
maktadır ki bu daha önce hiçbir denizci 
tarafından gerçekleştirilememiştir. Eser
de Hint Okyanusu'ndaki on adaya ve Kı
zıldeniz'e ayrı bölümler ayrılmıştır. Kitd
bü'l-Feva'id, İbrahim HOr! ve İzzet Ha
san tarafından tahkik edilerekyayımian
mış (Dı m aşk 197 1) Gerald R. 1ibbetts de 
eseri Arab Navigation in the lndian 
Ocean before the Coming of the Por
tuguese adıyla notlar ilave ederek İngi
lizce'ye çevirmiştir (London 1981 ). 

İbn Macid'in diğer eserleri de şunlardır: 
}javiyetü '1-i]].tişar ii uşCıli 'ilmi'l-bi]J.dr; 
Mu'arrebe (urcOze): et-Tuf:ıfetü'l-]fuçlô. t 

(Kıbletü'L-isla.m fl cemf'i'd-dünya); UrcCı 
zetü berri'l-'Arab ii Ijalici Fars; UrcCı 

ze ii ]fısmeti'1 cemme 'a1ô. encemi be
nati na'ş; Kenzü'1-me'alime ve ~a]].ira
tihim ii 'ilmi'l-mechulat fi'l-baf:ır ve'n
nücCım ve'l-buruc( urcOze) ; UrcCıze fi'n
nete]].at li-berri'l-Hind ve berri'l-'Ara b; 
Mimiyyetü'l-abdô.1 (u rcOze); Urcı1zetü'1-
mu]].ammese; 'İddetü eşhüri'r-RCımiy
ye; Paribetü'çl-çlara'ib (urcOze); Ali b. 
EbQ Talib'e ithaf edilen urcOze: el-Kaşi
detü 'l-Mekkiyye; Nadiretü'1-abdal (ur
cOze): e~-Zehebiyye (el-Kaşldetü'L-ba'iy 

ye); el-Fa'i]fa (urcOze); e1-Beliga; el-Fu
şı1 1; es-Seb'iyye (urcOze); başlıksız bir 
kaside: e1-Hadiye (kaside) İbn Macid'in 
bu eserlerinin tamamı Gabriel Ferrand 
tarafından Instructions nautiques et 
routiers arabes et portugais des xve 
et xvıe siecles adıyla tı pkı basım olarak 
iki cilthalinde yayımlanmıştır(Pari s 192 1-
1923. 1925 --+ Frankfurt 1992). İbrahim 
H Gri. }javiyetü '1-i]].tişar ile ( BEO, XXIV 
ı 1971 ı. s. 249-387) toplam on üç urCI}ze ve 
kasideyi bazı notlarla birlikte neşretmiş
tir (a.g.e., XXXVII-XXXVIII ı I 985- 1 986[. s. 
ı 63-274) Müellifin bunlardan başka es
Süfaliyye, el-Mal'a]fıyye ve et-Ta'iy
ye adlı üç urcOzesi de Şelaşe raJ:ıma
necati'l-mechCıle li-AJ:ımed b. Macid: 
Irinyeizyestniya Lotsii Akhmada İbn 
Madzida arabskogo Lotsmana Vasko 
da Gama (Moscov- Leningrad 1957--+ 
Frankfurt ı 992) adıyla Theodore Shumovsky 
tarafından tıpkıbasım halinde neşredil
miştir. Aynı urcCızeler İbrahim HOr! tara
fından ayrıca yayımlanmıştır ( el-iklrl, l/3-
4ısan'a ! 981ı.s.l39-219) 

İbn Macid'in üsiObu sade ve ifadesi 
açıktır. Yazılarını Arap ve Fars şiirinden 
örneklerle süslediği görülür. Ferrand, Ki
tabü'l-Fevô.'id'i Ortaçağ sonları denizci
lik biliminin bir sentezi olarak değerlen
dirirve İbn Macid'i denizcilik biliminde 
eser veren modern yazarların ilki olarak 
tanımlar {iA , Xl, 524) Onun modernliği-

nin işaretlerinden biri de kullandığı yer 
isimlerinin bugün dahi kolayca anlaşılır 

olmasıdır. 
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Ebü'l-Abbas (Ebü ' l-Kasım , Ebu Ca'fer) 
Ahmed b. Abdirrahman b. Muhammed 

b. Mada' e i-Lahmi ei-Kurtubt 
(ö. 592/1 ı 96) 

Dil alimi ve Ziihirl fakihi. 
_j 

S 13 ( 1120) yılında Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu. Öğrenimine bu şehirde başladı. 
İbn Ebü'l-Hısal. Abdülmelik b. Meserre, 
EbCı Bekir İbn Müdeyd. İbnü'I-Münasif. 

iBN MADA 

Ruşatl, EbCı Bekir İbnü ' I-Arabl. Ebü'I-Ab
bas İbnü'I-Haslb. EbQ Bekir İbn SemhCın 
ve İbn Beşküval'den hadis. kıraat, fıkıh, 
dil ve edebiyat dersleri aldı. Daha sonra 
İşblliye'ye (Sevi lla) giderek Şüreyh b. Mu
hammed er-Ruaynl'den kıraat, Ebü'I-Ka
sım İbnü'r-Remmak'tan dil ve edebiyat 
okudu, ayrıca Kurtuba'dan İşblliye'ye ge
len EbCı Bekir İbnü'I-Arabl'nin derslerine 
burada da devam etti. Bir süre Sebte'de 
(Ceuta) Kadi İyaz'dan. Meriye'de (Aimeria) 
İbn Atıyye ei-Endelüsl ve Ebü'I-Haccac ei
Kudal'den hadis dinledi. Ebü'I-Hasan Ali 
b. Mevhib ei-Cüzaml. Ebu Bekir İbn Fen
ctele ve diğer bazı alimlerden hadis rivaye
tine icazet aldı. Ders ve icazet aldığı hoca
larının isimlerini el-Bernamec adlı ese
rinde kaydetti (Abdülvehhab b. MansOr. 
lll. 357). Bu yıllarda derlediği hadis mec
muaları Meriye'nin hıristiyanların eline 
geçtiği sırada kaybolmuştur (i b n FerhOn, 
ı. 210). 

İbn Mada tahsilini tamamladıktan son
ra genç yaşta Mağrib'e geçti. Muvahhid
ler hareketinin lideri İbn TOmert'in kabri
nin bulunduğu Merakeş yakınındaki Tin
mellel dağında yaşayan Serberi kabileleri 
arasında yerleşti. Burada eğitim ve öğre
timle meşgul olan İbn Mada'nın ünü çev
reye yayılınca Muvahhidler Devleti'nin ku
rucusu ve ilk hükümdan Abdülmü'min 
el-Kumi tarafından ders vermek üzere 
Merakeş'e davet edildi. Bu olay onun şöh
retini daha da arttırdı. Abdülmü'min'in 
558'de (11 63) ölümünden sonra yerine 
geçen oğlu EbO Ya'küb Yusuf da İbn Ma
da'ya saygı göstermeye devam etti. Sul
tan. kardeşi Seyyid Ali'yi Fas'a vali tayin 
edince İbn Mada'yı onun yanına katip ola
rak gönderdi. ardından da kadılık ma
kamına yükseltti. 563 ( 1167) yılında da 
Kurtuba'ya vali tayin ettiği diğer kardeşi 
Seyyid İbrahim'in yanında müşrif olarak 
görevlendirdi. İbn Mada bu görevi sürdü
rürken aleyhinde çıkarılan dedikodular 
sultan ın gözünden düşmesine sebep ol
du. O sırada Endülüs'ün idaresini yeniden 
düzenlemek üzere Kurtuba'ya gelen Sul
tan EbCı Ya'kOb Yusuf onu görevinden az
letti. E bO Ya'küb'un İbn Mada'ya küskün
lüğü , kardeşi Yahya b. Abdülmü'min'i Bi
caye'ye (Baugie) vali olarak tayinine kadar 
devam etti. Valinin ricası üzerine sultan 
İbn Mada'yı Bicaye kadılığına getirdi. Va
linin ölümünün ardından Merakeş'e da
vet edilen İbn M ada bir süre sonra sulta
nın yakınları arasına girmeyi başardı. 
578'de(1182) kadılkudattayin edildi. EbO 
Ya'küb YCısufun 580 (1 184) yılında ölü-
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İBN MADA 

mü üzerine yerine geçen oğlu Ebu Yusuf 
Ya'küb el-MansOr da İbn Mada'dan bu 
görevi sürdürmesini istedi. Yeni sultanın 
S82'de (1186) Tunus'a yaptığı sefere ka
tılan İbn Mada Kayrevan'da bulundukları 
sırada hastalandı. Bunun üzerine görevin
den aziediidiyse de iyileşince tekrar Bica
ye kadılığına getirildi. Bir süre sonra yaşlı
lığı sebebiyle görevinden ayrıldı. İbn Ma
da, hayatının son yıllarında Endülüs'e ge
len E bO Yusuf el-MansOr'u karşılamak için 
Endülüs'e gitti (585/1 ı 89). Ardından yer
leştiği İşblliye 'de kendini tamamen ilme 
verdi. 27 Cemaziyelahir S92'de (28 Mayıs 
1196) vefat etti ve şehrin Babülcevher dı
şında bulunan kabristanına defnedildi. 

Fıkıh. hadis. dil ve kıraat ilimleri yanın
da tıp ve matematik sahalarında da bilgi 
sahibi olan İbn Mada'nın öğrencileri ara
sında İbn Dihye el-Kelbl, Abdullah b. Sü
leyman b. Havtullah, Ebü'I-Hasan eş-Şarrl 
el-Gafikl, Ömer b. Muhammed eş-Şelev
bln, İbn ZerkOn ve Galib b. Abdurrahman 
eş-Şerrat gibi alimler bulunmaktadır. 

İbn Mada'nın yetiştiği dönemde Kuzey 
Afrika ve Endülüs'te Maliki mezhebi yay
gındı. Bu yıllarda Muvahhidler Devleti'nin 
temellerini atmaya çalışan İbn TOmert 
mezhep taassubuna, özellikle Maliki mez
hebi taraftariarına karşı bir hareket baş
latmış. yıkılan Murabıtlar Devleti yerine 
kurulan Muvahhidler Devleti de Kuzey Af
rika ve Endülüs'tek.i Malikilik taassubuna 
karşı resmi mezhep olarak Zahirlliği be
nimsemişti. Endülüs'te Maliki fıkhı tah
sil eden İbn Mada. Mağrib'e geçip Muvah
hidler Devleti'nde kadılık görevine tayin 
edilince Zahiri mezhebini kabul etti. Dö
nemin büyük Zahiri fakihlerinden biri 
olan İbn Mada, Zahiri mezhebi doğrultu
sunda yaptığı çalışmalarda nahiv alimle
rinin görüş ve düşünceleriyle de meşgul 
oldu. Onların Kur'an ayetlerinin zahirini 
bir tarafa bırakıp yaptıkları çeşitli yorum
larla hem Allah'ın kelamını asıl gayesin
den uzaklaştırmaya sebep olduklarını. 
hem de n ah iv öğretimini zorlaştırd ıkları
nı, bunun ise Kur'an'ı kendi şahsi görüşle
riyle tefsir etmeyi yasaklayan hadisiere 
ters düştüğünü ileri sürdü (Kitabü'r-Red 
ı nşr. Şevki Dayfı , s. 88, 92-93; a.e. ı nşr. M. 
İbrah im ei-Benna[. s. 70). Yazdığı üç eser
le nahivcilerin dil öğretimi konusundaki 
görüşlerini eleştirdi. 

İbn Mada'ya göre kelimenin cümle için
de merfO, mansub, mecrur. meczum ol
masının sebebi nahivcilerin cümlede var 
saydıkları fiil, edat vb. am iller değil ko-
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nuşanın kendisidir. Konuşan öyle söyle
diği için kelime merfı1. mansub, mecrur 
veya meczum olmuştur ; yani amil konu
şanın kendisidir. Buna bağlı olarak car
mecrur ile zarfa müteallak tayinine, mü
nada, iştigal , tenazQ' ve tahzir konuların
da ayrı bir amil. fiil ve sıfatiarda (şibh-i 
fiil) fail zam ir takdirine ihtiyaç yoktur. Bü
tün bunlar takdir ve te'vile gerek kalma
dan oldukları gibi kabul edilmelidir. Yine 
ona göre nahiv kurallarıyla ilgili ikinci ve 
üçüncü derecedeki soru ve cevaplar ve 
akıl yürütmeler de gereksizdir. Belli kök
ten şu vezinde bir kelime nasıl türetilir 
gibi sorular yersiz ve lüzumsuzdur. Zira 
böyle sorular dilde bulunmayan birçok 
kelimenin türetilmesine sebep olacağı 
için zararlıdır. Daha önce Cahiz, İbn Cin ni 
ve özellikle İbn Hazm da nahivcilere bazı 
itirazlar yöneltmişlerse de onların eleşti
rileri İbn Mada'nınkl kadar kapsamlı ve 
sistematik değildir. İbn Mada'nın dil me
selelerine bu şeklide yaklaşımında, men
sup olduğu Zahiriyye doktrininin etkisi 
açıkça görülmektedir. İbn Mada'nın bu 
görüşlerine XX. yüzyıla kadar itibar edil
memiş. bu yüzyı lın ilk yarısında İbn Ma
da'yı örnek alarak Arapça'nın kolaylaştı
rılması konusunda bazı çalışmalar yapıl
mış . bu arada İbrahim MustafaİJ:ıyd'ü'n
naJ:ıv adıyla bir eser kaleme almıştır. Fa
kat bunların pek başarılı olduğu söylene
mez (Mu hammed Ali en-Neccar, bk. bibl.; 
M. Abdülhalik üdayme. bk. bi bl. ; Ali el
Am mar!, bk. bibl.) 

Eserleri. İbn Mada nahiv, tefsir, kıraat 
ve hadis alimleriyle onların metotlarına 

yönelttiği eleştirileri ihtiva eden bazı 
eserler kaleme almıştır. 1. Kitdb ü 'r-Red 
'ale'n-nüJ:ıdt. Şevki Dayf (Kah ire 1366/ 

1947, 1977. 1982) ve Muhammed İbrahim 
el-Benna (Kah i re 1399/ 1979) tarafından 

neşredilmiştir. Ebu Abdullah Muhammed 
b. MO sa ed-Düvall es-Sarlfi'ye de ( ö. 790/ 

1388) aynı adla bir kitap nisbet edilmek
tedir(SüyOtl, ı , 252: Hansarl, vı ıı. 100). z. 
el-Müşrilf fi ışldJ:ıi'l-mantılf . İbn Mada'
nın Kitdbü'r-Redd'inde (n ş r. Şevki Dayf, 
s. 107) sözünü ettiği, nahvin bütün ko
nularını içeren eleştiri ağırlıklı kitabın bu 
eser olması muhtemeldir. 3. Tenzihü 'l 
Kur'dn 'amma Id yeli]fu bi'l-beydn. İbn 
Mada'nın nahiv, tefsir ve kıraat alimleri
nin Kur'an'la ilgili yö!ltemlerine itirazları
nı içermektedir. Müellifin çağdaşı İbn Ha
rOf en-Nahvl (ö 609/1 2 I 2) bu esere Ten
zihü e 'immeti'n-naJ:ıv 'amma nüsibe 
ileyhim mine'l-{ıata' ve 's-sehv adıyla 
bir reddiye yazmışsa da İbn Mada onun 

tenkitlerini önemsemediğini ifade etmiş
tir (Abdülvehhab b. MansOr. III , 359) 4. el
Bem dm ec. Hocalarının biyografileriyle 
onlardan okuduğu kitaplar ve aldığı ica
zetlere dairdir. 
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Aslen İranlıdır. Beni Huzaa'nın azatlısı 
olan babası lsa b. Mahan, Abbasiler'in ih
tilal hareketine erken dönemde katılmış 
ve Merv'deki nakibler arasına girmişti. 
Oğlu İbn Mahan'ın adına ise kaynaklarda 


