ca ine, LV [Al ger 1911], s. 216-231), H. 

T. Nor ris İn gi liz ce’ye ter cü me et miş tir 

(The Pil gri ma ge of Ah med, Son of The 
Litt le Bird of Pa ra di se, War mins ter 1977; 
ter cü me nin eleş ti ri si için bk. Ebü’l-Kåsım 
Sa‘dul lah, LIV/3 [1399/1979], s. 685-693). 
Zey neb bint Tâlib Ah med, Nevâki şot Üni-

ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde ese ri 

neş re ha zır la mış (1993), Mu ham me zen 

b. Ah med el-Mah bû bî, Ra bat V. Mu ham-

med Üni ver si te si Ede bi yat ve İn san Bi-

lim le ri Fa kül te si’nde ha zır la dı ğı ve dört 

se ya hatnâme yi in ce le di ği Ede bü’r-ri¼ le 

fî bilâdi Şinš¢¹ hilâle’l-šar neyn e¦-¦â-

li¦ £aşer ve’r-râbi£ £aşer el-hic riy yeyn 

ad lı yük sek li sans te zin de (1995) se ya-

hatnâme nin tah li li ni yap mış, ay rı ca eser 

hak kın da çe şit li ma ka le ler ya zıl mış tır 

Eyyâm dirâsiy ye ¼av le’l-£allâme Mu¼am med b. 
Tâvît et-Tı¹vânî, Tıtvân 1998; Zâhi ye Eflây, “Cü-
hû dü’l-£allâme Mu¼am med b. et-Tı¹vânî fî Åid-
me ti’t-türâ¦”, et-TârîÅu’l-£Arabî, XXXIX (2007), 
s. 91-106; Ab dülkådir el-Gålî el-Harrâz, “İbn Tâvît 
et-Tı¹vânî, Mu¼am med”, Ma£le me tü’l-Ma³rib, 
Ra bat 1415/1995, VII, 2249-2251; “Mu¼ammed 
b. Tâvît et-Tı¹vânî”, Mu£ce mü’l-Bâbi¹în li-şu£a-
râßi’l-£Ara biy ye fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-
£işrîn, http://www.al mo ajam.org/po et_de ta ils.
php?id=6137 (31.07.2014); Ab dülvâhid el-Murâbıt, 
el-Men he cü’t-târîÅî fi’n-našdi’l-Ma³ri bi’l-¼adî¦: 
Nümû×ecü “el-Vâfî bi’l-ede bi’l-£Arabî fi’l-Ma³-
ribi’l-aš½â” li-Mu¼am med b. Tâvît, http://www.
do ro ob.com/arc hi ves/?p=34809 (31.07.2014).

ÿAli Ben li

– —ÝBN TUVEYRÜLCENNE
( ّ ( ا  ا

et-Tâlib Ahmed b. Tuveyrilcenne
b. Abdillâh b. Ahmed Sâim el-Hâcî

el-Vâdânî et-Tîþîtî es-Sahrâvî
(ö. 1265/1849)

Moritanyalý âlim ve tarihçi.˜ ™

İdûlhâc ka bi le si ne men sup tur. Fas’ın 

Ağmât şeh rin den ge len ata la rı nın kur-

du ğu, Şin k¢t böl ge sin de Sahrâ ti ca re ti-

nin önem li bir gü zergâhı, ilim ve kül tür 

mer ke zi olan Vâdân’da 1201 (1787) yı lın-

da doğ du ve ora da ye tiş ti. İlk eği ti mi ni 

ba ba sın dan ve an ne ta ra fın dan de de si 

Sîdî el-Hâdî’den al dı, Kur’an’ı ez ber le di. 

Ebû Zeyd el-Ah darî’nin el-MuÅta½ar, 

İbn Âşir’in el-Mür şi dü’l-mu£în ad lı ilmi-

hal le ri ni ve di ğer ba zı te mel me tin le ri 

ez ber le di. Ge le nek sel med re se tahsili-

ni, am ca sı nın oğul la rı Ah med Sâlim b. 

İmâm el-Hâcî el-Vâdânî ve Sâlik b. İmâm 

el-Hâcî el-Vâdânî ile Mu ham me zen Fâl 

b. Embârkî eş-Şim şevî gi bi âlim le rin ya-

nın da ta mam la dı. Da ha son ra öğ re ni mi ni 

iler let mek için Mo ri tan ya’nın or ta böl ge-

sin de Sîdî Ab dul lah b. Hâc İbrâhim el-Alevî 

eş-Şink¢tî’nin Ti cik ce’de ki med re se si ne gi-

de rek ara lık sız yir mi iki yıl bo yun ca İslâmî 

ilim ler, dil ve ede bi yat, kelâm oku du, ta-

sav vuf ter bi ye si al dı; ho ca sı nın ön de ge len 

bir kaç ta le be sin den bi ri ol du. Ay rı ca Şeyh 

Ebû Ab dul lah Mu ham med b. Ab dul lah 

et-Tevrînî va sı ta sıy la Şâ ze liy ye ta ri ka tı-

na in ti sap et ti. Ar dın dan yet kin bir âlim 

ola rak Vâ dân’a dön dü ve ken di med re se-

si ni (mah da ra) kur du. 1829-1834 yıl la rı 

ara sın da çık tı ğı hac yol cu lu ğu sı ra sın da 

Me ra keş, Ağmât, Fas, İs ken de ri ye, Ka hi-

re, Mek ke, Me di ne, Trab lus garp, Sefâkus, 

Kay re van, Tu nus, Ce za yir, Bicâye ve Tan-

ca gi bi önem li mer kez le re uğ ra ya rak ilim, 

ede bi yat ve si ya set ala nın da ön de ge len 

şah si yet ler le ta nış tı ve bil gi alış ve ri şin de 

bu lun du. 1831’de Ce za yir’e uğ ra dı ğın da 

Eser le ri. Te lif: el-Ede bü’l-Ma³ribî 

(Bey rut 1960, 1969, Mu ham med Sâdık 
Afî fî ile bir lik te; Fas’ın ba ğım sız lı ğın dan 
son ra dev let rad yo sun da beş yıl sü rey le 
yap tı ğı ko nuş ma la rın Mı sır lı araş tır ma cı 
M. Sâ dık Afîfî ta ra fın dan ba şı na bir ön-
söz ve gi riş ilâve siy le ya pı lan neş ri dir); 
Mu¼â Ša rât fî târîÅi’t-teşrî£i’l-İslâmî 

(Tıt vân 1961); Na¾ra £alâ İbn Zeydûn 

fî şi£ ri hî (Tıt vân 1975); TârîÅu Seb te 

(Dârül bey zâ 1402/1982); el-Vâfî bi’l-

ede bi’l-£Arabî fi’l-Ma³ri bi’l-Aš½â (I-III, 
Dârül bey zâ 1402-1404/1982-1984, 1988; 
el-Ede bü’l-Ma³ ri bî ’ ye 1960’tan iti ba ren 
Ra bat ve Fas Ede bi yat fa kül te le rin de ver-
di ği kon ferans la rın ve rad yo ko nuş ma la-
rı nın ek lenmesiy le mey da na gel miş tir); 
TârîÅiyyât: Di râ sât ve ta£rîb ve ta¼š¢š.

Ne şir: İb nü’l-Ah mer, Müs tev da£u’l-

£alâ me ve müs teb di£u’l-£allâme (Ra bat 
1933; Tıtvân 1964, Mu ham med et-Türkî et-
Tûnisî ile bir lik te); Ab dülkåhir el-Cürcânî, 

Delâßilü’l-i£câz (I-II, Tıtvân 1950); İbn 

İzârî el-Merrâküşî, el-Beyânü’l-mu³rib 

fi’Åti½âri aÅbâri mülûki’l-En de lüs ve’l-

Ma³rib (Mu vah hidîn kıs mı, Tıtvân 1963); 
“Bül³atü’l-üm niy ye maš½adü’l-lebîb fî 

men kâne bi-Seb te fi’d-dev leti’l-Merîniyye 

min mü der ri sin ve üstâ×in ve ¹abîb” 

(Me cel le tü Tı¹vân, IX [1964], s. 172-192; 
820’den [1417] son ra ve fat eden ve kim li ği 
bi lin me yen bir ya za ra ait tir); İbn Ab dü rab-

bih, Şi£ru İbn £Ab dirabbih (Dârülbeyzâ 
1398/1978); Ah med b. Muham med el-

Mak karî, Ezhârü’r-riyâ² (Ra bat 1978, 
Saîd Ah med A‘râb ile birlikte); Ebû Ab-

dul lah Mu ham med b. Kåsım el-Ensârî, 

İÅti½ârü’l-aÅbâr £ammâ kâne bi-¦a³ri 

Seb te min se niy yi’l-â¦âr (Ra bat 1980); 
Dîvânü’l-emîr Ebi’r-Rebî£ Sü leymân b. 

£Ab dillâh el-Mu va¼¼id (Tıtvân, ts., Mu-
ham med b. Tâvît et-Tancî, Mu ham med 
b. Ab bas el-Kabbâc ve Saîd Ahmed A‘râb 
ile bir lik te).

Ter cü me: Fars ça’dan Arap ça’ya: Gerdî-

zî, Zey nü’l-aÅbâr (Fas 1972); Nizâ mî-i 

Arû zî, Çehâr Mašåle (Ra bat 1403/1982); 
Ömer Hayyâm, “Rubâ£iyyât” (Me cel letü’l-
Me nâ hil, XXII, Ra bat 1982, s. 33-63). Türk-

çe’ den Arap ça’ya: Ah med Re fik (Altı nay), 

Æı½½atü Æabašcı Mu½¹afâ (1375/1955, 
bas kı ye ri yok); “Mi ne’l-edebi’t-Türkî 

nemâ ×ic min şi£ri £Ab dil¼aš ¥â mid” 

(Mecelle tü’l-Menâhil, XXXIV [Rabat 1986], 
s. 23-35).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Cirârî, et-Teßlîf ve nehŠatühû bi’l-Ma³rib fi’l-

šar ni’l-£işrîn min 1900 ilâ 1972, Ra bat 1406/ 
1985, s. 107-108; İdrîs b. Mâhî el-Kaytûnî, Mu£ce-
mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, Selâ 1988, s. 55; 




