
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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Ved 'an . el-Erba'üne 'l-Ved'aniyyetü '1-
mevzü'a (n şr. Al i Hasan Ali Abdülhamid) , Bey
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İBNVEHB 
(~, .J! f) 

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 

iBN VEHB 

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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Kitabü'l-Bey'a, Kiti'ıbü'l-Menasik, Ki
tabü'l-Megiizi, Kiti'ıbü'r-Ridde, Tefsi
ru Garibi'l-Muvatta', el-Mücalesat 'an 
Malik. 

Abdullah b. Abdülhakem, el-Mu]].taşa
rü'l-kebir fi'l-fı]fh adlı eserinde hacası 
İbn Vehb ile Eşheb el-Kaysi, İbnü'l-Kasım 
ve kendisinin imam Malik'ten rivayet et
tikleri 18.000 civarında meseleyi topla
mış. Haris b. Miskin de İbn Vehb ile Eş
heb ve İbnü'I-Kasım'ın ittifak halinde bu
lundukları görüşlere dair bir eser yazmış
tır. İbn Beşküval, İbn Vehb'in rivayetle
riyle ilgiliA]].bi'ıru İbn Vehb adlı bir risa
le kaleme almış (ispanyolca tercümesiyle 
birlikte nşr. Manuela Marin, al-Qantara, X 
[Madrid 19891. s. 385-403). Ahmed Zün
nGreyn Ahmed el-Cükenl de Camiatü Üm
mülkura'da Merviyyi'ıtü 'Abdilliih b. 
Vehb el-Mışri fi's-Süneni'l-erba' adıyla 
bir yüksek lisans tezi hazırlamıştı r (l-ll, 
Riyad 1416/1995). 

BİBLİYOGRAFYA : 
el-Muvaıta', "Büyü'", 1; İbn Vehb, el-Cami' 

(nş[ J. David-Weill). Kahire 1939, neşredenin gi
rişi, 1, s. XII-XIX; a.e. (nşr. Mustafa Hasan Hü
seyin- Muhammed b. Ebü"I-Hayr). Demmam 
1416/1996, neşredenlerin girişi, 1, 12-32; İbn 
Sa'd, et-Taba~at, VII, 58; Halife b. Hayyat, et
Taba~at (Zekkar).ll, 765; Buhi\ri, et-Tarfl].u'l-ke
bfr; v, 218; icli, eş-Şi~at, VII, 346; İbn Ebu Ha
tim. el-Cerf;ı ve 't-ta'dll, V, 189-190; İbn Adi, 
el-Kamil, IV, 1518-1521; ibnü'n-Nedim, e1-Fih
rist(Teceddüd). s. 252; İbn Abdülber, el-inti~a', 
Kahire 1350, s. 48-50; Şirazi, Taba~atü'l-fu~a
ha', s. 150; Kadi iyaz, Tertfbü'l-medarik (nş[ Ab
dülkadir es-Sahravl) , Muhammediye 1402-1403/ 
1982-83, lll, 228-243; İbnü'I-Cevzi, el-Munta.?am 
(Ata). X, 40-41; a.mlf .. Şı{atü 'ş-şafve, IV, 313-
314; Zehebi, Te?kiretü '1-f;ıuf{a?, 1, 304-306; 
a.mlf .. Mfzanü'l-i'tidal, ll, 521-523; a.mlf .. A'la
mü'n-nübela', IX, 223-234; İbn Ferhün, ed-Df
bacü'l-mü?heb, ı, 413-417; İbnü'I-Cezeri. Gaye
tü'n-Nihaye, 1, 463; Keş{ü'?·?Unün, 1, 440; ll, 
1907; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 257, 948; 
kat;ıu 'l-meknün, ı, 438; Sezgin, GAS, 1, 446; El
bani, Mal].tütat, s. 355; M. Cebr Ebü Sa'de. ibn 
'Abdilf;ıakem el-mü'erril]. ve kitabühü Fütüf;ıu 
Mışr ve al].baruha, Kahire 1399/1979, s. 95-
96; C. Avvad, A~demü '1-mal].tütati'l-'Arabiyye 
fi mektebati'l-'alem, Bağdad 1982, s. 211; G. H. 
A. Juynboll, Muslim Tradition, Cambridge 1985, 
s. 114-118; M. Muranyi, Dirasat fi meşadiri'l
fı~hi'l-Maliki (tre. ömer Sa bir Abdülcelll v. dğr.). 
Beyrut 1409/1988, s. 58, 146; J. Oavid-Weill, 
"Note sur un manuscrit malekite de Abd-Allah 
Ibn Wahb Ibn Muslim al-Fihri al-Qurashi", Me
langes Maspero, lll ( 1935-40). s. 177-183;a.mlf., 
"Ib n Wahb". Ef2 (İng.). lll, 963; M. Casim Ham
miidi ei-Meşhedani, "'Abdüllah b. Vehb el-Mış
rl: t:ıayatühü ve mekanetühü'l-'ilmiyye", Me
celletü'l-mü'erril].i'l-'Arabi, sy. 34, Bağdad 1987, 
s. 232-242; Abdurrahim Güzel. "Abdullah b. 
Vehb el-Kureş! ve Kitabühü'l-Kader isimli Eseri 
Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", EÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 4, Kayseri 1991, 
s. 371-384; Adolf Grohmann, "J. David Weill, Le 
Djami d'Ibn Wahb", IQ, 1/1 (ı954), s. 58-60. 
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İBNVEHBAN 
(u~' ı.)-!') 

Ebu Muhammed Em!nüdd!n 
Abdülvehhab b. Ahmed 
b. Vehban ed-Dımaşki 

(ö. 768/1367) 

Hanefi fıkıh alimi. 
_j 

730'dan (1329) önce Hama'da doğdu. 
Burada ve Dımaşk'ta öğrenim gördü. İb
nü'l-Faslh, Bahaeddin el-Mısrl, Sadreddin 
İbn MansOr ve Ebü'l-Abbas Şehabeddin 
el-Ayıntabi'den ders aldı. Dımaşk'ta çeşitli 
medreselerde müderrislikyaptı. Fıkıh ve 
usulü, Arap dili, lugat, edebiyat ve kıraat 
alanlarında adını duyurdu. 760 (1359) yı
lında Hama kadılığına tayin edildi. 762'de 
( 1361) görevinden alındıysa da ertesi yıl 
tekrar aynı göreve getirildi ve Zilhicce 
768'de (Ağustos 1367) vefatma kadar bu 
görevini sürdürdü. İbn Hablb ve İbn Tağrl
berdl diğer kaynakların aksine ondan ka
dılkudat diye söz ederler ki muhtemelen 
kadılıkla da bu görev kastedilmiştir. 

Eserleri. 1. Kaydü'ş-şera'id ve na~
mü'l-fera'id (Man?ümetü İbn Vehban, el
Man?ümetü 'L- Vehbaniyye). Müellifin şöh
retine vesile olan fıkha dair bir eserdir. 
"Ra" kafiyeli olup tavli bahrinde yazılan 
eser el-Hidaye'nin tertibine göre düzen
lenmiştir. Birçok yazma nüshası mevcut 
olup (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Laleli, 

nr. 352/2, vr. 55-84, nr. 1188, 1196; Carullah 
Efendi, nr. 892, 30 varak; Aşir Efendi, nr. 
122, 31 varak; Relsülküttab Mustafa Efen
di, nr. 1169, vr. 61-87) Muhibbüddin el-Al
van'i'nin el-Man~ılmetü'l-Mul;ibbiyye 

adlı eseriyle birlikte basılmıştır (Kahire 
ı 296). z. 'İ]fdü'l-]faJQ'id fi J:ıalli Kaydi'ş
şera'id. Bir önceki eserin şerhi olup çeşit
li nüshaları mevcuttur (Süleymaniye Ktp. , 
Yahya Tevfik, nr. 1437, 347 varak, Süleyma

niye, nr. 507, 274 varak, Laleli, nr. 1038, 
1039, 1040, 1048, Esad Efendi, nr. 757; Nu
ruosmaniye Ktp. , nr. 1648). İzzeddin İbnü'l
Furat eseri Nu]].betü'l-teva'id min 'İ]f
di'l-]fala'id adıyla ihtisar etmiş ( Keşfü '?

?Unun, Il, 1865; Brockelmann, GAL, Il, 95; 
Suppl., II , 888; Muhammed Mu tl' el-Hafız, 
II, ı 80), Seriyyüddin İbnü'ş-Şıhne el-Hale
bl de şerhin eksiklerini tamamlayıp bazı 
zor beyitleri değiştirmek suretiyle İbn 
Vehban'ın manzumesini Taişilü 'i]fdi'l
fera'id bi-(ve) tekmili Kaydi'ş-şera'id 
adıyla şerhetmiştir. Çok tutulan bu şer
hin Köprülü Kütüphanesi 'ndeki (Fazı! Ah
med Paşa, nr. 595) müellif hattı nüsha 
başta olmak üzere birçok yazması bulun
maktadır (mesela Manisa il Halk K tp., nr. 
5508; TSMK, lll. Ahmed, nr. I 144; Kütahya 
Vahld Paşa Ktp., nr. 1105; DiB Ktp., nr. 99; 

iü Ktp,. AY, nr. 3232; Edirne Selimiye Ktp., 
nr. 761; Çorum il HalkKtp., nr. 1319, 1494; 
Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 416; Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 848, Esad 

ibn Vehban·ın ~aydü 'ş-şeril'id ve n<L?mü 'l-fera'id adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Uıleli , nr. 352/2) 


