
de kıraat dersleri verdi. Ebü'I-Hasan Ali b. 
Ahmed ed-Durl. Ebü'I-Abbas Ahmed b. 
Receb ei-Bağdadl, Ebü'I-Abbas Ahmed b. 
Muhammed (Sıbtü's-Sei'Os). Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed es-Sebtl. Ebu Mu
hammed Hasan b. Muhammed en-Nab
lusl, İbnü'I-Cündl onun talebelerinden ba
zılarıdır. İbn Rafi'. eserlerini rivayet ko
nusunda İbnü'I-Veclh'in kendisine icazet 
verdiğini belirtir (Takıyyüddin el-Fas!. s. 
70) Güzel ahlaki, dindar kişiliğiyle tanınan 
İbnü'l-Veclh, Şewal veya Zilkade 740'ta 
(Nisan veya Mayıs 1340) Bağdat'ta vefat et
ti ve Şunlziyye Kabristanı'na defnedildi. 

Eserleri . 1. el-Kenz fi'l-]sırô.'ati'l- 'aşr. 
Hena ei-Hımsl, Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye 
nüshasını (nr. 3 16, vr. 91-270) esas alarak 
kitabı yayımiarnıştır ( Beyrut 1419/ 1998; 

diğer nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp. 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 412; Konya YO

suf Ağa Ktp., nr. 6952; el-Fihrisü'ş-şamil, 

ı . 276-277) z. el-Kifaye. Bir önceki eserin 
eş-Şatıbiyye* tarzında manzum hale ge
tirilmiş şekli olup 1273 beyitten oluşmak
tadır. 3 . Ravzatü'l-e;ç;har ii Jsıra'ati'l
'aşere e'immeti'l-emşô.r. Ebu Amr ed
Danl'nin el-İdgamü'l-kebir'i ile Muham
med b. Hüseyin ei-Kalanisl'nin el-İrşdd'ı 
esas alınarakyazılan on kıraate dair 1153 
beyitlik bir eserdir. 4. Tu]Jfetü '1-il].van ii 
rivô.yeti Ijafş b. Süleyman (a.g.e., 1. 
276). 5. el-Lüm'atü'l-celiyye. Nahiv il
mine giriş niteliğindedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zehebi, Ma'ri{etü 'l-kurra' (Altı kulaç). lll , 1494· 
1495; a.mlf.. Mu'cemü'ş·şüyül]: el-Mu'cemü'l· 
kebir(nşr. Muhammed Habib el-Hile). Taif 1410/ 
1990, 1, 326; Takıyyüddin ei-Fasi. Taril]u 'ule
ma'i Bagdad: el-Müntel]abü 'l-mul]tar(nşr. Ab
bas el-Azzav1). Bağdad 1357/1938, s. 69· 70; ib
nü'I-Cezeri, Gayetü'n·l'lihaye, 1, 429; ibn Hacer, 
ed·Dürerü 'l-kamine, Kahire 1966, ll, 270-272; 
Keş{ü 'z-?unün, ll, 1499, 151 9, 1623; Brockel
man n. GAL Suppl. , ll, 211; Kehhale, Mu'ce
mü'l·mü'elli{in , VI, 79; el·Fihrisü'ş-şamil: 'UlU
mü '1-~ur'an, mal] tü ta tü 'l ·kıra'at(nşr ei-Mec
mau'l-meleki). Arnman 1987, 1, 276-277 . 
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İBNÜ'l-VEKIL 
(J,l~1.,:r.1) 

Ebu Abdiilah Sadrüdd!n Muhammed 
b. Ömer b. Mekk! ei-Makdis! el-Osman! 

(ö. 716/131 7) 

Şafii fakihi ve edip. 
_j 

19 Şewal665 (13 Temmuz 1267) tarihin
de Dimyat'ta dünyaya geldi. Bazı kaynak
lar Dımaşk'ta doğduğunu kaydederse de 
(Sübkl, IX. 253) bu kanaat muhtemelen. 

ailesinin onun doğumundan hemen sonra 
Dımaşk'a göç etmiş olmasından kaynak
lanmıştır. İbn Fazlullah ei-Ömerl'nin kay
dettiğine göre soyu Kureyş'in Beni Üm ey
ye koluna ulaşmakta, Osman! nisbesi de 
Hz. Osman 'la bir nesep ilişkisinin varlığına 
işaret etmektedir. Babası Dımaşk'ta ha
tiplik ve beytülmal vekaleti görevinde bu
lunduğu için İbnü'I-Vekil ve İbnü'l-Hatlb 
olarak, ayrıca babası gibi İbnü'l-Murah
hil lakabıyla anılmıştır. 

İbnü'I-Vekil Dımaşk'ta yetişti; araların
da Muhyiddin İbn Allan ve Ebü'I-Haccac 
Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl'nin de yer 
aldığı birçok hocadan hadis öğrenimi gör
dü. İzzeddin İbn Abdüsselam'dan fıkıh 
tahsili yapan babasından. Şerefeddin Ah
med b. Ahmed b. Nu'me ei-Makdisl ve 
Taceddin İbnü'I-Firkah'tan fıkıh, Safıyyüd
din ei-Hindl'den usulü'd-din ve usul-i fı
kıh, İbn Malik et-Ta!' den na hiv okudu. Dı
maşk'taki Berraniyye. Cewaniyye ve Az
raviyye medreselerinde fıkıh dersleri ver
di. Yedi yıl süreyle Eşrefiyye Darülhadisi 
meşihatlığı görevinde bulundu. el-'A]si
detü '1- Vdsı(iyye'deki görüşlerinden do
layı İbn Teymiyye'yi 705 (1306) yılında 
sorguya çekmek üzere Dımaşk'ta oluştu
rulan heyette İbnü'I-Vekil de yer aldı; üç 
ayrı oturum halinde yapılan bu soruştur
ma (MecmCı'u fetaua, lll. 160-210) sonu
cunda İbn Teymiyye suçsuz bulunduysa 
da Kahire'den gelen bir emirle oraya gö
türülerek yeniden sorgulanıp mahkum 
edildi. 

Bir müddet Kahire'de bazı medreseler
de ders veren İbnü'I-Vekil daha sonra Dı
maşk'a döndü. Emeviyye Camii hatipliği
ne getirilmesine şehrin ileri gelenlerin
den bir grubun tepki göstermesi üzerine 
bu görevden alındıysa da çeşitli medre
selerdeki görevini sürdürdü. Bu sırada 
Şam nilibiyle ilişkileri bozulunca Dımaşk'

tan ayrılıp Halep'e gitmek zorunda kaldı. 
Burada kaldığı bir yıl boyunca ders verdi 
ve halkın yakın ilgisine mazhar oldu. ei
Melikü'l-Muzaffer ll. B aybars. 709 ( 131 O) 
yılında Mısır'ın idaresini el-Melikü'n-Nasır 
Muhammed b. Kalavun'a bırakınca İb
nü'l-Vekil de ona bağlılığını sunmak üze
re huzuruna çıktı. Baybars zamanında, 
el-Melikü'n-Nasır'ın yönetime ehil olma
dığı yönünde verdiği bir fetva ve aleyhin
de sarfettiği ileri sürülen sözleri yüzün
den bir müddet aralarında soğukluk de
vam ettiyse de kısa sürede sultan katın
da eski itibarını kazanmaya muvaffak ol
du. 

el-Melikü'n-Nasır, İbnü'I-Vekil'i. 713 yılı 
Safer ayı sonlarında (Haziran 1313) Musa 

İBNÜ'I-VEKlL 

b. Mühenna ve Alaeddin Tanboğa ile bir
likte Mühenna b. lsa'ya elçi olarak gön
derdi. Heyet Tedmür'de onunla buluştuk
tan sonra İbnü'l-Vekil, Tanboğa ile birlikte 
Kahire'ye geri döndü ve orayayerleşti. Şa
m Zaviyesi (Haşşabiyye Medresesi) , el-Meş
hedü'I-Hüseynl ve Nasıriyye Medresesi'n
de fıkıh dersleri verdi. 24 Zilhicce 716 (9 
Mart 1317) tarihinde Kahire'de vefat etti 
ve Karare'deki Kazasker Kabristanı'na 
defnedildi. 

İbnü'l-Vekil, devrinde Şafii mezhebinin 
önde gelen alimlerindendi. Hadisler üze
rinde yaptığı felsefi ve kelaml yorumlar 
bu alanda iyi bir birikime sahip olduğunu 
göstermekle birlikte fıkıh ve usulü en faz
la temayüz ettiği sahalardı. Bu husustaki 
kabiliyeti sayesinde yirmi yaşlarında fet
va verebilecek duruma gelmiş. fikri ve il
mltartışmalara katılmış. şiir ve münaza
raya yatkınlığı onu bu konularda da şöh
ret sahibi yapmıştır. Şafii uleması arasın
da ondan başka hiç kimsenin İbn Tey
miyye ile münazaraya cesaret edemediği 
söylenir. 

İbn Teymiyye ile birçok defa tartışma
ya giren İbnü 'I-Vekil, ilm'i vukufunu itiraf 
etmekle birlikte ona lz?.rşı oldukça hırçın 
bir tavır sergileyerek zaman zaman ha
karete varacak derecede ağır sözler sar
fetmiş, buna rağmen İbn Teymiyye ken
disini övmekten ve hakkında iyi şeyler 
söylemekten geri durmamıştır. İki alim 
arası bu mücadele bazı kimselerin İb
nü'l-Vekll hakkında müsbet bazılarının 
da menfi değerlendirme yapmasına yol 
açmıştır. Nitekim Taceddin İbnü's-Sübki, 
babası Takıyyüddin es-Sübki'nin onu se
vip saydığını ve Eş'arl kelamı konusun
daki bilgisini takdir ettiğini nakleder. Bu 
teveccühün sebebi, Selefi akide anlayışı
nı savunan İbn Teymiyye karşısında Eş' a
ri anlayışını müdafaadaki başarısı olma
lıdır. 

Tıpla da ilgilenen İbnü'l-Vekll'in bu 
alanda uzman olmadığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim bir defasında Şam naibi Cema
leddin Efrem'e hazırladığı ilaç hastanın 
durumunun daha da kötüleşmesine yol 
açınca askerler onu öldürmeye kalkışmış 
ve emlri iyileştiren Emlnüddin Süleyman 
el-Hakim kendisine. "Tıbb ı bırak, fıkhınla 

ilgilen; zira müftünün hatası telafi edilir, 
fakat tabibinki edilemez" demiştir (Sa
fedl, IV, 277; İbn Hacer, IV, 120). 

Eserleri. 1. el-Eşbô.h ve'n-ne;ç;ô.'ir. Mü
ellifin vefatı üzerine yeğeni Zeynüddin İb
nü'I-Vekil Muhammed b. Abdullah tara
fından gözden geçirilerek tamamlanmış
tır. Fıkıh literatüründe bu türdeki ilk ça-
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!ışma kabul edilen eser (b k. EŞBAH ve NE

ZAİR ) isnevl, ibnü's-Sübk1, Süyutl ve İbn 
Nüceym'in aynı adı taşıyan kitaplarına ör
nek olmuştur. Belli bir tertibi bulunma
yan, konuların "kaide", "faide" ve "fasıl " 
gibi başlıklar altında ele alındığı eserde 
Şafii mezhebi dışındaki mezheplerin gö
rüşlerine nadiren yer verilmiş. fıkhl me
selelerin ayrıntılarına girilmeyip deliller 
de genellikle zikredilmemiştir. el-Eşbô.h 
ve'n-ne?a'ir'in I. cildi Ahmed b. Muham
med ei-Unkurl (1404). Il. cildi Adil b. Ab
dullah eş-Şüveyh ( 1407) tarafından Ca
miatü'I- İmam Muhammed b. Suud'da 
yüksek lisans çalışması olarak neşre ha
zırlanıp yayımlanmıştır (Ri ya d ı 4 ı 311993). 
z. ŞerJ:ıu'l-AJ:ıkdm . Müellifin, İbnü'I-Har
rat olarak da tanınan İbn Abdülhak ei-İş
b111'nin eserine yazdığı, hadis. fıkıh ve 
usuldeki derinliğini gösteren bir şerh olup 
sadece üç cildi yazıiabilmiştir (İbn Hacer, 
IV. ı ı 9) . 3. Tıra?ü'd-dar. Müveşşah türü 
şiirlerini topladığı bir eserdir (Safedl. IV, 
267). 4 . Kitabü'l-Far]j beyne'i-melek 
ve'n-nebi ve'ş-şehid ve'l-velive'l- 'alim 
(Makrlzl, VI, 438). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Teymiyye. Mecmu'u {etava, lll, ı60-2ıO ; 
İbn Fazlullah el-Ömer!. Mesalik, VI, 206-208; 
Kütüb!, Fevatü 'l-Ve{eyat, IV, ı3-26 ; Safed!. el
Va{f, IV, 264-284; Sübk!. Tabakat, VIII, 342-343; 
IX, 253-267; isnev!. Tabakatü'ş-Şafi'iyye, ll , 
459-46 ı; İbn Kes!r. el-Bidaye, XIV, 80-8 ı; Mak
riz!. el-Mukaffe'l-keb1r (n ş r. Muhammed ei-Ya'
lav!). Beyrut ı411/ı99ı, VI, 435-440; İbn Kad! 
Şühbe, Tabaka tü 'ş-Şafi'iyye, ll, 233-235; İbn 
Hacer. ed-Dürerü '1-kamine, IV, ı ı 5- ı 23; İbn 
Tağr!berd!. en-Nücumü 'z-zahire, IX, 233-235; 
Nuaym!, ed-Daris {1 tarTtıi'l-medaris (nşr. Ca'fer 
ei-Hasen!) , Kahire 1988, !, 27-3 ı; İbnü'I-İmact. 
Şe;::erat, VI, 40-42; İsmail Yiğit, Siyas1-DinT
Kültürel-Sosyal İslam Tarihi: Memlukler, İstan
bul ı99ı, s. 57-8ı; Donald P. Little. "The His
tarical and Historiographical Signifance of the 
Detention oflbn Th.ymiyya", /JMES, IV ( 1973), s. 
3 ı ı -327; Sherman A. Jackson. "I b n Taymiyyah 
on Trial in Damascus", JSS, XXX!X/1 ( 1994). s. 
4 ı -85; Mustafa Baktır. "Eşbah ve Nezair" , DİA, 
Xl, 457; a.mlf., "el-Eşbah ve'n-nezair", a.e., XI, 
458. 

~ B iLALAYBAKAN 

İBNÜ'l-VERDİ, Siraceddin 
L.ş.:. ),ı ı ..:.,.! ' 0-!~' ~'.r ) 

EbO. Hafs Siracüddin Ömer 
(ö . 861!1457 [?]) 

ljanaetü'l-'acffib ve feridetü' /-gara,ib 
adlı eseriyle tamna n coğrafyacı. 

L ~ 

Kaynaklarda XIV-XV. yüzyıl Şam- Filis
tin bölgesi coğrafyacıları arasında göste
rilmesine rağmen bazı müellifler tarafın
dan. kendisinden yaklaşık 1 00 yıl önce ya-
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şayan Ebu Hafs Zeynüddin Ömer b. Mu
zaffer İbnü'I-Verdl ile (ö. 749/ ı 349) karış
tırılmış ve eseri ona mal edilmiştir (me
sel.§. Keşfü '?-?Unün, I, 70 ı; Guignes,II, 19-
59; Kehhale. VIII . 3) Coğrafyacı İbnü'I
Verdl'yi, daha sonra yaşaması ve muhte- , 
melen aynı aileden gelmesi sebebiyle ba
zıları İbnü'I-Verdl ei-Asgar, bazıları da İb
nü'I-Verdl es-Sani olarak tanımlamışlar
dır. Coğrafyacı İbnü'I-Verdl de diğeri gibi 
Halep yakınlarındaki Maarretünnu'man'
da yetişmiştir. Ölüm tarihi için Zilkade 
861 (Ekim 1457) tarihi yanında 850 (1446) 

yılı da verilmektedir. 

İbnü'I-Verdl, İslam aleininde ve Avru
pa'da ljaridetü 'l-'aca'ib ve feridetü'l
gara'ib adlı eseriyle tanınmıştır. Bu kita
bın orüinal bir telif sayıldığını söyleyenler 
yanında İbn Şeblb (ibn Hamdan) ei-Harra
nl'ye nisbet edilen Cami'u'l-tünun ve 
selvetü'l-maJ:ızun ' dan (Brockelmann. 
GAL, II, I62; Suppl., II, ı6I - I62) alıntı ol
duğunu ileri sürenler de vardır; hatta Ka
tib Çelebi ağır tenkitlerde bulunmuş. mü
ellifin bir coğrafya alimi olmadığını dahi 
iddia etmiştir. Belhl ekolü geleneğini ta
kip eden Zekeriyya el-Kazvlnl ve Şeyhür
rabve ed-Dımaşki'nin eserleri tarzında 
hazırlandığı görülen kitabın girişinde yu
varlak bir dünya haritası yer almaktadır. 

822 ( 1419) yılında tamamlandığı sanılan 

Siraceddin lbnü'I ·Verdi 'nin /jarfdetü '1-'aca'ib adlı eserin
deki dünya haritası (Süleymaniye Ktp. , Beşir Aga, nr. 435, 
vr. 3'-4' ) . 

- . - -'' 

Siraceddin ibnü'I-Verdi 'nin ljaridetü 'l-'aca'ib adlı eseri 
nin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp ., Beşir Aga, nr. 435) 

eserde çeşitli ilim ve fenlerden bahsedil
dikten sonra birinci kısmında coğrafi böl
geler. dağlar, nehirler. ikinci kısmında bit
kiler, hayvanlar, madenler ve bu maden
Ierin özellikleri, yararları hakkında bilgi 
verilmektedir. Kazmagrafik bir yaklaşım
la kaleme alınan eserde kıyamet alamet
leri de konu edilmekte. gerçeklerle ha
yaller, tarihi olaylarla efsaneler iç içe an
latılmaktadır. 

ljaridetü'l-'aca'ib'in dünya kütüpha
nelerinde pek çok nüshası bulunmakta
dır. Kitabın büyük ilgi görmesinin sebebi, 
diğer İslam coğrafyacılarının eserlerinde 
rastlanmayan Avrupa, Afrika ve Arap ül
keleri hakkında bazı ilginç bilgiler içer
mesidir. Müellif. Ali b. Hüseyin ei-Mes'u
dl'den ald ı ğı Rusya ve Doğu Avrupa'ya 
dair bilgiler yanında Trapani 'yi Sicilya'ya 
bağlayan bir köprünün varlığından da söz 
etmektedir. Michele Arnari bu köprü ri
vayetini ilk ortaya atanın İbnü'I-Verdl ol
duğunu söyler (Storia d~i Musulmanidi 
Sicilia, ı. 60) . Franz Taeschner'e göre de 
Osmanlılar' ın İstanbul'u almasından ön
ce burası hakkında İslam kaynaklarında 

· anlatılan en geniş bilgi İbnü'I-Verdl'de bu
lunmaktadır (Beitrage zur historischen 
Geographie, s. 85).ljaridetü'l-'aca'ib'in 
bazı baskılarında yer almayan, ancak Cari 
Johann Tornberg, Hans von Mzik ve Kon-


