
İbn Vasıl (Mü{erricü'L-kürüb, ll, 2 18-227) , 

vam (Mir'atü'L-cenan, lll, 375-377). İzzed
din ei-Askalani (Şifa'ü'L-1)-ulab, s. 130-

138) ve Ebü'l-Yümn el-Uleymi (el-Ünsü'L
celfl, ı, 332-339) gibi müelliflerce nakle
dilmiştir. Abdülcelll Abdülmehdi hutbeyi 
üzerinde yaptığı bir çalışma ile birlikte 
yayımiarnıştır (bk. bibl). 
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~ KAMİL YAŞAROGLU 

İBN ZEKRI el-F..\Sİ 
( IS"'I.ıi.Jf ı.S_f'j ı.)!f) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Abdirrahman 

b. Zekrl (Zekeriyya) el-Fas! 
(ö . 1144/1731) 

Fakih, mutasavvıf ve şair. 
_j 

Fas şehrinde doğdu. Çocukluğunda bir 
süre babasının yanında dericilik işinde ça
lıştı. Bu arada Muhammed b. Abdurrah
man b. Abdülkadir el-F asi ve Ebu Abdul
lah Muhammed ei-Hayyat er-Ruk'i'nin 
derslerine devam etti. Kısa sürede hoca
Ianna yönelttiği sorularla ve tartışmala
ra katılmasıyla dikkatleri üzerinde topla
dı. üstün zekasını. güçlü hafızasını ve öğ
renme merakını gören hocaları babasın
dan onu il me yöneltmesini istediler ve 
eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt 
ettiler. Bundan sonra dericiliği bırakan 
İbn Zekri vaktini tamamen ilim tahsiline 
ve eski hocalarından başka Ahmed b. Ara
bi b. Hac ile Muhammed b. Ahmed ei
Mesnavi'den lugat. fıkıh, tefsir, hadis. ta
sawuf ve edebiyat dersleri aldı. Fas'ta ku-

yumcular çarşısındaki küçük bir camide 
imamlığa başladığında haftada iki gün 
İbn Ataullah ei-İskenderi'nin el-lfike
mü'l- 'Ata'iyye'sinden tasawuf dersleri 
veriyordu. Zamanla dinleyicilerinin sayısı 
arttı ve cami cemaate dar gelmeye baş
ladı; onun keramet ehli olduğuna da ina
nılıyordu. İbn Zekri özellikle fıkıh alanın
da büyük bir şöhret kazandı ve zamanın 
önde gelen Maliki fakihleri arasına girdi; 
hacası ei-Mesnavi dahi derslerine katılı
yordu. Mes'Qd Tahir ei-Cüti, Ali b. Mu
hammed el-Menali ez-Zebadi ve Ahmed 
b. Abdülvehhab ei-Vezir ei-Gassani en 
meşhur öğrencileridir. Bunlardan Gassa
ni, hocasının halen Fas Ahmediyye Kütüp
hanesi'nde bulunan el- 'Urfü 'ş-Şihri li 
ba'zı feza'ili İbn Zekri adlı biyografisi
ni yazmıştır (ibn sade, l, 189). 

İbn Zekri. 1139'da (1727) hac için Mek
ke'ye giderken Kahire'ye uğradığında bir 
Maliki fakihi sıfatıyla buradaki Şam ve 
Hanefi alimleriyle, tütün kullanmanın 
hükmü konusunda tartıştı ve görüşleriy
le dikkat çekti. Onun Hz. Peygamber so
yundan gelenlere büyük itibar gösterdi
ği ve Vezzan'da oturan şeriflerin. özellikle 
Mevlay et-Tayyib'in sık sık ziyaretine git
tiği bilinmektedir. Takva sahibi olan İbn 
Zekri yardım etmeyi çok sever. diğer in
sanları da buna teşvik ederdi; kendisine 
büyük bir miras kaldığında tamamını yok
sullara dağıtarak bitirmişti. İbn Zekri Fas 
şehrinde vefat etti. 

es-Seyfü 'ş-şarim adlı eserinde İbn 
Zekri, ırkların eşitliğini ve üstünlüğün · 
takva ile olduğu fikrini savunmuştur. 
Onun bu düşüncesi Muhammed b. Tayyib 
ei-Kadiri gibi bazı alimler tarafından Şu
übiyye hareketi çizgisinde değerlendiril
miştir. İbn Zekri'nin vefatı sırasında yirmi 
yaşlarında olan Kadiri. eseri görmemekle 
birlikte onun diğer ırkların Araplar'dan 
üstün olduğu konusunda bir kitap yazdı
ğının şüyü bulmuş bir husus olduğunu 
söyleyerek Neşrü '1-me§ani adlı eserinde 
Araplar'ın diğer ırkiara üstünlüğünü sa
vunmuş ve İbn Zekri'yi ağır bir şekilde 
eleştirmiştir. İbn Zekri'den yaklaşık ya
rım asır önce vefat eden ve Araplar'ın di
ğer ırklardan üstün olduğu fikrini reddet
mek amacıyla Naşif:ıatü'l-mugterrin fi't
tefri]fa beyne'l-müslimin adlı bir eser 
yazan Muhammed b. Ahmed Meyyare ei
Ekber'e karşı daha yumuşak bir tavır ta
kınan Ka diri, diğer ırkiara mensup yeni 
müslümanların cahil müslüman Araplar 
tarafından mağdur edildiğini, dolayısıyla 

Meyyare'nin bu eserinde müslümanların 
hak ve hukuk açısından eşit olduğunu or-

iBN ZEKRl ei-FASl 

taya koymaya çalıştığını belirtmektedir. 
Öte yandan Fas alimleri arasındaki bu 
tartışmanın yaklaşık bir buçuk asır sürdü
ğü görülmektedir. Nitekim İbn Zekri'nin 
vefatından bir asır sonra Ahmed b. Ab
düsselam b. Muhammed ei-Bennani. İbn 
Zekri'yi savunmak amacıyla bir kitap yaz
mıştır. İbn SGde, Ta]J.liyetü'l-azan ve'l
mesami' adındaki bu kitabın bir nüsha
sının Miknas'ta İbn Zeydan Kütüphane
si'nde bulunduğunu kaydetmektedir (De
Lflü mü'erril]i 'L-Magribi 'L-ai)-şa, I, 118) . 

Eserleri . 1. Şerf:ıu '1-Feride. Süyüti'nin 
el-Feride fi'n-naf:ıv adlı kitabının şerhi 
olup el-Mühimmatü '1-müfide li şerf:ıi'n
na?:mi'l-müsemmfı bi'l-Feride aclıyla 
neşredilmiştir (l-ll, Fas 1319). 2. Şerf:ıu 'l

lfikemi'l- 'Ata'iyye. İbn Ataullah ei-İs
kenderi'ye ait eserin şerhidir (Brockel
mann, GAL, ll, 144). 3. Şerf:ıu'n-Naşif:ıa
ti'l-kôfiye li-men J:ıaşşahu'llahu bi'l
'ôtiye. Şeyh Ahmed ez-Zerrük'un ese
rinin şerhidir (Brockelmann, GALSuppl., 
ll, 361 ). 4. Şerf:ıu'l-Kava'idi'z-Zern1]fıy

ye. Ahmed ez-Zerrük'a ait eserin şerhi
dir (Ka hi re 1318). S.lfaşiyetü İbn Zekri 
'alô Şaf:ıif:ıi'l-Bu{ıari (Fas 1320). 6. Şer

f:ıu'l-Hemziyye. İmam Büsiri'nin Hz. Pey
gamber için yazdığı el-Kaşidetü'l-Hem
ziyye'sinin şerhidir (Fas 1330). 7.lfaşiye 

'alô Evçlaf:ıi'l-mesalik. İbn Hişam en
Nahvi'nin İbn Malik'in el-Elfiyye'sine yaz
dığı şerhin haşiyesi olup yarım kalmıştır 
(Kadiri, III, 338). a. el-İlmam ve'l-i'Iôm. 
Abdüsselam b. Meşiş el-Haseni'nin eş
Şalavatü'l-Meşişiyye'sinin şerhi olup 
bir nüshası Riyad Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde (nr. I380) kayıtlıdır (Brockel
mann, GAL Suppl., I, 788; Zirikll, VI, 197). 

9. es-Seyfü'ş-şarim fi'r-red 'ale'l-müb
tedi'i'?:-?:alim ( el-f:(ava'idü '1-müttebe'a {i'L
'ava'idi'L-mübtede'a; bk. ibn SQde, l, 118). 
İbn Zekri'nin didaktik şiirler yazdığı da 
bilinmektedir. 
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