
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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'l-Vezir. lşarü ' 1-l:ıak 'ale'l-ljalk, Beyrut 
1403/1983, s. 15-21 , 26; a.mlf .. el-Bwfıanü 'i
katı' (nşr. Mustafa Abdülkerlm el-Hatlb). Dımaşk 
1409/1988, s. 93-104; a.mlf .. Tercihu esalfbi'l
Kur'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, 201-
202; Sehavı. ec;i-Pav'ü '1-lami', VI, 272; Şevka
n ı. 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 menhe
cühü'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. 130-
131; a.mlf .. Fihrisü mal;tütati ba'zi 'l-mekteba
ti'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). 
_j 

L 

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
rut 1407/1987, s. 48-49 ; Ali Ekber Ziyai, "İbn 
Zaguni", DMBİ, lll, 61 O. r:;;ı 
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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. 



ilmi faaliyetlerinin yanı sıra idari ve ka
za! görevlerde de bulunan ibnü'z-Zemle
kan'i bir süre Divan-ı inşa'da katiplik yaptı. 
Hazine nazırlığı ve beytülmaJ vekaletini 
ve Şam naibi Cemaleddin el-Efram ' ın di
van nazırlığını yürüttü. _707'de (1307) bir 
müddet Dımaşk'taki B'imaristanü'n-Nü
r'i'nin yöneticiliğini üstlendi. Ömrünün so
nuna doğru Halep kad ıl kudatlığına (bazı 

kaynakla ra göre kadılığına) tayin edildi 
( 724/1 324) ve bu görev sebebiyle üç yıl 
kadar Halep'te kaldı. Bu sırada Sultaniy
ye, Seyfiyye, Asrüniyye ve Esediyye med
reselerinde ders verdi. 727 Şaban ayında 
(Haziran- Temmuz 1327) Hanefi fakihi ve 
Dımaşk kadısı Sadreddin Ali b. Ebü'l-Ka
sım el-Basri vefat edince el-Melikü'n-Na
sır Muhammed b. Kalavun tarafından 
kendisine Dımaşk kadılığı verilmek üzere 
Mısır'a davet edilen ibnü'z-Zemlekan'i yol
culuğu sırasında Bilb'is'te vefat etti (16 
Ramazan 727 15 Ağustos 1327). Cenazesi 
Kahire'ye götürülerek Karfıfe Kabrista
nı 'nda imam Şafii' nin türbesine yakın bir 
yere defnedildi. Onun aynı zamanda çok 
iyi bir hattat olduğu rivayet edilir. 

ibnü'z-Zemlekan'i. döneminde Şafii 
mezhebinin otoritesi kabul edilmiş. ders 
verme. fetva ve münazara konusunda 
başvuru mercii olmuştur. Onu son müc
tehidlerden sayan öğrencisi Zeheb'i ken
disi için "asrın alimi" tabirini kullanmış 
( el-Mu'cemü 'l-mui].taş, s. 24 7). çağdaşı Sa
f ed! de benzeri ifadelere yer vermiştir 
(A'yanü 'l-'aşr, III, 81) Ebü'l-Fida İbn Ke
s'ir. ibnü'z-Zemlekan'i'yi Şam bölgesinde 
Şfıfi'iler'in öğretim, fetva ve cedelde ima
mı olarak tanıttıktan sonra özellikle ders 
verme gayreti, tarzı ve üslObundan öv
güyle söz etmiştir. Eş ' ar! kelamını da iyi 
bilen ve güçlü bir münazaracı olarak ta
nınan ibnü'z~Zemlekan'i'nin. Takıyyüddin 
İbn Teymiyye ve Sadreddin ibnü'l-Vel<ll ile 
çeşitli konulardaki tartışmaları nakledil
mekte (ibnü'd-DevadM, IX, 133-135). kay
naklar İbn Teymiyye ile olan çekişmesinin 
husumet derecesinde olduğunu yazmak
tadır (ibn Kes'ir, XIV, 132) . 

Bazı görüşleri ve fetvaları kaynaklarda 
zikredilen ibnü'z-Zemlekan'i'nin (Sübk'i, 
IX, 201-206; Safedl, el-Va{f, IV, 220-221) 
aynı zamanda iyi bir şair olduğu belirtil
mekte, çeşitli beyit ve kasidelerine yer ve
rilmektedir. Cemaleddin İbn Nübate el
Mısr'i onun için bir kaside yazmış. bu kasi
deye başka şairler tarafından birçok na
z'ire kaleme alınmıştır (Safedl, el-Va{f, IV, 
219-220; Kütübl. IV, ı ı; ibn Nübate el-Mıs
rl, s. 405-407; Sübkl, IX, 193-200). 

Eserleri. 1. 'Udiletü'r-rakib ii ~ikri eş
reii'l-mena]fıb (nşr. Hayrullah eş-Şerif, 
Dımaşk 1414/ 1993). Hz. Peygamber'in fa
ziletlerine dairdir. Zirikil bu eserin daha 
önce basılmış olduğunu söylemekteyse 
de yer ve baskı tarihi vermemektedir. 2. 
Ta]J]fi]fu'l-evla min ehli'r-reii]Si'l-a'ld 
ii teiaQ.ıli ehli'l-'ulı1m ve'l-a'la (Brockel
mann, GAL, ll, 85). Bazı kaynak.lardaFaz
Jü 'I-melek 'ale '1-beşer adıyla kaydedi
len eser de bu kitap olmalıdır. 3. el-Bur
hanü'l-kdşii 'an i'cazi'l-Kur'an (nşr. Ah
med MatlOb- Hatice el-Hadisi, Bağdat 
!974). 4. Mevlidü'n-nebi(a.g.e.,a.y.). 

ibnü'z-Zemlekan'i'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: ed-Dür
retü'l-muQ.ıyye ii'r-red 'ala İbn Teymiy
ye (Kati b Çelebi'nin bu isimle kaydettiği 
ri sa lenin adı klasik kaynaklarda er-Red 
'ala İbn Teymly ye {f mes'eleti'Halal): şek
I inde geçmektedir), el-'Amelü '1-ma]Sbul 
ii ziyareti'r-Resul (er-Red 'ala İbn Tey
miyye fi mes'eleti'z-ziyare), Şer]] u Fuşu
şi'l-]Jikem li'ş-Şey]].i'l-ekber, el-Minhdc 
ii ta'li]fiiti'l-ilac ii 'ilmi'l-Bah, Veieya
tü'l-a'yan fi't-tdri]]. ve't-teracim, Uşu
lü '1-fı]fh, el-Fetava, Şer}Ju 'Umdeti'l
aJ:ıkdm. Müellif ayrıca Nevevi'nin el-Min
hdc'ı ile Abdülhak el-işb'il'i'nin el-AJ:ı 
kamü'ş-şugrd'sını şerhetmeye ve el
Ümm'ü düzenlemeye başlamış . fakat bu 
eserleri tamamlayamamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yakut. Mu'cemü'l-büldan (Cündl) , lll, ı68; 
ibnü'I-Esir, el-Lübab, ı, 507; ibnü'd-Devadari, 
Kenzü 'd-dürer, IX, 30, ı33-ı35; Zehebi. el
Mu'cemü'l-mul;taş bi'l-muf:ıaddişfn (nşr. M. 
Habib el-Hile), Taif ı408/1988, s. 246 -247; 
a.mlf .. Mu'cemü şüyül;i'?-Zehebf [nşr. ROhiyye 
Abdurrahman es-SüyOfi). Beyrut ı4ıo;ı990 , s. 
540; Safedi. el-Va{!, IV, 2ı4-221; a.mlf .. A'ya
nü 'l-'aşr(nşr. Fuat Sezgin). Frankfurt ı4ı0/1990, 
lll, 80-87; Kütübi, Feuatü 'l-Ve{eyat, ll , 263-
264; lll, 24 , 79, 3ı5-3ı6, 438; IV, 7-ıı; İbn 
Nübate ei·Mısri. Dfuan, Beyrut , ts. [Mekte
betü'd-dirasati'l·edebiyye). s. 405-407; Süb
ki, Tabakat, lll , 373; V, 258; VIII, 3ı6; IX, ı90-
206; isnevi. Tabakatü 'ş-Şafi'iyye(nşr. Kemal 
Yus uf el-H Ot], Beyrut ı987 , ! , 3ıo-3ı ı; İbn 
Kesir. el-Bidaye, XIV, ı 3 ı- ı 32; ibn K adi Şüh
be. Tabaka tü 'ş -Şafl'iyye, ll , 29 ı -293; ibn Hacer. 
ed-Dürerü'l-kamine(nşr Muhammed Seyyid Ca
del hak), Kahire ı385/1966, IV, ı 92- ı 94; İbn Tağ
riberdi. en-1'/ücümü'z-zahire, IX, ı95-ı96; Nu
aymi. ed-Daris fi tarfl;i'l-medaris (n ş r Ca'fer el
Haseni). Dımaşk ı 367/1948, !, 3 ı -33, ı 94- ı 95; 
Keşfü'z-zunün, I, 744; ll, 1262, ı877; Şevkani. 
el-Bedrü't-(ali', ll , 2ı2-2ı3; Fihristü 'l·kütübi'l· 
'Arabiyyeti'l-maf:ıfüza bi'l-kütübl;aneti'l-fjidi
uiyye, Kahire 1308, VII, 659; Brockelmann. 
GAL, ll, 84-85 ; Suppl., ll, 76; Kehhale. el-Mün
tel;ab min ma/;(ü(ati'l-Medineti'l-müneuuere, 
Dımaşk ı393/ı973, s. 7 ; Zirikli. el-A'lam (Fet
hullah), VI, 284; Ali Reffi. "İbn Zernlekanl", 
DMBİ, lll, 627-628. fA! 

IJ!!I!!I H. MEHMET GüNAY 

iBNÜ'z-ZERKALE 

ı 
İBNÜ'z-ZERKALE 

ı 

( 4Jl§J)f .,:r.f) 

Ebu İshak İbrahim b. Yahya 
en-Nakkaş et-TuleytGll el-Kurtubl 

(ö. 493/1100) 

Endülüslü astronom. 
L _j 

Hayatı hakkında çok az şey bilinmekte
dir. Xl. yüzyılın ilk çeyreğinde muhteme
len Tuleytula'da (Toledo) doğmuştur (ib
nü'l-Ebbar, I, 169). ibnü'z-Zerkale künye
sinin bazı kaynaklarda Zerkall şeklinde 
geçmesinden aslında bir Iakap olduğu 
( "veledü 'z-Zerkıyal", İi].barü '1-'u lema', s. 
57) ve muhtemelen "zerka" (mavi gözlü) 
sıfatından Ortaçağ Latincesi'ndeki "-el
lus /-el" küçültme ekiyle türetildiği belir
tilmektedir (DSB, XIV, 592). Latin kaynak
larında adı Azarquiel, Arzachel, Azarchel, 
Arzakal ve Elzarkal şeklinde geçer. Batılı . 
ilim adamlarının çoğu onu yahudi kimli
ğiyle tanıtmaktaysa da Fransız ilimler 
tarihçisi Pierre Duhem, Le systeme du 

monde, histoire des doctrines cos

mologiques de Platon d Copernic adlı 
eserinde müslüman olduğunu ispat et
miştir (İA, V/2, s. 876) 

Sanatkar bir aileden gelen ibnü'z-Zer
kale'nin el sanatlarında gösterdiği maha
ret, Tuleytula Kadısı Said el-Endelüs'i'nin 
hizmetine girmesine vesile olmuş , yaptığı 

gözlem aletleriyle kısa sürede dikkatleri 
üzerine çekince kendisine astronomi ala
nında yetişmesi için imkan tanınarak çe
şitli kitaplar sağlanmıştır. 454 ( 1 062) yı
lında Tuleytula Em'iri Yahya b. İsmail el
Me'mOn tarafından kurulan astronomik 
gözlem heyetinin üyeliğine, daha sonra 
da başkanlığına getirildi. Tuleytula'nın bü

yük hayranlık uyandıran su saatlerini imal 
etmesiyle ün kazandı; Moses ben Ezra ( 6. 
1135 j?J) bu saatler için yazdığı m anzu
meye onun adıyla başlamıştır. ibnü'z-Zer
kale'nin saatleri oldukça kesin bir ay tak
vimini esas alıyordu ve bir ölçüde Avru
pa'da XVII. yüzyılda yaygın olan saatiere 
öncülük etmişti. 

ibnü'z-Zerkale, Kastilya -Leon Kralı VI. 
Alfansa'nun 1 078'de Tuleytula'yı zaptet
mesinin ardindan Kurtuba'ya yerleşmiş 
ve çalışmalarını burada sürdürerek Regu
lus yıldızının boylamını ve gezegenlerin 
en yüksek noktalarını belirlemiştir. Bazı 
müellifler, onun son gözlemlerini 480'de 
( 1 087) gerçekleştirm iş olmasından hare
ketle o yıl vefat ettiğini ileri sürmüşlerse 
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