
iBN VAHSiYYE 

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

(ö. 270/884) 

L 
Hadis hafızı. 
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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. 
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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'-


