
iBNÜ'I-VEZTR, EbO Abdullah 

. yok, Darü'I-Yemeniyye, 1405/1985) 4. Ta]J.
rirü'1-ke]{lm ii mes'e1eti'r-rü'ye ve ?,ik
ru 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 dön
dükten sonra Yemen'deki hacası Cema
leddin b. Ebü'l-Kasım tarafından kendi
sine gönderilen ve hadis ehlini hedef alan 
risalelere karşı yazılmıştır (nş r. Şuayb ei
Arnaut, 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 ta
rafından 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'l
İmdmi'l-Manşur. Mansur Ali b. Selahad
din'in imamlığına yapılan itirazlara red
diye olup San'a'daki Mektebetü'l-camii'l
garbiyye'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'l
i'razi 'ani 'n-nas) (nşr. İbrahim b. Abdül
medd, Ri ya d ı 4 ı 3) Bunların dışında kay
naklarda İbnü'I-Vezir'e nisbet edilen baş
ka eserler de vardır (Rızk el-Hacer, s. ı 03-

1 14; Abdullah Muhammedei-Habeşl, Fih
risu mal]tütat, s. 40, 65, I 23 ; Ali b. Ali Ca
bir ei-Harbl, I, 89- I O I) . 
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İBNÜ'I-VEZİR ei-MAGRİBİ 

(bk. VEZIR el-MAGRİBI). 
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İBNÜ'z-zAGÜNİ . 
(~~fjlf..xf) 

Ebü'I-Hasen Ali b. Ubeydillah 
b. Nasr el-Bağdadi · 

(ö. 527 /1132) 

Hanbeli alimi. 
_j 

455 Cemaziyelewelinde (Mayıs 1 063) 

doğdu. Bağdat'abağlı Zagüniköyüne nis
bette İbnü'z-Zagüni diye anıldı. Ebü'I-Ga
naim İbnü'l-Me'mun , Ebü'l-Hüseyin İb
nü'n-Nakür, Ebu Muhammed İbn Hezar
merd es-Sarifini, Ebu Ca'fer İbnü'I-Müs
lime gibi alimlerden ilim tahsil etti. Özel
likle 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-Me
dini, Sadaka b. Hüseyin, Ebu Tahir es-Si
lefi, Ömer b. Taberzed, Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevzi gibi şahsiyetler ders aldı ve rivayet-

. te bulundu . Devrinde Hanbeli mezhebi
nin önde gelen alimlerinden biri olan ve 
hadis münekkitlerince güvenilir kabul edi
len İbnü'z-Zagüni 16 Muharrem 527'de 
(27 Kasım 1132) Bağdat'ta vefat etti ve 
imam Ahmed Kabristanı'na defnedildi 
(İbn Receb, 1, 182). 

Kelam metoduna karşı çıkan ve dinle 
felsefeyi bir araya getirmek isteyenlerin 
her ikisine muhalefet etmek durumunda 
kalacağını , dolayısıyla Selefyolundan git
menin en güvenilir yol olduğunu ileri sü
ren İbnü'z-Zagilni (Zehebl, Mlzanü '1-i'ti
dal, lll , 144), katı Selefi yaklaşımından 
dolayı öğrencisi İbnü'I-Cevzitarafından 
tenkit edilmiş ve Müşebbihe gibi düşün
mekle suçlanmıştır (Amine Muhammed 
Nusayr, s. 49). Fıkıhta ise Hanbelimezhe
bi içinde farklı ictihadlarda bulunmuş ve 
bazı şaz görüşleri savunmuştur (ibn Re
ceb, 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 Ha
life Müsterşid- Billah'ın h il af ete gelmesin
den kendi ölümÜne kadar olan olayları ih
tiva eden kitabın bir parçası Berlin Staats
bibliothek'te bulunmaktadır (DMBİ, lll, 
6 ı O). Kaynaklarda İbnü'z-Zagüni'ye el-İ]f
nd', el-V azı]]., e1-ljildfü'l-kebir, el-Müf
reddt, Gurerü'l-beydn ii uşuli'l-fı]fh, el
Fetdvd, Mendsikü'1-]J.ac, ed-Devrve'1-
veşdyd, 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 'Uvey
şu '1-mesd'ili'l-]J.isdbiyye adlı bazı kitap
lar da nisbet edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'l-Cevzl. el-Munta?am (Ata). XVII, 278-
279; Yaküt. Mu 'cemü '1-büldan, lll, 126- 127; ib
nü'l-Eslr. el-Lübab, ll, 53; Zehebi, A'lamü'n-nü
bela', XIX, 605-607; a.mlf., Mfzanü'l-i'tidal,Ül, 
144; Safedl. el-Va{f, XXI, 294 ; Yafii, Mir'atü'l
cenan, lll , 252; İbn Receb, e;;:-f:eyl 'ala Tabaka
ti'l-f:lanabile,Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife). I, 180-
184; 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; Arni
ne Muhammed Nusayr. Ebü 'l-Ferec İbnü '1-Cev
zf: Ara'ühü'l-kelamiyye ue 'l-aljlakıyye, Bey
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Zaguni", DMBİ, lll, 61 O. r:;;ı 

ı'-ıı SAFFET KösE 

L 

İBNÜ'z-ZEMLEKANi 
(~LO...ıjlf ~f) 

Ebü'I-Meali Kemalüddin Muhammed 
b. All b. Abdilvahid 

ei-Ensari ed-Dımaşkı 
(ö . 727 /1327) 

Şafii fakihi ve kadılkudat. 
_j 

667 (veya 666) yılı Şewal ayında (Hazi
ran 1269 veya 1268) Dımaşk'ta doğdu. Bü
yük dedesi Abdülkerim, Dımaşk yakınla
rındaki Gota'ya bağlı Zemleka (Zemlekan, 
Zimlikan) köyünde hatiplikyaptığından de
desi İbn Hatib Zemlekan, kendisi de İb
nü'z-Zemlekani lakabıyla, ayrıca sahabi 
Ebu Dücane Simak b. Haraşe ei-Ensari'
nin soyundan geldiği için Simakl nisbesiy
le 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 na
hiv, Bedreddin İbnü'I-Muhaddis ve Nec
meddin İbnü'I-Busays'tan hat dersleri al
dı. Ebü'I-Ganaim İbn Allan, Fahreddin İb
nü'I-Buhari, İbnü'l-Vasıti. İbnü'I-Kawas, 
İbnü'l-Mücavir gibi muhaddislerden ha
dis dinledi: mantık ve cedel ilminde de
rinleşti. On dokuzyaşında iken ders akut
maya, ardından da fetva vermeye başla
dı. Dımaşk'ta ei-Adiliyyetü's-Suğra. Tür
betü Ümmi's-Salih, eş-Şamiyyetü'I-Ber
raniyye, ez-Zahiriyyetü'l-Cewaniyye gi
bi medreselerde müderrislik yaptı. 716 

(1316) yılında Darü'l-hadisi'I-Eşrefiyye'

nin meşihatlığına getirildi ve burada tef
sir, 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. 


