
dır. Ebu Bekir Ahmed b. Abdullah ei-Ma
leki. İbnü'I-Ebbar, kız kardeşinin oğlu Ebu 
Bekir İbn Hamls. İbn Bekir ei-İiblrl ise ta
lebelerinden bazılarıdır. 

Maleka'da önce Kadi Ebu Abdullah Mu
hammed b. Hasan 'ın naibi olarak bir sü
re görev yapan İbn Asker, 63S (1238) yı
lında Nasrl Emlri Ebu Abdullah Muham
med b. Nasr'ın ısrarı üzerine kadı tayin 
edildi ve 4 Cem aziyelahir 636 ( 12 Ocak 
1239) tarihinde vefatma kadar bu göre
vini sürdürdü. 

İbn Asker, Muvahhidller'in en parlak 
döneminde yaşamış ve bu olumlu geliş
melerden etkilenmiştir. Birçok ilim dalın
da büyük ve üstün yeteneği olan İbn As
ker aynı zamanda bir şairdi. Ancak şiirle
rini değerlendirenler didaktik özelliğinin 
yanı sıra tasannuun bulunduğuna da işa
ret etmişlerdir. 

Eserleri. Lisanüddin İbnü'I-Hatlb, İbn 
Asker'in tefsir, hadis, tarih, siyer, nahiv 
ve eğitim gibi çeşitli ilim dallarında çok 
sayıda eser telif ettiğini bildirmişse de 
bunlardan yalnızca ikisi günümüze ulaş
mıştır. 1. el-İkmô.l ve'l-itmô.m ii şılati'l
İ'lô.m bi-meJ:ıô.sini (mecalisi)'l-a'lô.m 
min ehli Mô.le]fati'l-kirô.m (Matla'u'L-en
uar u e nüzhetü '1-ebşar {ima if:ıteuet 'aley
hi Malei)_a mine'r-rü'esa ue'L-a'Lam ue'L-al]
bar ue tal).yidü ma Lehüm mine'L-menal).ıb 

ue'/-aşar). Asbağ b. Ali b. Ebü'I-Abbas'ın 
zamanımıza kadar gelmeyen el-İ'lô.m bi
meJ:ı{ısini (mecalisi)'l-a'ldm min ehli Mô.
le]fati'l-kiram adlı eserinin zeyli olup o 
döneme ait içtimal hayatla tarihi olayla

. ra dair önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Ancak İbn Asker bu kitabını tamamlaya
madan vefat etmiş, geri kalan bölümleri
ni talebesi ve kız kardeşinin oğlu Ebu Be
kir İbn Ham ls yazmıştır. Eserin Merakeş'
te özel bir kütüphanede bir nüshası bu
lunmaktadır (DMBİ, IV, 299) Lisanüddin 
İbnü 'I-Hatlb el-İJ:ıdta'da, Ebü'I-Hasan en
Nübahl Tari]] u f\ucjô.ti'l -Endelüs'te bu 
kitaptan çokça nakilde bulunmuşlardır. 
Z. et-Tekmil (et-Tekmile) ve'l-itmô.m li
Kitabi't-Ta' rif ve '1-i'lam. Abdurrahman 
b. Abdullah es-Süheyll'nin et-Ta'rif ve'l
i'lô.m fimô. übhime mine'l-esmô.'i ve'l
a'lôm fi'l-Kur'an (Kahire 1356/1938; Bey
rut 140711987) adlı eserinin zeyli olup 
Kur'an-ı Kerim'de haklarında ayet nazil 
olan kişileri tanıtmak amacıyla kaleme 
alınmıştır. Çeşitli yazma nüshaları bulu
nan eser (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 
519; Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
185. Relsülküttab Mustafa Efendi. nr. 93; 
ayrıca bk. Brockelmann, GAL, I, 526). Ri
yad Camiatü'l-İmam Muhammed b. Su-

Gd ei-İslamiyye'nin UsGiü'd-dln Fakülte
si 'nde Hüseyin Abdülhadl Muhammed 
tarafından doktora tezi olarak neşre ha
zırlanmış ( 1404/1984). ayrıca Hasan İsmail 
Merve tarafından tahkik edilerek yayım
lanmıştır (Beyrut 1418/ 1997). Muhammed 
b. Ali ei-Belensl, bu iki eseri Şılatü'l-cem' 
ve 'ô.'idü ('aua'idü)'t-te?;yilli-mevşuli 
kitdbeyi'l-İ'lam ve't-Tekmil adıyla bir
leştirmiştir (Darü'l-kütübi'l-Mı s riyye, nr. 
19956, 24441;ayrıca bk. Brockelmann, 
GAL Suppl. , II, 377) 

İbn Asker'in kaynaklarda adı geçen di
ğer başlıca eserleri de şunlardır : Erba'u
ne J:ıadişen (Müellif bu eserde hadisi al
dığı şeyhinin adıy l a o hadisi rivayet eden 
sahabinin adının ayn ı olmasına dikkat et
miştir; Lisanüddin ibnü 'l-Hatlb'in de be
lirttiğine göre eser, daha önce benzeri te
lif edilmeyen ve müellifinin hadis ilmin
deki vukufunu ortaya koyan bir ça lışma
dır). Nüzhetü'n-nô.?-ır ii mena]fıbi 'Am
mar b . Yô.sir, el-ljaberü(el-Cüz'ü)'l
mul]taşar fi's-sülüv 'an ?;ehabi'l-başar, 
Şifô.'ü '1- 'ille ii semti'l-]fıble, el-Meş
r e'u 'r-revi fi'z-ziyadeti 'ald Garibeyi'l
Herevi, er-Risô.le fi'd-dil]ô.ri'ş-şabr 
ve'ftil]ô.ri 'l-]faşr ve'l-]fabr. 
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286 ; İbnü'I- Hatlb . el-İI).ata, ll, 172-175; ayrıca 
bk. 1, 83,410, 4ı6 , 435,465,467, 47ı; ll, ı72, 
343, 444, 484; lll , 305, 406; IV, ı 09; Nübahl. 
Tarfl)u kuçiati'l-Endelüs, Beyrut ı403/1983 , s. 
123, ayrıca bk. s. 82, 94, ı o ı , 109, 1 ı3 , ı ı4 , 

1 ı6, ı ı8; Süyütl. Bugyetü 'l-vu'at, ı, 179-180; 
MakkarL N efi). u 'Hib, ll, 351-352; Keşfü 'z-zu
nCtn, 1, 302,.421-422; Hediyyetü 'l-'arifin, ll, 
1 ı3; Mahlüf. Şeceretü'n-nCtr,l, ı81-194; Brockel
mann. GAL, 1, 526; Suppl., 1, 734; ll, 377; Zi
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Iii HüSEYiN ABDÜLHADI MUHAMMED 

İBN ASKER el-MAGRİBI 
( .s. ,W f ;::-.. ~)! f ) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. All 
b. Ömer el-Mağribi eş-Şefşaveni 

(ö. 986/1578) 

Fıkıh alimi ve mutasavvıf. 
_j 

936 (1530) yılında Şefşaven'de doğdu . 

Burada ve bölgedeki diğer merkezlerde 
Abdullah b. Muhammed ei-Hebtl. Ebü'I
Kasım İbn Haccü, Ali b. HarCın el-Matga" 

iBN ASKER ei-MAGRiBT 

ri. Abdülvaris b. Abdullah el-Yaslütl, Yu
suf b. lsa ei-Feckl gibi alimlerden ders al
dı. Şazeliyye şeyhi olan hocası Hebtl va
sıtasıyla Şazeliyye tarikatına intisap etti. 
Babasının Şefşaven'de hakim olan Raşi
dller Emlri Muhammed b. Ali b. Raşid ta
rafından kadılıktan aziedilmesi üzerine 
ailenin emir ile arası açıldı; bunun üzeri
ne İbn Asker Şefşaven'den ayrılarak kü
çük bir kasaba olan Kasrülkeblr'e yerleş
ti. Raşidller'in tabi oldukları Sa'dller'le 
münasebetleri bozulunca İbn Asker yeni 
Sa'dl Sultanı Galib- Billah ile ilişki kurdu; 
onun tarafından Kasrülkeblr ile çevresi
ne kadı ve müftü tayin edildi (967/1560) 

İbn Asker, Şefşaven'de Raşidller'in ha
kimiyetine son verildiği 969 ( 1562) yılın
da Fas'ın güney bölgesine ve özellikle Me
rakeş'e uzun bir seyahat yaptı. Bu seya
hati sırasında daha çok tasawufla ilgilen
di. 97S 'te (1567) Şefşaven'e kadı tayin 
edildi. Sa' di Sultanı Galib-Billah'ın vefatın
dan (981 / 1574) sonra oğlu Muhammed 
ei-Mütevekkil'e bağlılığı devam etti ve 
onun tarafından kadı lara müfettiş tayin 
edildi. Mütevekkil, amcası Abdülmelik ile 
giriştiği taht kavgasında mağlüp olup 
(983/1576) İber yarımadasına sığınınca 
İbn Asker de onunla birlikte gitti. Daha 
sonra Mütevekkil Portekiz Kralı Don Se
bastian ile birlikte geri dönerek amcası ile 
mücadeleye girişti. Vadilmehazin'de ya
pılan savaşta bu üç hükümdarla birlikte 
İbn Asker de öldürüldü (30 Cemaziyelev
ve l 986/4 Ağustos 1578). 

Eserleri. İbn Asker'in bilinen tek eseri, 
ders aldığı veya herhangi bir şekilde gö
rüşüp faydalandığı hocalarının biyografi
lerine dair yazdığı DevJ:ıatü 'n-nô.şir li
me]Jasini men kane bi'l-Magrib min 
meşô.yiJ:ıi'l-~arni'l-'aşir'dir. Müellifin ho
calarıyla birlikte haklarında bilgi sahibi ol
duğu başka alimierin biyografilerine de 
yer vermesi, eseri X. (XVI.) yüzyıl Fas ule
ması ve mutasawıfları için önemli bir kay
nak haline getirmiştir. Diğer bazı eserler
le birlikte bir mecmua içinde (Serkls, II , 
1969) 1309'da (1891) Fas'ta basılan Dev
J:ıatü'n-nô.şir'i T. H. Weir ingilizce'ye (The 

Shaikhs of Morocco in the XVf'h Century, 
Edinburg 1904). A. Graulle Fransızca'ya 
("Daouhat en Nachir de ıbn As kar", Ar
chiues marocaines, XIX 11 9131, s. 1-342) 
tercüme etmiş. Muhammed Hacci de çe
şitli yazma nüshalarına dayanarak ten
kitli neşrini yapmıştır (Ra bat 1396/1976, 
1397/ 1977) . İfrenl'nin (Vefranl) Şafvetü 
men inteşer min al]bô.ri şuleJ:ıô.'i'l-]far
ni'l-J:ıddi 'aşer ve Muhammed b. Tayyib 
ei-Kailirl'nin Neşrü'l-meşani li-ehli'l-
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]fami'1-1).11di 'aşer ve'ş-şani adlı eserle
ri DevJ:ıatü'n-naşir'in zeyilleri mahiyetin
dedir. Bazı kaynaklarda İbn Asker'e Di
vanü'ş-şüreta' adlı bir eser daha nisbet 
edilmektedir (İbn SGde, I, 97). 
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İBN Aş iR, Ebü 'I-Abbas 
(_rı~ .:,r.f U"ı;..ıı }!i) 

Ebü'I-Abbas Ahmed 
b. Ömer b. Muhammed 

b. Aşir ei-Ensarl ei-Endelüsl 
(ö. 765/ 1364) 

Mağribli mutasavvıf ve alim. 
_j 

Endülüs'ün Şemlne (Jimena) şehrinde 
doğdu. Bazı kaynaklarda babasının adı 
Muhammed, dedesinin Ömer olarak kay
dedilmektedir. Öğrenimini Şemlne'de ta
mamladıktan sonra Cez'iretülhadra'ya 
(Algeciras) giderek ders vermeye başladı; 
ayrıca tasawufla da ilgilendi. Cez'iretül
hadra'nın hıristiyanlar tarafından kuşa

tılması üzerine oradan ayrılıp hacca gitti. 
Mağrib'e döndüğünde önce Fas'ta, ardın
dan Miknase'de bir süre oturduktan son
ra Sela'ya geldi. Buradan Ribatülfeth'e 
geçerek Şeyh Ebu Abdullah ei-Yabür'i'ye 
intisap etti ve onun halifesi oldu. Şeyhin 
ölümünden sonra Sela'nın merkezinde bu
lunan Şeyh EbG Zekeriyya'nın zaviyesin
de ikamet etmeye başladı. Burada başta 
Cemma'il'i'nin 'Umdetü'1-aJ:ıkam adlı ha
dis kitabı olmak üzere kitap istinsah ede
rek geçimini sağlayan İbn Aşir'in etrafında 
geniş bir mürid halkası meydana geldi. 

Mer'in'i Sultanı Ebu İnan Faris, İbn Aşir'i 
ziyaret etmek için 7S7'de (1356) Sela'ya 
gelmiş, ancak şeyh kendisiyle görüşmeyi 
kabul etmemiş, bir mektup göndererek 
tavsiyelerde bulunmuş ve onun gönlünü 
almıştı . İbn Aşir 'in genelde devlet adam
larına karşı bu şekilde davrandığı söyle
nir. Şeretü't-ta1ib müellifi İbn Kunfüz 
onunla görüşebilmiş olmasını kendisinin 
büyük bir başarısı olarak değerlendirir. 
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Ahmed Baba et-Tinbüktl. derslerinde 
genellikle Gazzall'nin İhya'ü 'ulilmi'd
din'i ile Muhasib'i'nin en-Nesd'i{ı'ini oku
tan İbn Aşir' in tarikatının kendisinin de 
kuwetle sarıldığı İJ:ıyd'daki fikirler doğ
rultusunda olduğunu söyler (Neylü'l-İb
tihac, s. 43). e1-lfikemü'1-'Ata'iyye şa
rihi İbn Abbad er-Rund'i'nin de araların
da bulunduğu birçok alimin hacası olan 
İbn Aşir Sela'da vefat etti. 1009'da (1600) 
Sela'dan geçen Makkarl onun kabrini zi
yaret ettiğini. halk arasında kerametle
rinin anlatıldığını söyler (Nefl:ıu't-tfb, VI, 
491, 993) . 

İbn Aşir hakkında Ahmed b. Aşir ei-Ha
fi (ö. !163/!750) tarafından yazılan TuJ:ı
fetü'z-za'ir bi-ba'zı mena]fıbı Sidi e1-
lfô.c AJ:ımed b. 'Aşiradlı menakıbname 
günümüze ulaşmıştır (Ef2, lll , 720). 
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Magribi'l-'Arabf, Rabat 1406/1986, IV, 346-
352; A. Faure. "Jbn <Affiir", E/2 (ing.). lll, 719-
720; Mes'Gd Celal! Mukaddem. " İbn 'Aş ir" , 
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İBN AŞİR ei-FAsi 
( IS"' !Alf rı~ .:,r.f ) 

Ebu Muhammed Abdülvahid 
b . Ahmed b. All b. Aşir 

ei-Endelüsl el-Fas! ei-Ensarl 
(ö. 1040/1631) 

Kıraat ve fıkıh alimi. 

1 

_j 

Aslen Endülüslü olup Fas'ta doğdu . So
yu ensara dayanır. Büyük ceddine nisbet
le İbn Aşir diye meşhur olmuştur. Fas'ta 
pek çok hocanın derslerine devam eden 
İbn Aşir kıraat. tefsir. hadis, fıkıh ve fıkıh 
usulü. kelam. mantık. edebiyat. riyaziy
yat, tıp gibi çeşitli alanlarda kendini ye
tiştirdi. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Fakih ve 
Osman ei-Lemat'i'den kıraat okudu. Kıra
at-i seb'ayı Ebü'I-Abbas Ahmed b. Kefif, 
EbG Abdullah Muhammed Şerif ei-Mürr'i 
gibi alimlerden; hadis. nahiv ve diğer 
ilimleri.Fas müftüsü Ebu Abdullah Mu-

hammed b. Kasım ei-Kassar el-Kaysi. 
amcası Ebü'I-Fazl Kasım b. Muhammed, 
arn-casının oğlu Ce~vetü '1-i]ftibô.s sahi
bi Ebü'I-Abbas İbnü'I-Kad'i, İbn Az'iz diye 
bilinen Ebu Abdullah Muhammed b. Ah
med et-Tüc'ib'i. Ebü'I-Fazl Kasım b. Mu
hammed ei-Gassan'i. Ebu Abdullah Safiy
yüddin Muhammed b. Yahya ei-İzzl gibi 
hocalardan öğrendi. 1 008'de (1600) çık
tığı hac yolculuğu esnasında uğradığı yer
lerde ve özellikle Mısır'da tanınmış alim
lerden istifade fırsatını buldu. Nitekim 
İmam Malik'in e1-Muvatta'ını Ebu Ab
dullah Muhammed ei-Hannan·a. Tirmi
zi'nin Şemd'ilü'n-nebfsini Ebü'I-Hasan 
Ali ei-Bütayv'i'ye arzyoluyla okudu. Yetiş
tirdiği öğrenciler arasında bilhassa Mey
yare diye meşhur olan Muhammed b. Ah
med b. Muhammed ei-Fas'i'nin ismi zikre
dilir. Fıkıhta Maliki mezhebini benimse
yen. ibadet hayatına ve nefis terbiyesi
ne önem veren İbn Aşir 3 Zilhicce 1 040'ta 
(3 Temmuz 1631) elli yaşında Fas'ta vefat 
etti. 

Eserleri. İbn Aşir'in çoğu manzum olan 
başlıca eserleri şunlardır: 1. e1-Mürşi
dü'1-mu'in 'a1e'z-zaruri min 'ulUmi'd
din. Maliki mezhebine dair bir ilmihal olup 
314 beyittir. üç bölüme ayrılan eserde sı
rasıyla Eş' ar! mezhebine göre akaid, Ma
lik! mezhebine göre ibadet ve Cüneyd-i 
Bağdad'i'ye göre tasawuf ve ahlak konu
ları işlenmiştir. Öğrencisi Meyyare bu ese
ri önce ed-Dürrü'ş-şemin ve'1-mevri
di'1-mu'in adıyla şerhetmiş (Fas 1292; 1\J

nus 1293: Kahire 1305, 1306, 1330) daha 
sonra da Mu{ıtaşarü'd-Dürri'ş-şemin 
ve'1-mevridi'l-mu'in adıyla kısaltmıştır 
(Kahire 1301. ! 303 , 1305 ; Tunus !301). 
Üzerine ayrıca birçok şerh ve haşiye yazı
lan (Brockelmann, ll, 699-700) e1-Mürşi
dü '1-mu'in'in çeşitli baskıları yapılmıştır 
(Fas 1262, 1317: Kahire 1300; ayrıca bk. 
a.g.e., ll , 700) . 2. FetJ:ıu'1-mennô.n e1-
mervi bi-Mevridi'?-?am'ô.n. Harraz'ın 

resmü'l-mushafa dair Mevridü'?-?am
'ô.n adlı eserinin şerhidir. Bazı nüshala
rı Fas'ta Karaviyy'in Kütüphanesi'nde (nr. 
225, 230, 858) ve Temgrut'ta Darü'l-kütü
bi'n-Nasıriyye'de (nr. 822, !724, 1969) bu
lunmaktadır. 3. e1-İ'1an bi-tekmili Mev
ridi'?-?am'ô.n . Aynı eser için yazılmış kırk 
altı beyitlik bir tekmiledir. Yukarıdaki şer
hin anılan nüshaları içinde yer aldığı gibi 
Merakeş'te Hizanetü İbn Yusuf'ta (m 229/ 

4) Zevô.'idü'1-Mevrid adıyla bir nüshası 
mevcuttur. 4. Tenbihü'1-l]ullô.n 'a1e'1-
i'lô.n bi-tekmili Mevridi'?-?am'ô.n. e1-
İ'1ô.n'ın şerhi olup Zekeriyya Umeyrat'ın 
tahkikiyle yayımlanmıştır (Beyrut 1415/ 

l9951Delflü'I-J:ıayran'ı n sonunda i). S. Ri-


