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Vâdîâþî, Doðu’ya ve Batý’ya yaptýðý ilim
yolculuklarýyla (rihle) tanýnmaktadýr. Do-
ðu’ya yaptýðý ve “sâhibü’r-rihleteyn” diye
anýlmasýna sebep olan iki rihlenin ilki 720’-
li yýllarýn baþlarýnda (1320), ikincisi 734’te
(1334) gerçekleþti. Ýlk rihlesi sýrasýnda 722’-
de (1322) Dýmaþk’ta Zehebî ile görüþtü.
Bu yolculuktan dönüþünden kýsa bir süre
sonra Maðrib yolculuðuna çýktý ve 726’da
(1326) Gýrnata’ya uðradý. Burhâneddin Ýbn
Ferhûn 746’da (1345) Medine’de kendisin-
den el-Muva¹¹aßý semâ ettiðini zikret-
mektedir (ed-Dîbâcü’l-mü×heb, s. 311). Do-
ðu seyahatinde Ýskenderiye’de Ali b. Ah-
med el-Garrâfî; Kahire’de Ebû Hayyân el-
Endelüsî, Bedreddin Ýbn Cemâa; Dýmaþk’-
ta Ýbrâhim el-Ca‘berî, Ebû Muhammed
Kasým b. Muzaffer Ýbn Asâkir ed-Dýmaþ-
ký, Ebü’l-Abbas Þehâbeddin Ýbnü’þ-Þýhne,
Ýshak b. Yahyâ el-Âmidî; Haremeyn’de Ab-
dullah ed-Delâsî, Radî et-Taberî gibi âlim-
lerden ders aldý. Birzâlî, Yûsuf b. Abdur-
rahman el-Mizzî, Zehebî ve Kutbüddin el-
Halebî gibi akranlarýyla ilim alýþveriþinde
bulundu. Maðrib seyahatinde Kosantîne,
Bicâye, Mehdiye, Tilimsân, Tanca, Meriye
(Almeria) ve Gýrnata’ya gitti. Fas’ta Ýbnü’z-
Zeyyât el-Kelâî’den kýraat okudu. Talebele-
rinden Ýbn Merzûk el-Hatîb birçok yolcu-
luðunda ona refakat etti. Tunus’ta uzun
süre ders veren Vâdîâþî’nin öðrencileri ara-
sýnda Ýbn Merzûk el-Hatîb, Ýbn Haldûn,
Ebû Zekeriyyâ Ýbn Haldûn, Ýbn Arafe, Bed-
reddin Ýbn Ferhûn, Burhâneddin Ýbn Fer-
hûn, Ýbn Cüzey, Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb,
Ýbnü’l-Lebbân, Ebü’l-Abbas Ahmed Ýbnü’þ-
Þemmâ‘, Ebû Ýshak et-Tenûhî ve Muham-
med b. Ýbrâhim el-Meâfirî gibi isimler bu-
lunmaktadýr. Genç yaþlarýndan itibaren ho-
calarýnýn ve önceki âlimlerin eserlerini is-
tinsah etmeye önem verdiði bilinen Vâdî-
âþî geçimini ticaretle temin etti, hayatý
boyunca resmî görev almadý. 749 (1348)
yýlýnda Akdeniz’i çevreleyen bütün ülkeler-
de görülen veba salgýnýnda hastalanarak
bu yýlýn Rebîülevvel veya Receb ayýnda (Ha-
ziran veya Ekim 1348) Tunus’ta öldü. Bes-
ta kadýlýðý yapan ve 752’de (1351) vefat
eden Muhammed adýnda bir oðlu vardýr
(Ýbn Hacer, III, 414).

Tunuslu muhaddislerin imamý diye aný-
lan Vâdîâþî’nin (Ýbn Haldûn, s. 18) rivayet-
teki üslûbu çok beðenilirdi. Uzun süreli se-
yahatleri ve Tunus’a uðrayan birçok âlim-
den istifade etmesi kendisini özellikle ha-
dis alanýnda tanýnan, âlî isnad sahibi bir
âlim durumuna getirmesinin yaný sýra
Arap dili gibi sahalarda da önemli bir þah-
siyetti. Fýkýhta Mâlikî mezhebini benimse-
miþ, bu mezhebe ait fýkýh kitaplarýnýn riva-

yet silsilelerine dair bir eser telif etmekle
birlikte bu ilimde fazla ön plana çýkmadýðý
zikredilmiþtir (Burhâneddin Ýbn Ferhûn, s.
311-313). Ancak Ýbn Haldûn gibi bazý öð-
rencilerine birçok fýkýh kitabýný vermiþ ol-
masý (et-Ta£rîf, s. 18) onun bu ilimle de il-
gilendiðini göstermektedir. Vâdîâþî þiirle
de uðraþmýþ, fakat þiirlerinden günümüze
çok az örnek ulaþmýþtýr.

Eserleri. 1. Bernâmecü’l-Vâdîßâþî. En-
dülüs ve Maðrib âlimlerinin biyografileri-
ne ait bernâmec telifi geleneðinin en gü-
zel örneklerindendir. Memleketinde ve se-
yahatlerinde karþýlaþtýðý yahut icâzet yo-
luyla kendilerinden faydalandýðý hocalarýný
ve onlardan aldýðý kitaplarý tanýttýðý ese-
rin ilk bölümünde hocalarýna, ikinci bölü-
münde kitaplara yer verilmiþtir. Ýlk bölüm
de ikiye ayrýlmýþ, bizzat talebelik ettiði ho-
calarý ilk kýsma, icâzet yoluyla hadis aldýk-
larý ikinci kýsma kaydedilmiþtir. 238 kita-
býn tanýtýldýðý ikinci bölümde Kur’an ve ký-
raat, hadis, tasavvuf, lugat ve edebiyata
dair eserler, bunlarý okuduðu hocalarla ri-
vayet silsilelerini anlattýktan sonra kendi
hocalarýna ve önceki nesillere ait fihrist-
ler ve mu‘cemlerden bahsetmiþ, âlî isnad-
larla aldýðý eserleri özellikle belirtmiþtir.
720’li (1320) yýllarda yazýlan kitaba 744’te
(1343) ve daha sonra müellif birtakým ilâ-
veler yapmýþtýr. Ýlk defa José Maria Fórne-
as tarafýndan Escurial Kütüphanesi’nde-
ki nüshasý (nr. 1726) esas alýnarak Ýspan-
yolca ve özet halinde neþredilen eser (al-
Andalus, XXXVIII [Madrid 1973], s. 1-67;
XXXIX [1974], s. 301-365) daha sonra fark-
lý kiþilerce yayýmlanmýþtýr (nþr. Muhammed
Mahfûz, Beyrut 1980, 1981, 1982; nþr. Mu-
hammed Habîb el-Hîle, Mekke 1981). 2.
Zâdü’l-müsâfir ve ünsü’l-müsâmir. Mü-
ellifin seyahatlerinde uðradýðý þehirleri, bu-
ralarda baþýndan geçenleri ve tanýþtýðý âlim-
leri anlattýðý eserde gördüðü þehirlerin coð-
rafî, tarihî ve sosyal yapýlarýný ve þahit ol-
duðu olaylarý kaydetmiþtir (Abdülhay el-
Kettânî, I, 465; II, 1117; Hasan Hüsnî Ab-
dülvehhâb, I, 320). Vâdîâþî’nin diðer eser-
leri de þunlardýr: Tercemetü’l-ÆåŠî £Ýyâ²
(talebelik yýllarýnda kaleme aldýðý muh-
temelen ilk eseridir); Esânîdü kütübi’l-
Mâlikiyye; el-Erba£ûne’l-büldâniyye
(gezdiði þehirlerde yaþayan muhaddisle-
rin rivayetlerinden oluþturulmuþ bir der-
lemedir); el-Ýnþâdâtü’l-büldâniyye (se-
yahatlerinde karþýlaþtýðý âlim ve þairlerin
þiirlerini aktardýðý eseridir); et-Tašyîd (Ýb-
nü’l-Hâcib’in el-Maš½adü’l-celîl fî £ilmi’l-
ƒalîl adlý kasidesi üzerine kaleme alýnmýþ-
týr); el-Müselselât (Tâceddin Abdülgaffâr
b. Abdülkâfî’nin rivayetlerinden ve birta-

nîr, Beyrut 1987, s. 254; Þirbînî, Mu³ni’l-mu¼-
tâc, II, 77-78; Buhûtî, Keþþâfü’l-šýnâ£, III, 229-
235, 499, 500, 504, 505, 508, 516-520, 526; el-
Fetâva’l-Hindiyye, III, 161-165; Kalyûbî, ¥âþiye
£alâ Þer¼i Minhâci’¹-¹âlibîn, Beyrut, ts. (Dârü’l-
fikr), II, 219-224; Muhammed b. Ahmed ed-De-
sûký, ¥âþiye £ale’þ-Þer¼i’l-kebîr, Beyrut, ts. (Dâ-
rü’l-fikr), II, 157; III, 159, 163, 304, 526, 538; Ýbn
Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ (Kahire), IV, 305, 311-
313, 315, 317, 324, 328, 329, 331, 501, 505,
566; V, 76, 132, 250, 646, 647, 653; Ali Haydar,
Dürerü’l-hükkâm, Ýstanbul 1330, I, 593-600; Ab-
dürrezzâk Ahmed es-Senhûrî, Me½âdirü’l-¼aš fi’l-
fýšhi’l-Ýslâmî, Kahire 1960, II, 166-174; Subhî Mah-
mesânî, en-Na¾ariyyetü’l-£âmme li’l-mûcebât
ve’l-£uš†d, Beyrut 1983, s. 427-428; “Vadî.a”,
Mv.F, XLIV, 5-7.
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Ebû Abdillâh Þemsüddîn Muhammed
b. Câbir b. Muhammed

el-Vâdîâþî el-Kaysî
(ö. 749/1348)

Tunuslu muhaddis.
˜ ™

Cemâziyelâhir 673’te (Aralýk 1274) Tu-
nus’ta doðdu. Ýbn Câbir olarak da bilinir.
Aslen Endülüs’ün Gýrnata bölgesindeki Vâ-
dîâþ (Guadix) þehrindendir. Babasý Muînüd-
din Câbir tanýnmýþ bir âlim ve tâcir olup
Alemüddin es-Sehâvî’nin öðrencilerinden-
dir. 632’de (1234-35) Meþrik tarafýna se-
yahate çýkan Câbir sekiz yýldan fazla süren
bu ticaret ve ilim yolculuðunun ardýndan
Tunus’a yerleþti; 5 Rebîülevvel 694’te (23
Ocak 1295) burada vefat etti. Meþhur sey-
yah Ebû Muhammed el-Abderî onun ta-
lebelerindendir. Ýlk derslerini babasýndan
alan Vâdîâþî’nin on üçü kadýn 279 hocasý
vardýr. Tahsil hayatýnýn ilk yýllarýnda Ebü’l-
Fazl el-Lebîdî ve Ebü’l-Abbas el-Batar-
nî’den kýraat okudu. Hadis alanýndaki en
önemli hocalarý Tunus Kadýsý Ahmed b.
Muhammed Ýbnü’l-Gammâz, Ýbn Hârûn
et-Tâî ve Kadýlcemâa Ýbrâhim b. Abdür-
refî‘ et-Tûnisî’dir. Tunuslu birçok âlimin ya-
ný sýra Sebte’deki Azefîler yönetiminin kâ-
tibi Ebü’l-Kasým Halef b. Abdülazîz el-Kab-
tevrî, tarihçi Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ah-
med el-Gubrînî, Abdülmüheymin el-Had-
ramî es-Sebtî, Me£âlimü’l-îmân müellifi
Abdurrahman b. Muhammed ed-Debbâð,
Ýbn Rüþeyd, Ebû Muhammed el-Abderî,
Tücîbî ve Abdullah b. Muhammed et-Ticânî
gibi Tunus’a uðrayan âlimlerden ve seyyah-
lardan da istifade etti. Yirmi yaþlarýndan
itibaren Maðrib, Endülüs ve Meþrik âlim-
leriyle yazýþarak onlardan icâzet aldý. Bu
yolla faydalandýðý hocalarý içinde Dýmaþk-
lýlar’ýn çokluðu dikkati çekmektedir.
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Endülüs’ün güneyinde bir nehir.
˜ ™

Müslümanlarýn tarihî Betis (Baetis) neh-
rine verdikleri isim olup günümüzde Gua-
dalquivir (Rio Guadalquivir) diye bilinmekte-
dir. Ýslâm kaynaklarýnda el-Vâdi’l-kebîr, en-
Nehrü’l-kebîr, en-Nehrü’l-ekber, en-Neh-
rü’l-a‘zam, en-Nehrü’l-azîm, Nehrü Kurtu-
ba, Nehrü Ýþbîliye gibi farklý isimlerle kay-
dedilmiþtir. Müslümanlarýn verdiði Vâdil-
kebîr ismi küçük deðiþikliklere uðrayarak
günümüzde Guadalquivir olmuþtur. Ýber
yarýmadasýnýn güneyinde yer alan nehir
taþýmacýlýða elveriþlidir ve yarýmadanýn en
önemli nehirlerinden biridir. Kuzeydoðu-
güneybatý istikametinde akarak Atlas Ok-
yanusu’ndaki Cadiz körfezine ulaþýr; yak-
laþýk 657 km. uzunluðundadýr. Adýnýn ba-
þýnda “vâdi” (guada/i) kelimesinin bulundu-
ðu Vâdîþenîl (Genil), Vâdîahmer (Guadali-
mar), Vâdilbulyûn (Guadalbullón), Vâdîayra
(Guadaira), Vâdîermillât (Guadalmelleto) gibi
çok sayýda kolu vardýr. Bekrî’nin Vâdilke-
bîr’den bahsederken, “Kurtuba nehri Vâdî-
bîtî’dir” ifadesini kullanmasý (el-Mesâlik, I,
239), nehrin eski adýnýn müslümanlarca bi-
lindiðini, fakat Vâdilkebîr isminin yaygýn-
lýk kazandýðýný gösterir. Coðrafyacý Stra-
bon’un kaydettiðine göre antik dönemde
gemilerin iþlediði Vâdilkebîr, Ýslâm döne-
minde de bu özelliðini sürdürmüþtür. Ne-
hir üzerinde Ýþbîliye ile (Sevilla) Kurtuba
(Cordoba) arasýnda ulaþým ve ticaret için
kullanýlan gemiler vardý. Bekrî’ye göre Kur-
tuba büyüklüðünü ve zenginliðini Vâdilke-
bîr kýyýsýnda kurulmasýna, yakýnýndaki ma-
denlere ve vadinin bereketli topraklarýna
borçludur. Kuzeyden deniz yoluyla gelerek
Endülüs sahillerini sýkýþtýran Norman teh-
likesine karþý Kurtuba’nýn güvenliði için II.
Hakem’in emriyle 355’ten (966) sonra Vâ-

dilkebîr’de donanma bulundurulmaya baþ-
lanmýþtýr (Ýbn Ýzârî, II, 239).

Vâdilkebîr üzerine Kurtuba’da Roma dö-
neminde yapýlan, fakat zamanla kullanýl-
maz hale gelen köprüyü (Kantaratülvâdî)
Semh b. Mâlik el-Havlânî tamir ettirmiþ-
tir. Nehir üzerine müslümanlar tarafýndan
ilk defa Semh b. Mâlik’in valiliði dönemin-
de 101 (719-20) yýlýnda Kurtuba’da bir köp-
rü yapýldýðý bilinmektedir (a.g.e., II, 26).
Þeyhürrabve ed-Dýmaþký ise bu köprünün
Zehrâ Köprüsü ismini taþýdýðýný, Abdur-
rahman el-Gâfiký’nin valiliði devrinde ya-
pýldýðýný, 800 zirâ uzunluðunda, 20 bâ‘ ge-
niþliðinde ve 60 zirâ yüksekliðinde olduðu-
nu, yirmi sekiz kemeri ve on dokuz burcu
bulunduðunu kaydetmektedir (NuÅbeti’d-
dehr, s. 39). I. Hiþâm da (788-796) köprüyü
tamir ettirmiþ ve Vâdilkebîr üzerine Kur-
tuba’da baþka bir köprü yaptýrmýþtýr. Mak-
karî, Hâcib Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr’un
378 (988-89) yýlýnda Vâdilkebîr üzerine bir
köprü daha inþa ettirdiðini ve yapýmý bir
buçuk yýl süren köprü için 140.000 dinar
harcadýðýný belirtmektedir (Nef¼u’¹-¹îb, I,
408). Onun Kantaratülvâdî’yi de onarttý-
ðý bilinmektedir. Bu dönemde Endülüs’ün
yýllýk vergi geliri 3 milyon dinardý (a.g.e., I,
459). Kurtuba’nýn yedi kapýsýndan biri Vâ-
dilkebîr’e açýlan Bâbülvâdî idi.

Vâdilkebîr’in sularýnýn yükselmesiyle mey-
dana gelen seller Endülüs’te sýk karþýlaþý-
lan olaylardan biriydi. Ýbn Ýzârî bu konuda
önemli bilgiler verir. 182’de (798) I. Hakem
dönemindeki büyük sel sonrasýnda Kur-
tuba’da Vâdilkebîr Köprüsü civarýndaki ev-
lerin tamamý tahrip oldu. 288 (901) yýlýn-
daki selde ise köprünün ayaklarýndan biri
yýkýldý. 334’te (945-46) meydana gelen bü-
yük sel sýrasýnda su seviyesi Esed Burcu’-
na kadar yükseldi ve köprünün bir kýsmý
ile çevresindeki yerler zarar gördü (el-Be-
yânü’l-mu³rib, II, 70, 140, 213). 400 (1009-
1010) yýlýnda Kurtuba’da nehrin taþmasý
yüzünden üç gün devam eden sel sýrasýn-
da 1000 kadar evle çok sayýda köprü ve
mescid yýkýldý, 5000 kiþi öldü ve büyük za-
yiat oldu (a.g.e., III, 48, 105).

Þerîf el-Ýdrîsî, Kurtuba ile Ýþbîliye arasýn-
da nehir yoluyla yapýlan yolcu ve yük taþý-
macýlýðýna dikkat çekerek bu yola Tarîkul-
vâdî adýný verir (Nüzhetü’l-müþtâš, II, 573-
574). Müslüman coðrafyacýlarýn kaydet-
tikleri bilgiler, Vâdilkebîr’in geçtiði alan üze-
rinde bulunan yerleþim yerlerinin canlý bir
ziraî ve ticarî hayata sahip olduðunu gös-
terir niteliktedir. Himyerî, Vâdilkebîr üze-
rindeki Kurtuba ve Ýþbîliye’nin yaný sýra
Übezze, Beyyâse (Baeza) ve Beyyâre gibi
yerleþim yerlerinin de iþlek çarþýlarý bulun-

kým þiirlerden yapýlan bir derlemedir);
et-Tüsâ£iyyât (dokuz râvili isnadlarla ak-
tarýlan hadislerden meydana getirilen bir
kýrk hadis derlemesidir) ve el-£Uþâriyyât,
Te£âlîš müfîde, Urcûze fî ta£bîri’r-rüßyâ.
Ziriklî ve Kehhâle, Vâdîâþî’ye Dîvânü’þ-þi£r
adlý bir eser nisbet ederse de bu eserin
onun hocasý Ýbn Hârûn et-Tâî’ye ait oldu-
ðu belirtilmiþtir (Bernâmec, nþr. Muham-
med Mahfûz, neþredenin giriþi, s. 22; eser-
leri için ayrýca bk. Bernâmec, nþr. Muham-
med Habîb el-Hîle, s. 214; Burhâneddin
Ýbn Ferhûn, s. 313; Ýbnü’l-Kadî, I, 103; Ab-
dülhay el-Kettânî, I, 465; II, 882, 1117; Ha-
san Hüsnî Abdülvehhâb, I, 320; EI 2 [Ýng.],
XI, 15).
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