iBN VAHSiYYE
ilgili bölümünü ibrahim es-Samerra1 Kitdbü 'n -Na]Jl adıyla yayımiarnıştı (ei-Mevrid, 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 gezegenlerin 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 tarafından 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 kültürüne ait olan eserin müellifi, yedi gezegeni
sembolize etmek üzere yapılan yedi tapı
naktan birinin bakımıyla görevli TenkelGşe adındaki bir bilgindir (İbnü'n-Nedtm, s.
377) . Milattan sonra I. yüzyıl civarında yazıldığı sanılan eser Arapça'dan önce VI. yüzyılda 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 suretiyle öldüren zehirler, yeme ve içme yoluyla öldüren şeyler, dokunulduğunda öldüren zehirler gibi çeşitli bölümlere ayrıl
mıştır. Sekizinci bölümden sonrası yılan,
akrep ve örümcek sokmalarının sebep olduğu 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 (Philadelphia I 966) . 5. Kitdbü'l-Edvô.r el-kebir 'ald me~hebi'n-Nabat (ei- Uşülü '1-kebfr) . 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 esrô.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 o lduğunu,
asıl metnin 2000 varak tuttuğunu ve
uzunluğundan dolayı sadece baş kısmın
dan bir bölümü tercümeyle yetindiğini
söyler (I, 8) .
Kaynaklarda İbn Vahşiyye'ye isnat edilen diğer eserler de şunlardır: Esrô.ru
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Utarid, Uşillü'l-]J.ikme, er-Riyô.se ii 'ilmi'l-firô.se, Risô.le ii ma'rifeti'l-]J.acer,
Sidretü '1-müntehd, eş-Şevô.hid fi'l-]J.aceri'l-vô.]J.id, et-Tılsımô.t, Kitô.bü Bdlinils 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 Agriculture. 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, 280281; 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 Literature", /SIS, XXXIII/90 ( 1941), s. 433-438; T. Fahd.
"Ibn Wal:ı!illiyya", EJ2 (ing.), lll, 963-965; Muhammed Ali Mevlevi. "İbn VaJ:ışiyye", DMBI, V,
67-76.
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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 Vare diye
anıldı. Tahsil için yaptığı uzun yolculukları
sırasında Ebu Asım en-Nebll, Muhammed b. Yusuf el-Firyabl, Ebu Nuaym Fazi
b. Dükeyn, Kablsa b. Ukbe, Ubeydullah b.
Musa el-Abs!, Ebu Müshir, İbn Ziyad enNisaburl, İbn Ebü'I-Carud, Arim el-Basri
gibi hocalardan hadis öğrendi. Kendisinden yaşça büyük olan Zühl1 ile Ali b. Medini, Ebu Avane el-İsferaylnl, Ebu Zür'a
er-Razi, Ebu Hatim er-Razi, İbn Ebu I-latim, Nesa!, İbn Ebô Davud, Hüseyin b.
İsmail el-Mehamill ve el-Cô.mi'u'ş-şa
]J.i]J.'inde yer vermemesine rağmen Buhar! ondan rivayette bulunan talebeleridir. İbn Vare'nin Süfyan b. Uyeyne ve Yahya b. Saidel-Kattan'dan hadis dinlediği
ileri sürülmüş, ancak bunun doğru olmadığı belirtilmiştir (Zeheb!, A'Uimü'n-nübela', XIII, 3 ı). İbn Vare Ramazan 270'te
(Mart 884) Hey'de vefat etti. Bazı kaynaklarda onun 26S'te (878-79) öldüğü söy-

Ienmekteyse de Zehebl bunun doğru olXIII, 3 I) .

madığını kaydetmiştir (a.g.e.,

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 Süleyman b. Davud eş-Şazekunl ve Ebu Kü reyb el-Hemdanl gibi alimler ona hadis
rivayet etmemişlerdir. Çevresindeki insanlar kendisinden hadis dinlemek istedikleri halde zaman zaman rivayete ara
vermesinin de bu kişiliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Salih b. Ahmed b. Hanbel'in Siretü
İmam A]J.med b. Ifan bel adlı eserini rivayet eden İbn Vare'nin (Sezgin, I, 503)

pek çok eseri bulunduğu belirtilmekteyse de (Hediyyetü '1-'arifin, II, ı 8; Kehhale,
XII, 21 ) bunlardan hiçbirinin adı zikredilmemekte ve günümüze ulaşıp ulaşma
dıkları bilinmemektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

ibn Ebu Hatim. el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, VIII, 7980; ibn Hibban. eş-Şi/!:at, IX, 150; Hatib. Tarltı u
Bagdad, lll, 256-260; ibn Ebu Ya"Ia, Taba/!:iitü'LIfanabile, 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, 575577; a.m lf .. A'Liimü'n-nübelii', XIII, 28 -32;
a.mlf .• Tarll)u'L-Islam: sene 261-280, s. 176178; Safedi. el-Viifi, V, 27; ibn Hacer, Teh?lbü 'tTeh?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'cemü'l-mü'elli{in, XII, 21; Sezgin. GAS, I, 503.
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Ebu Abdiilah Cemalüdd!n Muhammed
b. Salim b. Nasrillah
et-Ternlmi el-Hamevl eş-Ş~fii
(ö.

L

697 /1298)

Eyyubi dönemi tarihçisi.

_j

2 Şewal 604'te (20 Nisan 1208) Hama'da doğdu. Babası Salim b. Nasrullah, Eyyubller'den Dımaşk hakimi el-Melikü'IMuazzam isa ve o ğlu el-Melikü'n-Nasır
Davud'un hizmetinde bulunmuş, bir müddet Hama ve Maarretünnu'man kadılığı
görevini yürütmüştür. Çocukluğu Hama'-

iBN VASIL
da geçen İbn Vasıl burada iyi bir eğitim
gördü . 622'de (1225) ei-Melikü'I-Muazzam isa' nın daveti üzerine baba_sıyla birlikte Kudüs'e gitti. Bu şehirde yaklaşık
dört yıl süren ikameti esnasında Şemsed 
din ei-Ba'lebekki'den Arapça ve tecvid
okudu . Babası hacca gittiğinde onun yerine Nasıriyye Medresesi'nde ders verdi
( 122 7-1 228 ). Daha sonra Dımaşk' a dönerek ilmi çalışmalarına burada devam etti. Zekiyyüddin Muhammed ei-Birzaıi'den
hadis okudu . Halep'te bulunduğu 12301231 yıllarında Bahaeddin İbn Şeddad ve
Necmeddin ei-Habbaz'dan fıkıh ve usul,
Ebü'I-Beka İbn Yalş'den Arap dili ve belagat dersleri aldı.
629'da (1232)

babasıyla

birlikte ei-Me-

likü' n-Nasır Davud'un hizmetine giren İbn

Vasıl Kerek'e yerleşti. Burada Şemseddin
ei-Hüsrevşahl' den nazari ilimler okudu .
631 (1234) yılında Hamahakimi ei-Melikü'I-Muzaffer Mahmud'un hizmetine girdi. Bu yıllarda astronomiyle ilgili b i rtakım
aletler yapan matematikçi Alemüddin
Kaysar'a yardımcı oldu. Daha sonra eiMelikü'I-Muzaffer adına İbn Ebü'd-Dem'le birlikte Bağdat'a elçi olarak gitti (64 ı 1
ı 243 ). Aynı yıl Kahire'ye geçerek Sultan eiMelikü's-Salih Necmeddin Eyyub'un hizmetine girdi. Bir süre sonra. Selahaddin-i
Eyyubltarafından medrese haline getirilen Kahire'deki Akmer Camii'ne müderris
tayin edildi. 649'da (1252) hac vazifesini
ifa etti. Kahire'de bir müddet kadı olarak
da görevyapan İbn Vasıl . Ramazan 659'da (Ağ ustos 1261 ) M em lük Sultanı 1. Baybars tarafından Sicilya Kralı Manfred'e
elçi olarak gönderildi (Müferricü 'l-kürüb,
ıv. 248 ; Ebü'I-Fida, ıı. 376-3 78). İbn vasıl
burada uzun süren ikameti esnasında
Manfred ile dostluk kurdu ve el-Enberuriyye (Nul].betü 'l-fiker) adlı mantık kitabını ona ithaf etti.

Eserleri. 1. Müferricü'l-kürub ii al]bôri Beni Eyyi'ıb. Özellikle Eyyubller tarihi açısından büyük değer taşır. Atabegler döneminden başlayan ve Memlük Devleti'nin ilkyıllarına kadar ( 66 111262-63 )
gelen eserin ilk bölümleri daha önce yazılmış kitaplardan derlenmiş olmakla birlikte orijinal bilgiler de ihtiva eder. Müellif bu kısımları yazarken İzzeddin İbnü'I
Eslr, İbnü'I-Adlm , İbnü 'I-Ezrak ei-Fariki,
Ebu Şame ei-Makdisl. Bahaeddin İbn Şed
dad. Kadi ei-Fazıl. İmadüddin Kati b ei-İs
fahanl, İbn Ebü'd-Dem. Sıbt İbnü 'I-Cevzl.
İbn Abdüzzahir ve İbn Hallikan ' ın eserlerinin yanı sıra Hama hakimi ı. ei-Melikü'IMansur Muhammed b. Takıyyüddin'in günümüze sadece bir kısmı ulaşan M iimarü'l-]J.a~a'i~ v e sırrü 'l-J]ald'i~ adlı kitabından ve İmadüddin Katib'in zamanımı
za kadar gelmeyen risaleleriyle resmi belgelerden istifade etmiştir. İbn Vasıl , eserin ilk kısımlarında olayların içinde yer almış şahsiyetleri n rivayetlerine de yer vermiştir. Bunlar arasında babası Salim b.
Nasrullah. Sicilya Kralı Manfred. ei-Melikü'I-Mansur. İbnü'I-Adlm, ei-Melikü'n-Nasır Davud . Hüsameddin ei-Hezbanl. Bahaeddin Züheyr ve İsmam lideri Taeeddin gibi şahsiyetler yer almaktadır. Müferric ü'l-küri'ıb Nureddin Mahmud Zengl'nin atabegliği, Halife Müsterşid- Billah ,

Suriye şehirleri, Eyyubl ve Haçlı orduları
nın yapısı , Türkopoller, Sicilya müslümanları , ikta ve diğer kaynaklarda geçmeyen
bazı terimler hakkında önemli bilgiler ihtiva eder. Eserin 620 (1223) yılından sonraki kısmı . müellifin müşahedelerine ve
olaylarda rol oynamış devlet adamların
dan dinlediklerine dayanmaktadır. Titizliğiyle tanınan İbn Vasıl oldukça karmaşık
görünen Eyyubl tarihini düzenli bir şekil
de kaydetmiş . üslup açısından özellikle
İbnü'I-Eslr ve Ebu Şame'den etkilenmiş
tir. Eyyubl hanedanın a mensup olan öğ
rencisi Ebü ' I-Fida'nın yanı sıraBayba rs eiMansurl, Musa b. Muhammed ei-Yunlnl,
Ahmed b. Abdülvehhab en-Nüveyrl, İbn
Tağrlberdl, Nasırüddin İbnü' I-Furat. Makrizi. Zehebl ve Bedreddin el-Ayni gibi tarihçiler İbn Vasıl'ın eserinden büyük ölçüde f aydalan mışlardır. Eser VIII. (XIV. ) yüzyılda telif edilen , zamanımıza ulaşmamış
ve müellifi meçhul G i'iye tü 'l-matlUb ii
tariJ]i Ben i Eyyu b ile bu eserin muhtasarı olan ve yine müellifi bilinmeyen Nüzhetü 'n-nô.;pr ve r a]J.atü 'I-ta tır' ın yanın
da İzzeddin ei-Askalanl'nin Şitd'ü'l-~u
lub ii m ena~ıbi Beni Eyyub adlı eserinin de başlıca kaynağıdır. Müferricü'lkürub'a, Hamahakimi ll. ei-Melikü'I-Mansur Muhammed'in inşa katibi Ali b. Abdürrahlm tarafından 695 ( 1296) yıl ına ka-

ib n Vas ı l' ın Müferricü '1-kürüb (1 al) bari Beni Eyyüb adlı eserinin ll. cild inin ilk iki sayfası
(Süleymaniye K tp., Molla Çelebi, nr. l l 9)

İbn Vasıl . 663 (1264-65) yılında Hama'ya kadılkudat olarak tayin edildi ve hayatının geri kalan kısmını burada ders verip
eser telif etmekle geçirdi. 690'da (1291)
son defa Kahire'yi ziyaret etti. Dımaşk,
Kudüs, Halep, Bağdat, Mekke-Medine ve
Kahire gibi önemli merkezlerde bulunan,
Mısır' da kaldığı yıllarda VII. Haçlı Seferi'ne, hakimiyetin Eyyubller'den Memlükler'e geçişine, Moğol istilasına ve Abbasl
hilafetinin yıkılışma şahit olan İbn Vasıl
697 Şewali sonunda (1298 Ağustos ba ş ı)
Hama'da vefat etti. Tarih, edebiyat. mantık, fıkıh ve astronomi gibi ilim dalların
da otorite sayılan İbn Vasıl Hama tarih
ekolünün kurucusu olarak kabul edilir.
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iBN VASIL
dar gelen bir zeyil yazılmıştır. Aslı üç cilt
olan eserin 645 (1247) tarihine kadar olan
kısmı Cemaleddin eş-Şeyyal (I-III, Kah ire
1953-1960), devamı ise Haseneyn Muhammed Rebl' (IV-V, Kahire 1972-1977) tarafından neşredilmiştir. Bu neşrin 615-628
(1218-1231)yıllarını kapsayan IV. cildini
Pervlz Atabekl Farsça'ya çevirmiştir (Tahran 1369). 2. et-Tfıri{lu'ş-Şfıli]J.i. Eyyubl
Sultanı ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyub'a ithafen yazılmaya başlanan eser
sultanın oğl u Turan Şah döneminde tamamlanmıştır. İki bölümden meydana
gelen eserin birinci bölümü Taberi'nin
Tfıri{l'inden ihtisar edilmiştir. Bu bölüm,
ibn Cerlr et-Taberi'nin ölüm yılı olan 31 O'da (923) sona erer. İkinci bölümde, Fatı
mller'den itibaren Necmeddin EyyGb'un
636 (1239) yılında Dımaşk'ta sultan olmasına kadar geçen dönem özet halinde
anlatılmıştır. Müellif burada da İbnü'I
Eslr ve İbnü'I-Kalanisl gibi tarihçilerden
istifade etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde
yazma nü shaları bulunan et-Tfıri{lu'ş-Şfı
liJ:ıi'n in bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 4224) kayıtlıdır (diğer nüshalar için bk. Şakir Mustafa, IV. 35).
Eserin Müferricü'l-kürCıb'da adı geçen
et-Tfıri{lu'l-kebir ile aynı kitap olup olmadığı tartışmalıdır (a.g.e., a.y.; Şeşen,
s. 155; DMBİ, V, 64) . 3. Tecridü'l-Egö.ni
min ~ikri'1-me§fı1i§ ve '1-me§fıni. Ebü'IFerec ei-İsfahanl'ye ait eserin muhtasarı
olup Hama hakimi ll. ei-Melikü'I-Mansur
Muhammed adına yazılmıştır. Müellif,
eserin mukaddimesinde e1-Egö.ni'deki
gereksiz ayrıntı ve tekrarları çıkardığını.
bazı kapalı ifadeleri açıkladığını belirtmiş
tir. İbn Vasıl, 666 (1268) yılı civarında tamamladığı eserine Ebü'I-Ferec ei- İsfaha
nl'nin biyografisini de eklemiştir. Tecridü'l-Egö.niTaha Hüseyin ve İbrahim eiEbyarl tarafından yayımlanmıştır (I-VI,
Kahire 1955-1963) . 4 . ed-Dürrü'n-nazid
ii şerJ:ıi'1-IÇ.aşid. Cemaleddin İbnü'I-Ha
cib'in aruza dair e1-Ma]fşadü '1-celil ii
'ilmi'l-Ijalil adlı eserinin şerhidir (nşr.
Muhammed Amir Ahmed Hasan, Minye
1987). 5 . el-EnberCıriyye (Nul]betü '1-fiker). İbn Vasıl'ın 659'da ( 1261) Sicilya Kralı Manfred 'e ithafen yazmış olduğu mantık kitabı olup bir nüshası
Yale Üniversitesi Kütüphanesi'nde (nr.
L-103) kayıtlıdır(Nemoy, s. 149). 6. Na?: mü'd-dürer fi'1-J:ıavfıdi§ ve 's-siyer. Son
Eyyubl sultanı ei-Melikü'I-Muazzam TOran Şah adına yazılmış bir İslam tarihi olup
günümüze ulaşan bazı kısımları Chester
Beatty Library'de (nr. 5264) bulunmaktadır (Arberry, VII , plate 194). 7. Şer]J.u'1-Cü
mel. Efdalüddin ei-HGnecl'nin mantığa
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dair kitabının şerhi olup bir nüshası Yale
Üniversitesi Kütüphanesi'nde (nr. L-104)
kayıtlıdır (Nemoy, s. 150). İbn Vasıl'ın kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şun
lardır: et-Tari{! u '1-kebir, Mu{ltaşarü'l
Erba'in, Mu{ltaşarü '1- Edviyeti'1-müfrede, Mu{ltaşarü'l-Mecisti, Hidfıyetü'l
e1bfıb, ŞerJ:ıu'l-MCıcez, Risfıle ii 'ilmi'lmenfı:{:ır, ljaşfı'işü'l-enbiyfı' (Safedl,
ei-Vafi, III, 85-86; lzaf.ıu '1-meknün, 1, 430;
DMBİ, V, 64).
Bİ BLİYOGRAFYA :
İbn Vasıl, Müferricü'l-kürüb, I, 28, 33, 42, 61,
72-75,197,204,210,211,228,278,280,282284, 407 -408; lll, 5,17' 25, 48, 51' 54, 93, 134135, 146, 148, 228; IV, 134, 184, 214, 227, 233,
243 -244, 248, 256-257, 311-312, 330; V, 1314, 18,34 -35,39, 90, 111-112,323-325,333334; ayrıca bk. neşredenin girişi , I, 1-22; Ebü'IFida, el-Mutıtaşar [nşr. Mahmud DeyyOb). Beyrut 1417/1997, ll, 376-378; Safedi, el-Va{i, lll,
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İBN VAziH el-YA'KÜBİ
(bk. YA'KÜBI).
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İBNVED'AN
(wL: .:ı~ .:.ı;' ı

-,

Ebu Nasr Muhammed b. Ali
b. Ubeydillah b . Ved'an ei-Mevsıli

(ö. 494/1100)
Muhaddis ve kadı.
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15 Şaban402'de(12 Mart 1012) Musul'da doğdu. Küçük yaştan itibaren hadis
dinlemeye başladı. Tahsilini ilerietmek için
seyahate çıktı ve defalarca Bağdat'a gidip
geldi. Son yokuluğunu ölümünden çok
kısa bir süre önce gerçekleştirdi. Başta
amcası Ebü'I-Feth Ahmed b. Ubeydullah
olmak üzere Muhammed b. Ali b. Bahşel ,
Hüseyin b. Muhammed b. Ca'fer es-Sayrafi gibi hocalardan istifade etti. Kendisinden Ebu Tahir es-Silefi, Irak'ta Ebu Abdullah el-Belhl, Mısır'da Muhammed elHadi, Hicaz'da ismail b. Muhammed enNisabQrl, Veclh b. Tahir eş-Şehhilml. Diyarbekir'de Mervan b. Ali et-Tanzl ve diğerleri hadis dinleyip rivayette bulundular. Kadı, hakim gibi unvaniarta da anılan
İbn Ved'an Muharrem 494'te (Kasım 11 00)
Musul'da vefat etti. Ölüm tarihinin Keş
fü'?:·;r;unCın'da (1, 715) ve izaJ:ıu 'I-mek
nCın'da (1, 431) 594 (1198) olarakverilmesi yanlıştır.
Öğrencisi Silefi ve kendisiyle görüştüğü
halde ondan rivayeti uygun bulmayan ibn
Nasır es-Selami tarafından yalancılık ve
hadis uydurmakta suçlanan ibn Ved'an'ı
Zehebl, mevzG olduğunu belirttiği el-Erba'Cın'u ile meşhur olması sebebiyleA'Ifı
mü'n-nübe1fı' adlı eserine aldığını söylemekte (XIX, 165). Mizfınü'I-i'tidfıl'de ise
onun sika o lmadığını ve kendisine güvenilmeyeceğini ifade etmektedir (lll, 657).
Her ne kadar, "İbn Ved'an'ın sika ravilerden yaptığı rivayetler doğrudur" denilmiş
se de (Sem'an!, V, 580; ibnü'l-Eslr, III, 356)
uydurma rivayetlerle dolu olan eseri kendisini cerhedenlerin haklılığını göstermektedir.

İbn Ved'an'ın473'te (1 080-81) Bağdat'a
getirdiği

belirtilen e1-Erba'Cıne 'l- Ved'fı
niyye adlı eser, Hz. Peygamber'in zühd
ve ahlaka dair konuşmalarından derlendiği iddia edildiği için ljutabü '1-erba'in
(Erba'üne f.ıadlş fi'l-i)utab ve'l-mev'i?a)
adıyla da anılmakta olup aslında hadisten
hiç anlamayan ve kendisi gibi bir yalancı
olduğu ifade edilen Zeyd b. Rifaa ei-Haşiml'ye aittir. Zeyd b. Rifaa'nın, ResGl-i
Ekrem'in hadislerine bazı filozofların hikmetli sözlerini karıştırmak ve senedierine genellikle meçhul raviler ilave etmek
suretiyle meydana getirdiği bu risaleyi

