
katılmaları, korunma amacıyla köpek 
beslemeleri gibi konular açıklık kazan
mıştır. İbn Ümmü Mektum. Medine dö
neminde de Bilal-i Habeşl ile birlikte Hz. 
Peygamber'in müezzinliğini yapmış, Bi
la! ezanı çok erken okuduğu halde o, fe
cir doğup sabah namazı vakti girdiği ken
disine bildirildikten sonra ezan okumasıy
la tanınmıştır. Ama oluşu yanında evinin 
camiye uzaklığını da ileri sürerek ResGl-i 
Ekrem'den cemaate gelmernek için izin 
istemişse de bulunduğu yerden ezanı 
duyduğu için bu isteği uygun görülme
miş. ancak mazereti sebebiyle köpek bes
lemesine izin verilmiştir. İbn Üm mü Mek
tum'un bu olayla ilgili olarak Hz. Peygam
ber'den rivayet ettiği iki hadis Ebu Davud, 
Nesa! ve İbn Mace'nin es-Sünen'lerinde 
yer almış, kendisinden Enes b. Malik, mu
hadramundan Zir b. Hubeyş, tabiinden 
Abdullah b. Şeddad, Abdurrahman b. 
Ebu Leyla ve Ebu Rez'in ei-Esedl rivayette 
bulunmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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Kurun, "el-A 'ma elle;:;i J:ıamele'l-liva' fi ma'
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ı 062-1 068; Sadık Seccadi. " İbn üm mi Me k
tüm", DMBi, lll, 39-40. 
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Iii ABDULLAH AYDINLI 

İBNVADDAH 
(ct,:;;,j ..:.ı-ıl) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Vaddah b. Bez!' el-Kurtubi 

(ö . 287 /900) 

Endülüs'te hadis öğretimini başlatan 
iki hadis hafızından biri. 

_j 

199'da (814-15) Kurtuba'da (Cordoba) 
dünyaya geldi. 191 (807). 200 (815-16) 
veya 202'de (817-18) doğduğu da zikre

. dil miştir. D ed esi Bez!', Endülüs Em evi 

Devleti'nin kurucusu 1. Abdurrahman'ın 
azatlısı idi. Öğrenimine Kur'an-ı Kerlm'i 
ezberlemekle başladığı anlaşılan İbn Vad
dah Endülüs'te Muhammed b. lsa ei-A'şa. 
Muhammed b. Halid ei-Eşec, Müemmel 
b. Süleyman ei-Endelüsl, İbn Hablb es-Sü
leml, Yahya b. Yezld ei-Ezdl ei-Kurtubl gibi 
hocalardan faydalandı. 218'de (833) Doğu 
İslam ülkelerine seyahat etti. Kısa süren 
bu ilk seyahatinin asıl amacı abid ve za
hidlerle görüşmek olduğu için aralarında 
Adem b. Ebu İyas. Ebu Ubeyd Kasım b. 
Sellam. Asbağ b. Ferec, Said b. Mansur, 
Nuaym b. Hammad. Yahya b. Main. Ebu 
Hayseme Züheyr b. Harb ve Ahmed b. 
Hanbel'in de bulunduğu on dört alimden 
daha çok zühdle ilgili rivayetleri derledi. 
231 (845-46) yılı civarında yaptığı ikinci 
seyahatinde Mekke, Medine, Kudüs, Trab
lus, Dımaşk, Halep, Humus, Kufe, Bağdat, 
Basra. Mısır. Horasan. Askalan. Antakya. 
Tarsus ve Kayrevan gibi ilim merkezlerin
de çeşitli hocalardan hadis rivayet etti. 
Çoğu Kütüb-i Sitte imamları olan ve ay
nı zamanda Baki b. Mahled'in de hocaları 
bulunan Asım b. Ali, Abdullah b. Salih ei
Mısrl, İsmail b. Ebu üveys. Ebu Hayseme 
Züheyr b. Harb. Ebu M us' ab. Ebu Bekir b. 
Ebu Şeybe, Harmele b. Yahya, Duhaym, 
Hişam b. Ammar. Haris b. Miskin bunla
rın en tanınmışlarıdır. İfrlkıye'de Maliki 
fıkhının en önemli kitabı olan el-Müdev
vene'yi müellifi Sahnun'dan okuyup ri
vayet ettiği için bu mezhebin ileri gelen 
alimlerinden biri kabul edilmiş. Maliki 
mezhebini diğerlerine tercih ettiği ve Şa
fii mezhebine karşı olumsuz tavrını sak
lamadığı belirtilmiştir (İbn Abdülber, 
11 . 1114-1115). İbn Vaddah. kıraat alimi 
Verş'in talebesi Abdüssamed b. Abdur
rahman'dan onun kıraatini öğrenmiş ve 
meşhur yedi imamdan biri olan Nafi' b. 
Abdurrahman kıraatine ait Verş rivayeti
nin Endülüs'te yayılmasına vesile olmuş
tur. 

İbn Vaddah hemşehrisi Baki b. Mah
led'le birlikte, hadisin rivayet ve dirayet 
bölümleriyle müstakil bir ilim olarak bi
linmediği Endülüs'e Doğu İslam dünyası
nın hadis kültürünü getirmiş, burada ha
dis öğretimini başlatarak Endülüs'ü bir 
hadis merkezi yapmış ve hayatı boyunca 
bu çalışmasını sürdürmüştür. İbn Vad
dah'ın tanınmış öğrencileri arasında baş

ta Kasım b. Asbağ olmak üzere İbn Lüba
be diye bilinen Muhammed b. Yahya b. 
ömer, İbnü'I-Cebbab, Muhammed b. Ab
dülmelik b. Eymen gibi muhaddislerle İbn 
Abdürabbih ve filozof İbn Meserre de yer 
almaktadır. Talebelik yıllarından itibaren 

iBNVADDAH 

zahidane bir hayat yaşayan ve maddi sı
kıntılar çektiğine işaret edilen İbn Vaddah 
26 Muharrem 287'de (1 Şubat 900) Kurtu
ba'da vefat etti ve Ümmü Selerne Kabris
tanı'na defnedildi. Onun Zilhicce 286'da 
(Aralık 899). 289'da (902) veya 280 (893) 
yılı civarında öldüğü de kaydedilmektedir. 
Oğlu Muhammed'in de hadisle meşgul 
olduğu, kendisinden ve Baki b. Mahled'in 
derslerinden faydalandığı belirtilmekte
dir. 

ibn Vaddah zeki ve anlayışı kuwetli bir 
fılim olup ibnü'I-Faradl onun hadisi, ha
dis ravilerini ve illetlerini iyi bildiğini söy
lemiş, ravilerle ilgili değerlendirmeleri ibn 
Hacer'in Teh~ibü't-Teh~ib' i başta olmak 
üzere çeşitli tabakat kitaplarında yer al
mıştır (Nuri Muammer, s. 138-150). Tarih
le de meşgul olan ibn Vaddah'ın tanınmış 
kadı ların, Doğu'dan gelerek Endülüs'e 
yerleşen alimlerin, Maliki mezhebine 
mensup fakih ve muhaddislerin. özellik
le abi d ve zahidlerin biyografilerini derle
diği belirtilmiş, ancak onun tenkitlerinde 
oldukça sert davrandığı. bazı hadisleri 
reddettiği, fıkhı ve nahvi iyi bilmediği ileri 
sürülmüştür (a.g.e., s. 151-152). 

Eserleri. 1. Kitfıbü'l-Bida' ve'n-nehyü 
'anhfı (Kitab fihi ma ca'e fi'L-bida'). Sün
nete sarılıp bid'attan sakınınanın gereği, 
ilk bid'atların nasıl ortaya çıktığı, bid'at
ların zamanla nasıl yayılacağı gibi husus
ları hadis. sahabe ve tabiinin sözleriyle 
inceleyen eser, konusundaki ilk çalışma
lardan biri olup İbn Ebu Rendeka et-Tur
tuşl. Ebu Şame ei-Makdisl ve Şatıbl'nin 
aynı türdeki kitaplarına kaynaklık etmiş
tir. Muhammed Ahmed Dehman ( Dımaşk 
1400/!980; Kah i re 1411/1990) ve Bedr b. 
Abdullahei-Bedr (Riyad 1416/1996)tara
fından yayımlanan kitap üzerinde dokto
ra çalışması yapan M. a lsabel Fierro ese
ri ispanyolca'ya tercüme ederek Arapça 
metniyle birlikte Kitiib al-Bida' (Tratado 
Contra Las lnnouaciones) adıyla neşret
miştir (Madrid 1988). Z. Kitfıbü'n -Na?:ar 

il allahi te'fılfı ve mfı cfı'e fihi mine '1-l}.a
di§ (Kitab ffhi ma ca' e mine'L-f:ıadfş fi'n
nll?ar i/allah). Tunus'ta Hasan Hüsnl Ab
dülvehhab es-Sumadıhl'nin özel kütüp
hanesinde bir nüshasının bulunduğu be
lirtilmiştir (Zirikll. VII, 133; Sezgin,l, 474-
475). 

ibn Vaddah' ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: el-'Ubbfıd 
ve'l- 'avfıbid (zühde dairdir). Meknu
nü's-sır ve müstal]Iecü'l-'ilm (Malik! 
fıkhıyla ilgilidir), eş-Şalfıt fi'n-na'leyn, 
Risfıletü's-sünne, Kitfıbü'l-Kut'fın fi'l
l}.adi§, Cüz' ii mes'eleti ücreti'l-imfım 
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iBNVADDAH 

'ale'ş-şalfıt ve mes'eleti imfımeyn ii 
mescid. NGrl Muammer, MuJ:ıammed 
b. VaçlçlfıJ:ı mü'essisü medreseti'l-J:ıa
diş bi'l-Endelüs ma'a Ba]fi b. Mal]led 
adlı çalışmasında İbn Vaddah'ın biyografi

sini incelemiş, rivayet ettiği hadisleri der
lemiş. hocalarının ve talebelerinin geniş 
bir listesini vermiştir (Ra bat ı 403/1 983). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Vaddah. Kitab al·Bida' (Tratado Contra 
Las lnnovaciones) (nşr. M.' lsabel Fierro), Mad
rid 1988, neşredenin girişi, s. 11-57; Muhammed 
b. Haris ei-Huşeni, Al]barü'l-fukaha' ve'L-mu
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1404/1984, ll, 650-653; İbn Abdülber. Cami'u 
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Muvaf:ıf:ıidi, TıMın 1403/1983, I, 231-233; W. 
Werkmeister, Quellenuntersuchungen zum Ki
tab al·'fqd al·farid des Andalusiers lbn 'Abd· 
rabbih, Berlin 1983, s. 263-266; Nuri Muammer. 
Muf:ıammed b. Vaçlçlaf:ı el-Kurtubi: mü'essisü 
medreseti'L·f:ıadiş bi'l·Endelüs ma'a Baki b. 
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1414/1994, ı, 206-209. 

Iii M . YAŞAR KANDEMİR 

L 

İBN VAFİD 
( ~~~ 1)!1) 

Ebü'l-Mutarrif Abdurrahman 
b. Muhammed b. Abdilkebir b. Yahya 

b. Vafid el-Lahml 
(ö. 467/1075) 

Endülüslü hekim ve eczacı. 
_j 

Zilhicce 398'de (Ağustos 1 008) doğdu; 
Tuleytula'nın (Toledo) köklü ailelerinden 
birine mensuptur. Batı literatüründe adı 
Abenguefit, Albenguefit, Abennufit. Abel 
Nufit ve Abencenif olarak geçer. Gelene
ğe göre önce dini ilimler okudu; özellikle 
fıkıh alanında belli bir seviyeye ulaştıktan 
sonra Kurtuba'ya (Cordoba) giderek he
kim Ebü'l -Kasım ez-Zehravl'nin dersleri
ne devam etti (İbnü'l-Ebbar, II , 551) Tıp-
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ta daha çok Galen'in (CallnOs). eczacılıkta 
ise Diskorides'in eserleri üzerinde yoğun
laştığı anlaşılmaktadır (Said el-Endelüsl, 
s. 83-84). Felsefeye de yakın ilgi duyan ibn 
Vafid'in bu konudaki çalışmaları günümü

ze gelmediğİnden Aristo ve diğer filozof
ların doktrinleri hakkındaki düşüncelerini 
öğrenmek mümkün değildir. Ancak La
tin Ortaçağı'nda "Abenguefit philosoph" 
diye anılmasına bakarak bu alanda önem
li bir yere sahip olduğu söylenebilir. Öte 
yandan kaynaklarda İ bn Vafid'in zamanı
mıza ulaşmamış el-Mecmu' fi'l-tilfıJ:ıa 
adlı tarım bitkilerine dair zengin muhte
valı eserinden övgüyle bahsedilmesi bo
tanik alanında da başarılı olduğunu gös
termekte ve Zehravl'nin yanından Tuley
tula'ya dönüşünde Emir Me'mGn b. Zün
nGn'un onu sarayının bahçesindeki süs 
bitkilerini düzenlemek üzere görevlen

dirmesi de bunu kanıtlamaktadır. Ayrıca 
kaynakların ondan vezir diye söz etmesi
ne bakılırsa bu görevin bahçe mimarlığı
nın ötesinde önemli bazı devlet hizmet
lerini de kapsadığı ileri sürülebilir. İbn Va
fid'in , besinlerle tedavisi mümkün olan 
hastalara ilaç verilmemesi ve eğer gere
kiyorsa birleşik ilaçlar yerine basitleriyle 
yetinilmesi, zorunlu durumlarda ise an
cak terkibinde az madde bulunan birleşik 
ilaçların tercih edilmesi şeklindeki tavsi
yesi tıp tarihçilerinin dikkat çektiği önem
li bir tedavi yöntemidir (İbn EbQ Usaybia, 
s. 496). İbn Vafid 10 Ramazan 467'de (29 
Nisan 1 075) Tuleytula'da vefat etti. 

Eserleri. 1. Kitfıbü'l-Edviyeti'l-müfre
de. Müellifin yirmi yılda yazdığı bu kitap, 
Diskarides ile Galen'in basit ilaçlarla ilgili 
eserlerinin bir sentezi mahiyetindedir. 
ilaçlar, vücutta meydana getirdikleri sıcak
lık. soğukluk, yaşlık ve kuruluk gibi özel
likleri dikkate alınarak eser dört bölüm 
(derece) şeklinde düzenlenmiş ve her bö
lüm kendi içinde dört kısma ayrılarak ta
nıtılmıştır. Emir Ebü'l-Hasan Ali b. Müca
hid' e ithaf edilen eser Ortaçağ'da Katalan

ca, Latince ve İbranice'ye çevrilmiş. XIII. 
yüzyıla ait olan Katalanca çeviri L. Faraudo 
de Saint Germain tarafından yayımlanmış
tır (Bercelona ı 945). Mi!IasVallicrosa'ya gö
re Latince ve İbranice çevirilerine ait ne
şirler eksiksiz durumdaki Katalanca ter
cümeden yap ılmış özet mahiyetindedir 
( el-Mü'erril]u '1-'Arabf, s. ı 76). Kitap Luisa 

Fernanda Aguirre de Carcer tarafından 
iki cilt halinde yayımlanmıştır. 1. cilt ese
rin geniş bir tanıtımı ile ispanyolca çeviri
sinden. II. cilt Arapça metinden oluşmak
tadır (b k bi bl.) Z. Kitfıbü'l-Visfıd fi't-tıb. 
İnsanvücudunda baştan ayağa kadar her 

organda ortaya çıkabilecek hastalıklara 
karşı kullanılan ilaçların terkip, tarif ve 
faydalarını konu almaktadır. Eserin bili
nen tek nüshası Escurial Library'de (nr. 
833) kayıtlı olup Londra'da Wellcome His
tarical Medical Library'deki (Or. ı 85) nüs
ha bunun özeti mahiyetindedir. Eser. Ca
milo Alvarez de Morales tarafından 1976 
yılında Oranada Üniversitesi'nde doktora 
tezi olarak neşre hazırlanmış ve ispanyol

ca'ya tercüme edilmiştir. Tezin Arapça 
metin dışındaki bölümleri yayımlanmış
tır (El Ubro de la almohada de lbn Wa{td 
de Toledo, Toledo 1980). İbn Vafid'in ayrı
ca el-Mecmu' fi'l-filfı]J.a, Mücerrebfıt 
fi't-tıb, Kitfıbü Tedlfilfi'n-na~ar ii 'ile 
li J:ıasseti'l-başar, Kitfıbü'l-Mugiş adlı 
eserleri kaynaklarda zikredilmektedir. ibn 
Vafid banyo ile tedaviye dair bir risale de 
yazmış olup Latince tercümesi mevcuttur 
(De balneis sermo, Venice I 553). 
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Iii MAHMUT KAYA 

ı 
İBN VAHŞİYYE 

ı 

( ~~1)!1) 

Ebu Bekr Ahmed b. All b. Kays 
b. el-Muhtar el-Keldanl (Kesdanl) 

X. yüzyılda yaşadığı kabul edilen 

L 
mütercim, astrolog ve simyacı. 

_j 

Hayatı ve eserleri üzerinde hayli tartış
ma bulunmakta, hatta yaşayıp yaşama
dığı kesin olarak bilinmemektedir. İbnü'n
Nedlm'e göre gerçek bir şahsiyet olup X. 
yüzyılda Bağdat'ta yaşamıştır. Keldanl 
soyundan geldiği için çok iyi bildiği ve 
İbnü ' n-Nedlm'in yanlışlıkla Nabatlce 
dediği Süryanlce'den Arapça'ya tercü-


