iBNÜ'I-VERDl, Zeynüddin
lah ei-İdkavl taştlr, Necm Muhammed
Salim de taştir ve tahmis etmiştir. İshak
Kattan, "Lamiat El Ouardi" adıyla yaptığı
Fransızca tercümeyi ve eserin Arapça
metniniRevue tunisienne de l'Institut
de Carthage'da ( 1900) yayımlamış. A.
Raux da Fransızca çevirisiyle birlikte
Arapça metnini Züheyr b. Ebu Sülma muailakasıyla birlikte neşretmiştir (Cezayir
1905). Joel Schleifer'in "Die Lamüah des
İbn ai-Wardi. Ein arabisches Lehrgedicht"
adıyla Almanca'ya çevirdiği manzumeyi
(Wien 1902) Muhammed Kamerüddin
şerhetmiş ve Hintçe'ye tercümesini yapmıştır. Lô.miyye, Mehmed Zihni Efendi
tarafından Feyz-i Yez dô.n Tercüme-i
Nasihati'l-ihvô.n ismiyle Türkçe'ye de
çevrilm iştir (İstanbul 1292: eser üzerine
yapılmış diğerçalışmalar için bk. Brockelmann.GAL, II , 17 5-177 ;Suppi., II , 174175). 3. Tetimmetü'l-Mu]]taşar fi a]]bô.ri'l-beşer (Ta rif] u İbni'I-Verdf). Eserde
müellif Ebü'I - Fida'nın el-Mu]]taşar ii AJ.:ı
bô.ri'l-Beşer adlı tarihini özetlemiş, 7297 49 ( 1329-1349) yılları arasındaki olayları
da kendisi kaleme a lmıştır. Kitabın çeşit
li baskıları vardır (I-ll, Kah i re 1285. 1325;
1-IV, istanbul 1287; n ş r. Muhammed Mehdi es-Seyyid Hasan ei-Harsan. 1-11, Necef
1969: n ş r. Ahmed Rif'at ei-Bedravl, I-II,
Beyrut I 389/ 1970) . 4. Elfiyyetü İbni'l
Verdi ii ta'biri'l-menô.mô.t ({f ta'biri'rrü'ya) (ei-Eifiyyetü'I-Verdiyye). Recez
bahrinde yazılmış (urcOze) 1000 beyitlik
didaktik bir manzumedir. İlk defa 1285'te
(1868) Bulak'ta basılan eserin daha sonra Kahire'de baskıları yapılmıştır ( 1303,
1326) S. et-TuJ:ıfetü'l-Verdiyye ti Müş
kileti'l-i'rô.b (fi 'ilmi '1-'Arabiyye) . 153 beyitlik bu manzumeyi R. Abicht. Latince
tercüme ve şerhiyle birlikte neşretmiştir
(B reslau 189 1). Eserüzerinemüelliftarafından kaleme alınan şerh Semlr Ahmed
Abdülcevact (Kahire ı 985). Salah Reway
(Kahire 1408/1989) ve Abdullah Ali eş-Şel
lal (Riyad ı 409/1 989) tarafından yayımlan
mış, manzumeye Abdülkadir el-ifranl'nin yazdığı el-Hediyyetü'ş-şamediyye
adlı şerh de basılmıştır (Kahire 1323 ). Abdülkadir b. Ömer el-Bağdadl tarafından
yazılan ŞerJ:ıu şevô.hidi't-TuJ:ıteti'l- Verdiyye adlı eseri Nazif Hoca yayımiarnıştır
(İstanbul 1978: manzumenin diğer şe rhl e
ri ve yaz maları için bk. Brockel mann, GAL,
ll, ı 75- ı 76). 6. el-Behcetü '1- Verdiyye
(Behcetü'I-Havf). Abdülgaffar el- Kazvini'nin Şafii fıkhına dair el-Ijô.vi'ş-şa(Jir
adlı eserinin manzum hale getirilmiş şekli
olup birçok defa basılmıştır (Kah i re 131 1,
ı 323, ı 35 ı ). Zekeriyya el- Ensarl tarafın
dan manzume üzerine yazılan el-Gure-
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rü '1-behiyye adlı şerh için İbn Kasım eiAbbadl bir haşiye kaleme almıştır (adı geçen şerh ve Abdurrahman b. Muhammed
eş -ŞirblnT'nin ha ş iye s i yle birlikte , 1-Y, Kahi re 13 ı 5). 7. Ma]famô.tü İbni'l-Verdi
(İstanbul I 300) 8. el-Kevô.kibü's-sô.riye
fi mi'eti cô.riye. Kadın tasvirlerine dair şi
irleri içeren bir antolojidir (Kah i re 1936)
İbnü'I-Verdl'nin edebi nesirleri Muhammed Mustafa Rıdvan tarafından Neşrü
İbni'l- Verdi adıyla derlenmiştir (Kah i re
1986)
İbnü'l-Verdl'nin çoğu zamanımıza intikal etmiş olan diğer eserleri de şunlardır:
el- Vesô.'ilü '1-mühezzebe fi'l-mesô.'ili'lmüla]f]fabe (ei-Mesa'ilü '1-mülakkaba.tü '1Verdiyye, ei-Mülakkaba.tü '1-Verdiyye, eiMülakkaba.tü '1-fara.Ziyye), eş-Şihô.bü 'ş
şô.]fıb v e'l-'itô.bü '1-vô.şıb el-vô.]fı' bi-zevi'n -ni./:ıali'l-kevô.zib; TaJ:ırirü '1-J.:ıaşô.şa
fi teysiri'l-ljulô.şa, ŞerJ:ıu Elfiyyeti İbn
Malik, AJ:ıvô.lü'l-]fıyô.me, el-Es'ile ve'lecvibe, el-ljufye li'l-]]ır]fa, La(Jz man?: ilm ve cevô.bü'ş-Şafedi 'anhü , Nevô.dirü '1-(Jarô.'ib ve Mevô.ridü'l- 'acô.'ib,
Risale fi'l-tütüvve, Risale fi J.:ıavô.şşi 'l
a'dad, Mufô.]]aretü (Mün§.?aratü)'s-seyt
ve 'I-kalem (lştıla{Ju '1-l]aşmeyn), Şatvü 'rraJ:ıik ti vaşti'l-J:ıari]f (ei-Makametü'd-Dı
maşkıyye), Manz,Cıme ti'ş-şühCıdi's-sev'
ve't-taJ:ıarruz

minhüm, el-MinaJ:ı, elLübô.b fi 'ilmi'l-i'rô.b, ed-Dürre, Ebkô.rü'l-efkdr fi müşkili'l-a]]bdr, Tezkiretü
(Mü::;ekkiretü)'l-(Jarib, Şi'ru münasebdt
(bu eserlerin yaz ma nüshaları için bk.
Brockelmann, GAL, ll , 175-177: Suppl., II,
162-163 ). Siraceddin İbnü 'l -Verdl'ye ait
ljaridetü'l-'aca'ib ve teridetü'l-(Jara'ib
ad lı eser bazı kaynaklarda yanlışlıkla Zeynüddin İbnü'I-Verdl'ye nisbet edilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
ibnü ' ı-Verdl, Tetimmetü 'l-Mul].tasar

fi al].ba.Ah med Rif'at e l-Bed ravl), Beyrut
1389/ 1970, n eşredenin girişi, 1, 5-8; a.mlf., Şer
f:ıu 't- Tuf:ı{eti 'l-Verdiyy e(nş r. Abdullah Ali eş-Şel
la l). Riyad 1409/1989, neşredenin giriş i , s. 119ı; Kütübl, Feuatü'l-Ve{eyat, ll , 229-232; Sübki. Taba~at (Tanahl), X, 373-377; İbn Hacer. edDürerü'l-kamine,ll, 195- ı 97; Safedl, A'yanü'l'aşr(nşr. Ali EbG Zeyd v. dğr.). Dımaşk ı4ı8(1998,
lll, 677-706; İbn Tağrlberdl. en-Nücümü'z-zahire, X, 240-24 ı; Süyütl. Bugyetü '1-uu'at, 1, 365;
a.mlf .. f:lüs nü 'l-muf:ıaçfara, ı. 425-426; İbn iyas.
Beda'i'u 'z.zühür, ı. ı 98, 524-525; ibnü'l-imad,
Şe?,erat, VJ , ı6ı-ı62; Şevkanl, e/-Bedrü'(-tali',l,
5ı4-5ı5; Brockelmann. GAL, ll, ı62-ı63, ı75 ı 77; Suppl., ll, ı62- ı63 , ı 74- ı 75; M. Zağlül Sellam. el-Edeb {t'l-'aşri'l-MemlükT, Kahire 1980, Ill , tür.yer.; Ahmed Fevzlei-Heyyib, "e!-Canibü'lbedi'i fişi' ri ibni'I-Verdi", MMLADm., LXXII/
ı (ı417/1997). s. 3-68; Moh. Ben Cheneb, " ıbn
al-Wardl ", Ef2(ing). lll, 966-967; Muhammed
Mehdi Müezzin-i Cami. "İbn Verdi", DMBi, V, 7880. r:;:ı
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İBNÜ 'l-VEZIR, Abdullah b. Ali
(bk. ABDULLAH b. ALİ el-VEZIR).

İBNÜ'l-VEZIR, Ebu Abdullah
(_r..j,ıf ..J-1 .;iı!...w: ~i)
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Ebu Abdiilah İzzüddin Muhammed
b. İbrahim b. Ali el-Yemani
(ö. 840/1436)
L

Zeydi-Selefi alimi.

_j

775 (1373-74) yılında Yemen'in Sevde
bölgesinde doğdu. İbnü'l -Vezlr künyesini.
beşinci ceddi Vezlr Muhammed ei-Afifi'den itibaren Alü'l-Vezlr olarak bilinen ailesinden dolayı almıştır. İlimle şöhret bulmuş bir aile çevresinde yetişen. babası
şair ve hatip olan İbnü'l-Vezlr. başta Kadı Ali b. Abdullah b. Ebü'l-Hayr ve Tecridü'l-keşşdt sahibi Seyyid Ali b. Muhammed b. Ebü'l-Kasım olmak üzere birçok
hocadan kelam. fıkıh usulü ve akli ilimleri tahsil etti. Daha sonra Yemen'in o dönemdeki başşehri olan Taiz'e gitti. orada
imam Nefisüddin b. İbrahim ei-Alevl'den
icazet aldı; ardından Mekke'ye geçerek
Muhammed b. Abdullah b. Zuhayre eş
Şafii gibi alimleri e tanıştı. Bu görüşmeler
düşünce dünyası için bir dönüm noktası
teşkil etti ve Zeydiyye mezhebinden ayrılarak Selef anlayışını benimsedi. Mekke'de iken Yemen'deki hocalarından Seyyid Ali b. Muhammed ile tartışmalara girdi ve ona reddiye olmak üzere el- 'Avô.şım
ve'l-]favô.şım adlı eserini yazdı. Ömrünün
sonlarında Hicaz'dan ayrılıp Yemen'e döndü; ancak burada mutaassıp Zeydller'in
sert tenkitlerine maruz kaldığı gibi çeşitli
merciler nezdinde hakkında iftiralarda
bulunuldu. Bu sırada birkaç defa inzivaya çekilerek ücra yerlerde ve mağaralar
da yaşamaya başladı. En son uzletinde
lşarü '1-J:ıa]f adlı eserini telif ettikten kı
sa bir müddet sonra vebaya yakalanarak
öldü ve San'a'daki Ferve b. Müseyk Mescidi'nin yanına defnedildi.
Talebelik hayatını anlatırken gençliğini
kelam ve cedel ilimleriyle çeşitli mezhep
telakkileri uğrunda harcadığını belirten
İbnü'I -Vezlr itikadda akli istidlalin vacip.
taklidin ise küfür olduğu şeklindeki prensibin bu yönelişinde büyük rol oynadığını
belirtir. Ancak kesin bir sonuca ulaşama
dığı için pişmanlık duygusuna kapıldığı
nı , bu sebeple Kitap ve Sünnet' e dönerek
bunları incelemeye başladığını kaydeder.
Bu incelemeleri sonunda vardığı neticeye göre ayet ve hadislerde inanç esaslarını ispatlayan yeterli kanıt ve İslam mu-
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haliflerine karşı cevapların yanı sıra tebliğ ve irşada yönelik çeşitli yöntemlerin
mevcut olduğunu söyleyen İbnü ' I-Vezlr'in
en son ulaştığı bu nokta kendi ifadesiyle
manevi açıdan şifa bulup rahatlamasını
sağlamıştır (el-'Auaşım ue'L-~auaşım, ı.

20 I-202) . Geri kalan ömrünü de "kesin

bilgiye ve manevi kurtuluşa ulaşmada en
kısa ve fıtrata en uygun yol" olarak tanımladığı sahabe ve Selef yolunu açıkla
maya ve yenileştirmeye hasretmiştir (lşa
rü'L-t:ıa~, s. 20-21 ).
İbnü'I-Vezlr dinin temel konularını yedi grupta toplar. Bunlar zarurl ilimierin
· ispatı. Allah'ın varlığı. birliği, isimleri. nübüvvetih gerekliliği , fark gözetmeden
peygamberlere iman ve bid'atları terk
şeklinde özetlenebilir. İlkelerin ilk altısı
İslam'ın bütünü olup bunlara muhalefet
veya haklarında görüş beyan etmek küfürdür. Hemen hemen bütün insanlar,
Kitap ve Sünnet'te ayrıntılı biçimde yer
alan bais mevzuu ilkeleri genel çerçeve
içinde kavramaya fıtrl olarak yatkın olduklarından bunlar için ispat ve istidlallere girişmeye gerek yoktur (a.g.e., s.
2ı)

Temel itikadl meselelerde Selef metodunu benimseyen İbnü'I-Vezlr eserlerinde Allah'ın varlığı, sıfatları . kader ve tekfir gibi konularda genellikle İbn Teymiyye ekolünün görüşlerini tekrar etmiştir.
Allah'ın varlığını ispatta fıtrat delili üzerinde dururken inanç konularının genelinde de Kur'anl istidlalleri öne çıkarma
ya çalışır. Kur'an'daki delillerin felsefi delillerden daha isabetli ve kesin olduğunu
söyleyen İbnü'I-Vezlr. bu görüşünü kanıt
lamak amacıyla TerciJ:ıu esalibi'l-Kur'an
'ala esalibi'l- Yunan adlı risalesini kaleme almıştır. Kur 'an ayetlerinin rububiyyet.tevhid ve nübüvvetin aklen ispatın
da kafi ge l mediği düşü n c e si ona gör e bir
yanılgıdan ibarettir. Zira Kur' an'da çeşitli
akli istidlalleri ihtiva eden ve bilhassa Allah'ın varlığını belirten birçok ayet bulunmaktadır. Arazların hudusu, imkan, ahva!. tevlld, tafra gibi nazariyeler ihtilaf
ve karışıklığa yol açtıkları için usulü'ddin açısından bir fayda sağlamamaktadır
(Tercft:ıu esalfbi 'L-Kur'an, s. 9-22).
İbnü'I-Vezlr'in eserleri incelendiğinde
onun en Çok tepki gösterdiği hususların
kelamcılar arasındaki ihtilaflar, mezhepler ve şahıslar arası tartışmalar ve giderek yaygınlaşan tekfir suçlamaları olduğu görülür. Ona göre ihtilafların sebebi,
açık bir şekilde tebliğ edilen iman esasla-

rının kelamcılar tarafından zor ve kapalı
delillerle ispat edilmeye çalışılmasıdır.
Halbuki karmaşık istidlaller hem anlamayı zorlaştırıp ihtilafı arttırmakta hem
de tekfir suçlamalarına sebep olmaktadır. Bir ilmin güç meseleleri ele alması o
ilirnde ihtilafların çok olmasını gerektirmez. Mesela matematik ve astronomi en
ince hesapları gerektiren ilimler oldukları halde hükümlerinin çoğu doğrudur ve
üzerinde ittifak vardır. Buna karşılık astrolojinin konuları karmaşık . önerme ve
öncüileri de yanlıştır. Dolayısıyla bir il.i mdeki ihtilaflar zorluktan değil ondaki kuralların zayıflığından kaynaklanmaktadır

(lşarü 'L-t:ıa~. s. 15-20) . İbnü'l-Vezlr teorik
konularla uğraşan kelamcının durumunu, henüz ortaya çıkmayan bir hastalığa
karşı önceden ilaç kullanan kişinin durumuna benzetir. Ona göre yıllarca kelam
konuları ile uğraşılsa bile yine de tahmin
edilemeyen ve cevabı düşünülemeyen itirazların ortaya çıkması mümkündür (TercT/:ı u esalfbi'L-Kur'an, s. 39-40) . Ancak mesela tıpta giderek yaygınlaşmaya başla
yan aşı uygulaması ve koruyucu hekimlik
bu görüşü çürütmektedir. Çünkü gelmesi
muhtemel bir tehlikeyi önlemek için önceden tedbir almanın gereği inkar edilemez.

he gitmesini hızlandırmıştır. Yemen'deki
Zeydller'in arasında İbnü' l-Vezlr' le başla
yan Selefi çizgi etkisini sürdürmüş ve Şev
kani'ye kadar devam etmiştir.
İbnü 'I -Vezlr'in masum olan peygambe-

rin

getirdiği

vahiy ile

beşer düşünces in i

karşılaştırma yanlışlığına düşerek

(elBurhanü 'L-~atı', s. 93- ı 04) ke l amın nebevl bir yöntem olmadığın ı ispatlamaya
çalıştığı görülmektedir. Ona göre kelam
peygamberi bir yöntem olsayd ı Ku r 'an 'ın
ve diğer mukaddes kitapların araz ve cevher gibi konulara yer vermesi gerekirdi.
Halbuki kelam alimleri, sa~lam bir im an
için akıl yürütmeyi zaruri görmekle birlikte herkesi aynı istidlal biçimini veya yalnızca kelaml istidlalleri uygulamaya mecbur tutmamışl ardır. Ayrıca inanç esaslarını sunmakla yetinmeyip onların felsefesini de yaptıkları için kelamcıların muhtelif terimleri kullanmaları , çeşitli fiki r leri tartışmaları ve düşünce üretmeler i tabiidir.
Eser leri. 1. el-Burhanü'l-~atı' ii işbati
(ma'rifeti)'ş-şani'. 801 (1399) yılında te-

lif edildiğine göre muhtemelen İ bnü'l-Ve
zlr'in kaleme aldığı ilk eser olup daha önceki baskısına (Kahire ı 349) ve bir yazm a
n üshasına dayanılarak Mustafa Abdülkerlrtı Hatlb tarafından yayımlanmışt ır
Naslardaki istidlal metodunu öne çıkar
( Dımaşk ı 409/ ı 988) . Z. TerciJ:ıu esalibi'lmasının yanında akla da vurgu yapan İb
Kur'an 'alfı esalibi'l-YCınan (Beyrut
nü'I-Vezlr kuru nakil ve taklid anlayışını
140411984) 3. !şarü '1-J:ıa~. Tam adı !şa
e leştirir. Onun karşı çıktığı aklllik. Aristo
rü'l-J:ıa~ 'ale'l-l]a~ ii reddi'l-l]ilaffıt 'ala
ve Yunan düşüncesine dayalı mantık! kume~ahi bi'l-J:ıa]f min uşuli't-tevJ:ıid olan
rallar ve felsefi istidlallerdir. İbnü'I-Vezlr, . eser 837'de (1434) müteahhirln Selef
Kur'an ve Sünnet çerçevesindeki vahyin
metoduna göre kaleme alınm ı ştı r. Bir
metot. işleyiş ve hedeflerine uygun bir
mukaddime, on kadar bölümden ve bir
aklili ği felsefi- kelaml akılcılığa tercih ethatimeden oluşmaktadır. Eserin. itikadl
miştir. Buna rağmen doğruluğu zorunlu · konularda çok sayıda görüş ayrılığı ve tekolarak bilinen hususların yer aldığı kelam
fir suçlamala rı arasında doğ r u o l anı tesilmini inkar etmediğini ( el-Burhanü 'LNibit etmek ve yanlışları ayıklam ak amacıy
tı' , s. 103), ayrıca kendisinden far klı düla yazı ldığına işa ret edilen mukaddimeş ün enle ri de kın amad ı ğ ın ı . f akat m aksaden sonra s ıras ıyl a ilim bahsi. t evhid ve
da ulaşmada en kısa yolu takip etmenin
nübüvvetin ispatı, bid'atlar. te'vil. esrna-i
esas olduğunu belirtir (lşarü 'L-t:ıa~. s. 26).
hüsna. Allah'ın fiilierinde hikmet, irade
Onun , örnrün kısalığından ve gereksiz bilve kader, efal-i ibad ve tekfir konularına
gilere daimanın zararlarından bahsedip
yer verilmiştir. Kelam kitapl arında n farkl ı
usulü'd-dindeki ihtilaflardan kaynaklanan
bir tasnif ve üsluba sahip olması, ihtilaftartışmalar arasında kaybolmaktan endiların çözümünde Kur'an'a sıkça referans
şe duyması kendisini dininin özüne dogyapılması eserin beğenilen tarafl arıdı r
rudan ulaşma arayışına sevketmiştir.
(Şevkan'i, ı ı. 91). Ancak düzenli bir sisteZeyd!- Mu'tezill bir çevrede yetişen İ b- · matiğinin bul u nmaması ve çokça tekrar
içermesi kitaptan faydal anmayı zorlaştır
nü'I-Vezlr'in fikri dönüşümüne Mekke'deki ilim çevresinin yanı sıra Gazzall'de olmaktadır. Birçok baskısı bulunan (Kah i re
1318. Kahire, ts; Beyrut 1403/1983) eseduğu gibi zamanındaki ilim anlayışı ile
rin mukaddimesi, A. Mustafa Hüseyin
ilim adamlarının tavrının da büyük tesiri
olmuştur. Ayrıca İbn Teymiyye ile İbn KaySalih tarafından yüksek lisans tezi olarak
yim'in eserlerini tanıması böyle bir tercitahkik edilip yayı mlanm ı ştır (baskı yeri
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. yok, Darü'I-Yemeniyye, 1405/1985) 4. Ta]J.rirü'1-ke]{lm ii mes'e1eti'r-rü'ye ve ?,ikru md dare beyne'1cMu'tezile ve'1-Eş. 'ariyye. Rü'yetullah konusundaki farklı
görüş ve delilleri ihtiva eden bir risaledir
(San ·a , Mektebetü'l-camii'l-garbiyye, m
35). S. e1-'Avdşım ve'1-]favdşım fi'?,-?,eb
'an sünneti Ebi'l-Kasım . İbnü'l-Vezir'in
en hacimli eseri olup Selef yoluna döndükten sonra Yemen'deki hacası Cemaleddin b. Ebü'l-Kasım tarafından kendisine gönderilen ve hadis ehlini hedef alan
risalelere karşı yazılmıştır (n ş r. Şuayb eiArnaut, Arnman 1406/ 1986; Beyrut 1412/
ı 992). 6 . er-Ravzü'l-bdsim inu{ıtaşarü'l
'Avdşım ve'l-]favdşım (Kahire I 385/1 965;
Beyrut I 399; Ri ya d I 403) . 7. Ten]fi]J.u '1-en:;r;dr ii 'ulUmi'l-dşdr. Emir es-San 'ani tarafından Tavzi]J.u '1-efkdr li-me'dni Ten]fi]J.i'l-en:;r;dr adıyla şerhedilmiştir (nşr. M .
Muhyiddin Abdülhamld , Kahire I 366) . 8.
el-Ifusdmü'l-meşhur fi'?;-?,eb 'ani'lİmdmi'l-Manşur. Mansur Ali b. Selahaddin'in imamlığına yapılan itirazlara reddiye olup San'a'daki Mektebetü'l-camii'lgarbiyye'de yazma nüshası mevcuttur (Ali
b. Ali C.§. bir ei-Harbl, I. 94). 9. el-'Uzle ve
]fabl.ilü'l-büşrd bi't-teysir 1i'l-yüsrd
(Tanta 1412/1992). 10. el-Emr bi'l-'uzle
ii dl]iri'z-zamdn (Enlsü'l-ekyas fi fazli'li'razi 'ani 'n-nas) (nşr. İbrahim b. Abdülmedd, Ri ya d ı 4 ı 3) Bunların dışında kaynaklarda İbnü'I-Vezir'e nisbet edilen baş
ka eserler de vardır (Rızk el-Hacer, s. ı 031 14; Abdullah Muhammedei-Habeşl, Fihrisu mal]tütat, s. 40, 65, I 23 ; Ali b. Ali Cabir ei-Harbl, I, 89- I OI) .
ibnü'l-Vezir. lşarü ' 1-l:ıak 'ale'l-ljalk, Beyrut
1403/1983, s. 15-21 , 26; a.mlf .. el-Bwfıanü 'iMustafa Abdülkerlm el-Hatlb).

Dımaşk

1409/1988, s. 93-104; a.mlf.. Tercihu esalfbi'lKur'an 'ala esa/fbi'l-Yanan, Beyrut .1404/1984,
s. 9-22, 39-40; a.mlf. , el-'Avaşım ve'l-kavaşım
(nşr. Şuayb el-ArnaGt). Beyrut 1412/1992, I, 201202; Sehavı. ec;i-Pav'ü '1-lami', VI, 272; Şevka
nı. el-Bedrü't-tali' , ll, 81 -93; Brockelmann, GAL
Suppl., ll, 249; Hediyyetü'l-'ari{fn, ll, 190- 191;
Rızk el-Hacer, İbnü 'l- Vezfr el-Yemen[ ve menhecühü'l-kelamf, Cidde 1404/1984, s. 103' 1 14;
Abdullah Muhammed el-Habeşi. Meşadirü'l-fik
ri'l-İslamf fi'l-Yemen, Beyrut 1408/1988, s. 130131; a.mlf .. Fihrisü mal;tütati ba'zi 'l-mektebati'l-ljaşşa {i' i-Yemen, London 1994, s. 40 , 65,
123; Ali b. Ali Cabir el-Harbl, İbnü'l- Vezfr ve
ara'ühü 'l-i'tikadiyye ve cühüdühü fi 'd-difa'
'ani's-sünneti'n-nebeviyye, Mekke 1417/1996,

I, 89-101.
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İBNÜ' I-VEZİR ei-MAGRİBİ
(bk. VEZIR el-MAGRİBI) .
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Ebü'I-Hasen Ali b. Ubeydillah
b. Nasr el-Bağdadi
·
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Hanbeli alimi.

_j

455 Cemaziyelewelinde (Mayıs 1063)
Zagüniköyüne nisbette İbnü'z-Zagüni diye anıldı. Ebü'I-Ganaim İbnü'l-Me'mun , Ebü'l-Hüseyin İb
nü'n-Nakür, Ebu Muhammed İbn Hezarmerd es-Sarifini, Ebu Ca'fer İbnü'I-Müs
lime gibi alimlerden ilim tahsil etti. Özellikle fıkıh ve usulü, hadis, kıraat alanların
da yetişen İbnü'z-Zagüni aynı zamanda
etkili bir hatip ve vaizdi. Kendisinden
Ebü'I-Kasım İbn Asakir. Ebu Musa el-Medini, Sadaka b. Hüseyin, Ebu Tahir es-Silefi, Ömer b. Taberzed, Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevzi gibi şahsiyetler ders aldı ve rivayet. te bulundu . Devrinde Hanbeli mezhebinin önde gelen alimlerinden biri olan ve
hadis münekkitlerince güvenilir kabul edilen İbnü'z-Zagüni 16 Muharrem 527'de
(27 Kasım 1132) Bağdat'ta vefat etti ve
imam Ahmed Kabristanı'na defnedildi
(İbn Receb, 1, 182).
doğdu. Bağdat'abağlı

Kelam metoduna karşı çıkan ve dinle
felsefeyi bir araya getirmek isteyenlerin
her ikisine muhalefet etmek durumunda
kalacağını , dolayısıyla Selefyolundan gitmenin en güvenilir yol olduğunu ileri süren İbnü'z-Zagilni (Zehebl, Mlzanü '1-i'tidal, lll , 144), katı Selefi yaklaşımından
dolayı öğrencisi İbnü'I-Cevzitarafından
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tenkit edilmiş ve Müşebbihe gibi düşün
mekle suçlanmıştır (Amine Muhammed
Nusayr, s. 49). Fıkıhta ise Hanbelimezhebi içinde farklı ictihadlarda bulunmuş ve
bazı şaz görüşleri savunmuştur (ibn Receb, I. 182-184).
Eserleri. 1. et-Tel{ıiş fi'l-ferd'iz (Berlin
Staatsbibliothek, nr. 4690). 2. Tdri{ı . Sabit
b. Kurre es-Sabi'nin eserinin zeyli olup Halife Müsterşid- Billah'ın hil afete gelmesinden kendi ölümÜne kadar olan olayları ihtiva eden kitabın bir parçası Berlin Staatsbibliothek'te bulunmaktadır (DMBİ, lll,
6 ı O). Kaynaklarda İbnü'z-Zagüni'ye el-İ]f
nd', el-V azı]]., e1-ljildfü'l-kebir, el-Müfreddt, Gurerü'l-beydn ii uşuli'l-fı]fh, elFetdvd, Mendsikü'1-]J.ac, ed-Devrve'1veşdyd, el-iMı]J. ii uşuli'd-din, Mesd'il
fi'l-Kur'dn, Ma]fdle fi'l-]J.arfve'ş-şavt
gibi eserlerle Divdnü {ıutab ve 'Uveyşu '1-mesd'ili'l-]J.isdbiyye adlı bazı kitaplar da nisbet edilmektedir.

İbnü'l-Cevzl. el-Munta?am (Ata). XVII, 278279; Yaküt. Mu 'cemü '1-büldan, lll, 126- 127; ibnü'l-Eslr. el-Lübab, ll, 53; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XIX , 605-607; a.mlf., Mfzanü'l-i'tidal,Ül,
144; Safedl. el-Va{f, XXI , 294 ; Yafii, Mir'atü'lcenan, lll , 252; İbn Receb, e;;:-f:eyl 'ala Tabakati'l-f:lanabile,Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife). I, 180184; Ebü 'I-Yümn el-Uleyml. el-Menhecü '1-al:ı
med (nşr. Abdülkadir el-ArnaOt v.dğr.). Beyrut
1997, lll, 109-112; Keş{ü'?·?unün, I, 290; ll,
2001; Ahlwardt, Verzeichnis, IV, 189-1 90; Arnine Muhammed Nusayr. Ebü 'l-Ferec İbnü '1-Cevzf: Ara'ühü'l-kelamiyye ue 'l-aljlakıyye, Beyrut 1407/1987 , s. 48-49 ; Ali Ekber Ziyai, "İbn
Zaguni", DMBİ, lll, 61 O.
r:;;ı
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Ebü'I-Meali Kemalüddin Muhammed
b. All b. Abdilvahid
ei-Ensari ed-Dımaşkı
(ö . 727 /1327)
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667 (veya 666) yılı Şewal ayında (Haziran 1269 veya 1268) Dımaşk'ta doğdu. Büyük dedesi Abdülkerim, Dımaşk yakınla
rındaki Gota'ya bağlı Zemleka (Zemlekan,
Zimlikan) köyünde hatiplikyaptığından dedesi İbn Hatib Zemlekan, kendisi de İb
nü'z-Zemlekani lakabıyla, ayrıca sahabi
Ebu Dücane Simak b. Haraşe ei-Ensari'nin soyundan geldiği için Simakl nisbesiyle anılır. Dini ilimlerle ilgili birçok temel
metni ezberledikten sonra Taceddin İbn
Firkah el-Fezari'den fıkıh, Bahaeddin İb
nü'z-Zekl ve Safiyyüddin ei-Urmevi'den
usul, Bedreddin İbn Malik'ten sarf ve nahiv, Bedreddin İbnü'I-Muhaddis ve Necmeddin İbnü'I-Busays'tan hat dersleri aldı. Ebü'I-Ganaim İbn Allan, Fahreddin İb
nü'I-Buhari, İbnü'l-Vasıti. İbnü'I-Kawas,
İbnü'l-Mücavir gibi muhaddislerden hadis dinledi: mantık ve cedel ilminde derinleşti. On dokuzyaşında iken ders akutmaya, ardından da fetva vermeye başla
dı. Dımaşk'ta ei-Adiliyyetü's-Suğra. Türbetü Ümmi's-Salih, eş-Şamiyyetü'I-Ber
raniyye, ez-Zahiriyyetü'l-Cewaniyye gibi medreselerde müderrislik yaptı. 716
(1316) yılında Darü'l-hadisi'I-Eşrefiyye'

nin meşihatlığına getirildi ve burada tefsir, hadis ve fıkıh dersleri akutmaya baş
ladıysa da bu görevi ancak on beş gün
sürdü. Öğrencileri arasında Selahaddin
Halil b. Keykeldi ei-Alai ve Fahreddin
Muhammed b. Ali el-Mısri gibi alimler
vardır.

