
iBN ZiYAD ei-GAYST 

ki el-Camiu'l-keblr. Mustafa Paşa en-Neş
şar Camii. Vehhabiyye. Eşrefiyye ve Vasi
kıyye medreselerinde ders verdi. Receb. 
şaban ve ramazan aylarında el-Camiu'l
Muzafferl'de Şa]J.i]J.-i Bu]Jdri okutur ve 
ramazanın bitiminde yapılan son derste 
şehrin emini ve diğer önemli kişiler de ha
zır bulunurdu . İbn Ziyad. kendisine gelen 
soruları talebeleriyle birlikte değerlendirir 

ve gerekli araştırmaları yaptıktan sonra 

cevap yazardı. Sabahları ders verir, öğle
den sonra da geçimini sağlamak için çalı
şırdı. İbn Ziyad'a ayrıca Hicaz. Hadramut. 
Habeşistan ve Hindistan'dan zaman za
man fetva soru! urdu. Tasawufla da ilgile
nen ve tarikat ehliyle müzakerelerde bu
lunan İbn Ziyad, Muhyiddin İbnü'l-Arabl'
yi övücü ifadelerle anardı. 964 (1557) yı
lında gözlerini kaybetmesine rağmen öğ
retim, fetva ve telif çalışmalarını sürdür
dü . 11 Receb 97S'te (11 Ocak 1568) Ze
bld'de vefat etti. 

Eserleri. Kırka yakın risale kaleme al
mış olan İbn Ziyad'ın risalelerinin bir kıs
mı. İbn Hacer ei-Heyteml gibi devrin ta
nınmış alimleriyle tartıştıkları konularla 
ilgilidi r. el-Envdrü '1-müşri)fa fi'l-ietd
va'l-mu]J.a)f)fa)fa adlı eseri de çeşitli ri
salelerini ihtiva etmektedir (yazma nüsha
l arı için bk. Brockelmann, GAL, ll, 532-533; 
Suppl., ll, 555; Ha beşi, s. 237) Belli başlı ri
saleleri şunlardır : İşbdtü sünneti rei'i'l
yedeyn 'inde'l-i]J.rdm ve'r-rüku' ve'l
i 'tiddl ve'l-)fıydm mine'r-rek'ateyn, 
Fet]J.u'l-mübin ii a]J.kdmi teberru'i'l
medin, en-Nu]Jbe fi'l-ul]uvve ve'ş-şu]J.
be, el-Edilletü'l-vdzı]J.a fi'I-cehri bi'I
besmele veennehd mine'l-Fdti]J.a, İ)fii
metü'l-burhdn 'ald kemmiyyeti't-terd
vi]J. ii ramazan, Ta]J.~iru e'immeti'l-İs
Idm 'an tagyiri bind'i'l-Beyti'l-]J.ardm, 
Müzilü '1- 'and ' ii a]J.kdmi'l-gınd', el-Ec
vibetü '1-marc)ıyye 'ani'l-es'ileti'l-Mek
kiyye, el-Cevdbü 'I-metin 'ani's-su'd
li'l-vdrid mine'l-Beledi'l-emin, Jjallü'l
ma')füd ii a]J.kdmi'l-mei)füd, ita]J.u 'n
nuşuşi'l-müiaşşa]J.a bi-butJdni tezvi
ci'l-veliyyi'l-vdki' 'ald gayri'l-]J.a:.p;i 
ve'l-maşlal.ıa, Simtü'l-le'dl fi'l-kelQm 
'ald md verede ii kütübi'l-a'mdl, Keş
iü'n-ni)fö.b 'an a]J.kdmi'l-mi]J.rdb, Ta]J.
rirü'l-ma)fiil ii ]J.ükmi men a]Jbera bi
rü'yeti hildli Şevvdl, Şeddü'l-yedeyn 
'ald dei'i md nusibe ile'z-Zühri mine 'l
vehm ii ]J.adişi Zi'l-Yedeyn, Risdle fi'l
)fiit ve'l-küfte ve'l-)fahve ve'l-bün ve 
cemi'i'l-ma]Jadderdti'l-mübd]J.a ve'l
mekruhe, Keşiü'l-gıtd 'amma va)fa'a ii 
teberru'i'd-deyn mine'l-lübsi ve'l-]Ja
td', Müzilü'l-'and' ii a]J.kdmi md u]J.di-
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şe fi'l-ardzi'I-mezru'a mine'l-iend', en
Nü)fülü'l- 'a~betü '1-ma'inetü '1-müste
iddü minhd şı]J.hatü bey'i 'l-'ine, el-Ec
vibetü'l-mu]J.arrere 'ani'l-mesd'ili'l-vd
ride min bilddi'l-Mehre. 
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Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed 
b. Ziyad en-Nisaburi 

(ö. 324/936) 
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Şafii fakihi ve muhaddis. 

_j 

238 (852) yılının ilkaylarında Nlşabur'da 
doğdu. Tahsil için Horasan, Irak. Dımaşk, 
Mısır ve Hicaz'a gitti. Öğrenimini tamam
layınca Bağdat'a yerleşti. Hadis hocaları 
arasında Zühll, Abdullah b. Haşim et-TG
sl. Ebu Zür'a er-Razı. İbn Vare. Za'feranl. 
Rebl' b. Süleyman el-Muradl, Müzenl, 
Bekkar b. Kuteybe, Yunus b. Abdüla'la 
es-Sadefi gibi alimler bulunmaktadır. Ay
rıca Müzenl, Rebl', Za'feranl ve Ebu Ab
dullah İbn Abdülhakem'den fıkıh öğreni
mi gördü. 

Güvenilir bir ravi olması yanında fıkıh 
meselelerini ve sahabe ihtilaflarını da iyi 
bilen İbn Ziyad kendi devrinde Irak Şafii
leri'nin lideri durumundaydı. Nevevi onu. 
mezhep imamının usul ve kaidelerine 
bağlı olarak ictihad yapan "ashabü'l-vü
cCıh"tan sayar. Darekutnl. hocaları arasın

da hadisin sened ve metinlerini ondan 
daha iyi bilen, fıkıh sahasında da ondan 
üstün olan birini görmediğini belirtmek
tedir. Darekutnl'den başka İbn Şahin. Da'
lec b. Ahmed, İbnü'l-Muzaffer. Muhallis. 
İbn Ukde, Hamza el -Kinani ve Ebu Ali 
en-NisabQrl gibi birçok alim kendisinden 
hadis rivayet etmiştir. 4 Reblülahir 324'te 
(1 Mart 936) vefat eden İbn Ziyad, Hatlb 
el-Bağdadl ile İbnü'l-Cevzl'nin belirttiği
ne göre Bağdat'taki BabülkGfe mevkiinde 

defnedilmiştir. İsnevl Nlşabur'da öldüğü
nü söylüyorsa da ona zaman ve mekan 
bakımından daha yakın olan Hatlb el-Bağ
dadl'nin tesbiti doğru olmalıdır. 

Kaynaklarda İbn Ziyad'ın çeşitli eserler 
yazdığı belirtilmekte birlikte Müzenl'nin 

el-Mu]Jtaşar'ıyla ilgili Ziydddt 'ald Mu]J
taşari'l-Müzeni adlı kitabından başka 

herhangi bir eserinin adı zikredilmemek
tedir. İbnü'l-İmad , İsnevl'ye atıfta buluna
rak Kitdbü'z-Ziydddt yerine Kitdbü'r
Ribd adlı bir eserini kaydediyorsa da İs
nevi yalnızca birinci eserin adını vermek
tedir. İbnü'I-İmad'ın muhtemelen bir ha
tadan kaynaklanan bu kaydı sebebiyle 
Ömer Rıza Kehhale de bunları iki ayrı 
eser olarak zikretmiştir (Mu'cemü'l-mü
'ellifin, VI , 119). İbn Ziyad'ın ayrıca Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'de bir mecmua içinde 
(nr 18, vr. 134- 151) hadise dair el-Fevd'id 
adlı bir eserinin kayıtlı olduğu belirtilmek
tedir (El banT, s. 143 ) . 
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!il ŞüKRÜ ÖZEN 

İBN ZÜLAK 
( JY,j 0-! 1) 

Ebu Muhammed el-Hasen 
b. İbrahim b. el-Hüseyn 

el-Leysi el-Mısri 
(ö. 387 /997) 

Mısırlı tarihçi. 
_j 

İhşldller döneminde doğdu (Şaban 306/ 

Ocak 919). Meşhur Şafii alimi İbnü 'l-Had
dad el-Kinani'nin öğrencisidir. Fatımller' in 

gelmesinden sonra onların görüşünü be
nimseyerek Şilliği seçti ve mezalim mah
kemelerinde kadılık yaptı; 330'da (942) 
Dımaşk'ta bulundu. 25 Zilkade 387 (29 
Kasım 997) tarihinde Mısır'da vefat etti. 
İbn Hallikan onun faziletli bir insan ve iyi 



bir tarihçi ( Ve{eyat, II. 9 ı). İ bn Hacer de 
si ka olduğunu söyler (Lisanü '1-Mizan, ll. 

ı 9 ı}; Abdullah b . Vehban b. Eyyub ise 
kendisinden hadis rivayet etmiştir. 

Ese rleri. 1. Feza'ilü Mışr ve al] baru
ha (KWibü Feza'ili Mışr, Tarfl].u Mışr ve fe
za'ilüha). Mısır hakkındaki ayetler ve ha
dislerle başlayan eser ülkenin ismi, coğ
rafi sınırları, burada kalmış olan Hz. İbra
him, Yusuf ve Musa ile firavunlar. kutsal 
yerler, Nil nehri. tabiat güzellikleri. yetiş
tirilen ürünler ve Bizans, Sasanl hakimi
yetleri hakkında bilgi verdikten sonra is
lam tarihiyle devam ederek Hz. Ömer, Os
man. Ali dönemleriyle Emevller. Abbasl
ler, Tolunoğulları ve İhşldller ' i anlatıp Fa
tımller'den Aziz-Billah'ın ölümü ve Ha
kim-Biemrillah'ın halife olmasıyla sona 
ermektedir. Daha çok Mısır 'a hakim olan 
vali ve hanedanların esas alındığı görülür. 
Kitaba zamanla kimliği bilinmeyen müel
lif veya müstensihler tarafından bazı ila
veler yap ı lmıştır. İbn Zulak'ın telifinde 
Ebü'I-Kasım İbn Abdülhakem'in FütUJ:ı u 
Mışr ve a]]bdruha, İ bnü 'I -Haddad'ın Ij a
şa'işu 'A l i, Muhammed b. Yusuf el-Kin
di'nin Kitabü '1-Vülat ve Belevi'nin Sire
tü AJ:ımed b . ToWn ad lı eserlerinden, 
ayrıca Tahavi'nin rivayetlerinden fayda
landığ ı anlaşı lmaktadır ; Zehebl. Makrlzl. 
İbn Tağrlberdl ve Süyutl de ondan istifa
de etmişlerdi r. Eserin Paris Bibliotheque 
Nationale(nr. 18!6-ı8ı7). MuradMolla 
(nr. 340/3) ve Beyazıt Devlet (Veliyyüddin 
Efendi. nr. 2453) başta olmak üzere bir
çok kütüphanede yazma nüshaları bulun
maktadır (Sezgin, I, 359). Kitabın bugüne 
kadar yalnız Tolunoğulları ve İhşldller'le 
ilgili kısm ı Nadir Özkuyumcu tarafından 
Türkçe tercümesiyle birlikte neşredilmiş
tir (ilk Müslüman Türk Devletleri To/uno· 
ğulları ve ihşidfler, izmir ı 996, s. 27-66). 
2. et-Tari]]u'l-kebir 'ale 's-sinin (el-Kebfr 
fi tMl]. i Mışr ve af).bariha) (Yaküt. VII, 226) 
3. Tetimmetü Kitabi Ümera' i Mışr li'l
Kindi (leylü'l-Vülat ve'l-kuçlat). İbn Ha
cer ve Makrizi bu eserden çokça nakilde 
bulunmuşlardır (Lisanü 'l-f\1Izan, ı. 278-
282; III. 25 ı. 254; V. 90; itti'~ü '1-f).unefa', 
ı. 102, 107, ı 14) 4. Tari]]u Mışreş-şagir. 
Murat Molla (nr. 340/3) ve Beyazıt Devlet 
(Veliyyüddin Efendi, m. 2453) kütüphane
lerinde nüshaları vardır. s. Siretü Mu
J:ıammed b. Tu ge el-İhşidi. İhşldl hane
danının kurucusu Muhammed b. 1\.ığç'un 
(937-946) hayatı hakkındadır. İbn Said ei
Mağribl'nin el-Mugrib ii J:ı_ule'l-Mag
rib'i içinde günümüze ulaşmış ve bu ese
rin neşir l eriyle (L. Talqvist. Leiden ı899; 
Zeki Muhammed Hasan- Şevki Dayf- Sey-

yide ismail Kaşif. Kahire ı953. s. ı48-ı98) 
İhsan Abbas'ın Şe~erat min kütübin 
mefl~iide fi't-taril] adlı çalışması (Beyrut 
ı 988. s. 223-280) içinde yayımlanm ıştır. 6. 
Siretü '1-Mu'iz Li-dinillah. Fatımi Halife
si Mu iz- Lidlnillah 'ın Mısır'a girişinden ölü
müne kadar geçenyılları ele almaktadır 
(Makr!zl,itti'~ü'l-f).une{a', I, ı24, ı35, ı36, 
227; f:fıtat, ı. 6 ı. 82). 7. Tari]]u üsreti'l-Ma
zera'iyyin . ihşldller döneminde önem
li görevler üstlenmiş olan Mazeral ailesi 
hakkındadır (Makrlzl, /jı(a(, I, 82, 33 ı -332) . 
8. Siretü'l-ka'id Cevher. Fatımller'in ön
de gelen kumandan ve devlet adamların

dan Cevher es-Sıkılll hakkındadır ( Makrlzl, 
el-Mukaffe'l-kebir, s. 359). 9. Ijıtatu Mışr 
(ibn Hallikan, II. 9ı ). 10.Al]bdru Sibe
veyh el-Mışri. Mısırlı nahiv alimi Mu
hammed b. Musa ei-Kindl'nin hayatına 
dairdir (Kahire ı933). İbn Zulak'ın Ebu 
Said İbn Yunus'a ait Kitdbü'l-Gurebd'
ya bir zeyil yazdığı da kaydedilmektedir 
(Keşfü'?-?Unün, I, 304) 
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X-XIII. yüzyıllarda 
Endülüslü Beni Zühr 

ailesinden yetişen hekimler. 
_j 

Ebu Merva n Abdülmelik b . Muhammed 
b. Mervan b. Zühr ei-İşbili (ö. 470/1078). 
İşblliye'de (Sevilla) doğdu . Arap yarımada
sındaki İyaz b. Maad b. Adnan soyundan 

iBN ZÜHR 

gelen ve IV. (X.) yüzyılın başlarında Doğu 
Endülüs'teki Şatıbe'ye (Jativa) yerleştik
ten sonra ülkenin çeşitli şehirlerine ve 
Merakeş'e kadar yayılan Beni Zühr aile
sinden yetişen ilk hekimdir. Maliki fakihi 
olan babası Muhammed b. Mervan'dan 
tefsir, hadis ve diğer dini ilimleri tahsil 
ettikten sonra tıbba merak sardı. Tıp öğ
renimini kimden gördüğüne ilişkin her
hangi bir bilgi yoktur. Ancak daha sonra 
ilim ve tecrübesini geliştirmek ve hac fa
rlzasını yerine getirmek için Doğu İslam 
ülkelerine seyahate çıktığı , ardından Kay
revan ve Mısır'da uzun süre kalarak he
kimlik yaptığ ı rivayet edilmektedir (Said 
el-Endelüsl, s. ı 96- ı 97). Bazı kaynaklara 
göre bu yolculuk sırasında önce Bağdat'a 
gitmiş ve orada hekimbaşı olarak çalıştık
tan sonra Mısır ve Kayrevan'a geçmiştir. 
Meslek hayatının en olgun döneminde En
dülüs'e dönen Ebu Mervan. Daniye (Denia) 
şehrine yerleşti. Kendisine büyük değer 
veren Hükümdar Mücahid ei-Amirl'nin 
özel hekimi olarak saraya girmesinin ar
dından şöhreti bütün Endülüs'e yayıldı. 
İbn Ebu Usaybia'ya göre Ebfı Mervan ha
yatının sonlarında İşblliye'ye dönmüş ve 
orada vefat etmiştir ('Uyunü'l-enba' , s. 
5 ı 7); Daniye'de öldüğü de rivayet edilir 
(ibn Hallikan, IV, 437) Kaynaklarda her
hangi bir eserinin ad ı geçmezken hamam
da yıkanmanın mizacı bozup vücudun kok
masına yol açtığına dair bazı şaz görüşle
r ine yer verilmiştir (Said el-Endelüsl, s. 
197). 

Ebü'I-Ala b. Zühr b . Ebu Mervan b. Ab
dülm(dik (ö. 525/1131). İ şblliye'de doğdu; 
Beni Zühr ailesinden yetişen ikinci hekim
dir. Adı Ortaçağ Batı kaynaklarında Aboa
li, Abuleli, Ebilule, Alguazir. Abulelizar ve 
Albuleizar şekillerinde geçer. İlk eğitimi
ni ve tıp hakkındaki temel bilgileri baba
sı Ebu Mervan'dan aldı. Öğrenimini ta
m amlamak için Kurtuba'ya (Cordoba) gi
derek Ebu Ali ei-Gassanl'nin derslerine 
devam etti. Hocasının tavsiyesi üzerine 
Ebu Bekir b. Müfewez ile Ebu Ca'fer b. 
Abdülazlz'den hadis öğrendi ve Ebu Mu
hammed Abdullah b. Eyyfıb'dan müsel
sel hadisler konusunu okudu. Edebiyatta 
üslfıp sahibi olduğu ve M alfamat müelli
fi Basralı Hariri ile mektuplaştığı , hatta 
ondan icazet aldığı kaydedilir. Fakat ba
bası gibi asıl t ı p a lanında yetişti ve elde 
ettiğ i geniş bilgi ve tecrübe sayesinde 
şöhreti bütün ülkeye yayıldı (ibnü'l-Ebbar, 
ı. 76). İşblliye Abbadl Hükümdan Mu'te
mid-Alellah onu özel hekimi olarak hima
yesine aldı ; ancak kendisinin daha sonra 
devleti ele geçiren Yusuf b. Taşfin ' i des-
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