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Ebu Abdiilah Muhammed
b. Muhammed b. Zakur
el-Fas! el-Mağribl
(ö. 1120/1 708)

Kasım

Edip,

şair,

fakih ve tarihçi.
_j

1076'da (1665) Fas şehrinde

doğdu;

ta-

nınmış ailelerden İbn Zakur'a mensuptur.

Dil, edebiyat, şiir, belagat, tarih, fıkıh, hadis. usul, tıp. astronomi gibi çeşitli ilim
dallarında zamanının meşhur alimlerinden ders aldı. Bunlar arasında başta dil,
edebiyat ve şiir üstadı Ebu Ali el-Yusl olmak üzere Ebu lsa Muhammed Mehdi
el-Fasl, Muhammed b. Tayyib el-Kadirl ve
Fas Kadısı Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Harisi gibi alimler sayılabilir. Daha
sonra tahsilini ilerletmek, Tıtvan ve Cezayir'deki akraba kabirleriyle salih ve ariflerin türbelerini ziyaret etmek amacıyla
seyahate çıktı. Merakeş'te Ebü'l-Abbas
el-Attar'dan İbn Sina'nın e1-Urcuze fi 'ttıbb'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 kazanmasını 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, zehriyyat, rebliyyat, mev'iza, ihvaniyyat gibi
geleneksel formlarda ve müveşşah türünde, 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 planda görülür. Bu manzumelerinden hocası
Ali Bereke için yazdığı en beğenitenterin
den biridir. Mersiyelerinde acıma ve yakınmadan ziyade kişinin erdemlerini dile
getirmiş, derin tecrübe ve ruhi coşkudan

yoksun olan gazellerinde ise manevi güzellikten çok fiziki güzellikleri tasvir etmiştir. Endülüs ve Mağrib şiirinde yaygın
olan zehriyyat ve rebliyyatta da canlı biçimde tabiat, kır, bahçe, çiçek ve baharı
tanımlayan edebi sanattarla dolu örnekler vermiştir. Zühd ve takvasahibi olmasına rağmen bazı şiirl erinde ge l eneğe uyarak hamriyyat ve neslbe de yer verdiği görülür. Şiirin geleneksel formlarını işleme
deki zayıflığını müveşşah türünde gösterdiği başarıyla kapatan İbn Zakur, Endülüs'ün en meşhur müveşşahlarına nazlreler yazmış ve bunları güç anlaşılır edebi sanatlarla, tarihi telmihler ve göz alıcı
tasvirlerle bezemiştir. Müveşşah türü şi
irlerinde işlediği temalar gazel, medih ve
tasvirdir. Hutbe ve mektuplarıyla bazı kitaplarının 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
Tıtvan min
tuza1a'i'1-ekabir ve'1-a'yan. Cezayir ve
Tıtvan'daki icazet aldığı hocalarının biyografileriyle onlardan okuduğu kitaplardan
bahseden fehrese türü bir seyahatnamedir (Cezayir 1319: Rabat 1387/1967) . 2.
Mi]fbdsü (Mi'yarü)'1-feva'id fi şerl}.i ma
}].aliye mine'1-Ka1a'id (Tezyfnü fSala'idi'l-'i/f:yan bi-fera'idi't-tibyan, Fera'idü 'ttibyan 'ala ISala'idi'l-'i/f:yan). Feth b. Hakan el-Kaysl'nin Kald'idü'1-'i]fyan adlı
biyografisine yazılmış bir haşiyedir (Rabat ei-Hizanetü'l-amme, nr. 2291 ). 3. e1Mu'ribü'1-mübin 'an md tezammene hü'1-Enisü'1-mutrib ve Ravzatü'n-nisrin. İbn Ebu Zer'in e1-Enisü'1-mutrib biravzı'1-]fırtas fi a}].bdri mülr1ki'l-Magrib 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 Medineti Fas adıyla ve İtalyanca bir mukaddirneyle birlikte neşredilen eser (Roma
ı 295/1 878) daha sonra Fas'ta da (ts.) bası l mıştır. 4. 'Unvanü'n-nefase fi şerl}.i
(Dfvani)'1-ljamase. Ebu Temmam'ın e1ljamasetü'1-kübra adlı şiir antolojisinin
şerhidir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 3173 ı 8). s. Tefricü '1-küreb 'an ]fulubi ehli'1ereb (edeb) fi mfı'rifeti Lfımiyyeti'1'Arab. Şenfera'nın Lamiyyetü'1-'Arab
adlı kasidesinin şerhi olup Zemahşerl'nin
aynı kasideye yazdığı şerhle birlikte basılmıştır (A'cebü'l-'aceb f1 şerhi'l-Lamiy
yeti'l-'Arab, Kahire 1328). 6. izal}.u'1mübhem min Lfımiyyeti'l-'Acem. Tuğ-

men ecazeni bi'1-Ceza'ir ve

ral'nin Lamiyyetü '1-'Acem adlı kasidesinin şerhidir (Zirikll, VII, 230). 7. en-Nefel}.atü '1-ereciyye ve 'n-nesemfıtü '1-benefseciyye bi-neşri mfıra]fa (ra/f:lf:a) min
ma]fi'işıdi'l-ljazreciyye. Abdullah b. Osman el-Hazreel'nin aruza dair el-Kaşide
tü'l-ljazreciyye'sinin şerhidir (Brockelmann, GALSuppl., 1, 545-546). 8. el-Cud
bi'l-mevcud fi-şerl}.i'l-Ma]fşur ve'lmemdud. İbn Maliket-Tal'nin Tul}.fetü'lmevdud fi'1-ma]fşur ve'1-memdud adlı
164 beyitlik didaktik manzumesinin şer
hidir (Abdülhaflz MansGr, s. 343). 9. erRavzatü'l-ceniyye fi-zabtı's-seneti'ş
şemsiyye (er-Ravzatü 'l-ceniyyetü 'z-zfibLta li's-seneti'ş-şemsiyye, Urcüze fı't- tevlf:it
ve hisabi eyyami'l-'am). Yılın günleri, takvim ve yıldız hesaplarıyla ilgili bir kasidedir (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 düzensiz olarak eklenmiştir. Müellif nüshası Abdülhay el-Kettani'nin özel kitaplığında bulunan divanın Rabat'taki el-Hizanetü'l-amme'de de başka bir nüshası mevcuttur
(nr. V, 189). Abdullah Kennun el-Hasenl
divandan seçtiği manzumeleri el-Münte}].ab min şi'ri İbn Zak ur adıyla yayım
lamıştır (Kahire 1942, 1966).
İbn Zakur'un kaynaklarda adı geçen dieserleri de şunlardır: eş-Şani'u'1-be
di' fi şerl}.i'l-ljilliyyeti t;;fıti'1 - bedi' (Safiyyüddin el- H illi' n i n el-Kafıyetü '1-bedf'i.yye'sinin şerhi), ed-Dürretü'1-meknuze
ii-tet;;yili'l-Urcuze (İbn Sina'nın tıbba dair 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 Abdüsselam b. Meşlş'in şeceresi), Ente'u'l-vesa'il ii eblagi'l-l].utab ve ebde'i'r-resfı'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-Bera' (DMBİ, lll, 6 I 2-613).
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İSMAİL DURMUŞ - İSMAİL CERAN
İBN ZEBALE
(a.l~j l)!f)

Ebü'l-Hasen Muhammed
b. el-Hasen b. Zebale el-Medeni
el-MahzCımi

(ö. 199/814'ten sonra)

Hadis ravisi,
ensab alimi ve tarihçi.

L

_j

kın da yazdığı Veta>ü 'I-vefa, adlı kitabın
da ondan çok miktarda iktibasta bulunmuş, Ferdinand Wüstenfeld de bunları
bir araya toplayarak yayımiarnıştır (Geschichte der Stadt Medina im Auszuge
aus dem arabischen des Samhudi, Goettingue ı 860) . İbnü'n - Nedim, onun Kitabü'ş-Şu'ara, ve Kitabü'l-El/siib adlı iki
eserinin daha bulunduğunu söyler. Talebesi Zübeyr b. Bekkar da Ezvacü'n-Nebi adlı eserini ondan aldığı bilgilerle yazmıştır.
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ll. (VIII.)

yüzyılda

Medine'de yaşadı.

İmam Malik b . Enes'in talebelerinden

olup ondan ve Süleyman b. Bilal, üsame
b. Zeyd b. Eslem gibi kişilerden hadis rivayet etti. Kendisinden hadis alanlar arasında Ebu Hayseme Züheyr b. Harb, Ahmed b. Salih el-Taberi ve özellikle Zübeyr
b. Bekkik bulunmaktadır. İbn Zebale cerh
ve ta'dil alimlerine göre zayıf bir ravidir;
İbn Main onun sika olmadığını. hatta yalancı ve hadis hırsızı olduğunu, Buharide
münker rivayetlerinin bulunduğunu bildirmiştir. Talebesi Ahmed b. Salih kendisinden çok sayıda hadis almış. fakat daha
sonra onun hadis uydurduğunu öğrenin
ce hepsinden vazgeçmiştir. Ebu Zür'a
er-Razi ve Ebu Hatim er-Razi, İbn Zebale'yi şiddetle cerhetmişler ve hadislerinin zayıflık yönünden Vakıdi'ninki
lere benzediğini söylemişlerdir. Ebu Hatim ayrıca rivayetlerinin zayıflığına rağ
men metrGk bir ravi olmadığını, Sem'ani
ise onun sika ravilerden dinlemeden, fakat tedlls de yapmadan hadis rivayet ettiğini söyler.
İbn Zebale'nin Kitabü'l-Medine ve
a{ıbaruhfı

(Af]barü'l-Medlne) adlı eseri
Medine hakkında yazıldığı bilinen en eski
şehir tarihidir. 199 (814) yılında kaleme
alınan ve günümüze ulaşmayan eserin
Sehavi'nin kaydından büyük bir cilt hac. m inde olduğu öğrenilmektedir ( el-İ'Uin
bi't-teublf], s. 273). SemhGdi, Medine hak-
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İBN ZEKİYYÜDDİN

...,

( I)!..Ül:sı-j l)!f)

Ebü'l-Meali Muhyiddin Muhammed
b. Ali b. Muhammed
b. Yahyael-Kureşi el-Dımaşkı
(ö. 598/1202)
L

Şafii

550 (1155)

fakihi ve

başkadı.

_j

yılında Dımaşk'ta doğdu .

Yetiştirdiği kadılarla tanınan

bir aileye
mensup olup Ebü'I-Kasım İbn Asakir'in de
anne tarafından dedesi olan büyük dedesi Ebü'l-Fazl Yahya b. Ali ve dedesi Muhammed Dımaşk kadılığı , babası Ali baş
kadılık yapmıştır. Bazı kaynaklarda Hz.
Osman'ın soyundan geldiği ifade edilmekle birlikte Ebu Şame el-Makdisi bunun
doğru olmadığını belirtir ( e?·Zeyl 'ale'rRauzateyn, s. 3 1-32). İbn Zekiyyüddin, babası ve annesi Arnine bint Muhammed
ile Ebü'l-Muzaffer Said b. Sehl en-NisabGri. Ebü'I-Mekarim Abdülvahid b. Vahid elEzdi. Ebu Muhammed Abdurrahman b.
Ebü'I-Hasan ed-Darani, Hibetullah b. Hasan b. Hibetullah b. Asakir gibi alimlerden
hadis, Arap dili ve edebiyatı. Şerefeddin
İbn Ebu AsrGn'dan Şafii fıkhı tahsil etti.
573 (1177) yılında Dımaşk başkadısı Şere
feddin İbn Ebu AsrGn'un naibliğine, 579'da (1183) Halep başkadılığına getirildi.
587' de ( 1191) hocasının oğlu olan Dımaşk

başkadısı Ebu Hamid İbn Ebu AsrGn'un
naibi oldu, 20 Rebiülevvel 588 (5 Nisan
1192) tarihinde onun yerine başkadılığa
getirildi ve bu görevinin yanında kendisine Halep kadılığı da verildi. Daha sonra
çocukları Zekiyyüddin Tahir ve Muhyiddin Yahya ile Yahya'nın oğulları imamüddin Abdülaziz ve Bahaeddin Yusuf da Dı 
maşk'ta kadılık yaptılar.
Kadılık görevinin yanı sıra Dımaşk'ta
Aziziyye, Kellase ve Tekaviyye medreselerinde tefsir, fıkıh ve hadis dersleri veren
İbn Zekiyyüddin'den rivayette bulunanlar
arasında Şehabeddin el-KGsi, İsmail b.
Hamid b. Abdurrahman, Mecdüddin İbn
Asakir ve Ahmed b. Ebü'l-Hayr gibi alimler vardır. Mantık ve eectel ilimlerine karşı olduğu için talebelerini bu ilimlerle uğ
raşmaktan menederdi. Hatta bir defasın
da Tekaviyye Medresesi'ndeki bu ilimiere
dair kitapları getirtip kalabalık huzurunda parçalattığı kaydedilir (a.g .e. , s. 33).

İbn Zekiyyüddin, Selahaddin-i EyyGbi'nin 583 (1187) yılında Kudüs'ü fethinde
hazır bulundu ve fetihten sonra sultan ın
isteği üzerine Mescid-i Aksa'da ilk cuma
hutbesini okudu. Haçlılar'ın 16 Muharrem
594'te (28 Kasım 1197) Tibnin'de konaklamaları üzerine 1. el-Melikü'I-Adil tarafın
dan yardım için Mısır'a ei-Melikü'l-Aziz'e
gönderildi. el-Melikü'I-Aziz de bir orduyla yola çıktı ve 23 Rebiülewel 594'te (2
Şubat 1198) oraya ulaştı. Bunun üzerine
kaleyi sıkıştırmış olan Haçlılar geri çekilmek zorunda kaldılar (Ebu Şame , er-Rauzateyn, IV, 44 ı). Emeviyye Camii ve camiye ait vakıfların sorumluluğu da kendisine verilen ve bu görevini vefatından birkaç ay öncesine kadar sürdüren İbn Zekiyyüddin, ömrünün sonlarında bir ismaill'nin öldürülmesi sebebiyle ölüm tehdidi
altında zor günler geçirdi. 7 Şaban 598'de (2 Mayıs 1202) Dımaşk'ta vefat etti ve
KasiyOn dağının eteğindeki türbeye defnedildi.

Kaynaklarda İbn Zekiyyüddin'in herhangi bir eserinden söz edilmemekte,
Vezir Kadi el-Fazı! ile birbirlerine yazdık
ları mektuplardan bazıları çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Ondan günümüze
ulaşan en değerli belge. Kudüs'ün fethinden sonra 4 Şaban 583'te (9 Ekim 1187)
kılınan ilk cuma namazında Mescid-i Aksa'da okuduğu hutbedir. Bu hutbe, olayın şahidi imadüddin el-İsfahani tarafından el-Berl}u'ş-Şami'de kaydedilmiş

ve Ebu

Şame

el-Makdisi (a.g.e.,

ııı. 384-

391). İbn Hallikan (Vefeyat, IV. 230-236).

