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lın da İ¾hârü’l-ke mâl ad lı ese ri ni, tak riz yaz ma la rı için tak dim et ti ği âlim ler den Mu ham med Ab dül hay elKet tâ nî’nin bu ese ri ge liş ti rip ha cim li bir Me ra keş ta rihi yaz ma sı nı tav si ye et me si üze ri ne o tarih ten ve fa tı na ka dar ge çen sü re için de bir çok kay nak tan fay da la na rak el-İ£lâm’ı ka le me al mış tır. Eser dört fa sıl dan meyda na ge len bir mu kad di me nin ar dın dan al fa be tik ola rak bi yog ra fi le re ay rıl mış tır. Mu kad di me de ilk fa sıl da Me ra keş, ikinci sin de Ağmât şeh ri nin ta ri hi, mes cid leri, bah çe le ri, su ku yu la rı, önem li ya pı la rı hak kın da bil gi ve ril miş, üçün cü fa sıl da baş ta Keş fü’¾-¾unûn ol mak üze re çeşit li eser ler den fay da la nı la rak şe hir ve böl ge ta ri hi ne da ir ki tap lar al fa be tik sıray la zik re dil miş, son fa sıl da da ta rih il mi ve te rim le riy le di ğer ba zı ko nu lar üze rinde du rul muş tur. Mu kad di me den son ra bi yog ra fi le re ge çil miş tir. el-İ£lâm baş ta Me ra keş ol mak üze re Mağ rib’in dinî, ilmî, sos yal ve si ya sal ta ri hi ne da ir ye ni ya zı lan önem li eser ler den bi ri dir. Uzun bir za man için de ha zır la nan ve 1650 bi yog ra fi yi içeren bu ça lış ma özel lik le yaz ma eser ler den çı ka rı lan bil gi ler açı sın dan da bü yük değer ta şır. Ese rin Ah med ve Mu ham med ad la rıy la baş la yan bi yog ra fi le ri içe ren ilk beş cil di da ha mü el lif ha yat tay ken ba sılmış (Fas1355-1358/1936-1939), bun dan ha ber dar olan Lei den Üni ver si te si kendi si ni da vet ede rek ağır la mış ve ese ri ni ta mam la ma sı için des tek le yip ce sa retlen dir miş tir. el-İ£lâm mü el li fin ve fa tı nın ar dın dan ön ce Ra bat Umu mi Kü tüp hane si, ar dın dan Kra li yet Kü tüp ha ne si’nde mu ha fa za edil miş, mü el li fin bü yü kel çi ve ba kan olan oğ lu Yûsuf’un Kra li yet Mat baası’nda ba sıl ma sı yö nün de ki ta le bi Kral II. Ha san ta ra fın dan uy gun gö rü le rek ese rin tah ki kiy le gö rev len di ri len Ab dül veh hâb b. Man sûr ta ra fın dan tam ola rak neş re dilmiş tir (I-X,Rabat1394-1403/1974-1983;
1413/1993,2.baskı). Ki ta bın XI. cil di ni oluş tu ran in dek si ni de da ha son ra Ha san Cel lâb ha zır la mış tır (Rabat1423/2002). 
2. İ¾ hâ rü’l-ke mâl fî tet mî mi me nâ šı bi 
seb£ati ricâl el-mü şâr iley hâ fî Tan ¾î-
mi dü re ri’l-ce mâl. Sim lâ lî’nin Me ra keş’te ya şa yan meş hur ye di ve lî nin (Ebü’l-Abbas
Ahmedb.Ca‘feres-Sebtî,Muhammedb.
Süleymanel-Cezûlî,Abdurrahmanb.Ab-
dullahes-Süheylî,Abdullahel-Gazvânî,
Abdülazîzet-Tabbâ‘,Kådîİyâz,Yûsufb.
Alies-Sanhâcî) me nâ kı bı na da ir ha zır la dığı Tan ¾î mü dü re ri’l-ce mâl fî me nâ šı bi 
ev liyâßi Mer râ küş seb£ati ricâl ad lı 700 be yit lik “Râßiy ye” ka si de si nin şer hi olup ön ce ilk ya rı sı taş bas kı ola rak neş re dil miş

Rah mâ nî, Mâülay neyn, İb nü’lHay yât ezZük kâ rî, Ah med b. Cî lâ lî, Mu ham med b. Ca‘fer elKet tâ nî, Ab dül kebîr elKet tâ nî, Ah med Şerîf esSe nû sî gi bi Mağ rib âlim ve mu ta sav vıf la rı ya nın da Mı sır ulemâsın dan Mu ham med Hü se yin ve Yûsuf edDicvî gi bi isim ler anı lır. 1901 yı lın dan iti ba ren Ri yâ zü’larûs Mes ci di’nde ders ver me ye baş la dı, er te si yıl Me ra keş ulemâsı arasın da üçün cü de re ce yi el de et ti. Bu sı ra da Me ra keş ta ri hi, âlim le ri ve mu ta sav vıf ları nın bi yog ra fi le ri ne il gi duy ma ya baş ladı. He men her yıl Av ru pa ve Ku zey Af ri ka ül ke le ri ne se ya hat ede rek de ğer li yaz ma ve bas ma eser le ri top la yıp bir kü tüp ha ne oluş tur du. Me ra keş Va li si Mev lây Abdülhafîz elAlevî, Fas sul ta nı olan kar de şi Mev lây Ab dül a zîz’e kar şı 1907’de is ya na kal kı şıp sul tan lı ğı nı ilân edin ce Sim lâ lî’nin de ilmî ve idarî alan da yıl dı zı par la dı; ön ce bi rin ci ve zi rin di va nı na kâtip ola rak ta yin edil di, er te si yıl Me ra keş ulemâsı ara sın da bi rin ci de re ce ye yük sel di. Sul tan Ab dülhafîz bir yıl son ra Ab dül a zîz’e kar şı müca de le yi ka za nıp baş şe hir Fas’ta tah ta çıkın ca Sim lâ lî’yi ken di si ne ka dı ta yin et ti ve hep ya nın da tut tu. Fas’ta kal dı ğı sü re içinde sul ta nın hiz me tin de bu lu na rak onun ilmî ve edebî top lan tı la rı nı dü zen le di, bu sa ye de ge niş bil gi bi ri ki mi ne ve tec rü be ye sa hip ol du. 1912’ de Fas’ın Fran sız lar tara fın dan hi ma ye al tı na alın ma sı ve daha son ra Ab dül ha fîz’in sul tan lık tan çe ki lip Fran sa’ya git mek zo run da kal ma sı üze rine Sim lâ lî de Me ra keş’e dö ne rek fet va ve tev sik (noterlik) fa ali ye ti ya nın da Mevâsîn Ca mii’nde ders ver me ye baş la dı. 1915’te Ra bat’ta Şer‘î İs tî naf Mec li si’ne ka dı ola rak ta yin edil di. Bu ara da Kåsı miy ye Zâvi yesi’nde seç kin ta le be le re İbn Mâ lik’in el-

El fiy ye’ si ni okut tu. 1918’de Me ra keş ve Dâ rül bey zâ ara sın da ki Setât şeh ri ka dı lı ğı ve is tî naf mah ke me si re is li ği ne, ar dın dan Ce dî de şeh ri ka dı lı ğı na ge ti ril di. 1927’de hac ca git ti. 1929’da Me ra keş’te Men şe iyye Mah ke me si’ne ka dı ta yin edil di. Bu görev le ri sı ra sın da ada le tiy le meş hur ol du. Emek li ye ay rıl dık tan bir kaç ay son ra 29 Ni san 1959’da Me ra keş’te ve fat et ti, De-

lâßi lü’l-Åay rât mü el li fi sûfî Mu ham med b. Sü ley man elCezûlî’nin tür be si ya nı na def ne dil di.
Eserleri. 1. el-İ£lâm bi-men ¼al le Mer-

râ küş ve A³mât mi ne’l-a£lâm. Mu râ bıtlar dö ne min den (1056-1147) XX. yüz yı lın ilk ya rı sı na ka dar Me ra keş ve Ağmât’ta do ğup ye tiş miş ve ya dı şa rı dan gel miş âlim, edip, şa ir, mu ta sav vıf, dev let adamla rı gi bi meş hur ki şi le rin bi yog ra fi si ne da ir an sik lo pe dik bir eser dir. Mü el lif 1909 yı

Fe de ras yo nu için de ki No vo si birsk, Omsk, Tomsk ve Tü men il le rin de ya şa mak ta dır. Bun lar 2002 nü fus sa yı mı ön ce sin de Tatar lar içe ri sin de sa yı lır ken 2002 ve 2010 sa yım la rın da ay rı bir et nik grup (Sibir
Tatarları) ola rak ka bul edil miş tir. 2010 sa yı mı nın so nuç la rı na gö re Si bir Ta tarları’nın Rus ya Fe de ras yo nu’nda ki nü fu su 
6779’dur (2002’de9611). Ki ril al fa be si ni kul la nan Si bir Ta tar la rı’nın di li Ta tar ca’nın do ğu leh çe si dir.

BİBLİYOGRAFYA:S. M. So lov yöv, So çi ne ni ya, Moskova1989,
III/6,s.677-678;Ak des Ni met Ku rat – Ah met Temir, “Si bir (Sibirya) Han lı ğı”, TDEK°, I,437-450;F. T. Va le ev, Si birs kie Ta ta rı, Kazan1993,s.11-17;Ha di At la si, Si bir Ta ri hi, Sü yün bi ke, Ka zan Han-

lı ğı, Kazan1993,s.109-136;G. Fayzrahma nov, 
İs to ri ya Si birs kih Ta tar s Drevney şih Vremö n 
do Na ça la XX Ve ka, Kazan2002,s.196-199;D. İs ha kov, Tür ko-Ta tars kie Go su darstva XV-XVI 

vv, Kazan2004,s.21,25,46;a.mlf., Vve de nie 

v İs to ri yu Si birs ko go Hanstva, Kazan2006,s.
51-68,90;A. V. Mat ve ev – S. F. Ta ta urov, Si birs-

koe Hans tvo: Vo en no-Po li ti çes kie As pek tı İs to rii, 
Kazan2012,s.32-54;N. A. To mi lov, “Ta ta rı Si
birs kie”, Na ro dı Ros sii Ent sik lo pe di ya, Mosko-
va1994,s.329-331;İ. L. İz may lov, “Si birs koe 

Hans tvo”, Ta tars ka ya Ent sik lo pe di ya, Kazan
2010, s. 315.
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Ab bâs b. Muhammed b. Muhammedb. Ýbrâhîm el-Kådî es-Sim lâ lîet-Te‘âricî el-Merrâküþî
(1877-1959)

Faslýâlim,tarihçi
vebiyografiyazarý.

˜ ™

Ata la rı nın Sûs’tan ge lip yer leş tik le ri Mera keş’te doğ du. Sûs böl ge sin de ki Ber berî Sim lâ le ka bi le sin den olup ai le si ba ba sı nın de de si ne nis bet le Benî İb râ him, ken di si de kı sa ca Ab bas b. İb râ him ve İbn İb râ him di ye ta nın mış tır. Teâricî nis be si ba ba sı nın Teâric ad lı bir tür de fe de ri tak ma işiyle de meş gul ol ma sıy la iliş ki li dir. Kur’ânı Ke rîm’i ez ber le dik ten son ra ken di memle ke tin de ve se ya hat et ti ği do ğu İs lâm dün ya sın da dinî ve aklî ilim le ri oku ya rak ge le nek sel med re se eği ti mi ni ta mam la dı. Arap di li ve ede bi ya tı, fı kıh, fı kıh usu lü, ta rih ve terâcim ko nu sun da uz man laştı. Ders ve icâ zet al dı ğı ho ca la rı ara sında Şey hül cemâa Mu ham med b. İb râ him esSi bâî, Kådî Arabî b. Allâl elBer bû şî er
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(Kasım1478) ve fat et ti ği kay dın dan, bu ta rih ten da ha ön ce in şa edil di ği ön gö rülür. Mi ma ri özel lik le ri bu na uy gun ol du ğu gi bi hazîre de bu lu nan me zar taş la rın da ki ta rih ler de bu du ru mu te yit et mek te dir. Yer li halk ya pı yı da ha çok El van Bey’in adıy la anar sa da bu doğ ru de ğil dir. Sul tan I. Meh med’in çaş nigîri ve im ra ho ru El van Bey’in oğ lu olan Si nan Bey’in kim li ğiy le ilgili de faz la bil gi yok tur. Gü nü mü ze ka dar bi na nın ona rım lar ge çir di ği ve ya pı ya birta kım ilâve le rin ya pıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Ona rım lar dan bi ri, Sul tan II. Mus ta fa’nın Re bî ü lev vel 1108 (Ekim 1696) ta rih li ferma nı üze ri ne Bos tan cı ba şı Mus ta fa Ağa ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir. Bi na nın önün de ki re va kın ke mer ara la rı na ko nulmuş ne sih ya zı lı iki mer mer kitâbe den bu mekânın bi na ya 1159 (1746) yı lın da ek lenmiş ol du ğu an la şı lır. Res to ras yon ön ce sinde mih ra bın üze ri ne ya zıl mış olan 1280 

(1863-64) ta ri hi de bir baş ka ta mi ra ta ait ol ma lı dır. Cum hu ri yet’in ilk yıl la rın da be ledi ye nin mal ze me am ba rı ola rak kul la nı lan ya pı 19681969’da Va kıf lar Ge nel Mü dürlü ğü ta ra fın dan res to re edil miş tir. Ya kın za ma na ka dar il çe nin halk kü tüp ha ne si olan ya pı nın 2013’te onay la nan res to rasyon pro je si kap sa mın da ona rıl dık tan sonra et nog raf ya mü ze si ola rak kul la nıl ma sı ta sar lan mış sa da pro je ye he nüz baş la nama mış tır.Tabhâne li ya pı la rın önem li ör nek le rinden bi ri olan Si nan Bey Zâvi ye si ana ek sen üze rin de bir bi ri ni iz le yen, bi ri kub be, diğeri ay na lı to noz la ör tü lü iki ay rı mekânın oluştur du ğu mer kezî bö lüm le gi riş so fa sı ve iki yan dan bağ lan tı lı oda lar dan meydana ge lir. Ku zey cep he sin de yer alan enlemesi ne dik dört gen plan lı re vak bu ti pin di ğer ör nek le rin den çok fark lı dır. Ol duk ça dar bo yut lar da ki bu kı sım, pâye le rin üs tü ne atı lan dai revî ke mer ler üze ri ne kub be li to

neşredeningirişi, I,“d-yv”;ayrıcabk.Hasan
Cellâb’ın girişi, XI, 5-16; Ser kîs, Mu£cem, II,
1724;Mu ham med Dâ vûd, Tâ rî Åu Tı¹ vân, Tıtvân
1379/1959,I,33;Ab düs se lâm b. Ab dül kå dir İbn Sûde, De lîlü müßer riÅi’l-Ma³ ribi’l-aš½â, Dârül-
beyzâ1960-65,I,32-33,49,212;II,417;a.mlf., 
İt ¼â fü’l-mü¹âli£ bi-ve fe yâ ti a£lâ mi’l-šar ni’¦-¦âli¦ 
£aşer ve’r-râbi£ (nşr.MuhammedHaccî),Beyrut
1417/1997,II,569;a.mlf., Sel lü’n-ni ½âl li’n-ni-
Šâl bi’l-eşyâÅ ve eh li’l-ke mâl: Fih ri sü’ş-şüyûÅ 
(nşr.MuhammedHaccî),Beyrut1417/1997,s.
173-174;Ah med elMiknâsî, Ehem mü me½âdi-
ri’t-tâ rîÅ ve’t-ter ce me fi’l-Ma³ rib, Tıtvân1963,
s.21;Zi rik lî, el-A£lâm (Fethullah),III,265-266;Cirârî, et-Teßlîf ve neh Ša tü hû bi’l-Ma³ rib fi’l-šar-
ni’l-£iş rîn min 1900 ilâ 1972, Rabat1406/1985,
s.321-323;Fev zî Ab dür rez zâk, el-Ma¹bû£âtü’l-
¼a ce riy ye fi’l-Ma³ rib, Rabat1406/1986,s.28;İd rîs b. elMâhî elİd rî sî elKaytûnî, Mu£ce mü’l-
ma¹ bû£âti’l-Ma³ ribiy ye, Selâ1988,s.12;Ha san Cel lâb, Me¾âhi ru teß¦îri ½û fiy ye ti Mer râ küş fi’t-ta-
½av vu fi’l-Ma³ ribî, Merakeş1994,s.14,28,218-
223;İbrâhîm elVâfî, ed-Di râ sâ tü’l-Æurßâniy ye 
bi’l-Ma³ rib fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicrî, Dârül-
beyzâ1420/1999,s.272-274;M. Ab dul lah İnân v.dğr., Fehâri sü’l-ƒizâne ti’l-¥ase niy ye, Ra bat 1421/2000, I, 7475, 8687; Mu ham med elKådi rî – Mu ham med Melşûş, Fih ri sü’l-ma¹bû£âti’l-
¼ace riy ye ti’l-Ma³ ribiy ye, Dârülbeyzâ2004,s.
207-208;Ah med Mü te fek kir, “İbn İb râ him, £Ab
bâs”, Ma£le me tü’l-Ma³ rib, Rabat1410/1989,
I,84-85;a.mlf., “esSim lâ lî, elÆåŠî £Ab bâs b. 
Mu ¼am med”, Mv.AU, XIII,282-284;Mevsû£atü 
a£lâ mi’l-Ma³ rib (nşr.MuhammedHaccî),Beyrut
1417/1996,IX,3339-3340.
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Geyve’de
XV. yüzyýlýn ortalarýnda

inþa edilen zâviye.
˜ ™

Sa kar ya ili nin Gey ve il çe si nin mer ke zinde yer alan bi na nın in şa kitâbe si ve vak fiye si yok tur. XVI II. yüz yıl ar şiv ka yıt la rı na da ya na rak bâni si nin Si nan Bey ol du ğu kabul edil mek te dir. Si nan Bey’in ya pı nın hazî re sin de ki me za rı na ait celî sü lüs me zar ta şın da 883 yı lı nın Şâban ayı or ta la rın da 

(I-II,Fas1322/1904;muhtevasıiçinbk.Ha-
sanCellâb,s.218-223;eseriçinyazılan
takrizleriçinbk.el-İ £lâm,I,29-56), da ha son ra Ah med Mü te fek kir bu nüs ha ile elHi zâ ne tü’lHa se niy ye’de ki yaz ma yı esas ala rak ese ri ye ni den ya yım la mış tır (I-II,
Merakeş1431/2010). Fas’ta ba sı lan eser lere da ir bib li yog ra fik kay nak lar da (bk.bibl.) ki ta bın taş bas kı sı nın 1322 yı lın da ya pıl dığı kay de dil mek le bir lik te mü el lif bu ta ri hi 
1326 ola rak zik ret miş tir (el-İ £lâm,I,56;
ayrıcabk.el-İ £lâm,HasanCellâb’ıngirişi,
XI,9). Eser de yer alan bil gi ler el-İ£lâm’da da tek rar lan mış tır. 3. Ce vâ hi ru el mâs 
fî te râ ci mi men is mu hü’l-£Ab bâs (nşr.
AhmedMütefekkir,Merakeş1433/2012). 
4. Tâ rî Åu ¦ev re ti (Ri sâ le fi)’ş-ŞeyÅ A¼-
med el-Hey be b. eş-ŞeyÅ Mu ¼am med 
Mu½¹afa Mâßil£ay neyn. Ket tâ niy ye Kütüp ha ne si’nde bu lu nan nüs ha sı bu kü tüpha ne nin Ra bat Umu mi Kü tüp ha ne si’ne nak liy le ora ya geç miş tir (Abdüsselâmb.
AbdülkådirİbnSûde,De lîl,I,212). 5. er-
Ri sâ le tü’l-muÅ ta ½a ra. Me ra keş ev li ya sının do ğum ve ölüm ta rih le ri, Me ra keş’e ge len le rin ge liş se bep le ri, şeh rin zâvi ye le ri ve mes cid le riy le il gi li muh ta sar bir eser dir 
(a.g.e.,I,49). 6. el-Ec vi be tü’l-fıš hiy ye 
ma£a’l-a¼ kâ mi’l-mü sec ce le. Ka dı lık göre vi sı ra sın da ver di ği ka rar la rı içe ren eser dört cilt olup bir nüs ha sı nın ço cuk la rı nın elin de ol du ğu kay de di lir. He nüz ya yımlan ma mış olan eser le ri de şun lar dır: el-

İmtâ£ bi-¼ük mi’l-iš¹â£, ¥âşi ye £alâ Øa-
¼î ¼i Müs lim, Dî vâ nü şi£r, Şer¼u Man-
¾ûme ti’s-Sul ¹ân Mev lây £Ab dil ¼afî¾ li-
Cem£i’l-ce vâ mi£, el-Æa²âß £ale’l-İs lâm 
bi-ye di eb nâßih.

BİBLİYOGRAFYA:İf renî, Dü re rü’l-¼icâl fî me nâ šı bi seb£ati ricâl 
(nşr.HasanCellâb),Merakeş1421/2000,neşre-
deningirişi,s.19-20,96,dipnot139;Ab bas b. İb râ him, el-İ £lâm, I,19-20,28-56,140;VII,111,
113,114,155,159,190,207,209;ayrıcabk.
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