iBNÜ'z-ZEYYAT, Muhammed b. Abdülmelik
zumesi en tanınmış şiirlerindendir. Mersiye ve gazel türünde de başarılı olan İb
nü'z-Zeyyat bazı şiirlerinde eğlence ve içki meclislerini. bazılarında da Abbas! yönetimine karşı ortaya çıkan ayaklpnmaları tasvir etmiştir. Mu'tasım-Billah'ı öven
kasidesinde olduğu gibi methiye türündeki şiirleri halifeterin zaferlerini anlatan
birer belge niteliğindedir. İbnü'z-Zeyyat'ın
şiiri Abbas! şiirindeki yenilik hareketini
temsil eder. Onun şiirinde karikatürize
edilmiş tasvirler de görülür. Bir kısım şi
irlerinde de Fars medeniyetinin Arap meden iyetiyle kaync;ışmasının izlerine rastlanır. İbnü'z-Zeyyat'ın., mektuplarını ve
diğer nesirlerini içeren Divanü resa'il
adlı bir eserinin bulunduğu da kaydedilmektedir. Fayiz Alemüddin el- Kays'ın İb
nü'z-Zeyyat hakkında ei-Camiatü'I-Lübnaniyye'de hazırladığı MuJ:ıammed b.
'Abdilmelik ez-Zeyyôt adlı doktora tezi yayımlanmıştır (Beyrut 1983).
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İBNÜ'z-ZEYYAT el-KEW
(~~~ ..:ıGJI 0'1)
Ebu.Ca'fer Ahmed b. ei-Hasen
b. Ali ei-Kelai
(Ö. 728/1328)

L

Kıraat

alimi,

mutasavvıf.
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650 (1252) yılı civarında Maleka'ya (Malaga) bağlı Belleş'te (Belliş . Velez) doğdu. İb
nü'I-Cezerl kendisini ayrıca Hamevi nisbesiyle de zikreder. Ebu Ca'fer İbnü't-Tabba'
er-Ruaynl'den kıraat-i seb'a tahsil etti;
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ibnü'z-Zeyyat ei - Kelai'nin Ta(lşilü'l-f:ıa/s:Uı:a
Efendi, nr. 3912)

fi tafş1li't-tar1ka

Ebu Ali Hüseyin b. Ali Ahvas ei-Fihrl'den
de kıraat ilminde faydalan dı ve icazet aldı. Dayısı Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali ei-Mezhicl, Ebü'I-Hasan Fazi b. Fazlle ei-Meafirl.
Ebü'I-Fazl İyaz b. Muhammed, İbn Ebü'rRebl , İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi gibi alimlerden çeşitli ilimlerde istifade etti. Ebü'IHasan Fazi b. Fazlle ei-Meafirl'den tasavvuf terbiyesi aldı. Kendisinden Belleş kadı sı olan oğlu Ebu Bekir, Ebu Abdullah
Muhammed b. Cabir el-Vadiaşi gibi şah
siyetler kıraat-i seb'a okudu. Belleş Camii
hatibi olan İbnü'z-Zeyyat sık sık Gırnata'
ya (Granada) gidip gelmiş ; onun bu ziyaretleri ilmi ilişkiler. toplumun kendisine
duyduğu ihtiyaç. bizzat sultanın daveti,
bazı melikler arasında elçilik görevi yapmış olması gibi sebeplerle açıklanmıştır
(İbnü ' I-Hatlb, el-İJ:ıata, ı , 295). 17 Şewal
728'de (25 Ağustos 1328) Belleş'te vefat
etti.
Ebü'I-Kasım b. imran. İbnü'z-Zeyyat'ın
parlak bir edip, çeşitli ilimlerde söz sahibi
bir alim sayıldığını ve bu ilimierin çoğun
da manzum eserler verdiğini belirtmiş.
Ebü'I-Kasım'ın bu değerlendirmesini nakleden Zehebl de onun üstün ahlak sahibi
bir kişi olduğunu söylemiştir. Burhaneddin İbn Ferhun ise İbnü'z-Zeyyat'ın güzel
ahlak, parlak hitabet ve ibadete düşkün
lük gibi niteliklerinden söz etmiş ; Kur'an
tecvidi konusundaki üstünlüğüne. fıkıh,

adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud

Arap dili ve edebiyatı. aruz. tefsir gibi
alanlarda söz sahibi olduğuna işaret etmiştir.

Eserleri. İbnü'z-Zeyyat'ın çeşitli konularda telif ettiği eserlerden yalnız birinin
günümüze ulaştığı bilinmektedir. Onun
kaynaklarda zikredilen başlıca eserleri
şunlardır: 1. Le~~atü 's-sem' fi'l-Jiırd'a
ti's-seb<. Manzum bir eser olup Şatıbl'nin
aynı konudaki lfırzü '1-emôni adlı kasidesinin benzeridir. Z. el-Meşrebü'l-aş
fô fi'l-me'rebi'l-evfd . Akaide dair 1000
küsur beyitlik bir eserdir (a.g.e., ı. 289;
İbn FerhOn, ı, 196) 3. Üssü mebne'l'ilm ve re'sü (üssü) ma<ne'l -J:ıilm . Kelam ilmine mukaddime mahiyetindedir.
4. en-NefJ:ıatü'l-vesime (eş-Şaff:ıatü'l-ve

sime,

es-Sef/:ıatü '1-vesime) ve'l-minJ:ıa

tü'l-cesime. İtikad , fıkıh usulü, füru ve
tasawufla ilgili dört ana konuyu ihtiva
etmektedir. s. Raşfü netd'isi'l-le'ôli ve
vaşfü arô'isi'l-me<ali. Nahve dair bir
eserdir. 6. Ka<idetü'l-beyôn ve zôbıta
tü'l-lisôn. Arap diliyle ilgilidir. 7. el-MaJiiimü '1-ma{ızun fi'l-kelômi'l-mevzun.
1000 küsur beyitlik bir manzumedir (İb
nü'I-Hatlb, el-İf:ıata, ı, 289; İbn FerhOn, ı,
196) 8. TaJ:ışilü'l-J:ıaJiiJia ii tafşili't-tari
Jia. Tasawufa dair 1019 beyitlik kaslde-i
taiyye olup bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Hacı Mahmud
Efendi, nr. 3912, 28varak).

iBNÜ'z-ZEYYAT et-TADiLT
İbnü 'z-Zeyyat'ın kaynaklarda adı geçen
eserleri de şunlardır: Na;ı.mü's-sü

diğer

Wk li şiyemi (resmi)'l-müWk, el-Müctene'n-naçiir ve'l-mui:ctene'l-]]atir, el'İbdretü'l-vecize 'ani'l-işdre, el-Leta'ifü'r-ruJ:ıdniyye ve'l-'avdrifü 'r-rabbdniyye, Lehcetü 'I-lafı~ ve behcetü '1-J:ıd
fı;ı., Ta]]lişü'd-deldle

li

tel]]işi'r-Risdle,

Cevdmi'u '1-eşer ve'l- 'inayat ii şavd
di'i'l- 'i b er ve '1-dydt, Kurretü 'ayni'ssa'il ve bugyetü neisi'l-dmil (siyere
dair manzum bir eser). Şü;-;Cırü ';-;-;-;eheb
ii şuduri (şurümi)'I-]]utab, Fa'idetü'lmültel:cıt ve 'a'idetü'l-mugtebit, 'Uddetü'l-muJ:ıil:c ve tuJ:ıietü'l-müsteJ:ıil:c, elVaşdye'n - ni;ı.amiyye fi'l-I:cavdfi (fı '1-{eva'idi)'ş-şüldşiyye, 'Uddetü'd-da'i ve
'umdetü'l-va'i, 'Avdriiü'l-kerem ve şı
ldtü'l-iJ:ısdn (şıfatü'l-U:ısan) !ima J:ıava
hü '1- 'ay n min leta'iii'l-J:ıikem min ]]ulul:cı 'I-insan, Şereiü (Şürül):u) '1-metdril:c
ii']]tişdri Kitdbi'l-Meşaril:c, Şereiü 'I-bahar fi ']]tiydri Meşdril:cı'l-envdr.
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İBNÜ'z-ZEYYAT et-TA.niLi
( ı,si.:ıWf .::.ıG}f .yf)

ı

Ebu Ya'küb Yusuf
b. Yahya b. lsa et-Tadill
(ö. 628/1230)
et- Teşewüf ila ri dili' t- taşawuf

L

adlı

eseriyle

Fas'ın

tanınan mutasawıf.

_j

Tadila (Tad la) şehrinde doğdu.
bilinenler et-Teşevvüf'
te verdiği bilgilere dayanmaktadır. Bu
eserinde bazı men kı beleri anlatırken bunları babasından dinlediğini söyler. Çocukluğunda ailesiyle birlikte Merakeş'e yerleşti. Ebu Zekeriyya ez-Zenatl adlı bir sufiden Kur'an dersleri aldıktan sonra İbn
Havtullah ei-Ensarl ve Ebu Amr Osman b.
Abdullah es-Selald'nin yanında dini ilimleri tahsil etti. On sekiz-on dokuz yaşla
rında iken sufilerin sohbet meclislerine
Hayatı hakkında

devam etmeye başladı. Ebu İmran Musa
ei-Muallim, Ebü'I-Abbas es-Sebtl gibi takvasıyla meşhur kişilerden de istifade etti. Tadila'da kadı olarak görev yaptığı sıra
da Regrage'de vefat etti. et-Teşevvüf'ü
ilk olarak neşreden A. Adolphe Faure, İb
nü'z-Zeyyat'ın naaşının ölümünden bir
süre sonra Merakeş'e nakledilerek Babülhamls'in dışında Sldl Muhammed Perran
ile Sldl Muhammed Berbuşl'nİn türbesine yakın bir yere gömüldüğünü söyler.
Ancak buradaki kabrio ona ait olduğunu
gösteren bir kayıt yoktur ( et- Teşevvüf,
n eş reden in girişi, s. 24).

de (AI]baru Ebi 'l-'Abbas es-Sebti) bu ikinci neşrin sonuna eklenmiştir. M. de Fenoyl kitabı Fransızca'ya tercüme etmiştir
(Ca sablanca 1995) .
İbnü'z-Zeyyat'ın, İbnü'I- Kettanl hakkın

da bilgi vermekle birlikte onun Kitdbü'l-

Müsteidd ii ?,ikri'ş-şdlil:ıin ve'l-'ubbdd
bi-medineti Fas ve md yelihd mine '1bilad adlı eserinden bahsetmemiş olması dikkat çekicidir. Buna rağmen onun bu
eserinden faydalandığını söylemek mümkündür. Okuduğunu belirttiği A]]bdru şd
liJ:ıi Regrdye ve 'ulemd'ihd adlı kitap ise
İbnü'I-Kettanl'nin el-Müstetad'ı olmalıdır.

İbn Kunfüz (Ünsü '1-fal):ir, Ra bat I 965),
İbn Ebu Zer' ei-Fasl ( el-Enisü'l-mutrib, Rabat 1972), İbn Meryem (el-Büstan, Cezaet- Teşevvüi ila ricdli't-taşavvui adlı eseyir ı 326), Ebü'I-Abbas en-Nasırl (el-İstil):
rinin mukaddimesinde Mağrib velilerini
şa, Darülbeyza ı 954), İbnü'I~Kadl (Selvekonu alan bir eser bulunmadığı için bazı
tü'l-enfas, Fas, t s., Ce?vetü'l-iktibas, Rakimselerin bu bölgede veli yetişmediğini
bat
ı 97 3) ve Abbas b. İbrahim ( el-İ'lam,
sandıklarını, et-Teşevvüf'ü bu velileri taRabat ı 974) gibi müellifler doğrudan venıtmak amacıyla kaleme aldığını söyler;
ya dalaylı olarak et-Teşevvüf'ten faydaM ağri b halkı arasında yaygın olan ve hak.
larimışlardır. Badisi'nin el-Mal:cşadü'ş
kı destekleyen bir zümrenin daima buşerif'i (Rabat ı 982) eserin bir zeyli sayıla
l unacağın ı ifade eden hadisle (Müslim,
bilir. et-Teşevvüi, Ahmed b. Ulvan ei-Mıs
"İmaret", ı 77) bu hadisi teyit eden diğer
rl ile Ahmed b. Abdullah es-Semlall tararivayetleri nakleder (a.g.e., s. 31-32). Müfından ihtisar edilmiş, Ahmed b. Abdülellif eserinin bu kısmında velllerin nitelikkadir eserde yer alan sufilerin isimlerini
leri. manevi halleri ve kerametleri gibi konazma dökmüştür (Abdüsselam b. Abdülnulara da kısaca temas etmiş. tasawu- ·
kadir ibn SGde, ı, 257) . İbnü'z- Zeyyat'ın,
fun teorik meselelerine fazla yer vermeHariri'nin Mai:cömdt'ına Nihdyetü'l-mayip bu alanda bilgi almak isteyenlere Gazl:ciimdt ii dirdyeti'l-Mal:ciimdt adıyla bir
zall'nin İJ:ıya'ü 'uWmi'd-din'ini tavsiye
şerh yazdığı belirtilmekte. yine ona ait oletmiştir. İbnü'z-Zeyyat, Merakeş ve çevması ihtimali bulunan el-Münte]]abü'lresinde yetişen velllerin yanı sıra aslen
mugrib ii ?,ikri ba'zı şulaJ:ıd 'i'l-Magrib
Merakeşli olmamakla birlikte buraya geadlı bir eserden söz edilmektedir (Gubrllip yerleşen . burada vefat eden veya MenT, s. 50) .
rakeşli oldukları halde başka yerlere gidip
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lanmış. müellifin hocalarından Ebü'I-Abİbnü'z-Zeyyat, BatıAfrika zahid ve velileri hakkında ilk ciddi tabakat kitabı olan

bas es-Sebtl için yazdığı menakıbname
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