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İBN VERDAN 
kıl~.)~ ..:r-1) 

Ebü'l-Haris İsa b. Verdim el-Medeni 
(ö. 160/777 [?]) 

Kıraat-i aşere imamlanndan 
Ebu Ca 'fe r el-Kiir"i'nin 

meşhur iki ravisinden biri. 
_j 

Medineli olup Hazza lakabıyla anılmış
tır. Kıraat ilmini Ca'fer el-Kar"l ve Şeybe b. 
Nisah'tan öğrendi: sonra bu ilirnde refiki 
olup aynı kıraat isnadına sahip bulunan 
kurra-i seb'adan Nafi' b. Abdurrahman'a 
da kıraatini arzetti. Ebu Ca'fer el-K.3rl'nin 
ravisi ve talebesi olmasının yanında Ebu 
Ca'fer kıraatini Nafi' yoluyla öğrenenlerin 
önde gelenlerinden biri olduğu anlaşıl
maktadır. Kendisinden arz yoluyla İsmail 
b. Ca'fer el-Ensarl. Kal un, el-Megazi adlı 
eseriyle tanınan Vakıdi gibi şahsiyetler 
kıraat okudular. 

Ebu Ca'fer kıraatinin ravisi olarak İbn 
Verdan'ın rivayetleri ilk döneme ait kay
naklarda yer aldığı gibi (mesel.'! b k. İbn 
Mihran, s. 8-9) kıraat-i aşere hakkında te
lif edilip imamların rivayetlerini iki ile sı
nırlayan eserlerde bu iki rivayetten biri 
olarak tercih edilir. İbn Verdan hakkında 
İbnü'l-Cezeri "usta bir mukrl, gerçekten 
sağlam ve güvenilir bir ravi " ifadesini 
kullanmıştır. Zehebl onun muhtemelen 
Nafi'den önce öldüğünü söylerken İbnü ' l
Cezerl 160 (777) yılı dolaylarında vefat 
ettiğini zikretmiştir ( en-Neşr, 1, 1 79). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Mihran. el-Mebsut fi'/-k:ıra'ati'l-'aşr (nşr. 
Sübey' Hamza Hakimi), Dımaşk 1401/1980, s. 
8-9; Enderabi. f:\ıra' atü '1-l):urra'i 'l-ma' rutin (n ş r. 
Ahmed Nusayyifei-Cenabi) , Beyrut 1407/1986, 
s. 41-43; Zeheb1. Ma'ri{etü'l-i):urra' (Aitıkulaç). 
1, 247-248; İbnü'ı-Cezer1, Cayetü'n-Nihaye, 1, 
616; a.mlf .. en-Neşr, 1, 179; "İbn Verdim", DM Bi, 
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Ebu İshak İbrahim b. Muhammed 
b. Abdirrahman el-İşbili 

(ö. 654/1256) 

L 
Kıraat alimi. 

_j 

567'de (1171-72) İşbiliye ' de (Sevi lla) 
doğdu. Üçüncü ceddİ Vesil5'a nisbette İbn 
Vesll5. diye meşhur oldu; Endelüsl. Mağri

bi ve Ümevl nisbeteriyle de anıldı. İbnü 'l-

Cezerl'nin, diğer müellifler gibi çeşitli ve
silelerle (mesela bk. Gayetü'n-Nihaye, 1, 
379, 510) onu Ebu İshakkünyesiyle andığı 
halde biyografisinde kendisinden Ebü'l
Kasım diye söz etmesi bir zühul eseri ol
malıdır. İbn Vesll5.. 597 (1201) yılında İşbi
liye'de Ebü'l-Hasan Şüreyh b. Muhammed 
er-Ruaynl'nin torun u ve talebesi Ebü'l
Hüseyin Habib b. Muhammed, diğer ta
lebeleri Ebü'l-Abbas Ahmed b. Mikdam 
er-Ruaynl ve Halis b. Türab'dan kıraat 
tahsil etti ve İbn Şüreyh er-Ruaynl'nin el
Kafi adlı eserini okudu. Bu hocalarından 
ve diğer bazı alimlerden hadis dinledi. 
Kaynaklarda İbn Vesil5-'ın çok seyahat et
tiği. Musul, Şam ve Mısır'da kıraat ders
leri verdiği zikredilir. 595 ( 1199) yılında 
Gazze'de yine Ebü'l-Hasan Şüreyh b. Mu
hammed'in bazı talebelerinden kı raat- i 

seb'a okuduğu belirtilmişse de (İbnü'l
imad, v. 264) İşblliye'deki tahsilindeniki 
yıl önce aynı üstadın talebelerinden oku
mak üzere Gazze'ye niçin gittiğini açıkla
mak zordur. 

İbn Vesll5.. Ebu Amr ed-Danl'ninet-Tey
sir adlı eserini, bu eseri Danl'nin talebe
si Ahmed b. Muhammed el-Havlanl'den 
nakleden Ebu Abdullah Muhammed b. 
Said b. ZerkGn'dan aldığı icazetle rivayet 
etmiştir. Ayrıca Ebu Ali Hasan b. Muham
med b. İbrahim el-Bağdadl'nin er-Ravt.a 
fi'l-kıra'ati'l-iJ:ıda 'aşere'sini rivayet et
tiği zikredilmiş olup (İbnü'l-Cezeri. 1, 24). 

rivayet zincirinde İbn Vesil5 ile müellif ara
sında yer alan isimler şunlardır: Hablb b. 
Muhammed -Ebü'l-Hasan Şüreyh b. Mu
hammed er-Ruaynl- İbn Şüreyh er-Ruay
nl. 

İbn Vesll5-'tan kıraat okuyanlar arasın
da et-Tecrid fi't-tecvid müellifi İbn Ebu 
Zehran diye bilinen İmadüddin Ali b. Ya'
küb b. Şüca' el-Mevsıll. Ali b. Zahir el-Küf
ti. Yahya b. Fezail el-İskenderani, Muham
med b. Yahya b. Habase. Muhammed b. 
Cevher et-Tel'aferi gibi isimler bulunmak
tadır. Tel'afert İsmai l b. Sadaka. Ebu Ab
dullah Muhammed b. Ali b. Zübeyr eı-cm. 
Ebu Bekir b. Mesdl diye tanınan Muham
med b. Yusuf el-Gırnatl de ondan hadis 
r ivayet etmiştir. İbnü'l-Cezerl. Mekinüd
din Abdullah b. Mansur el-Esmer'in İs
kenderiye'de el-Camiu' l-cüyüşl'de bir ge
ce kıraat-i seb'a ile ve cem' metoduyla İbn 
Vesil5'tan hatme başladığını ve fecir doğ
duğunda hatmi tamamladığını zikredi
yorsa da aynı rivayete yer veren Zehebi, 
bunu mümkün görmekle birlikte böyle bir 
şeyin gerçekleştiğine inanmadığını söyle
miştir (Ma'rifetü '1-l!:urra', lll, ı 30 ı) . Yine 
Zehebl'nin belirttiğine göre Reşld el-At
tar. Mansur b. Selim, Mekinüddin Abdul-

iBN YAIŞ, Ebü'I-Beka 

lah b. Mansur el-Esmer ve Ahmed b. 
Abdülkadir ed-Demravl gibi şahsiyetler 
de ondan rivayette bulunmuşlardır (A'Ia
mü'n-nübela', XXIII, 304). 

Ebu Bekir b. Mesdl, İbn Vesil5' ı bazı fa
ziletleriyle övmüş, ancak bazı konuları bir
birine karıştırdığını söylemiştir. Zehebl ise 
onun üstün bir kari ve kıraat vecihleriyle 
illetleri konusunda üstat olduğunu belirt
miştir. All isnada sahip bulunduğu kay
dedilen İbn Vesll5.. 4 Reblülahir 654'te (1 
Mayıs 1256) İskenderiye'de vefat etti ve 
sahilde bir yere defnedildi (İbnü ' l-Cezerl, 

1, 25). 

Eserle r i. 1. el-Cami' lima yuJ:ıtacü 
ileyhi min resmi'l-MuşJ:ıaf. Hz. Osman'ın 
mushaflarının hattıyla ilgili olup kısa bir 
mukaddime ile genel kuralların incelen
diği beş fasıldan sonra s ı rasıyla süreler 
ele alınarak mushafın yazı özellikleri an
latılmaktadır. Ganim Kaddüri Hamed'in 
tahkikiyle neşredilen (Bağda d 1408/1988) 
eser üzerinde Mustafa Göl metin tahki
kini de ihtiva eden bir doktora çalışması 
yapmıştır (bk bibL) Z. Kitab fi tecvidi'l
kıra'e ve ma{ıarici'l-J:ıuruf. Ebü's-Suüd 
Ahmed el-Fahranl'nin tahkikiyle yayım
lanmıştır (Kahire 1990). 
BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Vesil5 . el-Cami' /ima yut:ıtacü ileyhi min 
resmi'l-Muşf:ıaf (n ş r. Ganim KaddCır1 Hamed), 
Bağdad 1408/1988, neşredenin girişi, s. 4-30; 
Zeheb1, A'lamü 'n-nübela' , XXIII , 303-304; 
a.mlf .. Ma'ri{etü '1-kurra' (Alt ı kulaç), lll, 1301 -
1303; a.mlf., el-'iber, lll, 272; İbnü'I-Cezeri, Ca
yetü 'n-Nihaye,ı, 24-25, 379, 51 O; İbn Tağr1ber
di, en-NücQmü'z-zahire, VII , 40; SüyCıt1, Hüs
nü '1-muf:ıaçiara, ı, 501 ; İbnü'I-İmad, Şe?erat, V, 
264; Mustafa Göl, ibn Vesik ve Resm-i Kur'an 
Hakkındaki Eseri (doktora tezi , ı 984), MÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü, s. 1-7. 
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İBN YAİŞ, Ebü'l-Beka 
( ~..:r-'"'~ '.9-1 1) 

Ebü'l-Beka Muvaffakurldin Yaiş 
b. Ali b. Yaiş b. Muhammed 

el-Esedi el-Halebi 
(ö. 643/1245) 

Ara p dili alimi. 
_j 

3 Ramazan 553'te (28 Eylül 1158) Ha
lep'te doğdu. Aslen Musullu olup dedesi 
Yalş'e nisbette İbn Yaiş diye anılır. Halep'
te Ebü's-Seha Fityan el-Halebi ve Ebü'l
Abbas el-Mağribi en-Nirüzi'den nahiv 
okuyan İbn Yaiş , 577 ( 1181) yılında Ke
maleddin el-Enbarl'nin derslerine devam 
etmek için Bağdat'a gitmek üzere yola 
çıktı. Ancak Musul'a vardığında Enbarl'
nin vefat ettiğini öğrendi. Kısa bir süre 
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