iZBUDAK, Veled Çelebi
BİBLİYOGRAFYA :

lış

Mahir iz'in MÜ ilahiyat Fakültesi'ndeki dosyası; Mahir iz, Yılların izi, istanbul 1975, tür.yer.;
a.mlf .. Tasauuu{(nşr. M. Ertuğrul Düzdağ), istanbul 1997, s . 252-255; Mustafa Özdamar. Mahir iz Hoca, istanbul 1994; "Büyük Bir İnsanı
Daha Kaybetmemiz Üzerine: Mahir iz Hocamız", Tohum, sy. 85, istanbul 1974, s . 5-7; Mehmed Çavuşoğlu , "Hocam Mahir Bey İçin", a.e.,
sy. 86 (ı 975). s. 8-13; Veli Ertan, "Mahir iz Hocamız ı Anarken", a .e., sy. 86 (ı 975). s. 28-29;
Uğur Derman, "Mahir Hoca'dan izler", KAM,
IV /1 (ı 975). s. 15-26; Osman öztürk, "islami
Edebiyatın Unutulmaz ÜstadıMahir iz Hoca
( 1895-1 97 4 )", islamf Edebiyat, sy. 2, istanbul
1988, s. 41-43; M. Ertuğrul Düzdağ, "Hocam
Mahir iz Bey ve Hatıral arı m", Zaman, 24-30
Ağustos 1994.

liJ

MusTAFA UzuN

bilgiden onun eseri

görmediği anlaşıl

maktadır.

el-izaJ:ı'ın ilkyirmi dört bölümünde fe-

zailü'I-Kur'an, el-ahrufü's-seb'a, Kur'an'ın
nüzülü ve cem 'i, mushatlar arasındaki ihtilaflar. Mekkl ve Medeni süreler, ayet,
kelime ve süre sayısı, cüz, Hz. Peygamber ve ashabının okuyuşları gibi konular
ele alınmış, geriye kalan bölümlerde ise
harflerin cinsleri ve sıfatları, meşhur karilerin okuyuşlarını bugüne ulaştıran senedler, karilerin biyografileri, tecvid ve
usul-i kıraate dair meseleler incelenmiş
tir. Kitabın sonunda, Kur'an-ı Kerim'deki
sıraya göre süreler ele alınarak kurra arasındaki okuyuş farklılıklarına işaret edilmiştir.

İzAFET
( ~l,;;,f'l)
Zihni bir faaliyette
iki veya daha çok tasavvur arasında
kurulan bağlantı,
bir başka şeyle bağlantılı olarak
kavranan şey;
Aristoculuk ve İslam felsefesinde
on kategoriden dördüncüsü
(bk. MAKÜlAT).
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el-izAH
( ı:~f'l )

Sekkaki'nin Miftfil)u'Vulum' unun
belagatla ilgili bölümünün
ihtisarı olarak Hatib ei-Kazvini
(ö. 739/1338)
tarafından kaleme alınan
et-T ellftş üzerine
yine kendisinin yazdığı
şerh mahiyetindeki eseri
(bk. KAZVİNi, Hatib; MİFTAliU'l-ULÜM).
~
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el-izAH
( ı:~ YI)

L

Eserin telifinde sema. arz, icazet ve yakaynaklardan faydalanma metotları
kullanılmış, sema metoduna genelde "ahberena", nadiren de "ahberenl" ifadesiyle
ve daha çok 1, 2, 3, 4, S, 9 ve 1O. bablarda başvurulmuştur. Kurra-i aşereden Halef b. Hişam yerine İbn Muhaysın'ın tercih
edilmesiyle oluşturulan on imarnın okuyuşiarını müellife kadar getiren sened ve
tarikierin ele alındığı 32. babda arz ve
sema yolu birlikte kullanılmış, müellif kı
raat senedierini zikrederken söze "ahberena" veya "kara'tü ala" ifadeleriyle baş
lamış. bab ın sonunda. "Bunlar tilavet olarak okuduğum , söz ve sema yoluyla aldı
ğım kıraatierin senedleridir" şeklinde bir
açıklamaya yer vermiştir. 3, 9, 16 ve 32.
bablarda ise icazet metodundan istifade
edildiği görülmektedir. Enderabl kendisinden önceki bazı müelliflerin eserlerinden de faydalanmıştır. Müellif adı zikredilerek yapılan bu tür nakillerden onun
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın Feza;ilü'lKur'an, İbn Kuteybe'nin Te'vflü müşki
li'l-Kur'an, İbn Cerlr et-Taberi'nin Ca mi'u '1-beyan, İbn Ebu Davüd'un Kitdbü '1-MeşaJ:ıif, İbn Mücahid'in Kitabü 'sSeb'a, Ebu Bekir İbnü'I-Enbarl'nin !zaJ:ıu'l-va~t ve'l-ibtida' ve Kitabü'l-Ezdad
adlı eserlerinden yararlandığı anlaşılmak
zılı

Enderabi'nin
(ö. 470/1077)
Kur'an ilimlerine ve kıraate dair eseri.

~

İt~iin 'ın aynı konulardaki bölüm başlık
ları arasında görülen kısmi benzerliklerden hareketle eserin bu müellitler üzerindeki etkisinden söz ediyorsa da (MMMA,
XXIX 1ı 405119851, s. 251-252) Zerkeşi ve
Süyütl'nin. eserlerine başvurdukları diğer
müellifleri açıkça belirtirken el-izaJ:ı'tan
faydalandıkları halde onu hiç anmamaları makul görünmemektedir.

Rivayete dayanan önemli görüşler ihtiva etmesi ve meşhur kaynaklarda bulunmayan bazı nakillere yer vermesi (mesela bk. el-ahrufü's-seb'a ile ilgili olarak vr.
13b. 14b) el-izaJ:ı'ın değerini ortaya koyan hususlardandır. "Mesanl" . "mufassal"
ve " es-seb'u't-tıval"le ilgili olarak verilen
bilgileri de aynı genişlikte bir başka kaynakta bulmak güçtür (bk. vr. 38'. 39b).
el-izaJ:ı'ın bilinen tek nüshası istanbul
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (AY, nr. ı 350). Eserin 1. babı Feza'ilü'l-Kur'an ve ehlihi ve al].la~uhüm,
32. babı Kıra'atü'l-~urra'i'l-ma'rufin birivayati'r-ruvfıti'l-meşh urin adıyla Ahmed Nusayyif ei-Cenabl tarafından neş
redilmiştir (bk bibl).
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TAYYAR ALTlKULAÇ

izAHU'l-MEKNÜN
(w~' ı:~!)
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Bağdatlı İsmail Paşa'nın

(ö. 1920)
zeyil ola rak
kaleme aldığı bibliyografik es eri
Keşfü '?· ?unun ' a

L

(bk. BAGDATLI İSMAİL PAŞA).

~

tadır.

Tam adı el-i:U1J:ı fi'l-Kıra'at 'tir. Mukaddimede, Kur'an talebelerinin ve hocaları 
nın ihtiyaç duyduğu konuları ele alan bir
kitap yazması için kendisine yapılan baş
vuruları dikkate alarak eserini telif ettiği
ni belirten müellif çalışmasını elli üç bölüm (bab) halinde düzenlemiş, bölümlerin
sonuna kıraat ilmini tahsil etmek isteyenlerin mutlaka öğrenmeleri gereken
bilgiler eklediğini söylemiştir. İbnü'I-Ce
zerl el-izaJ:ı'ı on kıraat hakkında yapılmış
bir çalışma olarak zikreder, ancak bu yan-

el-!zaJ:ı, kendi alanında telif edilmiş ilk

kaynaklardan olması açısından önemli bir
yere sahiptir. Buna rağmen daha sonra
aynı sahada eser veren Alemüddin es-Sehavl'nin Cemalü'l-~urra' ve kemalü'li~ra'da, Zerkeşi'nin el-Burhan ii 'ulU. mi'l-Kur'an'da, Ebu Şame'nin el-Mürşidü'l-veciz'de, Süyütl'nin el-İt~iin'da
bu çalışmadan söz etmemeleri eserin yayılma imkanı bulamadığım göstermektedir. Ahmed Nusayyif ei-Cenabl, eJ-!zaJ:ı'ın
bazı bölüm başlıklarıyla el-Burhan ve el-
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İZBUDAK, Veled Çelebi

ı

(1869- ı 953)
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Dil alimi,
son dönem Mevlevi şeyhlerinden.

~

Konya'da doğdu. Mevlana Celaleddin-i
Rumi soyundan bir aileye mensuptur. İlk
öğrenimini tamamladıktan sonra Mekteb-i Rüşdiyye'ye kaydolduysa da iki yıl
sonra ayrılarak Sultan Veled Medresesrne girdi. Rüşdiyede başlayan şiir ve ede-
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