
İBN ASKER ei-MAGRİBT 

]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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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. 
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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/ 
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