
rad Miller gibi alimierin birçok defa ya
yımladığı dünya haritası Katib Çelebi ta
rafından beğenilmemekle birlikte küre
sel haritaların bir denemesi mahiyetinde 
olmasından dolayı önem taşımaktadır. 
Krachkovsky. Katib Çelebi'nin bu haritayı 
niçin tenkit ettiğini anlayamadığını be
lirtmektedir (Tarif] u '1-edebi'l-cografi.yyi'l
'Arabl, Il, 503) . Muhtemelen müstensih
ler tarafından haritaya bilgisizce ilaveler 
yapılmış ve Katib Çelebi de bu yanlış ha
ritalardan birini görmüştür. 

Farsça ve Türkçe'ye çevrilen eser bir
çok defa basılmış (Kah i re ı 298, ı 300, ı 302, 
1303, 1309, 1316, 1324; nşr. Mahmud Fa
hCıri, Beyrut 141111991). Avrupa'da da 
yine çeşitli tercüme ve kısmi neşirleri 
gerçekleştirilmiştir. Bunların başlıcala 

rı olarak Joseph de Guignes ve Franz 
Ta~schner ile (bk. bibl.). A. Hylander'in 
Operis cosmographicilbn Vardi caput 
prim um de regionibus ( Lundae 1823) 
ve ,Carl Johann Tornberg'in Fragmentum 
li b ri Margarita miribilium, auctore Ibn 
el-Verdi (1-11. Uppsa la 1835, 1839) adlı 
çalışmaları anı1abilir. Mahmud el-Hatib'in 
yaptığı Türkçe tercüme istanbul'da ya
yımlanmıştır ( 1303) . 
BİBLİYOGRAFYA : 

İbn iyas. Beda'i'u 'z-zühür, ll , 342; Keş{ü'?
?Unün, 1, 701; Joseph de Guignes, "Haridat a1-
'ağayib. Per1es des merveilles . Me1anges de 
geographie d 'histoire naturelle, par Zein-ed
din Omar, surnomme Ebn a1-0uardi, ecrivain 
du XIII' siecle". Notices et extraits des manu
scrits de la Bibliotheque du Roi, Paris 1789, 
ll, 19-59; Serkis, Mu'cem, I, 284-285; Franz 
Taeschner. "Der Bericht des arabischen Ge
ographen Ibn a1-Wardi über Konstanti
nope1 ", Beitrage zur historischen Geogra
phie Kultur-geographie, Ethnographie, und 
Kartographie, vornehmlich des Orients. Fest
schri{t {ür Oberhummer (ed. Han s von Mzik). 
Wien 1929, s. 84-91; M. Amari. Storia dei Musul
manidi Sicilia(ed. C. A. Nallino). Catania 1933-
39, I, 60; Brockelmann. GAL, ll, 162, 163 ; 
Suppl., ll, 161-163; Cevdet Türkay. İstanbul Kü
tübhanelerinde Osmanlı 'lar Devrine Aid Türk
çe-Arabca-Farsça Yazma ve Basma Coğrafya 
Eserleri Bibliyoğra{yası, istanbul 1958, s. 7, 9, 
21, 28, 32, 37,42,44,49, 50, 52, 53, 59, 76, 
77 (Arapça yazma). s. 19, 27, 29, 30, 43,93 (Tü rk
çe yazma}; Kehhale , Mu'cemü'l-mü'ellifin, VIII, 
3; Sarton. Introduction, lll, 962-963; ı. Krachk
ovsky. Tar1i)u 'l-edebi'l-cografiyyi'I-'Arab1 (tre. 
Selahaddin Osman Haş im). Kah ir e 1965, ll, 490-
504; M. U liman n, Die Natur und Geheimwis
senscha{ten im Islam, Leiden 1972, s. 42; G. 
Ferrand, Relations de voyages et textes geog
raphiques arabes, persanset turks relati{s a 
l'extreme-orient du V/0' au XVIII' siecles, Frank

furt 1986, s. 408-425; Moh . Ben Cheneb, "İb
nü1verdi", İA, V/2, s. 871; a.mlf., "Ib n a1-War
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EbCı Hafs Zeynüddin 
Ömer b. el-Muzaffer b. Ömer 

el-Bekri el-Kureşi ei-Maarri 
(ö . 749/1349) 

Tarih, fıkıh, dil ve edebiyat alimi, 

L 
mutasavvıf ve şair. 

_j 

691 'de (1292) Kuzey Suriye'deki Maar
retünnu'man'da doğdu. Buraya nisbetle 
Maarri, soyu Hz. EbCı Bekir' e dayandığı 
için Bekri ve Kureşi nisbeleriyle de anılır. 
Maarretünnu'man'da başladığı öğreni

mini Hama. H alep ve Dımaşk'ta sürdür
dü. Takıyyüddin İbn Teymiyye, İbn Hatib 
Cibrin, Burhaneddin el-Fezari gibi ho
calarından fıkıh, tefsir, dil ve edebiyat 
dersleri aldı. Şerefeddin el-Barizi ve Abs 
b. lsa es-Sercavi adlı süfilerin hizmetinde 
bulundu. Özellikle Şafii fıkhı ile dil ve ede
biyat alanlarında ileri bir seviyeye ulaştı. 
Bir süre Halep'te kadı naibliği yaptıktan 
sonra kadılık makamına yükseltildi ve "fa
kihu Haleb" diye tan ındı. Dımaşk. Menbic 
ve Şeyzer'de kadılık görevinde bulundu. 
Ardından tasawufa yönelerek kadılıktan 
istifa etti, kendisini öğrenci yetiştirmeye 
ve eser yazmaya verdi. Binlerce ·kişinin öl
düğü veba salgını sırasında 7 49 ( 1349) 
yılında Maarretünnu'man'da İbn Fazlul
lah el-Ömeri ile görüştü . Bu salgında Örne
ri'nin ardından kendisi de Halep'te öldü 
(28Zilhicce 749 / 19 Mart ı349) . 

Orta seviyede bir şair olan İbnü'l-Ver
di'nin şiirleri suni ve tekellüflüdür. Maka
me türü sanatlı nesirlerinde de zorlama 
seeHer dikkat çekmektedir. Buna karşılık 
didaktik şiirde başarılı ürünler vermiştir. 
Abdülgaffar b. Abdülkerim el-Kazvini'nin 
el-lfô.vi'ş-şagir'ini nazma çektiği el-Beh
cetü '1-Verdiyye'si bu tür eserlerinin en 
tanınmışıdır. Öğrencisi Selahaddin es-Sa
fedi, İbnü'l-Verdi'nin birçok şiirini anlam 
bakımından intihalettiğini ve Risô.letü'l" 
kelô.m 'alô. mi,eti gulô.m 'ının kendisinin 
el-ljüsnü'ş-şari]J.fi mi'eti meli]J. adlı gü
zellere dair antolojisinin taklidi olduğu
nu ileri sürer. Safedi'nin El]J.ô.nü's-sevô.
ci adlı eserinde İbnü'l -Verdi ile arasında
ki mensur ve manzum yazışmalardan bir
çok örnek yer almaktadır. 

Eserleri. 1. Divan. İbnü'l-Verdi'nin şiir
leriyle Risô.letü's-seyf ve'l-~alem, Risô.
letü şafvi'r-ra]J.i~, el-Ma~ametü'l-An
tô.lp.yye, el-Ma~ametü'ş-şufiyye, el-Ma
~ametü'l-Menbiciyye, el-Ma~ametü'l- · 
Meşhediyye, Ma~ame fi'Hô.'uni'l -'ô.m 
adlı makame ve risalelerini ihtiva eden 

İBNÜ'I-VERDI, Zeynüddin 

eser Ahmed Faris eş-Şidyak (İstanbul 
1300) ve Ahmed Fevzi el-Heyyib (Küveyt 
ı 407/1986) tarafından neşredilmiş, ayrı
ca Mecmu'atü 'r-resô.,ili'l-Kemô.liyye 
(Ta if ı 399/ı 979) içinde basılmıştır. Mün
te{ıabô.t min Divô.ni İbni'l-Verdi adlı bir 
eserin yazma nüshası istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (AY, 
nr. ı 387). 2. Lô.miyyetü (l'faşlf:ıatü 1 Vaşıy
yetü)'l-i)].vô.n ve mürşidetü'l-{ııllô.n. Mü
ellifın, oğluna hitaben yazdığı ahlaki öğüt
leri içeren remel bahrinde yetmiş yedi be
yitlik bir manzumedir. Eserin çeşitli bas
kıları olup (İ sta nbul 1298; Beyrut ı326; 
nşr. Muhammed Em'in el-Hanci. Kah i re 
ı 9 ı O) üzerinde şerh , tahmls, taştir vb. ça
lışmalar gerçekleştirilmiştir. Ona yakın 
şerhi arasında Abdülvehhab el-Gumri'
nin el-'Arfü'n-nedi, Muhammed b. Mu
hammed el-Gaz~i el-Amiri'nin et-Tu]J.fe
tü'n-nediyye ve Mes' Cıd b. Hasan el-Kı
navi'nin Fet]J.u'r1ra]J.imi'r-ra]J.mô.n ii şer
]J.i Lô.miyyeti'l-i{ıvô.n (Kah i re 12 78) adlı 
şerhleri zikredilebilir. Son şerhin birçok 
baskısı yapılmıştır. Manzumeye dair ona 
yakın tahmisten Ahmed b. MerzQk er-Re
şidi (Kah i re ı 310), Abdurrahman b. Yah
ya el-Mellah (Kahire ı 345) ve MerzQk el
Mensüri'ye (Mahmud el-Faris'i'nin Tıra
zü'l-edeb'i içinde, Kahire 1344) aitolanlar 
yayımlanmıştır. Eseri Abdullah b. Abdul-

Zeynüddin ibnü 'I·Verdi'nin eş·Şihiibü'ş·şal!:ıb adlı eseri

nin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 1943) 
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lah ei-İdkavl taştlr, Necm Muhammed 
Salim de taştir ve tahmis etmiştir. İshak 
Kattan, "Lamiat El Ouardi" adıyla yaptığı 
Fransızca tercümeyi ve eserin Arapça 
metniniRevue tunisienne de l'Institut 
de Carthage'da ( 1900) yayımlamış. A. 
Raux da Fransızca çevirisiyle birlikte 
Arapça metnini Züheyr b. Ebu Sülma mu
ailakasıyla birlikte neşretmiştir (Cezayir 
1905). Joel Schleifer'in "Die Lamüah des 
İbn ai-Wardi. Ein arabisches Lehrgedicht" 
adıyla Almanca'ya çevirdiği manzumeyi 
(Wien 1902) Muhammed Kamerüddin 
şerhetmiş ve Hintçe'ye tercümesini yap
mıştır. Lô.miyye, Mehmed Zihni Efendi 
tarafından Feyz-i Yezdô.n Tercüme-i 
Nasihati'l-ihvô.n ismiyle Türkçe'ye de 
çevrilm iştir (İstanbul 1292: eser üzerine 
yapılmış diğerçalışmalar için bk. Brockel
mann.GAL, II , 175-177;Suppi., II , 174-
175). 3. Tetimmetü'l-Mu]]taşar fi a]]
bô.ri'l-beşer (Tarif] u İbni'I-Verdf). Eserde 
müellif Ebü'I-Fida'nın el-Mu]]taşar ii AJ.:ı
bô.ri'l-Beşer adlı tarihini özetlemiş, 729-
7 49 ( 1329-1349) yılları arasındaki olayları 
da kendisi kaleme almıştır. Kitabın çeşit
li baskıları vardır (I-ll, Kah i re 1285. 1325; 
1-IV, istanbul 1287; n ş r. Muhammed Meh
di es-Seyyid Hasan ei-Harsan. 1-11, Necef 
1969: n ş r. Ahmed Rif'at ei-Bedravl, I-II, 
Beyrut I 389/ 1970) . 4. Elfiyyetü İbni'l
Verdi ii ta'biri'l-menô.mô.t ({f ta'biri'r
rü'ya) (ei-Eifiyyetü'I-Verdiyye). Recez 
bahrinde yazılmış (urcOze) 1000 beyitlik 
didaktik bir manzumedir. İlk defa 1285'te 
( 1868) Bulak'ta basılan eserin daha son
ra Kahire'de baskıları yapılmıştır ( 1303, 
1 326) S. et-TuJ:ıfetü'l-Verdiyye ti Müş
kileti'l-i'rô.b (fi 'ilmi '1-'Arabiyye) . 1 53 be
yitlik bu manzumeyi R. Abicht. Latince 
tercüme ve şerhiyle birlikte neşretmiştir 
(Breslau 189 1). Eserüzerinemüelliftara
fından kaleme alınan şerh Semlr Ahmed 
Abdülcevact (Kahire ı 985). Salah Reway 
(Kahire 1 408/1989) ve Abdullah Ali eş-Şel
lal (Riyad ı 409/1 989) tarafından yayımlan
mış, manzumeye Abdülkadir el-ifranl'
nin yazdığı el-Hediyyetü'ş-şamediyye 
adlı şerh de basılmıştır (Kahire 1323 ). Ab
dülkadir b. Ömer el-Bağdadl tarafından 
yazılan ŞerJ:ıu şevô.hidi't-TuJ:ıteti'l-Ver
diyye adlı eseri Nazif Hoca yayımiarnıştır 
(İstanbul 1978: manzumenin diğer şerhl e
ri ve yazmaları için bk. Brockel mann, GAL, 
ll, ı 75- ı 76). 6. el-Behcetü '1-Verdiyye 
(Behcetü'I-Havf). Abdülgaffar el-Kazvi
ni'nin Şafii fıkhına dair el-Ijô.vi'ş-şa(Jir 

adlı eserinin manzum hale getirilmiş şekli 
olup birçok defa basılmıştır (Kah i re 131 1, 
ı 3 2 3, ı 3 5 ı ) . Zekeriyya el-Ensarl tarafın
dan manzume üzerine yazılan el-Gure-
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rü '1-behiyye adlı şerh için İbn Kasım ei
Abbadl bir haşiye kaleme almıştır (adı ge
çen şerh ve Abdurrahman b. Muhammed 
eş-ŞirblnT'nin haş iyes i yle birlikte, 1-Y, Ka
hi re 13 ı 5). 7. Ma]famô.tü İbni'l-Verdi 
(İstanbul I 300) 8. el-Kevô.kibü's-sô.riye 
fi mi'eti cô.riye. Kadın tasvirlerine dair şi
irleri içeren bir antolojidir (Kah i re 1936) 
İbnü'I-Verdl'nin edebi nesirleri Muham
med Mustafa Rıdvan tarafından Neşrü 
İbni'l-Verdi adıyla derlenmiştir (Kah i re 
1986) 

İbnü'l-Verdl'nin çoğu zamanımıza inti
kal etmiş olan diğer eserleri de şunlardır: 
el-Vesô.'ilü '1-mühezzebe fi'l-mesô.'ili'l
müla]f]fabe (ei-Mesa'ilü '1-mülakkaba.tü '1-
Verdiyye, ei-Mülakkaba.tü '1-Verdiyye, ei
Mülakkaba.tü '1-fara.Ziyye), eş-Şihô.bü 'ş
şô.]fıb v e'l- 'itô.bü '1-vô.şıb el-vô.]fı' bi-ze
vi' n -ni./:ıali'l-kevô.zib; TaJ:ırirü '1-J.:ıaşô.şa 

fi teysiri'l-ljulô.şa, ŞerJ:ıu Elfiyyeti İbn 
Malik, AJ:ıvô.lü'l-]fıyô.me, el-Es'ile ve'l
ecvibe, el-ljufye li'l-]]ır]fa, La(Jz man
?: ilm ve cevô.bü'ş-Şafedi 'anhü, Nevô.
dirü '1-(Jarô.'ib ve Mevô.ridü'l- 'acô.'ib, 
Risale fi'l-tütüvve, Risale fi J.:ıavô.şşi 'l

a'dad, Mufô.]]aretü (Mün§.?aratü)'s-seyt 
ve 'I-kalem (lştıla{Ju '1-l]aşmeyn), Şatvü 'r
raJ:ıik ti vaşti'l-J:ıari]f (ei-Makametü'd-Dı
maşkıyye), Manz,Cıme ti'ş-şühCıdi's-sev' 
ve't-taJ:ıarruz minhüm, el-MinaJ:ı, el
Lübô.b fi 'ilmi'l-i'rô.b, ed-Dürre, Ebkô.
rü'l-efkdr fi müşkili'l-a]]bdr, Tezkiretü 
(Mü::;ekkiretü)'l-(Jarib, Şi'ru münasebdt 
(bu eserlerin yazma nüshaları için bk. 
Brockelmann, GAL, ll , 175-177: Suppl., II, 
162-163 ). Siraceddin İbnü 'l -Verdl'ye ait 
ljaridetü'l-'aca'ib ve teridetü'l-(Jara'ib 
ad lı eser bazı kaynaklarda yanlışlıkla Zey
nüddin İbnü'I-Verdl'ye nisbet edilmiştir. 
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İBNÜ'l-VEZIR, Abdullah b. Ali ı 

L 
(bk. ABDULLAH b. ALİ el-VEZIR). 
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İBNÜ'l-VEZIR, Ebu Abdullah 

ı 

(_r..j,ıf ..J-1 .;iı!...w: ~i) 

Ebu Abdiilah İzzüddin Muhammed 
b. İbrahim b. Ali el-Yemani 

(ö. 840/1436) 

L 
Zeydi-Selefi alimi. 

_j 

775 (1373-74) yılında Yemen'in Sevde 
bölgesinde doğdu. İbnü'l-Vezlr künyesini. 
beşinci ceddi Vezlr Muhammed ei-Afifi'
den itibaren Alü'l-Vezlr olarak bilinen aile
sinden dolayı almıştır. İlimle şöhret bul
muş bir aile çevresinde yetişen. babası 
şair ve hatip olan İbnü'l-Vezlr. başta Ka
dı Ali b. Abdullah b. Ebü'l-Hayr ve Tecri
dü'l-keşşdt sahibi Seyyid Ali b. Muham
med b. Ebü'l-Kasım olmak üzere birçok 
hocadan kelam. fıkıh usulü ve akli ilimle
ri tahsil etti. Daha sonra Yemen'in o dö
nemdeki başşehri olan Taiz'e gitti. orada 
imam Nefisüddin b. İbrahim ei-Alevl'den 
icazet aldı; ardından Mekke'ye geçerek 
Muhammed b. Abdullah b. Zuhayre eş
Şafii gibi alimleri e tanıştı. Bu görüşmeler 
düşünce dünyası için bir dönüm noktası 
teşkil etti ve Zeydiyye mezhebinden ay
rılarak Selef anlayışını benimsedi. Mek
ke'de iken Yemen'deki hocalarından Sey
yid Ali b. Muhammed ile tartışmalara gir
di ve ona reddiye olmak üzere el-'Avô.şım 
ve'l-]favô.şım adlı eserini yazdı. Ömrünün 
sonlarında Hicaz'dan ayrılıp Yemen'e dön
dü; ancak burada mutaassıp Zeydller'in 
sert tenkitlerine maruz kaldığı gibi çeşitli 
merciler nezdinde hakkında iftiralarda 
bulunuldu. Bu sırada birkaç defa inziva
ya çekilerek ücra yerlerde ve mağaralar
da yaşamaya başladı. En son uzletinde 
lşarü '1-J:ıa]f adlı eserini telif ettikten kı
sa bir müddet sonra vebaya yakalanarak 
öldü ve San'a'daki Ferve b. Müseyk Mes
cidi'nin yanına defnedildi. 

Talebelik hayatını anlatırken gençliğini 
kelam ve cedel ilimleriyle çeşitli mezhep 
telakkileri uğrunda harcadığını belirten 
İbnü'I-Vezlr itikadda akli istidlalin vacip. 
taklidin ise küfür olduğu şeklindeki pren
sibin bu yönelişinde büyük rol oynadığını 
belirtir. Ancak kesin bir sonuca ulaşama
dığı için pişmanlık duygusuna kapıldığı
nı , bu sebeple Kitap ve Sünnet' e dönerek 
bunları incelemeye başladığını kaydeder. 
Bu incelemeleri sonunda vardığı netice
ye göre ayet ve hadislerde inanç esasla
rını ispatlayan yeterli kanıt ve İslam mu-


