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Ebü'l-Hüseyn (Ebu Zekeriyya) 
Zeynüddtn Yahya b. Abdilmu'ıt 

b. AbdinnQr ez-Zevavt el-Mağribt 
(ö. 628/1231) 

Arap dili alimi, 

L 
edip ve şair. 

_j 

564 ( 1168-69) yılında Cezayir'de doğdu. 
Cezayir'in liman şehri Bicaye (Bougie) böl
gesinde yaşayan Zevave kabilesine men
sup olduğu için Zevavl nisbesiyle de anılır. 
Cezayir'de Ebu Musa lsa b. Abdülazlz el
Cezull'den nahiv ve fıkıh dersleri aldıktan 
sonra Doğu'ya gitti. Uzun süre ikamet 
ettiği Dımaşk'ta dil, kıraat ve hadis alimi 
Ebü'l-Yümn el-Kindl ile muhaddis Ebu 
Muhammed İbn Asakir'in derslerine de
vam etti. Cevherl'nin eş-Şıf:ıô.f:ı' ı gibi bir
çok temel eseri ezberleyen İbn Mu'tl daha 
sonra Adiliyye Medresesi'nde nahiv ders
leri vermeye başladı. Bu sırada tanıştığı 
Eyyubl Hükümdan el-Melikü'l-Muazzam 
Şerefeddin lsa ( 1218-1227) tarafından ca
m ileri n yönetimiyle ilgili resmi bir göreve 
tayin edildi. el-Melikü'I-Kamil Nasırüddin 
( 121 8- 1238), Dımaşk'ı ziyareti sırasında 
tanıyarak ilmi seviyesini beğendiği İbn 

Mu'tl'yi Mısır'a götürüp Fustat'taki Amr 
b . As Camii'nde nahiv ve edebiyat ders
leri okutınakla görevlendirdi. 30 Zilkade 
628 (29 Eylül 1231) tarihinde Kahire 'de 
vefat eden İbn Mu'tl. İmam Şafii Türbe
si'nin yanına defnedildi. Tabip İbrahim İb
nü's-Süveydl ile Radıyyüddin el-Kusantl
nl onun öğrencilerindendir. 

İbn Mu'tl, Arap nahvine dair elfiyyesi 
başta olmak üzere birçok manzum eser 
telif etmesinin yanı sıra ezberin önemli 
bir öğretim yöntemi olarak benimsendiğ i 
o devirde ezberlenmesini kolaylaştırmak 
amacıyla birçok eseri nazma çekmiştir. 
Arap gramerine dair kaleme aldığı eser
lerinde genellikle Basra dil mektebinin te
rimlerini kullanmış ve onların görüşlerine 
yer vermiş olmakla birlikte Kufe ve Bağ
dat mektepleriyle hacası Ceiull'nin gö
rüşlerinden de faydalan mıştır. Didaktik 
manzumelerinin dışında sanat amaçlı şi
irler de yazan İbn Mu'tl'nin bu tür şiirle
rinden bazı parçalar Yaküt'un M u'ce
mü 'l-üdebi'ı' adlı eseriyle (XX, 35 -36) İb
nü'l-Verdl'nin Tetimmetü '1-Mu./]taşar'ı 
(ll, 232) gibi bazı kitaplarda yer almıştır. 
Endülüs ve Mağrib'den Doğu'ya göç eden 
birçok alim gibi İbn Mu'tl de içinde yaşa
dığı ortama ve şartlara göre mezhep de
ğiştirerek Mağrib'de Malik!, Suriye'de Şa-

ibn Mu'ti'nin ed-Dürretü'l-el{iyye [i 'ilmi'l-'Arabiyye adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp ., Laleli, nr. 
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fil ve Kahire'de Hanefi mezhebine intisap 
etmiştir. 

Eserleri. İbn Mu'tl Arap grameriyle 
edebiyat, belagat, şiir, aruz, lugat ve kı
raate dair telif ve şerh tarzında birçok 
eser kaleme almışsa da bunlardan birka
çı günümüze ulaşmıştır. 1. ed-Dürretü'l
eltiyye ii 'ilmi 'l-'Arabiyye (el-UrcO.ze
tü'l-Elfiyye) . Arap gramerini yaklaşık 
1 000 beyitlik bir manzumede aniatmayı 
amaçladığı için el-Elfiyye adını alan eser 
Elfiyyetü İbn Mu'ti olarak meşhur olup 
bu konuda aynı adla kaleme alınan eser
lerin ilkidir. On beş beyitlik mukaddime 
ve dört beyitlik hatimesiyle birlikte tama
mı 1021 beyitten oluşan recez bahrindeki 
manzume otuz iki bölümden meydana 
gelir. Akıcı bir üslubu olmakla birlikte an
laşılması güç yerleri de bulunan eserin 
çok sayıda şerhi yapılmıştır (Keşfü'?·?U
nO.n, 1, 155-157; Abdülkerlm Muhammed 
el-Es'ad, s. 188- ı96) . XIX. yüzyılın sonun
dan itibaren Batı'da da tanınmaya baş

layan eseri Karl Wilhelm Zettersteen Al
manca bir mukaddime ve açıklamalarla 
birlikte neşretmiştir (Leipzig ı 900) Eser 
ayrıca Hasan ei-Cebburl'nin tahkik ( Kahi
re 14 ı Ol 1990) ve Ali Musa eş-Şumell'nin 
şerhiyle birlikte yayımlanmıştır (Ri ya d 
1406/1985) Cemaleddin İbn Malik et-Taı 
el-Elfiyye'sini bu eserden esinlenerek 
nazmettiğini kaydeder. İbn Mu'tl ile İbn 
Malik'in elfiyyelerinin karşılaştırılmasma 
dair müstakil çalışmalar yapılmıştır (Ha
san el-CebbGrT, el-Elfiyye beyne İbn Mu' tl 
veİbnMalik, Kahire 141 2/199 1;Abdülke
rTm Muhammed el-Es 'ad, "Beyne elfıyyeti 
İbn Muctı ve Elfıyyeti İbn Malik", ed-Da
re, IX/2 [Riyad ı404/1983J,s. 96-97; a.mlf. 
"Bey ne Elfıyyeti İbn Muctı ve Elfiyyeti 
İbn Malik". Makalat müntei]abe, Ri ya d 
I4ı51l994, s. 180-254) . z. el-Fuşulü'l
.l]amsun. Arap gramerine dair her biri on 
fasıl ihtiva eden beş bölümden meydana 
gelen eserin ilk iki bölümünü E. Sjögren 
(Leipzig ı 899 ) , tamamını ise Muham
med et-Tanahi neşretmiştir (Kah i re 1398/ 
ı 977). 3. el-Bedi' ii 'ilmi'l-bedi' (el-Be
di' fi şına'ati'ş-şi'r). 297 beyitlik didaktik 
bir manzume olan eserde kırk yedi be
dTI sanat örnekleriyle açıklanmıştır (nşr. 
Mustafa es-Sav! el-Cüveynl, İ skenderiye 

ı 4 I 71 ı 996) . 

İbn Mu'tl'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır : If avô.şi 'ala 
Uşuli İbni's-Seuô.c, Divanü .l]utab, Di
vanü Şi'r, Na?mü Şıf:ıaf:ıi'l-Cevheri(ta
mamlanmamı şt ır ). Şerf:ıu ebyô.ti Sibe
veyhi, Şerf:ıu ba':ii'l-Cezuliyye, Şerf:ıu'l-
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C üm el fi 'n-na]Jv, el- 'U]fud ve '1-]fava
nin, Kaşide fi'l-]fıra'ati 's-seb', Kaşide 

fi'l- 'aruz, N a?-mü '1-Cemher e, el-Mü
şelleş fi 'l-l uga. 
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İBN MÜCAHiD 
( ~~ ı,j! f) 

Ebu Bekr Ahmed b. Musa b. el-Abbas 
b. Mücahid et-Temimi 

(ö . 324/936) 

Kıraat alimi. 
_j 

Rebiülahir 245'te (Temmuz 859) Bağ
dat'ta SGkulataş mahallesinde doğdu , bu 
mahalleye nisbetle Ataşi diye de anılır. Ha
yatını Bağdat'ta geçird i ği anlaşılan İbn 
Mücahid, Ebü'z-Za'ra Abdurrahman b. 
AbctGs'tan Kur'an ve kıraat dersleri aldı 
ve bu zattan arz yoluyla Nafi' b. Abdur
rahman'ın kıraatiiçin yaklaşık yirmi; EbG 
Amr b. Ala, Hamza b. Habib ve Ali b . 
Hamza el-Kisai kıraatleri için de birkaç 
hatim indirdi (Kitabü 's-Seb'a, s. 88. 98. 99; 

Zehebl. Ma'ri{etü 'l-kurra', ı. 468) . Ayrıca 

kıraat ilmini Yahya b. Mübarek el-Yezidi'
nin talebesi E bO EyyGb el-Hayyat'tan tah
sil etmiş olan Abdullah b. Kesir el-Müed
dib ve Halef b. Hişam'ın ravisi idris b. Ab
dülkerlm'den bu alanda istifade etti. 279 
(893) yılında hac maksadıyla gittiği Mek
ke'de birkaç gün Kunbül'ün evinde kala
rak ondan EbG Ma'bed İbn Kesir'in kıraa
tini öğrendi (Kitabü's-Seb'a, s. 92; Zehebl. 
Ma'rifetü'l-kurra', ır. 533-535). İbn Müca
hid'in hadis hocaları arasında Sa'dan b. 
Nasr, Ahmed b. MansOr er-Remadl, Mu
hammed b. İshak es-Saganl, Mufaddal b. 
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Muhammed el-Cenedl, Muhammed b. 
Abdullah b. Mübarek ve Abbas b. Mu
hammed ed-Dür! gibi isimler yer alır. Ken
disinden kıraat konusunda pek çok tale
be istifade etmiş olup EbG Tahir Abdül
vahid b. EbG Haşim , Salih b. İdrls, Ebü'l
Ferec eş-Şenebüzl, Abdullah b. Hüseyin 
es-Samerrl, Dükkl, Ali b. Hüseyin el-Ga
dairi bunlardan bazılarıdır. İbnü'l-Ahrem 
ed-Dımaşkl. Bağdat'a gittiğinde İbn Mü
cahid'in kıraat halkasının 300 kadar tale
beden oluştuğunu gördüğünü zikretmiş

tir. Ömer b. Şahin, Darekutnl, Ebü Müs
lim Ahmed b. Muhammed el-Katib gibi 
şahsiyetler ise ondan hadis rivayet ettiler. 
Dindarlığı ve güzel ahlakı ile tanınan İbn 
Mücahid 20 Şaban 324 'te (13 Temmuz 
936) vefat etti ve evinin bahçesine defne
dildi. İbnü' n-Nedim ölüm tarihini şaban 
ayının son gecesi olarak zikretmiştir. 

Hatlb el-Bağdadi ile Zehebi'nin sika di
ye söz ettiği ve Sa'Ieb Ahmed b. Yahya en
Nahvi'nin kendi zamanında Allah'ın kıta
bını İbn Mücahid'den daha iyi bilen bir 
kimsenin kalmadığını söyleyerek övdüğü 
İbn Mücahid'in kıraat ilmine yaptığı en 
önemli katkı, meşhur ve mütevatir kabul 
edilen kıraatleri konunun otoritelerini ik
na edecek kurra seçimiyle (Nafi ' b. Abdur
rahman. EbO Amr b. Ala, Abdullah b. Amir, 
Abdullah b. Keslr, Asım b. Behdele, Ham
za b. Hablb. Ali b. Hamza el-Kisa!) Kita
bü's-Seb'a ti'l-]fıra'at adlı eserinde bir 
araya getirmiş olmasıdır. İbn Mücahid'
den önce. içlerinde bu yedi kurranın da 
yer aldığ ı daha çok sayıda imarnın kıraati 

Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam ve İbn Cerir 
et-Taberi gibi müellifler tarafından bir 
araya getirilmişse de (ibnü'I-Cezerl, en

Neşr, ı . 33-34 ı bunlardan hiçbiri onun ese
ri kadar kabul görmemiş. gelecek nesiller
de yayılma şansı bulamamıştır. Bu ese
riyle İbn Mücahid meşhur yedi kıraati ilk 
defa bir araya getirmiş. "Kur'an yedi harf 
üzerenazil oldu" mealindeki hadiste "ye
di harf"le yedi kıraat kavramı arasında 
karışıklığa yol açtığı ileri sürülerek bazı 
alimler tarafından eleştiriimiş olsa bile 
(ibnü ' l-Cezerl, en-Neşr, 1, 36, 39), "yediyi 
yedi yapan müellif" olarak literatürde ye
r ini almıştır. İbn Mücahid eserine aldığı 
yedi kurradan bazıları sebebiyle de ten
kit edilmiş ve mesela İbn Amir'in yerine 
A'meş'i (EbO Şame, s. 162). Hamza b. Ha
bib yerine Ya'küb el-Hadrami'yi (ibnü'l
Cezerl, en-Neşr, ı. 39ı tercih etmesinin da
ha doğru olacağı ileri sürülmüştür. Ancak 
eserin şöhreti günümüze kadar ulaşmış. 
sahih ve mütevatir kabul edilen yedi kı-

raatin ilk kaynağı olma vasfını korumuş
tur. Eserin üne kavuşmasında, hadiste 
geçen "yedi" sayısı ile İbn Mücahid'in bu 
seçimindeki sayının aynı olmasının da te
siri bulunduğunu düşünmek mümkündür 
(bk ei-AHRUFÜ's-SEB'A) . İbn Mücahid'in 
kitabına aldığı kurra sayısını belirlerken 
muteber kıraatierin bunlardan ibaret ol
duğuna inandığı ve hadiste geçen "yedi 
harf"le yedi kıraat arasında aynilik iddia
sında bulunduğu şeklindeki anlayış doğ

ru olmadığı gibi Watt'ın, "İbn Mücahid. 
bir hadise dayanarak her biri aynı derece
de muteber yedi kıraatin bulunduğu gö
rüşünü ortaya attı" (İslam Düşüncesinin 
Teşekkül Devri, s. 328ı sözünün de bir 
mesnedi yoktur. 

İbn Mücahid ayrıca şaz sayılan kıraat
leri okuyaniarta mücadele ederek onları 
bu tutumlarından vazgeçirmeye çalışmış. 
konuyu siyasi otoritenin müdahalesini 
sağlayacak noktaya kadar taşıyarak İbn 
Şenebfız ve İbn Miksem el-Attar gibi 
Abdullah b. Mes'üd. Übey b. Ka'b ve di 
ğer bazı sahabilerden rivayet edilen şaz 
kıraatleri icra eden kurranın engellen
mesin i sağlamıştır (Ebu Şame. s. 186 
vd.; Zehebf, Ma'rifetü 'l-kurra', ll, 549 vd., 
589 vd ı 

Eserleri.1.Kitabü's-Sebca*. Kitabü's
Seb'a fi'l-]fıra'at adıyla ve Şevki Dayfın 
tahkik iyle neşredilmiştir (Kahire 1972, 

198oı z. İl]tilôfü ]furra'i'l-emşar. Bir 
nüshasının Dublin'de (Chester Beatty Li

brary, nr. 493oı bulunduğu belirtilmekte
dir (Sezgin, ı, 14ı. Ahmed Paketçl, bu ese
rin bir önceki kitabın bir bölümü olduğu
nu söylemişse de bu görüşün hemen ar
dından zikrettiği kaynakta buna dair bir 
açıklık bulunmamakta, adı geçen kütüp
hane katalogunda ise eserin başka bir 
nüshasın ı n mevcut olmadığı kaydedil
mektedir (Arberry, VI, 146ı. 3. Kitôbü'ş
Şevd~ fi'l-]fıra'at. İbn Cinni, el-Mu]Jte
seb fi tebyini vücuhi şeva~~i 'l-]fıra'dt 
ve'l-iza]Ji 'anha adlı eserinde (nşr. Ali 
en-N ecd! Nasıf- Abdülfettah ismail Şe
lebl, Kahire 1386/1 966) bu kitaptan alın 

tılar yapmıştır. 

İbn Mücahid'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: el-Kıra'atü'l
kebir, el-Kıra'atü'ş-şagir, Kitabü'l-Ya
'at, Kitôbü'l-Ha'at, Kıra'atü Ebi 'Amr, 
Kırd'atü İbn Keşir, Kıra'atü 'Aşım, Kı
ra'atü Nôti', Kıra'atü I;:Iamza, Kıra'a
tü'l-Kisa'i, Kıra'atü İbn 'Amir, Kıra'a
tü'n-nebi, İnfiradü'l-]furrô'i's-seb'a, Kı
ra'atü 'Ali b. Ebi Tdlib, İl]tilôtü'l-]fıra
'at ve taşrifü vücuhiha (ibnü'n-Nedlm, 
s. 154; İbn Hayr, s. 23-24 ı. 


