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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 Muham
med Rebl' (IV-V, Kahire 1972-1977) tara
fından neşredilmiştir. Bu neşrin 615-628 
(1218-1231)yıllarını kapsayan IV. cildini 
Pervlz Atabekl Farsça'ya çevirmiştir (Tah
ran 1369). 2. et-Tfıri{lu'ş-Şfıli]J.i. Eyyubl 
Sultanı ei-Melikü's-Salih Necmeddin Ey
yub'a ithafen yazılmaya başlanan eser 
sultanın oğlu Turan Şah döneminde ta
mamlanmıştır. 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 ol
masına kadar geçen dönem özet halinde 
anlatılmıştır. Müellif burada da İbnü'I
Eslr ve İbnü'I-Kalanisl gibi tarihçilerden 
istifade etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde 
yazma nüshaları bulunan et-Tfıri{lu'ş-Şfı
liJ:ıi'nin bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Fatih, nr. 4224) kayıtlıdır (di
ğer nüshalar için bk. Şakir Mustafa, IV. 35). 

Eserin Müferricü'l-kürCıb'da adı geçen 
et-Tfıri{lu'l-kebir ile aynı kitap olup ol
madığı 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'I
Ferec 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 V asıl, 666 ( 1268) yılı civarında ta
mamladığı eserine Ebü'I-Ferec ei-İsfaha
nl'nin biyografisini de eklemiştir. Tecri
dü'l-Egö.niTaha Hüseyin ve İbrahim ei
Ebyarl 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-fi
ker). İbn V asıl'ın 659'da ( 1261) Sicil
ya Kralı Manfred'e ithafen yazmış ol
duğu 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 TO
ran Şah adına yazılmış bir İslam tarihi olup 
günümüze ulaşan bazı kısımları Chester 
Beatty Library'de (nr. 5264) bulunmakta
dır (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 kay
naklarda adı geçen diğer eserleri de şun
lardır: et-Tari{! u '1-kebir, Mu{ltaşarü'l
Erba'in, Mu{ltaşarü '1- Edviyeti'1-müf
rede, Mu{ltaşarü'l-Mecisti, Hidfıyetü'l
e1bfıb, ŞerJ:ıu'l-MCıcez, Risfıle ii 'ilmi'l
menfı:{:ır, ljaşfı'işü'l-enbiyfı' (Safedl, 
ei-Vafi, III, 85-86; lzaf.ıu '1-meknün, 1, 430; 

DMBİ, V, 64). 
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Ebu Nasr Muhammed b. Ali 
b. Ubeydillah b . Ved'an ei-Mevsıli 

(ö. 494/1100) 

L 
Muhaddis ve kadı. 

_j 

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-Say
rafi gibi hocalardan istifade etti. Kendi
sinden Ebu Tahir es-Silefi, Irak'ta Ebu Ab
dullah el-Belhl, Mısır'da Muhammed el
Hadi, Hicaz'da ismail b. Muhammed en
NisabQrl, Veclh b. Tahir eş-Şehhilml. Di

yarbekir'de Mervan b. Ali et-Tanzl ve di
ğerleri hadis dinleyip rivayette bulundu
lar. 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) olarakverilme
si 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-Er
ba'Cın'u ile meşhur olması sebebiyleA'Ifı
mü'n-nübe1fı' adlı eserine aldığını söyle
mekte (XIX, 165). Mizfınü'I-i'tidfıl'de ise 
onun sika olmadığını ve kendisine güve
nilmeyeceğini ifade etmektedir (lll, 657). 

Her ne kadar, "İbn Ved'an'ın sika raviler
den yaptığı rivayetler doğrudur" denilmiş
se de (Sem'an!, V, 580; ibnü'l-Eslr, III, 356) 

uydurma rivayetlerle dolu olan eseri ken
disini cerhedenlerin haklılığını göster
mektedir. 

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 derlen
diği 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-Ha
şiml'ye aittir. Zeyd b. Rifaa'nın, ResGl-i 
Ekrem'in hadislerine bazı filozofların hik
metli sözlerini karıştırmak ve senedieri
ne genellikle meçhul raviler ilave etmek 
suretiyle meydana getirdiği bu risaleyi 



İbn Ved'an'ın amcası Ebü'I-Feth Ahmed 
b. Ubeydullah ondan çalarak üzerinde 
bazı değişiklikler yapmış. İbn Ved'an da 
eseri amcasından dinleyerek rivayet et
miştir (İbnü ' l-Cevzl , XVII, 7 I) . el-Erba'u
ne '1- Ved'aniyye'nin ve Abdülazlz b. Ah
med ei-Bardlgi (ö. 750/1 349) tarafından 
yapılan şerhinin çeşitli kütüphanelerde 
pek çok nüshası vardır (Kettanl, s. 204; 

Brocke lmann, GAL, 1, 435; Suppl. , 1, 602) . 

Yusuf b . İsmail en-Nebhanl tarafından 
neşredilen eseri (Mecmu'u 'l-erba'In için
de, Kah i re I 952 . s. 325-340) Sultan Ah
med Camii başimam ı Mehmed Şefi k Ar
vas! tahkik ederek önce Arapça metnini 
neşretmiş ( İ sta nbul ı 965). ardından kita
bı Türkçe tercümesi ve şerhiyle birlikte 
yeniden yayımiarnıştır (istanbul ı 965) . Ali 
Hasan Ali Abdülhamld de önemli dipnot
ları ilave ederek risalenin yeni bir neşrini 
gerçekleştirmiştir (Beyrut ı 407/ 1 987) . 
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Ebu Muhammed Abdullah b. Vehb 
b. Müslim el-Fihri el-Mısri 

(ö. 197/ 813) 

İmam Malik'in 
önde gelen talebelerinden, 

fakih ve muhaddis. 
_j 

125 (743) yılında Kahire'de doğdu . Beni 
Fihr kabilesinin mevallsindendir. On yedi 
yaşlarından itibaren ilim tahsiline başladı. 
imam Malik, Leys b. Sa'd, Süfyan es-Sev
ri. Süfyan b. Uyeyne, Abdülazlz ei-Maci
şun, İbn Cüreyc, Hayve b. Şüreyh, İbn Le
h la, Hanzale b. Ebu Süfyan ei-Cumahl, 
Üsame b. Zeyd ei-Leysl gibi alimlerden 
ders aldı. Nafi' b. Abdurrahman'dan arz 
yoluyla kıraat öğrendi. Döneminde Medi
ne'nin en büyük alimi sayılan İbn Şihab 
ez-Zührl'nin yirmi kadar talebesiyle, ay
rıca tabiln devri alimlerinden bazılarıyla 

görüştü. Ders aldığı veya hadis dinlediği 

400 civarındaki hacası arasında. ilk olarak 
144 (762) yılında hac vazifesini yerine ge
tirirken karşılaştığı ve ölümüne kadar ir
tibat halinde bulunduğu imam Malik ile 
Leys b. Sa ' d'ın özel bir yeri vardır. Bir ri
vayete göre yirmi dört. diğer bir rivayete 
göre ise otuz altı defa hacca gitmiş ve her 
defasında imam Malik'le görüşmüştür. 
Kendisine gelen hadisleri imam Malik ve 
Leys b. Sa'd'a arzederekonların değerlen
dirmesine itibar etmiştir. Bu sebeple kay
naklarda. "Allah beni İmam Malik ve Leys 
ile kurtarmış olmasaydı mutlaka sapıklı
ğa düşerdim" dediğ i. imam Malik'in ken
disine iltifat ettiği , adeti olmadığı halde 
ona mektup yazarak bilgisine başvurdu
ğu ifade edilmektedir. İbn Vehb, İmam 
Malik'in görüşlerini iyi bilen alimlerden 
biridir. Nitekim imam Malik vefat ettik
ten sonra bir meselede onun görüşü ko
nusunda ihtilaf çıktığında Medineliler ya 
İbn Vehb'e mektup yazarlar veya Medi
ne'ye gelmesini beklerlerdi. Bazıları, onun 
Maliki mezhebini tedvin eden İbnü 'I-Ka
sım'dan daha iyi fıkıh bildiğini ileri sürer
ken öğrencilerinden Asbağ b. Ferec de 
imam Malik'in öğrencileri içinde sünnet 
ve asan en iyi bilen kişinin İbn Vehb oldu
ğunu söylemektedir. 

İbn Vehb'den Abdurrahman b. Mehdi. 
Asbağ b. Ferec. Haris b. Miskin, Abdullah 
b. Abdülhakem, Ebu Abdullah İbn Abdül
hakem. Ahmed b. isa et-Tüsterl, Rebl b. 
Süleyman el-Muradi. Rebl' b. Süleyman 
el-Clzl. Harmete b. Yahya, Yahya b. Yahya 
el-Leysl ve Sahnun gibi alimler hadis oku
muş. hocaları Leys b. Sa'd ve imam Malik 
de ondan hadis rivayet etmişlerdir. Hadis 
bilgisine duyulan güven sebebiyle dersle
rine büyük rağbet gösterilmiş , hatta bir 
defasında meydana gelen izdiham yüzün
den İbn Vehb yaralanmış ve bir daha ha
dis rivayet etmeyeceğine yemin etmiş. 
ancak daha sonra keffaret ödeyerek ders
lerini sürdürmüştü r. İ bn Vehb 25 Şaban 
197 (1 Mayıs 813) tar ihinde Kahire'de ve
fat etti. 195 veya 196'da öldüğü de kay
dedilmektedir. 

Takva sahibi olarak tanınan İbn Vehb'in 
hayatını ribatlarda cihad etmekle, ayrıca 
öğretim le ve hacla geçirdiği kaydedilir. Bir 
ara kendisine teklif edilen kadılığı reddet
mesinin temelinde onun bu kişiliğinin et
kisini görmek mümkündür. İbn Sa'd, Yah
ya b. Main, Nesa!, İbn Adi ve Zehebl gibi 
hadis münekkitleri tarafından si ka kabul 
edilmekle beraber bazıları onun zayıf ki
şilerden hadis rivayet ettiğine dikkat çek
mişlerdir. Ahmed b. Hanbel. İbn Vehb'in 
salih bir alim, fakih ve çok bilgili bir kişi 
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olduğunu söylerken Ebu Zür'a er-Razi 
onun rivayet ettiği 30.000 hadisi incele
diğini, bunların içinde mevzu hadis bulun
madığı gibi münker bir hadise bile rast
lamadığını. Zehebl de onun hüccet. hafız 
ve müctehid bir alim olduğunu belirtir. 

Kır aat, tefsir, hadis, fıkıh ve tarih konu
larında devrinin önde gelen alimlerinden 
sayılan ve "dlvanü'l-ilm" olarak nitelen
dirilen İbn Vehb. özellikle Mısır ve Hicaz 
bölgesinin hadislerini toplamaya gayret 
göstermiş, bunların müsned ve maktu
larını hem cemetmiş hem ezberleyip tas
nif etmiştir. İbnü 't-Taberi Hicaz, Şam ve 
Mısır bölgesindeki hadisleri ondan daha 
iyi bilen birini görmediğini söylemektedir. 
İbn Vehb'in 1 OO.OOO'i aşkın hadisi şifahl 
olarak rivayet ettiği ve eserlerinde 20.000 
civarında hadis topladığı belirtilmektedir. 

Eserler i. 1. el-Cami' fi'l-J:ıadi§ . İbn 
Vehb'in rivayet ettiği çeşitli konulara dair 
hadislerin yer aldığı bu eserin günümüze 
ulaşan ve yalnız birkaç bölümünü ihtiva 
eden Darü 'l-kütübi'l -Mısriyye'deki nüsha
sı (Hadis, nr. 2201) önce J . David-Weill ta
rafından açıklamalarla birlikte (I-ll , Kah i re 
ı 939- ı 948). daha sonra da Mustafa Ha
san Hüseyin Muhammed Ebü'I-Hayr tara
fından hadisleri tahrlc edilerek (1-11, Dem
ma m I4ı6/ 1996) yayımlanmıştır. Bu ne
şirde tesbit edilen rivayet sayısı 717'dir. 
Eserin bir bölümü de Chester Beatty Li
brary'de (nr. 3497) bulunmaktadır. Şam'

da Darül-kütübi'z-Zahiriyye'de mevcut 
(MecmG', nr. 40 , vr. I 56- 171) el-Müsned 
adını taşıyan yazma da bu eserin bir par
çası olmalıdır. 2. Tefsirü 'I-Kur'an. İbn 
Vehb'in tefsirle ilgili rivayetleri derlediği 
bu eserdeki malzemenin müsnede ben
zer bir şekilde düzenlendiği görülmekte
dir. İbn Vehb'in rivayetleri ayrıca birçok 
tefsirde yer almıştır. Esere ait küçük bir 
kısmın Kayrevan'da ei-Mektebetü'l-ati
ka'da bulunan nüshası, Miklos Muranyi 
tarafından rivayet ve ravileriyle ilgili kay
naklar göst erilmek suretiyle. Kur 'an ilim
lerine dair bölümle (el-Gami : Tafsiral
Qur' an [Die Koranwissenscha{ten}, Wies
baden 1992) tefsir bölümü (a/-Gami: Tat
sir al-Qur'an [Die Koranexegese], 1-11, Wies
baden ı 993-1 995) ayrı ayrı neşredilmiştir. 

3. Kitabü'I-Kader ve ma veredefi ?;a
like mine'l-a§ar. Kaderle ilgili yirmi ha
dis ve altı haberin Kaderiyye'ye reddiye 
amacıyla bir araya getirildiği eser Abdü
lazlz Abdurrahman Muhammed ei-Useym 
tarafından yayımlanmıştır (Mekke 1406/ 

1986). İbn Vehb'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır : el-Muvat
ta'ü'l-kebir, el-Muvatta'ü'ş-şagir, Kita
bü'l-Cenfı'iz, Kitabü AJ:ıvali'I-]fıyame, 
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