
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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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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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 


