
iBN ZÜHR 

Abdülazlz el-Cezull'den nahve dair el-Ce
zılliyye adlı eserini okudu. Beni Zühr aile
sinin ilmi mirasına sahip olan ve onu liya
katle temsil eden Ebu Muhammed, genç
liğine rağmen Hükümdar Ebu Abdullah 
Muhammed en-Nasır'dan büyük saygı 
görüyordu. Fakat Merakeş'e giderken Se
la şehrinde henüz yirmi beş yaşında iken 
zehirlenerek öldü. Cenazesi önce oraya 
gömüldüyse de daha sonra İşblliye'ye nak
ledilerek atalarının yanında toprağa veril
di. İşblliye'de yaşayan iki oğlundan Ebü'l
Ala Muhammed de hekimdi ve Callnus'un 
eserlerini incelemişti (ibn Ebu Usaybia, 
s. 5 30). Beni Zühr ailesinden ayrıca iki 
kadın hekimin yetiştiği ve birinin Ebu Be
kir el- Hafıd'in Ümmü Amr diye anılan kız 
kardeşi, diğerinin de onun kızı olduğu bi
linmektedir. Bunlardan yeğen i Vezir Ebu 
Zeyd Abdurrahman tarafından kendisiy
le birlikte zehirletilmiştir. 
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İBN ZÜMREK 

ı 

(~yıj ~f) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Yusuf 
b. Muhammed b. Zümrek 

es-Sureyhi (es-Sarih!) el-Gırnat! 
(ö. 798/1395 [?]) 

L 
Endülüslü vezir, katip ve şair. 

_j 

14 Şewal 733'te (28 Haziran 1333) Gır
nata'nın (Granada) kenar mahallelerinden 
Beyyazin'de (Aibaicin) doğdu; yoksul bir 
ailenin çocuğudur. Dedelerinden birinin 
adı olan Zümrek kelimesini farklı şekiller
de (Zemrek. Zümrük, Zimrik, Zemrec. Sem
rek) tesbit edenler olmuştur. Ancak Nasrl 
sultanlarından N asır- Li diniilah lll. Yusuf 
tarafından derlenen el-Ba]fıyye ve '1-
müdrek min şi'ri İbn Zümrek adlı ese
rin başlığındaki "müdrek" ile "Zümrek" 
kelimeleri arasında tam seci bulunduğu 
düşünülerek söz konusu adın Zümrek 
şeklinde okunması daha uygun görül
müştür (Ahmed Selim el-Hımsl, s. 82-84). 
İbn Zümrek ilk öğrenimini tamamladık
tan sonra Gırnata'da dil. edebiyat ve din'i 
ilimleri tahsil etti. EbQ Abdullah Muham
med İbnü'l-Fehhar, kadı ve şerif Ebü'l
Kasım Muhammed el-Hüseynl (ei-HasenT) 
ve Ebu Said İbn Lüb'den sarf. nahiv, lu
gat ve belagat okudu. Şiir ve nesirde dev
ri n otoritesi kabul edilen Lisanüddin İb
nü'l-Hatlb'den edebiyat ve şiir, Ebu Said 
İbn Lüb ve Ebu Ali Mansur ez-Zevavl ile 
Nef]J.u'Hib müellifi Ahmed b. Muham
m ed el-Makkarl'nin atası Ebu Abdullah 
Muhammed el-Makkarl'den fıkıh ve fıkıh 
usulü, Ebü'l-Berekat İbnü'l-Hac el-Billifi
ki ve İbn Beybeş el-Abderl ile Ebu Abdul
lah el-Levşl'den hadis, Fas'ın Tilimsan şeh

rinden gelerek Elhamra Sarayı'na imam 
olan fakih. sufı ve hatip İbn Merzuk'tan 
hitabet ve belagat dersleri aldı. Bu ders
lerin etkisiyle hacası İbn Merzuk'u ve onun 
şerhetmeye başladığı Kadi İyaz'ın eş -Şi
ta' adlı eserini öven bir methiye yazdı (İb
nü'l-Hatlb, el-if:ıata, ll, 301; Makkarl,l'/ef
f:ı.u'Hib, VII. !65-!66). Bu yıllarda Ebu Ca'
fer İbnü'z-Zeyyat el-Kelal ile kardeşi Ebu 
Mehdi'nin mensup olduğu bir tarikata in
t isap etti (ibnü'l-Hatlb, el-if:ıata, II, 301 ). 
İbn Zümrek ile üstatları Ebü'l-Kasım Mu
hammed el-Hüseynl ve Zahid Ebu Abdul
lah el-Makkarl arasındaki yakın ilişkinin 
oluşmasında onun bu tasawufi eğilimi
nin etkisi görülür. Şairin bu döneme ait 
bazı şiirlerinde rastlanan tasawufı çeşni 
de bu yaşantının sonucudur. 

Öğrenimini tamamladıktan sonra En
dülüs ve Mağrib'de yaygın olan seyahat 
geleneğine uyarak Fas'a giden İbn Züm-

rek, burada Şerif Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed el-Alvlnl et-Tilimsanl'den 
akli ilimleri öğrendi (a.g.e., II, 303; Mak
karl, 1'/eff:ıu't-tib, VII, !47). Ebü'l-Hüseyin 
İbnü't-Tilimsanl'den de hadis rivayet et
ti. Daha sonra Gırnata'ya dönerek sarf, 
nahiv. lugat , belagat, ahbar, tefsir ve fı
kıh dersleri vermeye başladı. Fas Merlnl 
Sultanı Ebü'l-Hasan Ali'nin yakın dostu 
olan hacası İbn Merzuk vasıtasıyla, o sı
ralarda sultanın Gırnata 'ya iltica etmiş 
olan oğlu Emir Ebu Salim İbrahim ile ta
nıştı. Bir süre sonra onun özel katibi oldu. 
Gırnata Nasrl (BenT Ahmer) hükümdarla
rından Ganl - Billah zamanında hacası Ve
zir ~isanüddin İbn ü ' l- Hatlb'in aracılığıyla 
katip olarak tayin edildi. Zekası . hoş soh
beti, siyasi dehası ve methiyeleriyle V. 
Muhammed'in gözüne giren İbn Zümrek, 
sultanın ölümüne ( 793/139 ı) kadar otuz 
yedi yıl boyunca onun yanında yer aldı. V. 
Muhammed, 760 (1359) yılında kardeşi 
Ebü'l-Velld ll. İsmail tarafından tahttan 
indirilince Fas M erini Sultanı Ebu Salim 
İbrahim'e sığındı. Birçok devlet erkanı ve 
alimle birlikte İbn Zümrek de sultanın 
maiyetinde Fas'a gitti. Vezir İbnü'l-Hatlb, 
Fas'ta onlardan ayrılıp Mağrib'in çeşitli 
şehirlerini dolaşırken İbn Zümrek sulta
nın yanından ayrılmadı. Sohbetleriyle yal
nızlığını gidererek onunla daha sıcak ve 
güçlü dostluk kurma imkanı buldu. Bu 
arada Gırnata'da iken bir süre katipliğini 
yaptığı yeni Merlnl sultanı Ebu Salim İb
rahim ve hacası İbn MerzQk ile de ilişki 
lerini güçlendirdi. Sultan Ebu Salim'in 
kendisine gösterdiği yakınlığa bir methi
ye yazarak karşılık verdi ( ibnü'l-Hatlb, el
il:ıfıta, ll, 227-230; Makkar!, 1'/eff:ıu'Hib, lV, 
683-684 ). Fas'ta sürgünde iken tahtın ı 

gasbeden kardeşi ll. İsmail'i adamları va
sıtasıyla öldürten (761/1360) V. Muham
med, onun yerine geçen VI. Muham
m ed'in (Galib-Billah) 763'te (1362) Gırna
ta'yı terketmesi üzerine yeniden tahtına 
kavuştu. İbnü'l- Hatlb'i başvezir. İbn Züm
rek'i de sır katibi olarak tayin etti ( a.g.e., 
IV, 692) . İ bn Zümrek, bu tarihten itibaren 
"reis" ve "fakih" unvanlarıyla anılmaya 
başland ı ve sultan katındaki itibarı arttı. 
Elhamra Sarayı'nın resmi şai ri sıfatını 

alan şair. V. Muhammed için methiyeler 
yazmaya devam etti. Sultan, Elhamra Sa
rayı'nın duvarlarını süsleyen kitabelerin 
çağuna İbn Zümrek'in bu şiirlerinden seç
melerin nakşedilmesini emrettL Bu kita
belerin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır 
(Alcantara, s. 121-122; Palencia, s. 141). 

İbn Zümrek ile Vezlr İbnü'l- Hatlb ara
sındaki dostluk Şaban 770'e (Mart 1369) 
kadar devam etti. Vezir İbnü'l-Hatlb' in, 



V. Muhammed'i tahttan indirme planları 

içinde olduğu şayiası sultanı kuşkulandır
dı. İbn Zümrek de sultanın nüfuzuna bo

yun eğerek onun safında yer aldı. İbnü'l
Hatlb, düşmanlarının körüklemesiyle 

bu şayianın kurbanı olacağını hissedince 

Fas'a kaçarak Merlnl Sultanı Ebü'l-Faris 
I. Abdülazlz'e sığındı (773/1 37 ı ı. Bu olay

dan sonra söylentilerin gerçek olduğuna 

inanan V. Muhammed onun yerine İbn 
Zümrek'i vezir tayin etti. Eski vezirini ele 

geçirip cezalandırmak için de onun iade 
edilmesini istedi. Bu isteğinin sonuçsuz 

kalması üzerine Merlnl prensleri arasın

daki taht mücadelelerini körüklemeye 

başladı. Neticede İbnü'l-Hatlb'in yakalan

masını temin etmek şartıyla M erini prens
lerinden Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ebü Sa

lim'e yardım ederek onun Merlnl tahtını 

ele geçirmesini sağladı (775!1373ı İbnü'l
Hatlb'in yakalanması üzerine Gırnata'dan 

Fas'a giden İbn Zümrek'in başkanlığında
ki bir mahkeme heyeti bazı eserlerinde 

küfür, ilhad ve zındıklık ifadeleri bulun

duğu iddiasıyla onun zindana atılmasına 
karar verdi. İbnü'l - Hatlb bir süre sonra 
İbn Zümrek'in adamları tarafından bo
ğularak öldürüldü (Cemaziyelevvel 7761 
Ekim ı 374ı . Hacası ve dostu İbnü'l-Hatlb'i 
ortadan kaldırdıktan sonra Gırnata emir

liğinde ikinci adam konumuna yükselen 
İbn Zümre k hayatının bundan sonraki dö
neminde başvezir, saray şairi ve resmi el

çi olarak görevlerini sürdürdü. 

İbn Zümrek'in uzun süren vezirliği sı
rasında devlet erkanına karşı takındığı 
cüretkar. zalim ve küçümseyici tavırlar 
kendisinden nefret edilmesine yol açtı. 

V. Muhammed ölünce yerine geçen oğlu 

ll. Yusuf tarafından aziedilerek Mürsiye 

(Murcia) zindanında hapsedildL Yirmi ay 
kadar zindanda kaldıktan sonra Rama

zan 794'te (Ağustos 1392) görevine iade 

edildi. Birkaç ay sonra vefat eden ll. 
Yüsufun yerine sultan olan oğlu VII. Mu

hammed de İbn Zümrek'i bu olumsuz 

davranışları yüzünden azletti. Onun bu 

sıralarda Elhamra Saray Camii ile Male

ka 'da (Malaga) verdiği bilhassa tefsir ve 

fıkıh derslerinin büyük ilgi gördüğü, Ga

lib -Billah VII. Muhammed'in de birçok 

dersini takip ettiği belirtilmektedir (ib

nü'I-Hat'ı'b. el-İf:ıtita, 1, 222; Makkarl, Nef
f:ıu Hib, V, ı 68 ı. Azlinden bir yıl sonra ve

zir lik görevine iade edilen İbn Zümrek. 

devlet erkanına karşı yine sert ve zalim

ce davranışlarda bulunmaya devam edin

ce sultan ın emri üzerine iki oğlu ile birlik
te öldürüldü. Bu olayın ne zaman meyda

na geldiği kesin olarak belli değildir. Bu 

hususta 790 ( 1388). 791, 795 ( 1393) ve 

796 tarihleri kaydedilirse de İbn Züm

rek'in divanında onun 797 (1394-95) yı
lında hayatta olduğu belirtilmektedir ( Df

uanüİbnZümrekel-Endelüsi, S. 6oı.ooıa
yısıyla söz konusu hadisenin 798'de (1395) 

cereyan etmiş olması kuwetle muhte

meldir. İbn Zümrek'in öldürülmesinde 
İbnü'l-Hatlb'in yakınlarının etkisi olduğu 
anlaşılmaktadır (Makkarl, Nefr.ıu'Hib, lll. 
99; IV, 693 ı Nasrl prenslerinden lll. Yu

suf. İbn Zümrek'in ölümü üzerine bir 

mersiye kaleme almıştır (a.g.e., VIII, ıMı. 
İbn Zümrek'in öğrencilerine dair kaynak

larda herhangi bir bilgi bulunmamakta

dır. Ancak Gırnatalı fıkıh usulü alimi İb
rahim b. Musa eş-Şatıbl ( ö. 790/1388ı el
İtadô.t ve'l-inşô.dô.t adlı eserinde, kitabın 
beyan ilmine dair olan kısmının "arkada
şımız" dediği İbn Zümrek'ten tuttuğu 
notlardan oluştuğunu söyler. 

İbn Zümrek hakkında ilk kaynak Lisa

nüddin İbnü'l-Hatlb'in eserleridir. İbnü ' I
Hatlb, henüz araları iyi iken telifini ta

mamladığı el-İJ:ıô.ta'sında onu övmüş. 
Fas'a kaçtıktan sonra kendisine karşı ta
vır değiştiren öğrencileri Kadı Ahmed b. 
Ferkün. Kadı Ebü'l-Hasan en-Nübahl ve 

İbn Zümrek hakkında önceden yazdıkları
nı gözden geçirerek yeniden kaleme aldı
ğı el-Ketibetü'l-kfımine'sinde ona "ya

lan ve entrikadan yaratılm ı ş . düzenbaz" 
gibi ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bu
nunla birlikte şairliğini, özellikle uzun ka

sidelerdeki başarısını kabul etmiş ve şiir

lerinden birçok parçayı örnek olarak nak
letmiştir. İbnü'l-Hatlb'in oğlu Ali b. Lisa
nüddin de babasının el-İJ:ıô.ta'sına yaptığı 
ilavede İbn Zümrek'e duyduğu h ın cı yan

sıtmış. onun hakkında babasının söylediği 

müsbet vasıfları n tam aksini söylemiştir. 

Methiye. mevlidiye ve müveşşah türü 

şiirleri. bilhassa uzun kasideleriyle Endü

lüs edebiyatının büyük şairleri arasında 
yer alan İbn Zümrek'in şiirleri Nasrl sul
tanlarından N asır- Li diniilah lakabıyla ta

nınan lll. Yusuf İbnü'I-Ahmer tarafından 
derlenerek el-Ba}sıyye ve'l-müdrek min 
şi'ri İbn Zümrek adıyla bir divanda top

lanmıştır. Son yıllara kadar kayıp olduğu 
sanılan bu divanı Muhammed Tevfik en

Neyfer adlı Tunuslu bir üniversite öğren

cisi dedesi Muhammed en-Neyfer'in özel 

kütüphanesinde bulmuş ve yeterlik tezi 

olarak neşre hazırlayıp ( ı 971 ı daha sonra 
dayayımlamıştır (Tunus 1984ı. 4584 be

yit ihtiva eden divan da 345 kaside yer al

maktadır. Kasidelerin başında yazılış ta

rihleri ve sebepleriyle kime takdim edil

diklerine dair bilgi bulunmaktadır. Bu bil

giler divanı derleyen tarafından kaleme 

alınmış olmalıdır. Şairin çeşitli eserlerde 
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dağınık halde bulunan diğer şiirleri de 

Tevfik en-Neyfer tarafından divan ın sonu
na eklenmiştir. İbn Zümrek'in günümüze 

ulaşan şiirleri 7500 beyti aşmaktadır (Di

uanü İbn Zümrek el-Endelüsl, s. 63ı. 

D iv anı dışında İbn Zümrek'in en çok şi
irini ihtiva eden eser Makkarl'nin Ezhô.
rü'r-riyô.:l'ı olup eserde şairin on beş mü

veşşahı ve 2481 beyti bulunmaktadır. Bir

çoğu Hz. Peygamber'in methine, ayrıca 
at ve ci had tasvirlerine dair olması sebe

biyle İbn Zümrek'in şiirlerine geniş yer 

verdiğini söyleyen Makkarl bunları Tilim

san'da gördüğü divandan seçmiş olduğu

nu belirtir (Ezharü'r-riyaz, ll. ı 1, 2ıı. Mak
karl'nin NefJ:ı_u'Hib'inde ve Lisanüddin 

İbnü'l-Hatlb' in başta el-İJ:ıô.ta'sı olmak 

üzere diğer eserlerinde de İbn Zümrek'in 
şiirlerine dair bol miktarda örnek bulun

maktadır. Bu şiirlerde Endülüs müslü
manlarının sosyal ve kültürel durumu. 

örf ve adetleri hakkında orüinal bilgiler 

yer alır. 

İbn Zümrek'in övgü. tasvir vegazel te
malarında yoğunlaşan şiirleri klasik tarz
dadır. Neo- klasik dönem kasidelerinin 

özelliklerini yansıtan kasidelerinde genel

likle uzun bir neslbden sonra övgüye ge

çilir. Ancak Hz. Peygamber'in methine 
dair kasidelerle dini bayramlar münase
betiyle nazmedilmiş kasidelerde neslb 
kısmı bulunmaz. İbn Zümrek'in şiirlerin
de çok sayıda klişe ifade ve tekrar bulun
duğu görülür. Bunun sebebi, lll. (IX.) yüz

yıldan itibaren saray şairleri arasında ge
lenek halini alan irticalen şiir söyleme za

rureti ve şairin çok sayıda şiir yazmasıdır. 
Bilinen on beş müveşşahı ile Endülüs mü

veşşah şairlerinin önde gelenlerinden olan 

İbn Zümrek'in bu tür şiirleri, biçim yönün
den kasideye yakın olup geleneğin aksine 

son beyitleri halk dilinden alınmıştır. Tas

vir, gazel . özlem. kutlama ve hamriyyat 

konularında yoğunlaşan bu şiirler. ritim 

ve müzikalite bakımından diğer şiirlerine 
göre daha edebi ve orüinaldir. 

İbn Zümrek, V. (Xl.) yüzyıldan itibaren 

Mağrib ve Endülüs'te başlayıp yaygınla

şan m evlidiye türünde kasideler de yaz

mıştır. Hz. Peygamber'in doğum yıl dö

nümü münasebetiyle sultan sarayların
da düzenlenen kutlamalarda saray şair

leri tarafından yazılıp okunan bu tür ka

sidelerde ResGl-i Ekrem övülür ve onun 

bazı mucizeleri anlatılır. Bu şiirlerin gele

neksel övgü kasidelerinden bir farkı da 
yoğun bir duygu ile nazmedilmiş olması

dır. Vlll. (XIV.) yüzyılda Gırnata krallarının 
Elhamra Sarayı'nda düzenlediği mevlid 

kutlamaları ve bu vesileyle nazmedilmiş 

mevlidiyeler konusunda V. Muhammed 
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döneminin önemli bir yeri vardır. Bu dö
nemde Elhamra Sarayı'nda okunmuş çok 
sayıda mevlidiyeden on birinin zamanı
mıza u laştığı bilinmektedir. Bunlardan 
altısı İbn Zümrek'e aittir. 76-11 O beyit 
arasında değ işen bu kasidelerin dördü 
765, 767, 768, 769 (veya 770) yıllarındaki 
mevlid kutlamalarında okunmuştur. İbn 
Zümrek'in bu tür kasideleri Ahmed Sel
ml tarafından derlenerek Le s mawlidiy
yat d'Ibn Zamrak adıyla yayımlanmıştır 

(Hesperis, XLIII [Paris ı 956]. s. 335-435) . 

Onun şiirlerinin önemli bir kısmını Gani 
Billah V. Muhammed için nazmettiği ka
sideler oluşturur. Sultanın yaklaşık otuz 
yedi yıllık saltanatı boyunca Elhamra Sa
r ayı'nda düzenlenen mevlid, bayram, do
ğum, sünnet kutlamaları . tebrik ve tazi
ye gibi çeşitli münasebetlerle İbn Zümrek 
onun için altmış altı kaside kaleme almış
tır. 68- 146 beyit arasında değişen bay
ram kasideleri müstakil divan teşkil ede
cek bir hacme sahiptir. "el-Ganiyyat" adı 
verilen bu şiirler devri n tarihine. Elhamra 
Sarayı'nda yaşanan gelenekiere ve Merl
nller'le ilişkilere dair değerli malzeme ih
tiva etmektedir. 

Endülüs şairleri arasında yine bir gele
nek halini alan bahçe. çiçek, gece, meh
tap gibi tabiat tasvirleri İbn Zümrek'te 
de yüksek düzeydedir. Onun başka şair
lerde pek rastlanmayan sabah tasvirleriy
le karanfil tasvirleri orüinal bulunmuştur. 
Özellikle Elhamra Sarayı'nın köşkleri. bah
çe, çiçek ve fıskıyeleri , sarayda düzenle
nen çeşitli tören . şenlik ve kutlarnalara 
ilişkin tasvirleri beğeniyle karşıianmış ve 
bun ların birçoğu V. Muhammed'in emriy
le sarayın duvarlarına kitabe olarak nak
şedilmiştir. Bundan dolayı İbn Zümrek 
"Elhamra şairi" olarak da tanınır (Gomez, 
Cinco poetas, s. 169) Genellikle methiye
leri ve müveşşahları içinde yer alan tasvir 
parçalarında cihad. savaş ve savaş alet
leriyle av. at yarışı tasvirleri ve hamriy
yat temalarının yoğunluğu hissedilmek
tedir. 

İbn Zümrek. kasidelerinin girizgahında 
yer alan gazellerinde muhayyel sevgilile
re dair platonik bir aşk terennüm ederek 
geleneksel kalıpların dışına ç ıkmıştır. Ta
sawufi şiirler de nazmeden İbn Zümrek 
bu şiir lerinde Allah'a tazim, Hz. Peygam
ber'i medih, cihad gibi konuları işlemiş, 

bu vesileyle Kur'an'dan bol miktarda ik
tibas yapmıştır. Az sayıdaki mersiyelerin
de taziyeden çok ölen kişinin erdemle
rinin sayıldığı övgü karakteri ağır basar. 
Methiyelerinin sonunda yer alan fahri
yelerinde de sadece sanatı ve şiirleriyle 
övündüğü görülür. Genellikle şiirlerinde 
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lafız sanatlarından cinasın, mana sanat
larından ise istiare ve tevriyelerin bulun
duğu görülür. 

İbn Zümrek'in resmi ve özel mektup
larından sadece birkaçı zamanımıza ulaş
mıştır. Lisanüddin İbnü'l-Hatib ile İbn Hal
dCın ' a yazdığı bu mektupların (İbn Hal
d Cı n, et-Ta' rif, s. 290-298; Makkarl, l'lefl:ıu 't
tib, VII, 458-460) baş tarafında yer alan öv
gü ve tazim kısmı sanatlı . talep kısmı 
ise düz nesirle ifade edilmiştir. Zorlama 
secilerin yer aldığı mektupları şiirleri ka
dar başarılı değildir. 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

İBN ZÜNBÜL 
(.}..ij.:,..!l) 

Ahmed b. Ebi'I-Hasen All 
b. NOriddin Ahmed er-Remmal 

el-Mahalli eş-Şafii 
(ö. 960/1553'ten sonra) 

Mısırlı saray müneccimi 
ve tarihçi. 

_j 

Doğduğu veya yaşadığı yer olması itiba
riyle Aşağı Mısır'da bulunan Mahalle'ye 
izafetle Mahall1 nisbesiyle veya remil il
mindeki mahareti dolayısıyla Hemmal un
vanıyla anılırsa da daha ziyade babası Ali 
Zünbül'e nisbetle İbn Zünbül olarak ta
nınır. Hemili iyi bildiği için Memlük Sulta
nı Kansu Gavri'nin (ı 50 ı- ı 5 I 6) sarayında 

müneccimlik görevine getirilen İbn Zün
bül, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla 

lbn Zünbül'ün el-lfanun fi'd-dünya adlı eserinin ilk say
fası (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1638) 
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