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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, 
V, 77-78. Iii TAYYAR ALTlKULAÇ 
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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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iBN VATS. Ebü'I-Beka 

burada kalıp Ebü'I-Fazl Abdullah b. Ah
med ei-Hatlb et-Tüsl ile Ebü Muhammed 
Abdullah b. Ömer b. Süveyde et-Tikriti'
den hadis dinledikten sonra Halep'e dön
dü. Halep'te Ebü'I-Ferec Yahya b. Mah
mud es-Sekafi, Kadı Ebü'I-Hasan Ahmed 
b. Muhammed et-Tarsüsl ile Halid b. Mu
hammed b. Nasr b. Sagir ei-Kayseranl'
den hadis öğrenimini devam ettirdi. Dı
maşk'a giderek Ebü'I-Yümn ei-Kindl ve 
İbn Ebu Asrun gibi alimlerden hadis din
ledi. Ayrıca Ebü'I-Yümn ei-Kindl'den Ha
rlrl'nin el-Ma]fiimat'ını okudu. Kindl'den 
hem Arap dili ve edebiyatında. hem dini 
ilimlerde ders verebileceğine dair icazet
name aldıktan sonra Halep'e döndü. Bu
rada hayatının geri kalan kısmını öğrenci 
yetiştirmekle geçirdi ve birçok camide 
ders okuttu. 626-627 (1229-1230) yılla
rında İbn Yalş'in öğrencisi olan İbn Halli
kan, onun Revahiyye Medresesi ile Halep 
Camii'nde ders verdiğini, kendisinden İbn 
Cinnl'nin el-Lüma' adlı eserini okuduğu
nu. edebiyatta derin vukuf sahibi olduğu
nu söyler (Vefeyat, VII. 48). İbn Yalş, İbn 
Hallikan'ın yanı sıra Kadılkudat Takıyyüd

din İbn Rezln ei-Hamevl, Kemaleddin is
hak b. Ebü Bekir el-Esedl ei-Halebl en
Nehhas ile kardeşi Bahaeddin, Yaküt ei
HameVı, İbn Am rün. İbn Malik et-Tal. İbn 
Vasıl ve Şerişi gibi alimler yetiştirmiştir. 
Kemaleddin İbnü'I-Adlm, oğlu Mecdüd
din, İbn Hami!, Ebü'I-Abbas İbnü'z-Zahi
rl. Abdülmelik b. Uneyyika, Ebu Bekir Ah
med b. Muhammed ed-Deştl ve Sunkur 
el-Kada! gibi birçok kimse de ondan ha
dis rivayet etmiştir. 

25 Cemaziyelewel 643 (18 Ekim 1245) 
tarihinde Halep'te vefat eden İbn Yalş 
makam-ı İbrahim'deki türbesine defne
dildi. Zeki. hoşsohbet. cömert ve şefkat
li, bir kimse olduğu belirtilen İbn Yalş'in 
latif mizah ve nükteleriyle ilgili örnekler 
nakledilir (a.g.e., VII, 48-50). Zemahşe
rl'nin el-Mutaşşal adlı gramer kitabına 
yazdığı geniş şerhiyle tanınan İbn Yalş, 
gramer konularında Slbeveyhi'nin dokt
riniyle Basra mektebinin sıkı bir takipçi
sidir. Eserlerinde Küfe mektebinin Bas
ra'dan ayrılan görüşlerine de geniş yer 
vermiştir. Açıklamalarında çok defa ge
reksiz, bazan da dikkatsiz ve özensiz uzun 
anlatım (ıtnab) üslübu hakimdir. 

Eserleri. 1. Şer]J.u'l-Mutaşşal. Zemah
şerl'nin eserine yazdığı geniş bir şerh olup 
el-Mutaşşal'a yazılan şerhlerden hiçbiri 
onun seviyesine ulaşamamıştır. Müellif 
bu şerhinde Slbeveyhi, Ahfeş ei-Evsat. 
Ebu Ali ei-Farisl. Ebu Ömer ei-Cerml. Ebu 
Osman ei-Mazinl ve · İbn Cinnl gibi alimie
rin görüşlerini sık sık zikretmiş, Zemah-
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şerl'nin görüşlerine de yer yer itirazlarda 
bulunmuştur. Bir nahiv ansiklopedisi ni
teliği taşıyan eser ilk defa G. Jan h tarafın
dan neşredilmiş (Leipzig 1876- 1886), da
ha sonra Ezher şeyhliği ve alimler kuru
lunun tashih ve ta'likleriyle iki cilt halin
de yayımlanmıştır (Kahire, ts.). Bu neşrin 
Beyrut'ta ofset baskıları da yapılmıştır. 
Asım Behcet ei-Baytar, şerhin muhtelif 
fihristierini çıkararak Fehfırisü Şer]J.i'l
Mutaşşalli'bn Ya'iş adıyla neşretmiş 

(Dı m aşk ı 4 ı ı 1 ı 990). eserin bir başka fih
risti Abdülhüseyin Mübarek tarafından 
el-Feharisü '1-tenniyye li-Şer]J.i'l-Mu
taşşal adıyla yayımlanmıştır (Beyrut 
ı 988). z. Şer i]. u 't-Taşriti'l-mülCıki. İbn 
Cinnl'nin sarfa dair eserinin şerhi olan 
bu kitabı Fahreddin Kabave neşretmiştir 
(Halep 1393/1 973; Beyrut 1987). 3. Me
sd'ilü ecfıbe 'anhfı İbn Ya'iş. Ebu Nasr 
ed-Dımaşki'nin sorduğu gramere dair on 
üç soruya İbn Yalş'in verdiği cevapları ih
tiva eden risale Rudolf Sellheim tarafın
dan yayımlanmıştır (Melanges de I' U ni
versite St. Joseph, XLVI ı ı, 1 973- 197 4) . 4. 
Tetsirü'l-münteha min beyani i'rabi'l
Kur'an. Kıraate dair olan eserin bir nüs
hası Medine'de Sultan Mahmud Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Brockelmann. 
GAL Suppl., 1, 521 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-Kıfti, İnbahü 'r-ruvat, IV, 45-50; ibn 
Hallikan. Vefeyat, VII, 46-53; Abctülbaki b. Ab
dülmecıct ei-Yemani, işaretü 't-ta'yin {i teraci
mi'n-nü/:ıat ve'l-lugaviyyin (n şr. Abdülmecld 
Diyab) , Riyad 1406/1986, s. 388; Zehebi, A'ta
mü'n-nübeta', XXIII, 144-145; Yafı!. Mir'atü't
cenan, IV, ı 06-1 07; Firüzabacti. el-Bülga fi te
racimi e'immeti'n-naJ:ıv ue'l-luga (nşr. Muham
med el-Mısri). Küveyt 1407/1987, s. 243-244; 
SüyOti. Bugyetü '1-vu'at, ll , 351-352; ibnü"l
imad. Şe?erat (ArnaOt), VII, 394-395; Brockel
mann. GAL, 1, 358-359; Suppl., ı, 521; Şevki 
Dayf. el-Medarisü 'n-naJ:ıviyye, Kah i re 1968, s. 
280-281; Ma'a 'l-Mektebe, s. 280-281; Salihiy
ye, el-Mu'cemü'ş-şamil, V, 368-369; Abdülilah 
Nebhan. "İ'tirazatü İbn Ya'1ş 'ale'z-ZemaJ:ışer1 
fı ŞerJ:ıi'I-Mufaşşal", MMİADm., LXV/1 ( 1970). 
s. 25-49; C. Van Arendonk. " İbn Ya'1ş", İA, V /2, 
s. 835; J . W. Fück. "Ib n Ya'ish", EJ2 (ing .). lll, 
968; Meryem Sadıki, "İbn Ya'1ş", DMBI, V, 143-
144. 
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~ MusTAFA ÇuHADAR 

İBN YAiŞ, Salomon 
(1520-1603) 

Osman! ı-Avrupa ilişkilerinde 
rol oynamış 

Portekiz asıllı yahudi tacirL 
_j 

Tavira'da (Portekiz) yaşayan Mendes 
adındaki bir Marrano (baskı sonucu Hıris
tiyanlığa giren yahudi) ailesinin çocuğu 
olarak dünyaya geldi ve kendisine Alvaro 

ismi verildi. İbn Yalş adına XII. yüzyıl is
panya'sında rastlanmakta ve bu isimde 
birçok ailenin mevcut olduğu bilinmekte
dir. Bunlardan bazıları satış kontratların
da şahit, bazıları da mülk sahibi olarak 
görünmektedir. Batı kaynaklarında adı
na Shelomoh Even Yaesh, Sa/ol(l)omo(n) 
Abenas (Abenjaex, Abenaish, Abenyaish) gibi 
şekillerde rastlanan Alvaro Mendes ço
cukluğunda bir kuyumcunun yanında ça
lıştı ve kıymetli taşlar hakkında bilgi edi
nince 1 S45'te ailesi tarafından iş müna
sebetlerinin bulunduğu Hindistan'a gön
derildi. Hindistan'da elmas madeni işlete
rek genç yaşta büyük servet sahibi oldu 
ve on yıl sonra geri geldi. Portekiz'e dönü
şünde Kral lll. Joao'nun (Jean) güvenini 
kazandı ve Santiago tarikatı şövalyeliği 
unvanı ile ödüllendirildi. Kralın ölümünün 
ardından yedi yıl Madrid'de, beş yıl Flo
ransa'da kaldı ve 1 S69'da Paris'e yerleşti. 
Paris'te oturduğu on altı yıl içerisinde Av
rupa'nın çeşitli şehirlerini dolaştı. Serve
ti, politik kabiliyeti ve özellikle Portekiz' e 
olan bağlılığı onu ispanya karşıtı devlet
lerin yetkilileriyle ilişki kurmaya yöneltti. 
ingiltere Kraliçesi Elizabeth siyasi kabili
yetini beğeniyor, Fransa Kralı lll. Henri ve 
iktidarda söz sahibi olan annesi Catherine 
de Medicis sürekli biçimde onunla istişare 
ediyordu. Alvaro Mendes. Portekiz krallık 
hanedanının son temsilcisi Kardinal Hen
rique'in 1 580'de ölümü üzerine tahtta 
hak iddia eden Crato Prensi Don Antonio 
ile, hanedanla akrabalığı bulunan İspan
ya Kralı ll. Felipe arasında başlayan iktidar 
mücadelesinde Don Antanio'nun tarafını 
tuttu; yenilince de onun himayesini üst
lendi ve Fransa kralı ile temasını sağladı. 
Don Antonio, Kraliçe Elizabeth'ten yardım 
isternek için İngiltere'ye gittiğinde de baş 
danışmanı, Alvaro Mendes'in kayın bira
deri hekim Rodrigo Lopez idi. Lopez daha 
sonra kraliçenin özel doktorluğuna geti
rilmiş ve Mendes' in ingiliz hükümetiyle 

olan siyasi ilişkilerinde büyük rol oynamış
tır. 

1 585'te Selanik'e giden Alvaro Mendes, 
burada atalarının dini Yahudiliğe döne
rek Salomon Abenas adını aldı; daha son
ra da istanbul'a yerleşti. Kendisi henüz 
Selanik'te iken onun kralla olan yakın iliş
kisini bilmeyen istanbul'daki Fransız se
firi M. Berthier Paris'e gönderdiği 14 Ma

yıs 1 585 tarihli raporunda, Alvaro Men
des adlı bir Portekizli'nin Selanik'e gele
rek orada ailesiyle birlikte Yahudiliğe dön
düğünü, istanbul'a geçip oraya yerleşmek 
istediğini ve özel bir izin belgesi taşıdığı

nı bildirmektedir (Galante, s. 26). Alvaro 


