
iBN ZEYDAN 

lbn Zeydan 

ta dedelerinden Sultan Mevlay İsmail'in 
türbesine gömüldü. 

İbn Zeydan, resmi görevleri yanında 
ilimle ve edebiyatla da uğraşmış. bilhas
sa tarihle meşgul olarak Fas Sultanlığı'nın 
geçmişine dair önemli eserler telif etmiş
tir; bu arada birçok şiir yazdığı görülür. 
Onun kitapları, Miknas ve Fas Filall şerif
leri hanedam hakkında kaleme alınmış en 
önemli kaynaklar sayılmaktadır. Sade bir 
dille kaleme alınan eserlerinin pek çoğu 
planlar, resmi belgelerin sOretleri ve re
simlerle zenginleştirilmiştiL 

Eserleri. 1. İt]J-dfü a'lami'n-nas bi-ce
mali a]].bdri ]J-dqırati Miknas. Miknas 
tarihiyle Fas Filall şerifleri hanedanının ilk 
sultaniarına ve meşhur devlet adamları
na ait biyografilerden oluşan eserde Mik
nas'ın topografyası ve iktisadi hayatıyla 
ilgili önemli bilgiler mevcuttur (sekiz cilt
lik eserin beş ci ldi neşredilmiştir: Rabat 
1347-1352/1929-1933). 2. ed-Dürerü'l-fa
l;ire bi-me'aşiri'l-mülCıki'l-'Aleviyyin 

bi-Fasi'z-zahire. Filfılller'in başlangıçtan 
1936 yılına kadarki tarihidir (Ra bat I 356/ 
I937). 3. el-'İz ve'ş-şavle fi me'alimi 
ni?:ami'd-devle. Abdülvehhab b. Man
sOr'un önsözüyle basılan eser sultanların 
saray hayatı ve dönemin Fas hükümeti
nin icraatı hakkındadır (1-11, Ra bat I 381-

I 382/I 96 I- ı 962). Eserin Ra bat ei-Hiza
netü'I-Haseniyye'deki yazmalarında (nr. 
8049-8050) neşredilen kısımlarda bulun
mayan bazı bilgiler mevcuttur. 4. el-'Ald
'i]fu 's-siyasiyye beyne'd-devleti'l-'Ale
viyye ve'd-düveli'l-ecnebiyye. Mecel
letü '1-Magrib dergisinin 16. sayısının ila
vesi olarakyayımlanan eser (Rabat I 352/ 
I 934). Fas Krallığı'nın Avrupa devletleriy
le ilişkilerini ele almaktadır. s. el-Mena
hicü's-seviyye fi me'aşiri'l-mülCıki'd
devleti'l-'Aleviyye. Karaviyyln Külliye
si'nde okutulmak üzere hazırlanmış bir 
ders kitabıdır. Filall (Alevi) tarihini V. Mu
hammed (1927-I953) dönemine kadar 
anlatan eserde müellifin diğer kitapların-
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da yer almayan yeni bilgiler bulunmakta- r 
dır (1-11, Rabat, ts.) . 6. el-Menze'u'l-latif 
fi't-telmi]J- bi-mefa]].iri Mevlana İsma'il 
eş-Şerif. 1927 yılında tamamlanmıştır 
(Darülbeyza 1993). 7.en-NCırü'l-la'i]J-bi
mevlidi'r-Resı1li'l-]].atimi'l-fatii}.. Hz. 

Peygamber'in doğumuna dair yazdığı şi

irlerden meydana gelen divanıdır (Tunus, L 
ts ., Ki{ayetü 'L-muf).tac tr med!). i şaf).ibi'L-Li-

İBN ZEYDÜN 
(.:.ı.9~) IJ!f ) 

Ebü'I-Velid Ahmed 
b. Abdiilah b. Ahmed 

b. Galib ei-Mahzumi ei-Endelüsi 
(ö. 463/ 1071) 

Şair, edip ve vezir. 
_j 

ua ue't-tac ile birlikte). 8. el-Yümnü'l-ve
fir el-vdfi fi-imtida]J-i'l-Cenab el-Mev
levi el-Yilsufi. Sultan Yusuf b . Hasan 
(I 9 I 2- I 927) için yazılan şiirleri ihtiva eder 
(Fas I 342/1924). 9. Bugyetü'l-müstehdm 
fi medi}.i J;ayri'l-enam şallallahü 'al ey
hi ve sellem (Fas 1990).10. Min ]faqa
ya'l-mesrai}.i'l-Magribi(Miknas ı 978). 

Müellifin Fas'ta ei-Mektebetü'I-Hase
niyye Zeydani koleksiyonunda bulunan 
yayımlanmamış eserleri de şunlardır: 1. 
el-Mü'ellifCın ve'l-mü'ellefat 'ald 'ah
di'd-devleti'l-'Aleviyye (nr. I 2564). İbn 
SOde hacimli bir cilt olduğunu söyler (De

lflü mü'errii)i'L-Magribi'L-a/ı:şa, 1, I 58) . 2. 
en-Nehqatü'l-'ilmiyye fi 'ahdi'd-dev
leti'l-'Aleviyye: İ]J-ya'ü'l-'ulCım ve iz
dihdruha fi 'aşri'd-devleti'l-'Aleviyye. 
Mecelletü'l-Magrib'de kısmen yayım
lanmıştır( sy. 5, 1355/1936,s. 11-17).3. 
Fihrist. Eserde müellifin Fas ve Hicaz'da
ki hocalarından bahsedilir. 4. Rii}.letü 'l
Ijicaz ve Mışrve'ş-Şam (nr. 12381 ). s. 
İ'ldmü'l-]J_aqır ve'l-bdd. Hz. Peygamber 
için yazdığı şiirlerini ihtiva eder (nr. ı 2430). 
6. Evzai}.u'l-mecaz (icazet konusundad ır). 

7. Tebyinü vücCıhi'l-i]].tilal ii m üstene
di i'ldni'l-'adliye li-şübuti rü'yeti'l-hi
ldl ( eserlerinin bir listesi için bk. Muham
med Hacci, IX, 3218). 
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~ PHILIP CHARLES SADGROVE 

394 (1004) yılında Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu. Müslümanların İspanya'yı fethi sı
rasında oraya giden Beni MahzOm Arap
ları'ndandır. Hem baba hem de anne ta
rafından Endülüs Em evi Devleti'nde yük
sek düzeyde görevler almış seçkin bir aile
ye mensuptur. Anne tarafından dedesi 
EbO Bekir Muhammed vezirlik ve kadılık 
görevlerinde bulunmuş. babası Kurtuba'
da kadılık ve Kurtuba yönetiminde danış
manlık yapmıştır. İbn ZeydOn önce baba
sından. on bir yaşında iken onun ölümün
den sonra anne tarafından d ed esiyle İbn 
Zekvan ve EbO Bekir Müslim b. Ahmed 
ei-Kurtubl gibi hocalardan öğrenim gör
dü. Arap dili ve edebiyatı. tefsir. hadis ve 
fıkıh okudu; tarih ve coğrafya ile meşgul 
oldu. 

İbn ZeydOn. 422'de (1031) Endülüs 
Emevl Devleti 'nin çöküşünden sonra ül
kede meydana gelen siyasi olaylar sıra
sında ve Kurtuba'daki ayaklanmalarda 
Cehver ailesini destekledi. Feth b . Hakan 
ei-Kaysl'nin kendisi için kullandığı "Kur
tuba ayaklanmasının lideri ve Cehverl 
Devleti'nin kuruluşunun öncüsü" ifade
sinden (Kala'idü'l-'i/ı:yan, s. 70) onun bu 
olaylarda önemli rol oynadığı anlaşılmak
tadır. Ayaklanmalar sonucunda Kurtuba. 
Ebü'I-Hazm Cehver' in hakimiyeti altına 
girince İbn ZeydOn yeni yönetirnde vezir 
olarak görev aldı ve kısa bir süre sonra 
Ebü'I-Hazm'ın en yakın adamlarından biri 
oldu. Kurtuba yönetimiyle komşu yöne
timler arasında Ebü'I-Hazm'ın elçisi ola

rak görev yaptı. Bu durum diğer bazı ve
zirlerin kıskançlığına yol açtı. Kendisine 
rakip olan vezir E bO Amir İbn Abd Os, İbn 
ZeydOn'un sık sık Endülüs Emevl halife
lerinden Müstekfi- Billah'ın kızı Veliade'

nin evine gitmesinin ardında Emevller'i 
tekrar iş başına getirmeyi amaçlayan bir 
komplo hazırlığı bulunduğunu iddia etti. 
Bu iftira üzerine hapsedilen İbn ZeydOn 
hapisten hükümdara hitaben şiirler ve 

risaleler yazdı. Ancak hükümdarın affına 
mazhar olamayacağını anlayınca Ebü'I
Hazm'ın oğlu Ebü'I-Velld'in yardımıyla 
hapisten kaçarak İşblliye 'ye (Sevilla) gitti. 
Burada Emir Mu'tazıd-Billah el-Abbadl 

tarafından iyi karşılan dı. İşblliye'de bir sü-



re kalan İbn Zeydun sevgilisi Vellade'nin, 
ayrıca Kurtuba'daki dostlarının hasreti
ne dayanamayarak gizlice şehir yakının

daki Zehra'ya döndü. Buradan Kurtuba'
daki dostlarına mektuplar yazarak Emir 
Ebü'l-Hazm b. Cehver nezdinde şefaatçi 
olmalarını istedi. Dostlarının girişimleri 
sonucunda affedilerek Kurtuba'ya dön
dü. Birkaç ay sonra da Ebü'l-Hazm öldü. 
Yerine geçen oğlu Ebü'l-Velld Cehver ile 
olan dostluğu sayesinde eski itibarına ka
vuşan İbn Zeyd un vezir olarak tayin edil
di. Bir müddet Endülüs'ün diğer yöne
timleriyle Kurtuba yönetimi arasında 
Ebü'l-Velld'in elçiliğini yaptı. Ancakyine 
bir iftira üzerine tekrar Kurtuba'yı ter
ketmek zorunda kaldı. Daniye (Denia) ve 
Batalyevs (Badajoz) gibi şehirlerde dolaş

tıktan sonra İşblliye Hükümdan Mu'ta
zıd - Billah el-Abbadl'nin sarayına kabul 
edildi (441/1 049). Sarayda hızla yükselen 
İbn Zeydun. vezirliğin yanı sıra hüküm
darın özel temsilciliği görevini de üstlen
di. Mu'tazıd- Billah tarafından kendisine 
"zü'l-vizareteyn" lakabı verildi , bir müd
det sonra da başvezirliğe yükseltilerek 
devletyönetimini fiilen eline geçirdi. Mu'
tazıd- Billah ölünce ( 46 ı 1 ı 069) yerine ge
çen oğlu Mu'temid - Aleilah döneminde de 
yerini koruyan İbn Zeydun'un. Mu'temid 
Alellah 'ın hükümdarlığının ilk yıllarında 
Kurtuba'yı İşblliye'ye katmasında büyük 
rolü olduğu kabul edilmektedir. 

Mu'temid'in edebiyat hacası olan İbn 
Zeydunonun dostluğun u kazanmıştı. An
cak hükümdarın çocukluk arkadaşı şair 
ve vezir İbn Ammar, İbn Zeydun'un işgal 
ettiği yere kendisi gelmek istiyordu. İbn 
Ammar, Kurtuba ele geçirilip Ab badller'in 
başşehri olunca İşblliye'de ortaya çıkan 
bir kargaşayı bahane ederek İbn Zeydun'u 
buradan uzaklaştırmayı düşündü. Karga
şayı bastırmakla görevlendirilen Mu'te
mid-Alellah'ın oğlu Siracüddevle'nin ya
nında İbn Zeydlin'un da görevlendirilme
sini sağlad ı. İbn ZeydGn. rahatsızlığı ve 
yaşlılığı sebebiyle böyle bir görevden af
fını istediyse de bu isteği kabul edilmedi. 
Bunun üzerine İşblliye'ye gidince rahat
sızlığı daha da arttı. Birkaç gün sonra 1 S 
Receb 463'te (18 Nisan 1071) orada vefat 
etti. 

Devlet adamlığının yanı sıra iyi bir şair 
olan İbn Zeydun genel olarak çağının şiir 
geleneğine bağlı kalmıştır. Bununla bir
likte yeni şiirin eski şiirden kopmaması 
gerektiğini de söylemiştir. Şiirleri neo
klasik bir tarzda olduğu için kendisine 
"Batı'nın Buhtürl'si" lakabı verilmiştir. 
Kulağa hoş gelen kelimeleri ve bunlara 

uygun vezni seçmeye özen gösteren şai
rin şiirlerinde tabiat tasvirleri ağır basar. 
Ayrıca kuş isimleriyle örülü bir sembolizm 
(mutayyerat) olarak ortaya çıkan m uarnma 
türü şiirlerine de rastlanır. Aşk şiirlerinde 
usta olan şair aynı yeteneği mersiyelerin
de de göstermiştir. Kısa şiirleri son dere
ce güzel ve çarpıcıdır. Methiyeleri ve dini 
şiirleri ise başarısız sayılır. 

İbn Zeydlin'un aşk şiirlerinin en tanın 
mış olanı, hapisten kaçıp İşblliye'ye gitti
ğinde sevgilisi Veliade için yazdığı elli be
yitlik kasidesidir. Bu kasidede şair çevre
sinde gördüğü güzelliklerin. acısını unut
turduğunu ifade eder (kaside Rahmi Er 
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir; bk. "İbn 
Zeydün", DDL, IV/1119851. s. 186-193). 
İbn Zeydun'un büyük bir beğeni kazanan 
bu kasidesine n azireler yazılmıştır. Safiy
yüddin el-Hilll, Selahaddin es-Safedl ve 
Ahmed Şevkl ona nazlre yazan şairler ara
sında zikredilebilir. İbn Zeydün, nesir ala
nındaki ününü daha çok Endülüs'te ka
bul gören tarzdan farklı olarak kaleme al
dığı risalelerine borçludur. Bu risalelerde 
genellikle tarihi şahsiyetlere ve olaylara. 
eski Arap mesellerine yer vermiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Kamil Kilani ve Ab
durrahman Halife (Kah i re ı 932), Muham
med Seyyid Kilani (Kah i re ı 956), Ali Abctü
lazim (Kah i re ı 957). Kerem Sustani (Bey
rut ı 384/1 964). Hanna el-FahGrl (Beyrut 
ı 4 ı 0/1 990) ve Yusuf Ferhat ( Beyrut I 4 I ll 
ı 99 ı) tarafından yayımlanmış. Mahmud 
Subh da bu divandan seçtiği bazı şiirle

ri ispanyolca'ya tercüme ederek Arapça 
metinleriyle birlikte neşretmiştir (lbn 
Zaydun Poesias, Madrid I 979). 2. er-Ri
saletü'l-hezliyye. İbn Zeydun bu risale
sini, Vezir İbn Abdus'a hitaben sevgilisi 
Veliade'nin ağzından alaycı bir dille kale
me almıştır. Bazı sosyal olaylara yer ver
mesi veya telmihte bulunması sebebiyle 
tarihi bakımdan olduğu kadar Arap filo
lojisi açısından da oldukça önemlidir. Bun
dan dolayı eser bazı eskl kaynaklarda nak
ledilmiştir (Nüveyrl, VII, 27 ı -290) Risale
de Cahiz'in Risfıletü't-terbi' ve 't-tedvir'i
nin etklsi açıkça görülmektedir. Eser, İbn 
Nübate el-Mısrltarafından Ser]J.u'I-'uylin 
fi şer]J.i Risfıleti İbn Zeydlin adıyla şer
hedilmiştir (istanbul ı 275; Kah i re ı 278, 

1290, 1377/1957). Muhammed Ebü'l-Fazl 
İbrahim'in tahkik ederek yayımladığı bu 
şe rhi (Kahire 1383/1964) Karahalilzade 
Mehmed Said Tercüme-i Serhu'l-uylin 
ii şer hi Risfıleti İbn Zeydlin adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (istanbul ı 257). Eser ay
rıca Muhammed Fevzi Mustafa tarafın

dan Şelfışü resa'il ii'l-hicfı' içinde (Kü-
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veyt 1401/1981) ve Johan n Jacob Reiske 
tarafından Latince tercümesiyle birlikte 
(Leipzig ı 755) yayımlanmıştır. 3. er-Ri
sfıletü'l-ciddiyye. İbn ZeydGn. hapistey
ken Ebü'l-Hazm Cehver'e hitaben yazdığı 
bu risalede kendisinin affedilmesini is
temektedir. Risale. şairin edebi gücünü 
göstermesi açısından olduğu kadar Cahi
liye devrinde ve İslami dönemde meyda
na gelmiş bazı olaylara yer vermesi bakı
mından da önemlidir. Eser. Selahaddin 
es-Safedl tarafından Tamfımü'l-mütlin 
ii Şeri].i Risfıleti İbn Zeydlin adıyla şer
hedilmiş, bu şerhi Muhammed Reşld es
Saffar (Bağdat ı 327/1 909) ve Muhammed 
Ebü'l-Fazl İbrahim (Kah i re ı 389/1969) ya
yımlamıştır. Risale, Besthorn tarafından 
Latince çevirisiyle birlikte 1889'da Kopen
hag'da da basılmıştır. 4. er-Risfıletü '1-
Bekriyye. İbn ZeydGn, hapisteyken ho
cası Ebu Beklr Müslim b. Ahmed'e hita
ben yazdığı bu risalesinde Ebü'l-Hazm 
Cehver nezdinde affı için aracılık yapma
sını istemektedir. 

August Cour, İbn Zeydlin'un divanının 
sonuna yukandakl üç risalesiyle er-Risfı
letü'l-Gaviyye, er-Risfıletü'l-Mu?affe
riyye ve er-Risaletü '1-'Abbadiyye'sini 
de ekleyerekDivanü şi'rihive resfı'ilüh 
adıyla neşretmiş (Cezayir ı 920). daha son
ra Ebu Beklr Muhammed Alim bu eseri 
şerhederek yayımiarnıştır (üm müdürman 
ı 345/1 926). Eserin ilmi neşrini ise Ali Ab
dülazlm gerçekleştirmiştir (Kahire ı 957). 
Kaynaklarda İbn Zeydun'un et-Tebyin ii 
]].uleifı'i Beni Ümeyye fi'l-Endelüs adlı 
bir eseri bulunduğu da kaydedilmekte
dir(Makkarl. lll, 182; Brockelmann, GAL 
Suppl., ı. 485). 

İbn Zeydun'un hayatı, sanatı ve eser
leri hakkında çok sayıda çalışma yapılmış 
olup bunların başlıcaları şunlardır: Mus
tafa İnan!, Kitabü İ?hfıri'l-meknlin mi
ne'r-Risfıleti'l-ciddiyye li'bn Zeydlin 
(Kahire 1927); Şevkl Dayf, İbn Zeydlin 
(Kah i re ı 953); Ali Abdülazlm, İbn Zey
dlin 'aşruhli ve l].aydtühli ve edebüh 
(Kahire 1955); Ebü'l-Kasım Muhammed 
KirrG. Şev]f.i ve İbn Zeydlin fi Nliniy

yeteyhima (1\.mus 1956); Nedim Mar'aş

li, İbn Zeydlin ( Beyrut ı 96 ı); SI d Ebu Dlb, 
İbn Zeydlin eş-şfı'ir en-naşir (Tripoli 
1969); Abbas el-Cerrarl. Fenniyyetü 't
ta'bir ii şi'ri İbn Zeydlin ( Darülbeyza 
ı 977); Tayyib Aşşaş et-Tunisl, İbn Zey
dlin (Tunus ı 980); Abdürrezzak el-Hilali; 
Vellfıde ve eşeruhfı ii ]].ayati İbn Zey
dlin (Bağdat, ts.); Fatıma es-Sıddlk, er
Rabt beyne'l-cümel fi divani İbn Zey
dlin (Tunus 1985); Abdurrahman Ali el-
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Hacci, İbn Zeydun es-Sefirü 'l-vasit 
(Küveyt ı 987); Abdüllatif Şer ike, Ebü'l
Velid İbn Zeydun dirase ve Mu{ıtarat 
(Beyrut ı 988); Abdüımecid eı-Hür, İbn 
Zeyd un şa'rü'l-'ış]s ve'l-J:ıanin (Beyrut 
ı 993); Abdüıaziz b. Nasır Abdurrahman, 
İbn Zeydun J:ıayatühu ve edebüh (Ri

yad ı994) . 
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İBN ZEYLE 
( 4.4) w-ı') 

Ebu Mansur el-Hüseyn b. Muhammed 
b. Ömer b. Zeyle 
(ö. 440/1048) 

İbn Sina'nın 
önde gelen öğrencilerinden, 

musiki nazariyecisi. 
_j 

İsfahan'da doğdu ve orada yaşadı . Adı, 
Ali b. Zeydel-Beyhaki tarafından Hüseyin 
b. Tahir b. Zeyle olarak verilirse de ( Tarl
f]u f:ıükema'i'l-İslam, s. 115) el-Kafi fi'l
musi]si adlı eserinde (s. ı 7) yukarıdaki gi
bidir. Hayatı hakkında kaynakların verdi
ği bilgiler oldukça sınırlıdır. Beyhaki, onun 
MecGsl olduğu yolundaki iddianın gerçek
le ilgisi bulunmadığını söyler. Öte yandan 
I-f ay b. YaJs?an şerhinde ismaili görüşle
re muhalefet etmesi kendisinin İsmaili
lik'le bir mezhep ilişkisi olmadığını göster
mektedir (Corbin, Sembolik Hikayeler I, 
s. 14). Beyhaki, riyaziyyatalanında uzman 
ve mOsiki alanında maharet sahibi oldu
ğunu ifade etmektedir. Muhtemelen, ta
biiyyat ile de yakından ilgilendiği ve İbn 
Sina'nın eş-Şifa'ının "Tabiiyyat" kısmını 
ihtisar ettiği için "Hakim" lakabıyla anıl

mıştır. İbn Zeyle özellikle I-f ay b. Ya]s-

?an'a yazdığı, İbranice'ye de tercüme 
edilen Arapça şerhiyle meşhurdur. Onun 
bu eserinin, Ortaçağ yahudi düşüncesine 
İbn Sina'nın bilhassa I-jay b. YaJs?an üze
rinden gerçekleşen tesirinde bir aracı va
zifesi görmüş olması muhtemeldir. İbn 
Sina'nın ölümünden on iki yıl sonra İsfa
han'da vefat etti (Ali b. Zeyd el-Beyhaki, s. 
ı ı 5). Kaynaklar, İbn Zeyle'nin eğitim ve 
öğretimle uğraştığına dair herhangi bir 
bilgi vermezse de çalışmalarının çoğunun 
İbn Sina'nın eserlerinin şerh veya telhisi 
şeklinde olması, onun öğretimle de uğ
raştığı ve dolayısıyla hocasının düşünce
sinin anlaşılmasında ve yaygınlaşmasın
da bir katkısının bulunduğu kanaatini 
uyandırmaktadır. 

Eserleri. 1. el-Kafi fi'l-musi]si. İbn Si
na'nın eş-Şifa' adlı eserinin mOsikiyle il
gili kısmının bir özeti mahiyetinde görün
mekle birlikte eser, Kindi ve Farabi'nin 
henüz bulunmayan kitaplarından uzun ik
tibaslarda bulunması ve bilhassa mOsiki 
alanında remizler kullanması bakımından 
İbn Sina'nın eserinin basit bir özeti değil
dir. Bunun yanında müellifin kendi döne
minde yaygın olarak kullanılan Arapça ve 
Farsça mOsiki terimlerini ihtiva ettiği için 
de islam mOsiki tarihinde mü him bir yeri 
olduğu kabul edilir (el-Kafi {i'l-musi~i, ne ş-

lbn Zeyle'nin Şerf:ıu risii.leti }jay b. Ya!q-ii.n adlı eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Ba~datlı Vehbi Efendi, nr. 2023/ 
42, vr. 266'-267') 


