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Yedi kıraat imarnından biri, tabii. 
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45 (665) veya 48 (668) yılında Mekke'
de doğdu. Darl nisbesini Abdüddaroğul
ları'na mensubiyeti sebebiyle aldığını ile
ri sürenler olmuşsa da Ebu Ca'fer İbnü'l
Baziş'e göre Kisra tarafından Yemen'in 
San'a şehrine gönderilen İsfahanlı Fars
lar'dandır; hayatının ilk dönemlerinde ak
tarlık yaptığı ve Bahreyn'in güzel kokula
rıyla tanınan Darln Limanı'na nisbetle Hi
caz bölgesinde aktarlara Darl dendiği için 
bu nisbe ile anılmıştır. Zehebl ve İbnü'l
Cezerl de bu görüşü tercih etmektedir. 
Ayrıca Amr b. Alkame el-Kinanl'nin mev
l ası olduğundan Kinani ve Mekkl n is bele
riyle de zikredilmiştir. Künyesi Ebu Bekir. 
Ebu Abbad ve Ebu Muhammed olarak 
kaydedilmişse de doğrusu Ebu Ma'bed'
dir. Sahabi neslinden Abdullah b. Zübeyr, 
Ebu Eyyub el-Ensarl, Enes b. Malik'le gö
rüşen ve bir müddet Irak'ta ikamet edip 
Mekke'ye dönen İbn Keslr (Zehebl, Ma'ri
{etü 'H .urra' , ll, 200; ibnü'l - Ka s ıh , s. 9; 
Kast allanl. ı . 95).Kur'an derslerini Müd1-
hid b. Cebr'den ve Abdullah b. Abbas'ın 
mevlası Dirbas'tan aldı. Abdullah b. Sa
ib'den de okuduğu ileri sürülmüştür, an
cak Zehebl bunun doğru olmadığını ve 
Kur'an'dan bir bölüm okumuş olabilece
ğini söyler (Ma'ri{etü'l-J<:urra', 1, ı 33). İbn 
Keslr Mücahid b. Cebr, Dirbas. İkrime el
Berberl, Ebü'l-Minhal Abdurrahman b. 
Mut'im, Muhammed b. Kays b. Mahre
me'den hadis rivayet etti. Ma'ruf b. Müş
kan, Şibl b. Abbact, İsmail b. Abdullah el-

. Kıst. Halil b. Ahmed Kur'an ve kıraat ta
lebeleri arasında yer alırken Ebu Amr b. 
Ala ondan bir hatim indirmiş; İbn Cüreyc, 
Eyyüb es-Sahtiyanl. Hammad b. Seleme, 
Cerlr b. Hazim, Abdullah b. Ebu Neclh 
gibi alimler kendisinden hadis rivayet et
miştir. Hammad b. Zeyd'in de ondan ba
zı kıraat vecihleri naklettiği belirtilmek
tedir. 

İbn Kes'ir 120 (738) yılında Mekke'de 
vefat etti. Bu tarihin Abdullah b. Keslr b. 
Abdülmuttalib es-Sehml'nin ölüm tarihiy
le karıştınldığı ve onun 122'de (740) öldü-

ğü ileri sürülmüşse de Zehebl gerek Tfı
ril;;u'l-İslfım'da gerekse el-'İber'de bi
yografisini 120 yılı vefeyatı arasında kay
detmiş, İbnü'l-Cezerl de bu tarihin ke
sin olarak 120 olduğunu zikretmiştir (en
Neşr,l, 120) 

Cerlr b. Hazim, İbn Keslr'in düzgün bir 
tilaveti olduğunu, Süfyan b. Uyeyne. Mek
ke'de Humeyd b. Kays ve İbn Keslr'den 
daha güzel Kur'an okuyan bir kimse bu
lunmadığını söylemiştir. Ebu Ubeyd Ka
sım b. Sellam da Mekke'de İbn Keslr, Hu
meyd b. Kays ve İbn Muhaysın ' ın kıraat 
konusundaki önemine işaret ettikten 
sonra İbn Keslr'in önde olduğunu belirte
rek Mekkeliler'in kıraatinin onda birleş
tiğini ifade etmiştir (Ebu Şame , s. !64) 
İbn Mücahid, İbn Keslr'i Kitabü's-Seb'a'
sındaki yedi li sistemine alırken kendi dö
nemine kadar Mekkeliler arasında onun 
kıraati üzerinde icma hasıl olduğuna dair 
tesbitini (Kita.bü 's-Seb'a, s. 65-66) göz 
önünde bulundurmuş olmalıdır. Endera
bl'ye göre de İbn Kes'ir hem Mekke'nin 
kariidir, hem Mescid-i Haram'ın mukrli
dir; Mekkeliler onun kıraatinde birleşmiş, 
Enderabl'ye kadar bu tercihlerini koru
muşlardır (Kıra'atü'l-l<:urra'i 'l-ma'rüf[n, s. 
65) Zehebl'nin belirttiğine göre İbn Keslr 
aynı zamanda bir vaizdi; talebelerine ders 
okutaeağı zaman onlara önce vaaz ediyor. 
Kur'an tilavetine manen hazır halde baş
lamaları için bu yolu seçtiğini söylüyordu 
(Ma'rifetü'l-l<:urra', I, 201) . 

Safedl, İbn Keslr'in kıraatinin kendi ter
cihleriyle meydana geldiği veya aynen 
Mücahid b. Cebr'in ya da Abdullah b. Ab
bas'ın yahut Übey b. Ka'b'ın okuyuşlarıyla 
sınırlı olduğu şeklinde alimierin farklı gö
rüşleri bulunduğunu söylüyorsa da onun 
kıraatinin Mücahid'in okuyuşlarıyla sınırlı 
olmadığı kesindir. Zira pek çok yerde Mü
cahid 'in okuyuşunu tercih etmemiştir. 
Mesela Bakara suresinin 20 . ayetinde 
Mücahid~ okurken (İ bn Haleveyh, s. 
ı ı ı İbn Keslr bu kelimeyi diğer kurra gibi 
~. c;ıynı sürenin 85. ayetinde Müca
hid 0.9~ okurken (a.g.e., s. ı 5) İbn Ke
slr w.9.ft.Ui.i ( İ bn Mücahid, s. ı63 ) diye oku
maktadır. Aynı şekilde yin_e_ bu sürenin 
184. ayetinde Mücahid 4i,S~ okumakta 
(İbn Haleveyh, s. ı 9) , İbn Keslr diğer kur
ra gibi 4i~ diye kıraat etmektedir. Bu
na göre onun kıraatinin Abdullah b. Ab
bas veya Übey b. Ka'b'ın kıraatiyle sınırlı 
olduğunu düşünmenin bir dayanağı yok
tur. Ancak Enderabl'nin değerlendirmesi
ne göre İbn Kesk'in kıraatinde esas olan, 
kendi re'yi ile ve kıyas yoluyla tesbitler 
yapmadan rivayet ve isnaddır (Kıra'atü'l-
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J<:urra'i '1-ma'rüf[n, s. 65) . Bu esas göz 
önünde bulundurulmak şartıyla hocala
rından aldığı farklı okuyuşlar arasında 

tercihler yaparak kıraatini oluşturduğu
nu söylemek mümkündür. 

İbn Ebu Davud'un tesbitleri doğru ise 
İbn Keslr'in kıraatinde Mekke mushafı ile 
uyuşmayan noktalar da vardır. N isa sure
sinin 171. ayetinde yer alan 4-~ kelimesi 
adı geçen mushafta ~;... ~ şeklinde yazıl
mış olduğu halde İbn Keslr diğer kurra 
gibi bu kelimeyi ~; okumuş , Muham
med süresinin 18. ayetindeki ~li wl iba
resi de yine Mekke mushafında ~li ,) 
şeklinde yazılı olmasına rağmen Basra ve 
Medine mushaflarına uyarak ~:ı.i wl diye 
okumayı tercih etmiştir ( İ bn Ebu Davud, 
s.47-49) 

Kaynaklar. İbn Keslr kıraatinin tesbitin
de genellikle Bezzl ve Kunbül'ün rivayet
lerini esas almışlarsa da bu rivayetlerin 
temellerini oluşturmaları açısından Şibl 
b. Abbad ve Ma'ruf b. Müşkan ile İsmail 
b. Abdullah el-Kıst 'ın onun talebeleri ara
sında farklı yerleri olduğu anlaşılmak
tadır. İbn Keslr kıraatinin bazı özellikleri 
şöylece sıralanabilir ·: 1. Kur'an-ı Kerim'
de geçen .bl_,.., ve .bl_r>ll kelimelerini Kun
bül'ün rivayetinde .bl.r ve .bly-11 diye okur. 
z. ~, r:f gibi cemi zamirierin "mlm"le
rine zamme verir ve önlerine uzatan vav 
takdir eder ( s ı la yapar) :~ , y.S" gibi. 3. 

Sakin bir harften sonra gelen müfred 
müzekker gaib zamirierini harekeleri 
doğrultusunda uzatarak (önlerine med 
harfi takdir ederek) okur: ~,~ gibi. 4 . 

Kur'an'da geçtikleri her yerde l.9)b kelime
sini ı~jl» , ...,..~,kelimesini._,.,~, ("dal" i sü
kGnla) li)'yıli) ("ra"yı sükQnla). .:,~' ı 
.:ıl~ ("tiı."yı sükunla), Jl1 , fiı , ı#"ı , .ufi 
kelimelerindeki "kaf"ı sükunla , ı#f , .uS-i 

'{ ,::;. -', 
JS"ı , ..y YI şeklinde okur. s. wl.fl l kelime-
sindeki hemzeyi hazfeder : wl~ 1. 

Zehebl'ye göre az hadis rivayet etmiş 
olan İbn Keslr'i İbn Sa'd, Ali b. Medini ve 
N esai sika bir ravi olarak değerlendirmiş 
olup Kütüb-i Sitte 'de ve diğer bazı kay
naklarda yer alan "sel em" hadisinin (tah
rlci için bk. Ze hebi,Ma'ri{etü'l-l<:urra' , I, 
202) onun tarafından mı rivayet edildiği, 
yoksa bu hadisin senedindeki Abdullah 
b. Keslr'in Sehml nisbesiyle anılan ve de
desinin ismi Muttalib olan raviye mi ait 
olduğu hususu ihtilaflıdır. Zehebl, bu ih
tilafa da işaret ederek İbn Keslr'in Kü
tüb-i Sitte'de bundan başka hadisi bu
lunmadığını söylemiş (a.g.e., Il , 202-203), 
Mizanü'l-i'tidfıl'de ise Abdullah b. Ke
s'ir es-Sehml'nin biyografisini incelerken 
mukr'i olan İbn Keslr'in kaynaklarda her-
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hangi bir rivayetinin yer almadığın ı belirt
miştir (ll, 474) . 

İbnü'n-Nedlm. İbn Şenebuz'ün ( ö . 328/ 
939) Kitabü Md ]].dlete İbn Keşir Eba 
'Amr adında bir eseri olduğunu kaydet
miştir. Yedi, sekiz, on kıraatle ilgili hemen 
bütün eserlerde İbn Keslr'in kıraatine yer 
verilmiş, ayrıca bu kıraati inceleyen müs
takil kitaplar da yazılmıştır (bunlardan ba
zılarının yazma nüshaları için bk. el-Fihri
sü'ş-şfımil, ı. 443 ; II, 468 [Nafi ' ve EbuAmr 
b. Ala'nın kıraatiyi e birlikteL 491 , 520-522, 
633,671,672,682 , 691). 
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Ebü'l-Fida' İmadüddin İsmail 
b. Şihabiddin Ömer b. Kesir b. Dav' 

b . Kesir el-Kaysi el-Kureşi 
el-Busrav1 ed-Dımaşkı eş-Şafii 

(ö . 774/1373) 

Tarihçi, müfessir, muhaddis 
ve Şafii fa kihi . 

_j 

701'de (1301 -1302) Susrifnın Müceydi
lülkarye köyünde dünyaya geldi ( el-Bidfı
ye, XIV, 21 ). 700 (1300-1301) yılında doğ
duğu da rivayet edilir (İbn Hacer, İnbfı'ü 'i-
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gumr, I, 45; ibnü'l-imad, VIII, 397-398) 
Kendisi fakih, hatip, şair ve edip olan ba
bası öldüğünde (Cemaziyelevvel 703/Ara
lık 1303) üç yaşlarında olduğunu söyler 
( el-Bidfıye, XIV, 3 2) İbn Keslr 707 ( 1307-
1308) yılında ailesiyle birlikte Dımaşk'a 
göç etti. Ağabeyi Kemaleddin Abdülveh
hfıb onun öğrenimiyle yakından ilgilendi: 
ilk fıkıh derslerini de ondan aldı ve 711 '
de (1311-12) Kur'an-ı Kerlm'i ezberledi. 
Daha sonra Burhaneddin İbrahim b. Ab
durrahman ei-Fezarl ve Kemaleddin İbn 
Kadi Şühbe'den fıkıh okudu. Genç yaşta 
yazdığı AI;.kamü't-tenbih adlı eserini ho
cası Burhaneddin ei-Fezfııfye arzedip onun 
takdirini kazandı. Usul-i fıkha dair Mu]]
taşaru İbni'l-lfdcib' i Şemseddin Mah
mud b. Abdurrahman ei-İsfahfınl'ye oku
yup icazet aldı . Ayrıca Şerefeddin isa el
Makdisl, Bahaeddin İbn Asakir, Şemsed
din Muhammed b. Muhammed eş-Şira
zl, İshak b. Yahya el-Amidl, Muhammed 
b. Ahmed b. Zerrad, İbnü'ş-Şıhne ei-Hac
car, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf ei
Makdisl ve Yusuf b. Abdurrahman ei
Mizzl'den hadis. Alemüddin el-Birzall ve 
Zehebl'den hadis ve tarih , Muhammed 
b. Şerefeddin ei-Ba'lebekl<i'den kıraat, 

Thkıyyüddin İbn Teymiyye'den kelam ve fı 
kıh dersleri aldı. Bu hocaları arasında da
ha çok Burhfıneddin el-Fezarl, kayınpe

deri Yusuf el-Mizzl, Zehebl ve İbn Tey
miyye'den etkilendi. Bunların dışında 
Şemseddin el-İsfahfınl , Ebü'l-Feth ed
Debusl, Ali b. ömer el-Vanl. Yusuf el-Hu
tenl. Ebu Musa ei-Karafi ve İbnü'd-De
va!ibl ei-Bağdadl i ca zet aldığı hocaların
dan bazılarıdır. 

İbn Keslr öğrenimini tamamladıktan 
sonra hatip. müderris. kıraat alimi . müf
tü ve mahkeme heyeti üyesi olarak çeşit
li görevlerde bulundu. 11 Cemaziyelewel 
736'da (27 Aralık 1335) Dımaşk'ta Şafi'i
ler'e tahsis edilmiş olan Neclbiyye Medre
sesi'nde ders vermeye başladı ve ölümü
ne kadar bu görevini sürdürdü. 16 Muhar
rem 7 46'da ( 19 Mayıs 1345) Bahaeddin 
Mercanl'nin yaptırdığı Mizze Camii'nde 
hutbe okumak üzere görevlendirildi. Ze
hebl'nin 16 Zilkade 7 48' de ( 17 Şubat 1348) 
ölümü üzerine Dımaşk'taki Salihiyye Med
resesi 'ne müderris tayin edildi. Bu medre
sed e verdiği ilk derse u lema. kadılar ve 
kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Takıy
yüddin es-Sübkl'nin 7S6'da (1355) vefa
tından sonra kısa bir süre Dımaşk'ta Da
rü'l-hadlsi'I-Eşrefiyye ' nin reisliğini yap
tı. Ayrıca Darü'l-Kur'an ve Darü'l-hadlsi't
Tenkıziyye'de ders verdi. 28 Şewal 767'-

de (8 Temmuz 1366) Emeviyye Camii'nde 
Fatiha suresinin tefsirini yaptığı derse 
melikü'l-ümera ve naibü's-saltana Sey
feddin Mengliboğa, kadılar ve ileri gelen 
devlet adamları da katıldı. 

Yönetim aleyhindeki her türlü isyana 
karşı olan İbn Keslr, Memlük Devleti ile 
olduğu kadar ulema ve halkla da iyi ilişki
ler içindeydi ve hemen her konuda ılımlı 
bir politika takip edilmesinden yanaydı. 
7S2'de (1351) Emir Bayboğa Urus'un ba
şarısızlıkla sonuçlanan isyanından sonra 
Memlük Sultanı ei-Melikü's-Salih ile bir
likte Dımaşk'a gelen Halife Mu'tazıd-Bil

lah, onu devlete bağlılığının bir mükfıfatı 
olarak Demmagıyye Medresesi'nde hu
zuruna kabul etti. Ahmed b. Hanbel'in 
eJ-Müsned'indeki bazı hadisleri güzel 
yorumlamasından dolayı kendisini kutla
dı (a.g .e., XIV, 245) . 

Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a küfür 
ettiği ve Emeviyye Camii'nde Sünniler'le 
birlikte namaz kıl m ayı reddettiği için Ma
lik! kadısı tarafından kırbaç cezasına çarp
tırılan Hilleli bir Şii. daha sonra Darüssa
ade'de toplanan mahkeme heyeti tarafın
dan idam cezasına mahkum edildi (Ce
maziyelahir 755/Haziran -Temmuz 1354). 
Bu mahkeme heyetinin üyeleri arasında 
ibn Keslr de bulunuyordu . ibn Keslr, 741 
Şewali sonunda (Nisan 1341) ulfihiyyet id
diasında bulunan Osman ed-Dekaki'nin 
yargılandığı Darüssaade'deki Darüladl'
de de üye. olarak görev yaptı. Reblülev
vel 7S6'da (Mart-Nisan 1355) Kadılku
dat Takıyyüddin es-Sübkl'nin. Altunboğa 
en-Nasırl ve Kutluboğa ei-Fahrl'nin ye
timlerin mailarına el uzatmalarına göz 
yummakla itharn edilmesi üzerine kuru
lan mahkemede görev aldı ve kadıyı sa
vundu. 26 Reblülewel 766'da (21 Aralık 
1364) Emir Mengliboğa tarafından teşkil 
edilen ve Darüssaade'de toplanan mah
keme heyetinde de bulundu. Kanuna ay
kırı icraat yapmakla suçlanan Kadı Taeed
din b. Takıyyüddin es-Sübkl lehinde oy 
kullanarak Mengliboğa' nın takdirini ka
zandı (a.g.e.,XIV, 316-317) . 

762'de (1360-61) isyan ettiği için azie
dilen Dımaşk Valisi Baytemür Şaban 766'
da (Nisan-Mayıs 1365) Dımaşk'a gelince 
onun şerefine Şal).il).-i Bu]]ari'nin ezbe
re okunması işini organize etme görevi 
İbn Keslr'e verildi. Kıbrıs Frankları'nın İs
lam ülkelerine karşı başlattıkları saldırıyı 
sürdürmeleri üzerine gerekli askeri ted
birleri alan Dımaşk Valisi Emir Mencek 
770'te (1368-69) halkın cihada katılması 
gerektiği konusunda ondan fetva istedi. 


