
redenin girişi, s. lO-ll; Farmer, s. 220). 

iki kısımdan oluşan eserin birinci kısmın
da mOsikinin temel unsuru olan ses, ikin
ci kısımda ise zaman incelenmektedir. eJ
Kdfi'nin Zekeriyya Yusuf tarafından ilmi 
neşri yapılmıştır (Kah i re 1964) . Z. Şerf:ıu 
risaleti Jjay b. Yalf?dn. ibn Sina'nın sem
bolik eserinin şerhidir. Birçok dile çevrilen 
ve ibn Sinifnın eserinin anlaşılması ama
cıyla sıkça başvurulan eserin ibn Ezra'ya 
nisbet edilen i b ranlee tercümesi 1886 yı
lında David Kaufmann tarafından Berlin'
de neşredilmiştir (DİA, XVI, 552). Şerh in 
çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları 
vardır (Süleymaniye Ktp., Bağdat! ı Vehbi 
Efendi, nr. 2023/42; Ayasofya, nr. 2456). 

Müellifin kaynaklarda ayrıca el-İf.J.tişar 
min tabi'iyyati'ş-Şifa' ve Kitab fi'n-nefs 
adlı eserleri zikredilmekte ve diğer bazı 

risalelerinin de bulunduğu kaydedilmek
tedir. 
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Trask), Texas 1980, s. 127-132,134, 161, 274; 
a.mlf .. "İbn Sina'nın Hayy b . Yakzan Risalesi'
nin Yazılışı ve Orjinalliği", İslam Felsefesinde 
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İBN ZİKRİ 

(bk. İBN ZEKRI). 

İBN ZİY An el-ABSi 
( ~1~4jı,;,;l) 

Ebü'l-Hasen Ali 
b. Ziyad el-Absi et-TCmisi 

(ö . 183/799) 

İmam Malik'in 
önde gelen talebelerinden. 

_j 

_j 

Trablusgarp'ta doğdu ve daha sonra 
Tunus'a yerleşti. Abs kabilesine mensup
tur: Arap asıllı olmadığına dair bir rivayet 
bu kabilenin mevallsinden olabileceğini 

akla getirmekte. soy zincirinde sadece 
babasının adının kaydedilmesi de bu ih
timali kuwetlendirmektedir. Söz konusu 

Abs kabilesi. aynı adla anılan birkaç ka
bileden muhtemelen Gatafan'ın kolu 
olup Kuzey Afrika fetihleri sırasında bir 
kısmı bu bölgede yerleşti. Ebu ömer 
Halid b. Ebu im ran et-Tüclbi et-TOni
si'den ders alan ibn Ziyad ilim tahsili 
için Hicaz ve lrak'a gitti. Malik b. Enes, 
Leys b. Sa'd, Süfyan es-Sevri ve ibn Lehla 
gibi alimlerden hadis dinledi. imam Ma
lik'in el-Muvatta'ı ile Süfyan es-Sevri'nin 
el-Cami'u'l-kebir ve el-Cami'u 'ş-şa
gir'ini rivayet etti. ibn Ziyad, imam Ma
lik'in görüşlerini Kuzey Afrika'da tanıta
rak açıklayan ve esaslarını belirleyen ilk 
alim dir. Devlet adamlarından uzak duran 
ve kadılık teklifini reddeden ibn Ziyad, 
kendisini öğretim faaliyetine verip arala
rında Esed b. Furat. SahnGn, EbG Amr 
Büh!GI b. Raşid el-Kayrevant Musa b. Mu
aviye es-Sumadıhl. Ebu Semüre Şecere b. 
lsa el-Meafiri et-TGnisi gibi Maliki mezhe
binin Kuzey Afrika'da yayılmasında bü
yük rol oynayan alimierin bulunduğu bir
çok talebe yetiştirdi. Özellikle mezhebin 
en önemli iki temsilcisi SahnGn ve Esed'in 
yetişmesine büyük katkısı oldu. 183 (799) 
yılında Tunus'ta vefat etti ve şehrin Türk 
Pazarı diye anılan mevkiinde defnedildi. 

Hadis rivayetinde sika, hatız ve emin 
gibi vasıflarla nitelendirilen ibn Ziyad fı
kıh alanında da devrinin otoritelerinden
di. SahnGn'a göre ifrikıye uleması arasın
da fıkha hakimiyet ve takva bakımından 
bir benzeri yoktu. Kayrevan halkı araların
daki ihtilatlarda ibn Ziyad'ın görüşüne 
başvururdu. Malik'in usulünü esas almak
la birlikte zaman zaman onunkinden farklı 
bazı görüşleri benimsernesi veya ictihad
larda bulunmasından mezhep taassubu
na kapılmadığı anlaşılmaktadır (mesela 
b k. Muvatta' ü '/-İmam Malik, neşredenin 
girişi, s. 9-10). 

ibn Ziyad'ın el-Muvatta' rivayeti. mez
hebin ifrikıye'deki iki merkezinden biri 
olan Tunus'ta ilk nüveyi oluşturmuştur. 
el-Muvatta' rivayetlerinin ve hatta ifri
kıye'de telif edilen kitapların ilki olması 
muhtemel görülen bu eserin günümüze 
ulaşan bir parçası, Muhammed eş-Şazell 
en-Neyfer tarafından tahkik edilerekMu
vatta'ü'J-İmdm Malik: Kıt'a minhü bi
rivayeti İbn Ziyad adıyla neşredilmiştir 
(Tunus 1978; Beyrut 1980, 1981, 1982, 

1984). Bu parçada, Yahya b. Yahya ei-Ley
si'nin el-Muvatta' rivayetinde "Kitabü'çl
Oat:ıaya". "Kitabü'ı-Zeba'it:ı ". "Kitabü'ş

Şayd" ve "Kitabü' l-cA~i~a· başlıkları altın

da toplanan konulara tekabül eden on beş 
bab bulunmaktadır. ibn Ziyad'ın rivayeti 
diğer rivayetlere kıyasla Malik'in görüşle-

iBN ZiYAD ei-GAYSI 

rine daha çok yer vermekte ve dolayısıy

la usule dair bazı malumat da ihtiva et
mektedir. ibn Ziyad'ın imam Malik'ten 
dinlediği alışveriş, ni kah ve talak konula
rına dair hadisleri ihtiva eden ljayrun 
min zinetih adlı bir eseri daha vardır. 
Kaynaklarda belirtildiğine göre Sahnun. 
bu eserin aslının ibn Eşres'e ait olduğunu 
ve ibn Ziyad tarafından anlam bakımın
dan rivayet edildiğini söylemiştir. 
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~ CENGiZ KALLEK 

İBN ZİYAD el-GAYSİ 
(~1 ~4j 0-11 ) 

Ebü'z-Ziya Abdurrahman 
b. Abciiikerim b. İbrahim 

ei-Gaysi ez-Zebidi 
(ö. 975/1568) 

Şafii fakih i. 
_j 

900 yılı Receb ayında (Nisan 1495) Ye
men'in Zebld şehrinde doğdu ve orada 
büyüdü. Büyük dedelerinden Ziyad'a nis
bet! e ibn Ziyad diye tanındı. Küçükyaşta 
Kur'an'ı ezberledikten sonra Muhammed 
b. Musa ed-Ducai. Ahmed b. Musa ed
Ducaı. Ahmed b. ömer ei-Müzecced ve 
Ebü'I-Abbas ibnü't-Tayyib et-Tanbezavi'
den (et-TabenzavT) fıkıh, Hafız Veclhüddin 
ibnü'd-Deyba' ve diğer bazı alimlerden 
tefsir, hadis. siyer. Cemaleddin Yahya Ku
teyb'den usul, Muhammed Mufaddal el
Lihyani'den Arapça okudu. 

942 (1536) yılında hacca giden ibn Zi
yad, başta Hicaz müftüsü Abdülaziz ez
Zemzeml olmak üzere Haremeyn alim
leriyle f ikir alışverişinde bulundu. Hacası 
Tanbezavl'nin 948'de (1541) ölümü üze
rine fetva makamına getirildi. Zebld'de-
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