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İBNÜ'z-ZÜBEYR es-SEKAFi 
(~1 y.ıı}l<.)!l) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. İbrahim 
b. ez·Zübeyr es-Sekafl 
el-Gırnatl el-Endelüsl 

(ö. 708/1308) 

T efsir, hadis ve fıkıh alimi. 
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Zilkade 627'de (Eylül 1230) Ceyyan'da 
(Jean) doğdu . Sekizinci ceddi Asım'dan 
dolayı Ası ml nisbesiyle de anılır. Tahsiline 
Ceyyan'da başladı. Ancak şehrin düşman 
işgaline uğraması üzerine 643'te ( 1245-
46) babasıyla birlikte Mfıleka'ya (Malaga) 
göç etti ve öğrenimini burada sürdürdü. 
Bir ara dönemin Him ve kültür merkezi 
olan Sebte'de(Ceuta) ve hayatının sonuna 
kadar yaşadığı Gırnata'da (Granada) pek 
çok hocadan istifade etti. Ebu Bekir Ah
med b. Muhammed b. As (Asi). Ebü'l-Ve
lld İsmail b. Yahya el-Ezdi el-Attar ve 
Ebü'l-Hasan eş-Şarri'den kıraat dersi al
dı ; Ebü'l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed 
es-Serrac, Ebü'l-Hattab Muhammed b. 
Ahmed b. Halil ve Ebü'l-Mecd Ahmed b. 
Hasan el-Muradi'den hadis dinledi; Ebü'l
Abbas İbn Fertun'dan değişik alanlarda 
faydalandı. İbnü'z-Zübeyr'in -mektupla
şarak icazet aldıkları dahil- hocalarının 

sayısı400 civarında olup (İbn FerhOn, ı. 

189) Muhammed Şa'bani bunlardan 100 
kadarının ismini kaydeder (el-Burhan ff 
tertfbi süveri'l-Kur'an, neşredenin girişi, 
s. 132- 146) Tefsir, kır aat. hadis. fıkıh ve 
dil alanındaki yetişkinfiğiyle ilim çevrele
rinde ön plana çıkan ve telif çalışmaları 
yanında talebe yetiştirmekle de meşgul 
olan İbnü'z-Zübeyr'den faydalananlar ara
sında Ebu Hayyan el-Endelüsi, İzzeddin 
İbn Cemaa ve İbn Cüzey gibi alimler zik
redilmektedir. İbnü'z-Zübeyr Maleka'da 
iken peygamberlik iddiasında bulunan 
sihirbaz İbrahim ei-Fezari'nin yalancı ve 
sahtekar olduğunu söyleyerek onunla mü- · 
cadeleye girdi. Bu mücadelede Fezari'nin 
yanında yer alan Maleka em iri, İbnü'z-Zü
beyr'in bütün kitaplarını ve hocalarının 
derslerinde tuttuğu notlarını yağmalattı. 
Bu olay üzerine Gırnata'ya göç eden İb
nü'z-Zübeyr, 671 'de (1273) devlet reisi 
olan Sultan ll. Muhammed'in himayesine 
sığındı. Burada kendisine itibar edildi, ka
dılık ve ulucami hatipliği görevleri verildi. 

Fezari ile mücadelesini onun öldürülme
sine kadar sürdüren İbnü 'z-Zübeyr 8 Re
biülewel708'de (26 Ağustos 1308) Gırna
ta'da vefat etti. 

Maliki mezhebinin önde gelen fakihle
rinden olan İbnü'z-Zübeyr ftikadda Ehl-i 
sünnet akldesinin güçlü bir savunucusu
dur. Nitekim Milô.kü't-te'vil'inde Mu'te
zile ve Hariciler'le çeşitli bid'at mezheple
rinin görüşlerini, özellikle Zemahşeri'nin 

el-Keşşô.f'ta yer alan i'tizali fikirlerini ve 
sapık bir tarikat olarak gördüğü Şevziy
ye'nin tasawufi anlayışını tenkit etmiştir 
(Milakü 't-te'vfl, n eş redenin giri ş i , 1, 69-

71). 

Eserleri. 1. Milô.kü't-te'vil (Milakü't
te' vfli'l-l.catı' bi-?evi'l-ilf:ı[ıd ve't-ta'tfl fi tev
cfhi'l-müteşabihi'l-laf? min ayi't-tenzfl). 
Kur'an'ın tefsirine dair olan eserde, her 
surede aynı veya benzer lafızlarla tekrar
lanan ayetier ele alınarak bunların hik
metleri üzerinde durulmuş. bu tür ayet
ler hakkında uyandırılmak istenen şüphe
ler giderilmeye çalışılmıştır. Kitap Said ei
Fellah (Beyrut 1403/ 1983) ve Mahmud Ka
mil Ahmed (Beyrut 1985) tarafından iki 
cilt olarak yayımlanmıştır. 2. el-Burhô.n 
ii tertibi süveri'l-Kur'ô.n. Mushaf'taki 
sıralarına göre sureler arası münasebetin 
ele alındığı eseri Muhammed Şa'bani neş
retmiştir (Küveyt 1404/1984, 1406/1986; 

Muhammediye 141 0/1990). 3. ez-Zamô.n 
ve'l-mekô.n (nşr. Muhammed b. Şerife, 
Darülbeyza 141 3/1993) 4. Şerf:ıu'l-İşô.re 
li'l-Bô.ci. Ali b . Muhammed ei-Baci'nin 
usUl-i fıkha dair eserinin şerhidir. S. Şı

latü 'ş-Şıla (e?·Zeyl 'ale'ş-Şıla li'bn Beşkü

val). Son kısmı Evarista Levi-Provençal 
(Rabat 1937), üçüncü cüzü Abdüsselam 
ei-Herras ve Said A'rab (Rabat 1993) ta
rafından yayımlanmıştır. 6. Bernô.mec. 
Eserde müellifin hocalarının isimleri sa
yılmış. ikisi hariç diğerlerinden icazet al
dığı belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda Mu'
cemü şüyul].ihi adıyla yer alan kitap da 
bu eser olmalıdır. 7. Urcuze ii beyô.ni 
me~hebi'ş-Şev~iyye (Urcüze {ı 'r-reddi 

'ala me?hebi'ş-Şev?iyye): Ebu Abdullah 
eş-Şevziyye'ye nisbet edilen tarikat hak
kında yazdığı manzum bir eserdir. 8. 
Red'u'l-cô.hil 'an i'tisô.fi'l-mecô.hil. Yi
ne Şevziyye'ye reddiye olarak kaleme alı
nan diğer bir eseridir. Kaynaklarda İbnü'z
Zübeyr'e ayrıca Ta'li]f 'alô. Kitô.bi Sibe
veyhi, Kitô.bü '1-İ'lô.m bimen ]].u time bi
hi'l-Kutrü'l-Endelüsiyyü mine'l-a'lô.m, 
Sebilü'r-reşô.d ii fazli'l-cihô.d adlı eser
ler nisbet edilmektedir. 
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IBNULEMIN MAHMUD KEMAL 
(1871-1957) 

Son devir Osmanlı devlet adamları, 
şairleri, musikişinasları 

ve hattatları üzerine 
biyografileri ve tarih bilgisiyle 

tanınmış alim. 
~ 

17 Kasım 1871'de İstanbul'da Beyazıt'
ta Mercan Ağa mahallesinde doğdu . Ba
bası, Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın yir
mi yedi yıl mühürdarlığını yapmış. Ru
meli beylerbeyiliği payeli Mehmed Emin 
Paşa. annesi . dini ve ahlaki terbiyesinde 
çok şey borçlu olduğu Hamide Nergis Ha
nım'dır. Babası, Hz. Hüseyin soyundan 
gelmekle "seyyid" unvanı ile tanındığı gi
bi İbnülemin ve kardeşi Ahmed Tevfik de 
gerektikçe bu unvanı kullanmışlardır. Aile
nin bir kolu, yine baba tarafından Buha
ra emirlerinden olup çok eski bir zaman
da Anadolu'ya göç ederek Arapkir'de yer
leşmiş Selcenlioğulları'na çıkar. öte yan
dan babasının anne soyunca da Arapkir'
de Gökbeylioğlu ailesinden Yusuf Kamil 
Paşa ile akrabadırlar. ibnülemin'de Yusuf 
Kamil Paşa'ya olan derin bağlılık kökünü 
bir cihetten özellikle buradan alır. 

Çocukluk yıllarının çok zamanını Yusuf 
Kamil Paşa'nın eşi Zeynep Kamil Hanım'ın 
konağında geçiren İbnülemin. kendinden 
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