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'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). 
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Iii M . YAŞAR KANDEMİR 
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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 
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( ~~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-



m eler yapmış. sihir. tılsım ve sim ya alan
larında birçok eser kaleme almıştır (e l
Fihrist, s. 342,433, 504). Ayrıca ibnü'n-Ne
dlm. ibn Vahşiyye 'nin talebesi ve katibi 
olan Eb O Tali b Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. 
Ahmed b. Muhammed b. Abdülmelik ez
Zeyyat'ın kendi döneminde yaşadığını ve 
muhtemelen bir süre önce öldüğünü de 
söylemektedir ki (a.g.e., s. 433) bu durum
da eğer isim zinciri hatasız verilmişse ib
nü'z-Zeyyat'ın Şii veziri Muhammed b. 
Abdülmelik b. Eban'ın torununun torunu 
olması gerekir (Ef21 ing. ı. lll. 963) . ibnü'n
Nedlm. ibn Vahşiyye'nin Mısırlı simyacı 
Osman b. Süveyd el-ihmlml ile mektup
laştığını ve bazı konularda onunla tartış
tığını da söyler ( el-Fihrist, s. 505). Ancak 
eserinin 433. sayfasında bu Mısırlı simya
cıdan Selame b. Süleyman el-ihmlml diye 
söz etmesi aktardığı bilginin doğruluğu 
hakkında şüphe uyandırmaktadır. Öte 
yandan onun iki ayrı başlık altında verdiği 
ibn Vahşiyye'nin soy kütüğünde yer alan 
isim zincirinde de bazı farklılıklar görül
mekte ve eserde bu şahıslar hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
hususların. ibn Vahşiyye'nin gerçekten 
yaşadığı konusunda şüpheye yol açması
na karşılıkeJ-FilaJ:ıatü'n-Nabatiyye'nin 
girişinde kitabın ibn Vahşiyye tarafından 
291'de (904) Arapça'ya çevrildiğinin ve 
318'de (930) ibnü'z-Zeyyat'a yazdırıldığı
nın belirtilmesi (l, 5) ibnü'n-Nedlm'in ver
diği bilgileri destekler niteliktedir. 

ibn Vahşiyye'nin eserlerinde yer yer 
Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden örnek
ler vermesine ve islami değerlere karşı 
son derece saygılı davranmasına bakı
lırsa onun -veya bu eserleri kaleme alan 
şahsın- müslüman olduğu ileri sürülebi
lir. Nitekim ibnü'n-Nedlm ondan "sQfi" 
diye bahseder. Fakat o dönemde simya 
ve tılsım gibi gizli ilimlerle uğraşanların 
da süfi nisbesiyle anıldığı dikkate alınırsa 
bu ifadenin tasavvufu içermediği söylene
bilir. 

XIX. yüzyılda ibn Vahşiyye ve ona nis
bet edilen eserler üzerine başlatılan tar
tışmalar günümüzde de sürdürülmekte
dir. Bu konudaki tezleri dört grupta top
lamak mümkündür: a) ibn Vahşiyye eski 
Keldanl eserlerini Arapça'ya çeviren bir 
mütercimdir. b) Söz konusu eserler apok
rif olup ibn Vahşiyye tarafından kaleme 
alınmıştır. c) Gerçek müellif EbO Talib 
ibnü'z-Zeyyat'tır; ancak yazdıklarını ibn 
Vahşiyye'ye isnat etmiştir. d) ibn Vahşiy
ye diye bir şahıs yoktur; bu hayall kişiliği 
ibnü'z-Zeyyat ortaya atmıştır (Sezgin, ıv, 
326-327). 

Eserleri. Klasik ve modern literatürde 
ibn Vahşiyye'ye nisbet edilen yirmiyi aşkın 
eserden günümüze ulaşanları şunlardır: 
1. el-FilaJ:ıatü'n-Nabatiyye . ibn Vahşiy
ye adıyla özdeşleşen bu eser islam öncesi 
dönemlerde Yakındoğu'da yaşayan halk
ların tarım, botanik. coğrafya ve astrono
mi hakkındaki bilgi ve kültürlerini yansı
tan en önemli kaynaktır. ibn Vahşiyye, ki
tabın girişinde öğrencisi ibnü'z-Zeyyat'a 
kadim Keldanl ilim ve kültürünün unutul
maya yüz tuttuğundan yakınır. Bu duru
ma gönlünün razı olmadığını . zira kendi
sinin de Keldanl soyundan geldiğini söy
ledikten sonra bu eseri nasıl elde ettiğini 
anlatır (ı. 5-8). Ona göre kitabın asıl adı İf
IaJ:ıu'I-arz ve ışlaJ:ıu'z-zeri' ve'ş-şecer 
ve'ş-şimar ve def'u'l-afati 'anha'dır ve 
üç müellifi vardır; ilk kısmını yazan Sağ
ris adlı Ken'anlılar zamanında yaşamış 
birinin bıraktığı yerden Yantuşar adındaki 
başka biri devam ettirmiş. nihayet Kusa
ml denilen bir alim onu tamamlamıştır. 
Kendisi de eseri 291'de (904) Bağdat'ta 
tercüme etmiş ve yirmi altı yıl sonra ta
lebesi ibnü'z-Zeyyat'a yazdırmıştır (I. 9). 
1835'ten 1875'e kadar şarkiyatçılar ara
sında hararetli tartışmalara konu olan 
kitap. dil ve üsiOp bakımından ana dili 
Arapça olan birinin kaleminden çıkmışa 
benzememektedir. Quatremere'e göre 

iBN VAHSiYYE 

milattan önce VI. yüzyılda Nebukadnez
zar (b k. BUHTUNNASR) döneminin ürünü
dür; Chwolson milattan önce XIV .• Meyer 
milattan sonra 1. yüzyıla yerleştirir. Ernest 
Renan ise onun 111-IV. yüzyıl Doğu Hele
nizmi'nin Sabil veya Mendal ürünü oldu
ğunu savunur. Buna karşı von Gutschmid, 
içerdiği bazı hıristiyan! unsurlardan hare
ketle sahteliğini ve ibn Vahşiyye'nin mü
tercimi değil müellifi sayılması gerekti
ğini iddia ederek X. yüzyılda yazıldığını 
söyler. Daha sonra Theodor Nöldeke. 
Carlo A. Nalline ve Brockelmann. von 
Gutschmid'in bu tezini tartışırlar; özel
likle Nöldeke. kitabın ibnü'z-Zeyyat tara
fından yazılıp ibn Vahşiyye'ye isnat edil
diğini ileri sürer. Onların arkasından Paul 
E. Kraus. ibn Vahşiyye adında birinin bu
lunmadığı. eserin tamamen ibnü'z-Zey
yat tarafından meydana getirildiği iddi
asını ortaya atar. Fuat Sezgin'e göre is
lam'ın zuhurundan önce el-FilaJ:ıatü'n
Nabatiyye'nin Grekçe'si de Orta ve Doğu 
Akdeniz çevresinde yaygın haldeydi (The 
Book of Nabatean Agriculture, neşredenin 
girişi). Çeşitli bölümlere ayrılan el-Fila
J:ıatü'n-Nabatiyye'nin Fuat Sezgin tara
fından yedi cilt halinde tıpkıbasımı yapıl
dıktan sonra (b k. bi bl.) Tevfik Fe h d ilmi 
neşrini gerçekleştirdi (I, Dımaşk I 993; ll , 
I 995). Daha önce eserin hurma ağacıyia 

Ib n Vahşiyye'nin el-Filaf:ıatü 'n-Nabatiyye adlı eserinin ilk iki sayfası (N uruosmaniye Ktp. , nr. 3028) 
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ilgili bölümünü ibrahim es-Samerra1 Ki
tdbü 'n -Na]Jl adıyla yayımiarnıştı ( ei-Mev
rid, Ill-21Bağdad I 971 i). Z. Şev]:fu'l-müs
tehô.m ii ma'riteti rumuzi'I-a]:flô.m. İb
rani, Grek ve Hint kültürlerinde meşhur 
bazı şahıslara atfedilmiş, burç ve geze
genlerin sembolü sayılan doksan üç gizli 
(mestOr) alfabeyi içermektedir. Büyü ve 
tılsım yapımında kullanıldığı bilinen şifre 
mahiyetindeki bu yazılar genellikle batıni 
eğilim taşıyanların ilgisini çekmiştir. Eser 
Joseph F. von Hammer- Purgstall tara
fından yayımlanmıştır (L0ndon 1806). 3. 
Kitdbü Tenkelr1şe el-Bô.bili ii şuveri 
buruci'l-felek ve md tedüllü 'aleyhi 
min a]J.vô.li'l-mev](idin. Babil kültürü
ne ait olan eserin müellifi, yedi gezegeni 
sembolize etmek üzere yapılan yedi tapı
naktan birinin bakımıyla görevli TenkelG
şe adındaki bir bilgindir (İbnü'n-Nedtm, s. 
377) . Milattan sonra I. yüzyıl civarında ya
zıldığı sanılan eser Arapça'dan önce VI. yüz
yılda Pehlevlce'ye tercüme edilmiştir. 4. 
Kitô.bü's-Sümilm. Zehirlerle ilgili iki ayrı 
risalenin bir araya getirilmesiyle oluşturul
muştur; bunlardan ilki Akukukalı Suhab 
Sat'a, ikincisi Yerbuke en-Nabatl'ye aittir. 
Cündişapur tıp çevrelerince kullanılan 
zehiriere dair bir el kitabı mahiyetindeki 
eser bakma ile öldüren şeyler, korkutan 
seslerin yol açtığı ölümler, koklamak su
retiyle öldüren zehirler, yeme ve içme yo
luyla öldüren şeyler, dokunulduğunda öl
düren zehirler gibi çeşitli bölümlere ayrıl
mıştır. Sekizinci bölümden sonrası yılan, 
akrep ve örümcek sokmalarının sebep ol
duğu zehirlenmelerle kuduz köpek ısır
masının yol açtığı ölümleri anlatmaktadır. 
Martin Levey kitabı İngilizce'ye çevirerek 
The Book on Poison of lbn Vahshiya 
and its Relation to Early Indian and 
Greek Test adıyla yayımıarnıştır (Phila
delphia I 966) . 5. Kitdbü'l-Edvô.r el-ke
bir 'ald me~hebi'n-Nabat (ei-Uşülü '1-ke
bfr) . Simyaya dair olup dokuz risaleden 
meydana gelmiştir. İbnü'l-Mitran esere 
İ]Jtişô.ru Kitabi'I-Edvar li'l-İskenderô.
rıiyyin adıyla bir muhtasar yazmıştır. 6. 
Es-rarii'J-felek, İbn Vahşiyye, el-Filô.J;ıa
tü'n-Nabatiyye'nin rnukaddimesinde 
adını Kitô.bü Devenô.y el-Babili ii es
rô.ri'l-felek ve '1-a]J.kô.m 'ale '1-]J.avô.diş 
min ]J.arekô.ti'n-nücum şeklinde verir ve 
Arapça'ya çevirdiği ilk kitap olduğunu, 
asıl metnin 2000 varak tuttuğunu ve 
uzunluğundan dolayı sadece baş kısmın
dan bir bölümü tercümeyle yetindiğini 
söyler (I, 8) . 

Kaynaklarda İbn Vahşiyye'ye isnat edi
len diğer eserler de şunlardır: Esrô.ru 
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Utarid, Uşillü'l-]J.ikme, er-Riyô.se ii 'il 
mi'l-firô.se, Risô.le ii ma'rifeti'l-]J.acer, 
Sidretü '1-müntehd, eş-Şevô.hid fi'l-]J.a
ceri'l-vô.]J.id, et-Tılsımô.t, Kitô.bü Bdli
nils el-lfakim, Keşfü'r-rumuz ve işô.
retü '1-]J.ükemô.' ile '1 -]J.aceri'I-a'~am, 
Metô.Ii'u'I-envô.r fi'l-]J.ikme, el- Vô.zı]J. 
ii tertibi']-'ameli'l-vô.zı]J., el-Heyô.kil 
ve't-temô.şil (İbn Vahşiyye'nin eserleri için 
bk. ibnü'n-Nedtm, s. 433, 504-505;Sezgin, 
IV, 282-283;VII, 77-79, 161; EF !İng.]. III, 
964-965; DMBi, V, 68-69). 

BİBLİYOGRAFYA : 

lbn Wahshiya, The Book of N abatea n Agri
culture. Al-Filiif:ıa al-Naba(iya (nşr Fuat Sezgin), 
I-Vil, Frankfurt 1984, neşredenin girişi; ayrıca 
bk. tür.yer.; ibnü"n-Nedim, el-Fihrist, s. 342, 
377, 433, 504-505; ibnü 'I -Kıfti. itıbarü '1-'u lemii' 
(Lippert), s. 104-105; Brockelmann, GAL, I, 280-
281; Suppl., ı, 430-431; Sarton. Introduction, 
I, 634-635; Sezgin. GAS, IV, 282-283, 326-327; 
VII, 77- 79; Ullmann. Die Medizin, s. 328-331; 
a.mlf .. Die Natur und Geheimwissenscha{ten, 
s. 440-442; Sami K. Hamarneh. "Ibn WaJ:ıshiy
ya", DSB, XIV, 117 -119; George O. S. Darby. 
"Ib n WaJ:ıshiya in Mediaeval Spanish Literatu
re", /SIS, XXXIII/90 ( 1941), s. 433-438; T. Fahd. 
"Ibn Wal:ı!illiyya", EJ2 (ing.), lll, 963-965; Mu
hammed Ali Mevlevi. "İbn VaJ:ışiyye", DMBI, V, 
67-76. 

li] MAHMUT KAYA 

ı 
İBNVARE 

ı 

(ii>)~ 1.)!1) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Müslim 
b. Osman b. Vare er-Razi 

(ö. 270/884) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

190 (805-806) yılı civarında Hey'de doğ
du; büyük dedesine nisbetle İbn V are diye 
anıldı. Tahsil için yaptığı uzun yolculukları 
sırasında Ebu Asım en-Nebll, Muham
med b. Yusuf el-Firyabl, Ebu Nuaym Fazi 
b. Dükeyn, Kablsa b. Ukbe, Ubeydullah b. 
Musa el-Abs!, Ebu Müshir, İbn Ziyad en
Nisaburl, İbn Ebü'I-Carud, Arim el-Basri 
gibi hocalardan hadis öğrendi. Kendisin
den yaşça büyük olan Zühl1 ile Ali b. Me
dini, Ebu Avane el-İsferaylnl, Ebu Zür'a 
er-Razi, Ebu Hatim er-Razi, İbn Ebu I-la
tim, Nesa!, İbn Ebô Davud, Hüseyin b. 
İsmail el-Mehamill ve el-Cô.mi'u'ş-şa
]J.i]J.'inde yer vermemesine rağmen Bu
har! ondan rivayette bulunan talebeleri
dir. İbn V are'nin Süfyan b. Uyeyne ve Yah
ya b. Saidel-Kattan'dan hadis dinlediği 
ileri sürülmüş, ancak bunun doğru olma
dığı belirtilmiştir (Zeheb!, A'Uimü'n-nü
bela', XIII, 3 ı). İbn V are Ramazan 270'te 
(Mart 884) Hey'de vefat etti. Bazı kaynak
larda onun 26S'te (878-79) öldüğü söy-

Ienmekteyse de Zehebl bunun doğru ol
madığını kaydetmiştir (a.g.e., XIII, 3 I) . 

Hadis otoritelerinin güçlü bir hafızaya 
sahip olduğunu bildirdikleri İbn Vare'yi 
Nesa! ve İbn Ebu Hatim güvenilir olarak 
tanıtmakta, Ebu Ca'fer et-Tahavi de onun 
hadis ilmini iyi bildiğini söylemektedir. 
Ebu Zür'a'nın, yanına geldiğinde kalkıp 
İbn Vare'yi kendi yerine oturtınası ona 
verdiği değeri göstermesi bakımından 
önemlidir (Hat!b, III, 259). Kibirli olduğu 
zikredilen İbn Vare kendini "ebü'l-hadls. 
ümmü'l-hadls, zü'r-rıhleteyn" gibi sıfat

Iarla tanıtırdı. Bu huyu sebebiyle Süley
man b. Davud eş-Şazekunl ve Ebu Kü
reyb el-Hemdanl gibi alimler ona hadis 
rivayet etmemişlerdir. Çevresindeki in
sanlar kendisinden hadis dinlemek iste
dikleri halde zaman zaman rivayete ara 
vermesinin de bu kişiliğinden kaynaklan
dığı anlaşılmaktadır. 

Salih b. Ahmed b. Hanbel'in Siretü 
İmam A]J.med b. If an bel adlı eserini ri
vayet eden İbn Vare'nin (Sezgin, I, 503) 
pek çok eseri bulunduğu belirtilmektey
se de (Hediyyetü '1-'arifin, II, ı 8; Kehhale, 
XII, 21 ) bunlardan hiçbirinin adı zikredil
memekte ve günümüze ulaşıp ulaşma
dıkları bilinmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Ebu Hatim. el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, VIII, 79-
80; ibn Hibban. eş-Şi/!:at, IX, 150; Hatib. Tarltı u 
Bagdad, lll, 256-260; ibn Ebu Ya"Ia, Taba/!:iitü'L
Ifanabile, ı , 324; Mizzi. Teh?lbü 'l-Kemal, XXVI, 
444-452; ibnü'I-Cevzi, ei-Munta?am (Ata), XII, 
204-205; Zehebi. Te?kiretü'L-f:ıuffii?, ll, 575-
577; a.m lf . . A'Liimü'n-nübelii', XIII, 28 -32; 
a.mlf .• Tarll)u'L-Islam: sene 261-280, s. 176-
178; Safedi. el-Viifi, V, 27; ibn Hacer, Teh?lbü 't
Teh?lb, IX, 451-453; Süyuti. Taba/!:iitü'L-f:ıuff~ 
(Lecne), s. 261; Hazreci, lju laşatü Teh?lb, s. 
359; Hediyyetü'L-'iiri{in, Il, 18; Kehhale. Mu'ce
mü'l-mü'elli{in, XII, 21; Sezgin. GAS, I, 503. 
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!il ALi AKYÜZ 

İBN VASIL 
( J..:-1~ 1.)!1) 

Ebu Abdiilah Cemalüdd!n Muhammed 
b. Salim b. Nasrillah 

et-Ternlmi el-Hamevl eş-Ş~fii 
(ö. 697 /1298) 

Eyyubi dönemi tarihçisi. 
_j 

2 Şewal 604'te (20 Nisan 1208) Hama'
da doğdu. Babası Salim b. Nasrullah, Ey
yubller'den Dımaşk hakimi el-Melikü'I
Muazzam isa ve oğlu el-Melikü'n-Nasır 
Davud'un hizmetinde bulunmuş, bir müd
det Hama ve Maarretünnu'man kadılığı 
görevini yürütmüştür. Çocukluğu Hama'-


