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İBN zAFİR 

(bk. ALİ b. zAFiR). 

İBN ZAHİRE 
( ö_r-F .;,;1) 

VIII-X. (XIV-XVI.) yüzyıllarda yaşayan, 
Beni Mahzum'a mensup 

birçok alimin yetiştiği bir aile. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Mekke asıllı olan aile İbn Zuheyre olarak 
da anılır. Daha sonra bazı fertleri Mısır ve 
Şam bölgelerine giderek yerleştil er. An
cak çoğu Mekke kadılığındaki görevleriy
le tanınır. 

Ebu Hamid Cemaleddin Muhammed b. 
Abdullah b. Zahire el-Kureşi el-Mahzumi 
el-Mekki (ö. 817 / 1414). 751 yılı Ramazan 
bayramında (2 Aralık 1350) Mekke'de doğ
du. İlk öğreniminden sonra Halil b. İshak 
ei-Cündi, Takıyyüddin el-Harazi, izzüddin 
İbn Cemaa, Abdullah b. Es'ad ei-Yafii ve 
diğer bazı alimlerden başta el-Muvatta', 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ô.ri, İbn Mace'nin es-Sünen'i 
ve Şafii'nin eJ-Müsned'i olmak üzere 
önemli hadis kaynaklarını ve Cemaleddin 
el-ÜmyOti, İbn Arafe, İbn Abdülber es
Sübki. Zeynüddin el-lraki gibi alimlerden 
fıkıh okudu, Daha sonra Kahire, İskende
riye, Dımaşk. Halep, Humus, Kudüs ve 
Ba'lebek'e giderek buralarda hadis, fıkıh, 
fıkıh usulü. Arap edebiyatı, tarih ve şiir 
konularında bilgisini arttırdı: bilhassa ha
dis ve fıkıh alanlarında icazet aldı. 770'te 
(1369) Mekke'ye döndü ve kırkyıl sürey
le Mücahidiyye, Gıyasiyye, ResOliyye gibi 
medreselerde öğrenci yetiştirdi : bunların 

arasında Takıyyüddin el-Fasi ile İbn Ha
cer el-Askalani özellikle anılması gereken 
isimlerdir. Bu arada fetva makamına ge
tirildi ve Taif. Liyye, Zehran, Yemen dolay
Iarından kendisine gelen pek çok kimseye 
fetva verdi. Hicaz bölgesinin başlıca Şafii 
alimi olması sebebiyle bu mezhep men
suplarının "alimü'I-Hicaz" dedikleri EbO 
Hamid, 800 (1398) yılında Mekke kadılı
ğına getiriidiyse de bir süre sonra azie
dildL Ancak 806 Zilhiccesinde (Haziran
Temmuz 1404) aynı makama tekrar geti
rildi. Hayatının sonuna kadar bu görev
den birkaç defa aziedilip yeniden tayin 
edildi: bunun yanında hitabet ve hisbe 
görevlerini de yürüttü. 16 Ramazan 817 
(29 Kasım 1414) tarihinde vefat eden E bO 
Ham id İbn Zahire'nin bilinen eserleri, Ab
dülgaffar el-Kazvini'nin el-lfô.vi'ş-şa

gir'inin alışveriş bahsinden vesaya bölü
müne kadar olan kısmı için yazdığı Şer
J:ıu'l-lfô.vi ile Zehranlılar ve Adenliler'in 

sorduğu soruların cevaplarını içeren risa
leleridir. 

Ebü'l-Berekat Kemaleddin Muhammed 
b. Muhammed b. Hüseyin b. Ali b. lahi
re el-Mahzumi el-Mekki (ö. 820/ 141 7). 
765 (1364) yılında Mekke'de doğdu . İlk 
öğreniminden sonra Kadı izzeddin İbn 
Cemaa'nın derslerine devam etti: anne 
tarafından dedesi olan Şehabeddin Ah
med b. Zahire'den ders aldı ve Kemaled
din İbn Habib 'den hadis dinledi. Daha 
sonra Selahaddin b. Ebu ömer, İbn 
ümeyle, Ebü'l-Fida İbnKesirve diğer ba
zı hocalardan hadis rivayeti için icazet 
alarak bu konuda ders vermeye başladı : 

Necmeddin İbn Fehd gibi şahısların onun 
ders halkasında bulunduğu bilinmekte
dir. ilmi meşguliyetinin yanında dedesi 
Şehabeddin Ahmed' evekaleten Mekke'
nin hisbe işlerini de yürüttü. Bir ara gitti
ği Mısır 'dan geri döndüğünde ( 808/1405-

1406) Kad ı EbO Hamid Muhammed b. Za
hire adına Mekke kadı naibliğine ve his
beyi yürütme görevlerine tayin edildi: fa
kat bir süre sonra Ebu Hamid onun yeri
ne oğlu Muhibbüddin'i getirince araların
daki iyi ilişkiler bozuldu. Ardından Ebu 
Hamid makamından alınıp 812 (1409) yı
lında iade edildikten sonra Ebü'l-Bere
kat'ı yeniden görevlendirdi (Fas!. 11 . 288-

289: İbn Hacer, VII, 246-247): Ebu Hamid'in 
ölümünden sonra ise Mekke kadılığını, 
dergahlar ve vakıfların yönetimini üstlen
di. Fakat kadı naibi Muhibbüddin ile ara
larındaki rekabet sebebiyle 818' de ( 1415) 
bütün görevlerinden uzaklaştırıldı : ertesi 
yıl geri getiriidiyse de kadılkudatın gay
retleriyle tekrar aziedildi ve bir yıl sonra 
da vefat etti. Kaynaklarda herhangi bir 
eserine rastlanmamıştır. 

Ebü's-Saadat Muhammed b. Ebü'l-Be
rekat Muhammed b. Muhammed b. Hü
seyin b. Ali b. Zahire (ö. 861/1457). 795 
(1393) yılında Mekke'de doğdu. Ebü'I-Be
rekat İbn Zahire'nin oğludur. İlk öğreni
mini burada tamamladıktan sonra Gıya
seddin Kllani, Ebu Hamid İbn Zahire ve 
İbnü'I-Cezeri'den fıkıh okudu. Usul ve aka
id gibi konuları EbO Abdullah ei-VanOgi 
ve o sıralarda Mekke'de mücavir bulunan 
Sisati'den öğrendi. Başta İbn Hacer ei
Askalani olmak üzere ünlü muhaddisler
den hadis dinledi. NOreddin ei-Heysemi 
ve İbnü'I-Mülakkın gibi hocalardan icazet 
aldı. 812' de ( 1409) babasının yerine Mek
ke kadılığına. 820'de (1417) hatipliğe . iki 
yıl sonra da bunlara ilaveten Mescid-i Ha
ram nezaretine ve hisbe idaresinin ba
şına getirildi. Bu görevler sırasında ba
zan aziedilip tekrar tayin edildi. 827'de 
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(1424) Kahire'ye giderek bazı resmi gö
revlerde bulunduktan sonra Mekke'ye 
döndü ve yine birkaç defa kadılığa getiri
lip uzaklaştırıldı. 846 yılı Rebiülewel ayın
da (Temmuz 1442) Mekke kadılığından ay
rıldı. Medine'ye giderek fıkıh , usul ve di
ğer dini ilimleri okuttu. 861 yılı Safer ayın
da (Ocak 1457) vefat ettiği zaman Mekke 
kadısı idi (Sehavl, IX, 214-216). Ebü's-Sa
adat İbn Zahire'nin kaynaklarda adı ge
çen eserleri şunlardır: Tekmiletü ŞerJ:ıi'l
lfô.vi (hocas ı Ebu Ham id İ bn Zahlre' nin 
Şerfw '1-Haui'sine yazılmı ş bir tekmiledir): 
Ta'lik 'ald Cem'i'I-cevô.mi' (Taceddin 
es-Sübkl'nin fıkıh usu lüne dair eseri üze
rine yazılmış açıkla malardan ibarettir) : el
Menasik; Zeyl 'alô. Taba]sö.ti'l-fu]sahô.' 
(Sübkl'ye ait eserin zeylidir). 

Ebü 't -Tayyib Muhibbüddin Ahmed b. 
Muhammed b. Muhammed b. Muhammed 
b. Hüseyin (ö . 885/1480). 825 (1422) yı
lında Mekke'de doğdu. Ebü's-Saadat İbn 
Zahire'nin oğludur. İlk öğreniminden son
ra İbnü'I-Cezeri'nin derslerine devam etti. 
Takıyyüddin ei-Makrizi ve Takıyyüddin İbn 
Fehd gibi hocalardan hadis dinledi ve bir 
kısmından icazet aldı. Fıkıh konusunda 
babasından ve Kemaleddin ei-AsyOti'den 
faydalandı (Sehavl, II , ı 90- ı 91) M ean i, be
yan, kelam ve tasawuf gibi çeşitli ilimle
ri tahsil edip 839'da (1435-36) Makrizi, 
Yahya b. Muhammed el-Mağribi, Alemüd
din Ahmed ei-Ahnai ve Ebü'I-Kasım Mu
hibbüddin en-Nüveyri gibi devrin önde 
gelen alimlerinden icazet aldı. 847 (1443) 
yılında babasına niyabeten. onun ölümü 
üzerine de asareten Mekke kadısı oldu. 
Bir süre sonra aziediidiyse de ardından 
M escid-i Haram nezareti ve Cidde kadılığı 

da uhdesine verilerek tekrar Mekke kadı
lığına getirildi. Daha sonra bu vazifeler
den yine aziedildi ve ölümüne kadar res
mi görevlerden uzak olarak öğretim ve 
fetva ile meşgul oldu. Kendisini gördü
ğünü belirten Sehavi onun, amcazadesi 
Fahreddin b. EbO Bekir'in hac ve umre
deki noksanlıklardan dolayı kesilmesi ge
reken kurbaniara dair risalesine bir red
diye yazdığım söyler (eçl-l)au'ü ' l-lami', II , 
191). 

Ebu Hamid Cemaleddin Muhammed b. 
Muhammed b. Ebu Bekir b. Ali b. Zahire 
el-Kudsi (ö . 888/1483). 820 (1417) yılın
da Kudüs'te doğduğu (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll, 40) ve843'te (1439-40) Kahire'
ye giderek hayatının sonuna kadar Mısır 
ve Kahire 'nin tarih-coğrafyası üzerine 
eser yazmakla uğraştığı sanılmaktadır. el
Feza'ilü'l-bôhire fi meJ:ıô.sini Mışr ve'l
Kö.hire adlı eser (nş r. Mustafa es-Sekka-
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Kamil el-Mühendis, Kahire 1969) ona nis
bet ediliyorsa da (Brockelmann. GAL, II, 
52, 164; Suppl., ll, 40) bu nisbet kesin de
ğildir (aş . b k.; el-Feza'ilü 'l-btihire, Kamil 
el-Mühendis' in giri ş i, s. dal, ha). 

Ebu Bekir b. Ali b. Ebü'I-Berekat Mu
hammed b. Muhammed b. Hüseyin ei-Ku
reşi ei-Mekki (ö. 889/1484). 838'de (1435) 
Mekke'de doğdu. Ebü'l-Berekat İbn Zahl
re'nin torun udur. İlk öğreniminden sonra 
özellikle amcası Ebü's-Saadat ile Ebü'l
Feth İbnü'l-Meragi ve Takıyyüddin İbn 
Fehd'den hadis dinledi. Ayrıca Zeynüd
din ez-Zerkeşl, İbnü ' l-Furat, İbn Hacer 
el-Askalanl ve Makrizi'den hadis rivayeti 
konusunda icazet aldı. Fıkıh, Arap edebi
yatı, m ean! ve beyan gibi ilimlerde kar
deşi ömer b. Ali'den istifade etti. 858'de 
(1454) Mekke'de İbnü'l-Hümam'ın ders 
halkasına katıldı. 862 ( 1458) yılında Mı
sır'a gitti ve burada Salih b. Ömer el-Bul
ki ni, İbnü'd-Deyrl. İzzeddin el-Hanbell'
den hadis, Muhammed b. Muhammed 
el-Merzük ve diğer önde gelen hocalar
dan fıkıh usulü öğrendi. Kendisini 871'de 
(1466-67) Mekke'de gördüğünü belirten 
Sehavl özelliklerinden. hocalarından ve 
okuduğu metinlerden geniş şekilde bah
setmektedir (eçl-I)av'ü'l-lami' , Xl, 58-6! ). 
Mekke'de Mescid-i Haram'da hatiplik, bir 
kısım vakıfların m urakabesi ve Cidde ka
dılığı gibi görevlere getirilen Ebü Bekir 
İbn Zahlre Mekke'de vefat etti ve Cenne
tü'l-mualla'da ailesinin diğer fertlerinin 
yanına gömüldü. 

Eserleri. 1. Gunyetü'l-fa]fir ii J;ükmi 
l;acci'l-ecir. Hacca gidemeyen kimsenin 
yerine bedel göndermesi konusunu işle
yen eserin bir nüshası Paris Bibliotheque 
Nationale'deki bir mecmua içinde bulun
maktadır (De Slane, s. 668). z. Kifaye
tü'l-mul;tdc ile'd-dima'i'l-vacibe 'ale'l
mu'temir ve'l-l;ac. Umre yahut hac ya
pan kişinin kesmesi gereken kurbanlarla 
ilgili olan eserin bir nüshası Berlin Staats
bibliothek'te (Ahlwardt, lll, 477). diğer bir 
nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Hi
dlviyye, nr. 266/3) kayıtlıdır. 3. Bu1Cıgu's
sü'l ii basti Ravzati'r-Resul (SehiM, Xl, 
59; Keşfü'?·?unun, ı. 254). 

Ebu İshak Burhaneddin İbrahim b. 
Ali b. Muhammed b. Muhammed el-Ku
reşi el-Mahzumi el-Mekki (ö. 891/1486). 
825 (1422) yılında Mekke'de doğdu . Ebü 
Bekir ibn Zahlre'nin kardeşidir. İlk öğre
niminden sonra amcası Kadı Ebü's-Sa
adat İbn Zahlre. Ahmed b. İbrahim el
Mürşidl ile Muhammed b. Ali ez-Zemze-
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ml, Ebü'l-Feth İbnü'l-Meragl, Ebü'l-Ferec 
İbn Ayyaş, Şevaitl ve diğer bazı alimler
den başta hadis olmak üzere çeşitli ilim
leri öğrenerek hocalarının çoğundan i ca
zet aldı. ilmini geliştirmek amacıyla 851 
(1447) ve 853 (1449) yıllarında Kahire'ye 
gitti; her iki seyahatinde de birer yıldan 
fazla kalıp İbn Hacer el-Askalanl, Kema
leddin İbnü'l-Hümam , Şerefeddin Yahya 
el-Münavl, Muhyiddin Kafiyeci ve Süyü
tl'nin babası Kemaleddin Ebü Bekir gibi 
hocalardan faydalandı. Daha sonra Mek
ke'ye dönerek buranın kadılığını yürüttü. 
Yaşadığı dönemde Hicaz'ın başta gelen 
alimi sayılıyordu . 6 Zilkade 891 (3 Kasım 
1486) tarihinde Mekke'de vefat etti. Yu
karıda Cemaleddin İbn Zahlre'ye ait olabi
leceği söylenen el-Fetd'ilü'l-bahire adlı 
eser ona da nisbet edilmektedir. 

Muhammed b. Ebü's-Suud b. İbrahim 
b. Zahire (ö . 940/1534). Mekke'de doğ

muş olması muhtemeldir. Kaynaklarda 
verilen bilgilere göre Kansu Gavri zama
nında Mısır'da suçsuz yere hapsedilmiş, 
Memlükler'le Osmanlılar arasındaki sa
vaşın başlangıcında hapiste bulunanlar 
tahliye edilirken kendi salıverilmemiş. an
cak Kansu Gavri'nin ölümünden sonra To
man bay tarafından serbest bırakılmıştır. 
Yavuz Sultan Selim Mısır'a vardığında zi
yaretine gelen Muhammed b. Ebü's-Su
üd'a ikram ve ihsanlarda bulundu ve ona 
Mekke'ye göndereceği sadakaları dağıt
ma görevini verdi. Hayatının sonuna ka
dar Mekke'de yaşayan Muhammed b. 
Ebü's-Suüd 940 (1534) yılında , İbnü'l

İmad el-Hanbell'ye göre ise 926' da ( 1520) 
vefat etti. Kaynaklarda el-Al]barü '1-müs
tefade fimen veliye Mekkete'l-Müker
reme min Ali Katade ve Urcuzetü Ca
mi'ati'l-cevahir ii matla'i'l-kevakibi'ş
şabite adlı eserleri zikredilmektedir. 

Muhammed Carullah b. Muhammed b. 
Ebu Bekir b. Ali b. Zahire (ö. 960/1553 
[?]). Mekke'de doğdu. Öğrenimi ve hoca
ları hakkında bilgi yoktur; ölüm tarihi de 
ihtilatlıdır. Abdüssahib İmran ed-Düceyll 
onun 960 (1553) yılında (A'lamü'l-'Arab, 
ll, 227), Zirikil ise 986'da (1578) ( el-A'lam, 
VII, 269) öldüğünü söylerken diğerleri 
(mesela bk. Serkls. s. 150; Abbas el-Kum
ml, I, 345; Tebriz!, VIII, 87) 960'ta (1553) 
hayatta olduğunu nakletmektedir. Mek
ke'de yaşadığı ve fetva vermekle görev
lendirildiği bilinmektedir. el-Cami'u'l-la
tif ii faili Mekke ve ehliha ve bina'i'l
Beyti'ş-şerif (Kahire 1922, 1938, 1972, 
1973; Beyrut 1399/ 1979; nşr. F. Wüstenfeld, 
Al]baru Mekkete 'l-müşerrefe, Göttingen 

1275 h ş. , IL cildi) ve Failü '1- 'ilmi' ş-şerif 
ve ehlihi ve talibih ve md verede fihi 
mine '1-ayati'l- 'a?-ime ve'l-al]bdri'l-ke
rime ve'l-aşarl'l-cesime ( [ nşr. Abdülka
dir Ahmed Abdülkadir. A{a~u 'ş-şe~afe ve't
türaş, sy. ı 3, Dübey ı 417/ 1996 içindeL s. 
63-77) adlı eserler kendisine nisbet edil
mektedir. 

Ali b. Carullah b. Ebü'l-Yümn Muham
med b. Ebu Bekir (ö. 1010/ 1601). Mek
ke'de dünyaya geldi. Doksan yaşından 
sonra öldüğüne dair rivayet dikkate 
alınırsa 920 (1514) civarında doğdu
ğu kabul edilebilir. Tahsil hayatı ve hoca
ları hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. 
Fesahat ve belagat konusunda etkileyici 
olduğu ve Haremeyn hatipliğinin yanında 
ders okuttuğu bilinmektedir. Abdurrah
man el-Mürşidl, Şehabeddin el-Hafad ve 
Abdülkadir et-Taberiyetiştirdiği meşhur 
öğrencilerdendir. Ondan öğrendikleriyle 
emsallerini geçtiğini belirten Hafad ho
casını saygı ve övgü ile anmaktadır (Rey
J:ıanetü'l-elibbti', ı , 440). Ali b. Carullah'a 
nisbet edilen eserlerden yalnız Fetava 
İbn ?,ahire günümüze ulaşmıştır (el-Mek
tebetü'l-Ezheriyye , nr. 213/2). Bunun dı
şında Haşiye 'ala Şerl;i 't-Taviil;, lfaşi

ye 'ald Şerl;i fsagiici li'l-Kaçli Zekeriy
ya, Te~kire müfide (Te?kire :?ahlriyye) 
ve Reşfü'ş-şürbati's-seniyye min mez
ci elfd?-i'l-Ecrumiyye adlı eserleri kay
naklarda zikredilmektedir (lzaJ:ıu'l-mek
nun, ll, 542; Hediyyetü'l-'arifin, ı. 751 ). 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Kasım b. Muhammed b. Zakur 

el-Fas! el-Mağribl 
(ö. 1120/1 708) 

L 
Edip, şair, fakih ve tarihçi. 

_j 

1 076'da (1665) Fas şehrinde doğdu; ta
nınmış ailelerden İbn Zakur'a mensuptur. 
Dil, edebiyat, şiir, belagat, tarih, fıkıh, ha
dis. usul, tıp. astronomi gibi çeşitli ilim 
dallarında zamanının meşhur alimlerin
den ders aldı. Bunlar arasında başta dil, 
edebiyat ve şiir üstadı Ebu Ali el-Yusl ol
mak üzere Ebu lsa Muhammed Mehdi 
el-Fasl, Muhammed b. Tayyib el-Kadirl ve 
Fas Kadısı Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muham
med el-Harisi gibi alimler sayılabilir. Daha 
sonra tahsilini ilerletmek, Tıtvan ve Ceza
yir'deki akraba kabirleriyle salih ve arif
lerin türbelerini ziyaret etmek amacıyla 
seyahate çıktı. Merakeş'te Ebü'l-Abbas 
el-Attar'dan İbn Sina'nın e1-Urcuze fi 't
tıbb'ını okuyupTıtvan'da Ebü'l-Hasan 
Ali Bereke'nin, Cezayir'de Muhammed b. 
Muhammed b. Abdülmü'min el-Hasenl 
gibi alimterin ders halkalarına katıldı ve 
çeşitli icazetler aldı. Bu seyahatlerin onun 
olgunlaşmasını, bilgi ve tecrübe kazan
masını büyük oranda etkilediği görülür. 
20 Muharrem 1120'de (11 Nisan 1708) Fas 
şehrinde vefat etti. 

Dindar bir kişiliğe, güçlü bir hafızaya ve 
keskin bir zekaya sahip olan İbn Zakur on 
üç -on dört yaşlarında iken şiir söylemeye 
başlamış ve methiye, mersiye, gazel, zeh
riyyat, rebliyyat, mev'iza, ihvaniyyat gibi 
geleneksel formlarda ve müveşşah tü
ründe, ayrıca bazı ilmi konuları açıkladığı 
didaktik tarzda birçok manzume kaleme 
almıştır. Çoğu hocaları ile evliya, meşayih 
ve salih kişiler hakkında düzenlenmiş olan 
methiyelerinde mübalağaya kaçmış ve 
suni sanatlara yönetmişse de duyguların
daki yoğunluk ve samirniyet daha ön plan
da görülür. Bu manzumelerinden hocası 
Ali Bereke için yazdığı en beğenitenterin
den biridir. Mersiyelerinde acıma ve ya
kınmadan ziyade kişinin erdemlerini dile 
getirmiş, derin tecrübe ve ruhi coşkudan 

yoksun olan gazellerinde ise manevi gü
zellikten çok fiziki güzellikleri tasvir et
miştir. Endülüs ve Mağrib şiirinde yaygın 
olan zehriyyat ve rebliyyatta da canlı bi
çimde tabiat, kır, bahçe, çiçek ve baharı 
tanımlayan edebi sanattarla dolu örnek
ler vermiştir. Zühd ve takvasahibi olma
sına rağmen bazı şiirlerinde geleneğe uya
rak hamriyyat ve neslbe de yer verdiği gö
rülür. Şiirin geleneksel formlarını işleme
deki zayıflığını müveşşah türünde göster
diği başarıyla kapatan İbn Zakur, Endü
lüs'ün en meşhur müveşşahlarına nazl
reler yazmış ve bunları güç anlaşılır ede
bi sanatlarla, tarihi telmihler ve göz alıcı 
tasvirlerle bezemiştir. Müveşşah türü şi
irlerinde işlediği temalar gazel, medih ve 
tasvirdir. Hutbe ve mektuplarıyla bazı ki
taplarının mukaddimelerinde seci zayıflı
ğı ve kısmen rekaket bulunan sanatlı bir 
edebi üslGp kullanmasına rağmen ilmi 
çalışmalarında yalın ve açık bir anlatım 
tarzı takip ettiği görülür. 

Eserleri. 1. Neşrü ezahiri'1-bustan fi 
men ecazeni bi'1-Ceza'ir ve Tıtvan min 
tuza1a'i'1-ekabir ve'1-a'yan. Cezayir ve 
Tıtvan'daki icazet aldığı hocalarının biyog
rafileriyle onlardan okuduğu kitaplardan 
bahseden fehrese türü bir seyahatname
dir (Cezayir 1319: Rabat 1387/1967) . 2. 
Mi]fbdsü (Mi'yarü)'1-feva'id fi şerl}.i ma 
}].aliye mine'1-Ka1a'id (Tezyfnü fSala'i
di'l-'i/f:yan bi-fera'idi't-tibyan, Fera'idü 't
tibyan 'ala ISala'idi'l-'i/f:yan). Feth b. Ha
kan el-Kaysl'nin Kald'idü'1-'i]fyan adlı 
biyografisine yazılmış bir haşiyedir (Ra
bat ei-Hizanetü'l-amme, nr. 2291 ). 3. e1-
Mu'ribü'1-mübin 'an md tezammene
hü'1-Enisü'1-mutrib ve Ravzatü'n-nis
rin. İbn Ebu Zer'in e1-Enisü'1-mutrib bi
ravzı'1-]fırtas fi a}].bdri mülr1ki'l-Mag
rib ve tdril].i medineti Fas ve İbnü'I-Ah
mer'in Ravzatü'n-nisrin adlı biyografik 
eserlerinin muhtasarıdır; müellifin adı 

zikredilmeksizin Cem'u tevfıril].i Medi
neti Fas adıyla ve İtalyanca bir mukad
dirneyle birlikte neşredilen eser (Roma 
ı 295/1 878) daha sonra Fas'ta da (ts.) ba
sı l mıştır. 4. 'Unvanü'n-nefase fi şerl}.i 
(Dfvani)'1-ljamase. Ebu Temmam'ın e1-
ljamasetü'1-kübra adlı şiir antolojisinin 
şerhidir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 317-
3 ı 8). s. Tefricü '1-küreb 'an ]fulubi ehli'1-
ereb (edeb) fi mfı'rifeti Lfımiyyeti'1-
'Arab. Şenfera'nın Lamiyyetü'1-'Arab 
adlı kasidesinin şerhi olup Zemahşerl'nin 
aynı kasideye yazdığı şerhle birlikte ba
sılmıştır (A'cebü'l-'aceb f1 şerhi'l-Lamiy
yeti'l-'Arab, Kahire 1328). 6. izal}.u'1-
mübhem min Lfımiyyeti'l-'Acem. Tuğ-
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ral'nin Lamiyyetü '1- 'Acem adlı kaside
sinin şerhidir (Zirikll, VII, 230). 7. en-Ne
fel}.atü '1-ereciyye ve 'n-nesemfıtü '1-be
nefseciyye bi-neşri mfıra]fa (ra/f:lf:a) min 
ma]fi'işıdi'l-ljazreciyye. Abdullah b. Os
man el-Hazreel'nin aruza dair el-Kaşide
tü'l-ljazreciyye'sinin şerhidir (Brockel
mann, GALSuppl., 1, 545-546). 8. el-Cud 
bi'l-mevcud fi-şerl}.i'l-Ma]fşur ve'l
memdud. İbn Maliket-Tal'nin Tul}.fetü'l
mevdud fi'1-ma]fşur ve'1-memdud adlı 
164 beyitlik didaktik manzumesinin şer
hidir (Abdülhaflz MansGr, s. 343). 9. er
Ravzatü'l-ceniyye fi-zabtı's-seneti'ş

şemsiyye (er-Ravzatü 'l-ceniyyetü 'z-zfibL
ta li's-seneti'ş-şemsiyye, Urcüze fı't- tevlf:it 
ve hisabi eyyami'l-'am). Yılın günleri, tak
vim ve yıldız hesaplarıyla ilgili bir kaside
dir (M. Haccı, s. 502). 10. er-Ravzü'1-eri:l 
(eric) ii bedi'i't-tevşil}. ve münte]fa'l
]fariz . İbn Zakur'un divanıd ı r. Başlarda 
kafiyelerine göre alfabetik sırayla dizilen 
şiiriere daha sonra yeni yazılanlar düzen
siz olarak eklenmiştir. Müellif nüshası Ab
dülhay el-Kettani'nin özel kitaplığında bu
lunan divanın Rabat'taki el-Hizanetü'l-am
me'de de başka bir nüshası mevcuttur 
(nr. V, 189). Abdullah Kennun el-Hasenl 
divandan seçtiği manzumeleri el-Mün
te}].ab min şi' ri İbn Zak ur adıyla yayım
lamıştır (Kahire 1942, 1966). 

İbn Zakur'un kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: eş-Şani'u'1-be
di' fi şerl}.i'l-ljilliyyeti t;;fıti'1 -bedi' (Sa
fiyyüddin el-H illi' n i n el-Kafıyetü '1-bedf'i.y
ye'sinin şerhi), ed-Dürretü'1-meknuze 
ii-tet;;yili'l-Urcuze (İbn Sina'nın tıbba da
ir kasidesinin zeyli) Mi'racü'1-vüşu1 ila 
semavati'l-uşul ( Cüveynl'nin el-Vara/f:at 
adlı usul kitabının nazma çekilmiş şekli). 
el-İstişfa' mine'I-elem bi-t;;ikri şal}.ibi'l
'A1em ( el-İstişfa' mine'i-elem {ı't-tele??Ü? 
bi-?ikra fişari şa!Jibi'l-'Alem; Şeyh Abdüs
selam b. Meşlş'in şeceresi), Ente'u'l-ve
sa'il ii eblagi'l-l].utab ve ebde'i'r-re
sfı'il, el-ljüsamü '1 -meslr11 ii ]faşri 'l

mef'(l] 'ale'l-tfı'il ve'l-ffı'il 'ale'l-mef
'(11, el-ljulletü's-siyerfı' ii l}.adi§i'1-Be
ra' (DMBİ, lll, 6 I 2-613). 
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