İBN MAHLED el-ADAR
diş

(KWibü'l-Müsned, el-Müsnedü '/-kebfr), Kitôbü 'l-Adfıb ve Kitfı bü's-Sün en
fi'l-fı]fh adlı eserlerin in bulu n duğu zikredilmiştir.
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İBN MAIN
(bk. YAHYA b . MAIN) .

L

İBN

kabul edilen rivayete göre 47S (1 082) yılı
başlarında Bağdat'tan ayrılm ı ş ve daha
sonra öldürülmüştü r. Ölüm tarihi çeşitli
kaynaklarda 479 (1 086). 486 ve 487 olar ak da zikredilm i ştir.
İbn Makula hadis hafızı ve rica! alimi,
rivayetlerine güvenilir bir kişi. gramer bilgisi kuwetli bir şairdi. Hatib ei-Bağdad1'
den sonra "ikinci Hat1b" diye meşhur oldu. Hafı z EbCı Nasr ei-Humeyd1, Hat1b eiBağdad1'ye bir şey sorduğu zaman titizliğ i sebebiyle kitaba bakarak cevap verdiğini. İbn Makula'ya bir şey sorduğunda ise
onun kitaptan okur gibi ezberinden açık
lamalar yaptığını söylemektedir. Hat1b eiBağdad1, el-Mü'tenil ii tekmileti'l-Mul].telif ve'l-mü'telif adlı eserini tenkit etmek üzere İbn Makula'nın bir kitap yazdı
ğını öğrenince ona bunun doğru olup olmadığını sormuş . İbn Makula da muhtemelen hocasını üzmemek için böyle bir

On yaşından itibaren tanınmış hocalardan özel eğitim gören İbn Makula yirmi
yaşına kadar Kur'an, Arapça, edebiyat.
hesap ve hadis dersleri aldı (el-lkmal, neş
redenin girişi, ı . 24) Daha sonra tahsilini
ilerietmek için Horasan. Maveraünnehir.
ei-Cezlre. Dımaşk ve Mısır'a gitti. Akranları arasında hadis bilgisiyle tanındı. Hadis ravilerini ve nahiv ilmini iyi bilmesiyle, ayrıca yazdığı şiirlerle şöhret kaza n dı.
462'de (1070) Bağdat'a döndü. İbn MakCı
la ' nın hoc a ları arasında Hatlb ei-Bağdadl.
Büşra b. Mesls el- Fatini er-RCıml. Ahmed
b. Muhammed ei-Atlki ve Kadi Ebü't-Tayyib et-Taberi gibi isimler bulunmakta. şey
hi Hatlb ei-Bağdadl. fakih Nasr b. İbrahim
ei-Makdisl. Şüca' b. Faris ez-Zühll ve Muhammed b. Tarhan et-Türk1 ondan faydalananlar arasında yer almaktadır. Devrin
Abbas! ha lifesi Mukted1- Biemrillah onu,
Semerkant ve Buhara Meliki Tamgan
Han'a kendisine biat etmesini sağlamak
üzere elçi gönderdi. Bu görevle Horasan'a
birkaç defa gittiği kaydedilmektedir.

çalışma yapmadığını söylemiş, Teh~ibü

müstemirri'l-evhô.m
hocasının vefatından

İbn MakCıla . doğuyayaptığı son seyahatte Cürcan'da veya Ahvaz'da yahut Kirman'da yanındaki Türk asıllı köleleri tarafından öldü r ülmüş ve malları gasbedilmiştir. Ölüm tarihi ve yeri hakkında çeşitli rivayetler bu l unmaktadır. Güvenilir

adlı bu çalışmasını
sonra ortaya çıkar

mıştır.

Ese rle ri. 1. el-İkmfil* ii ref'i'l-irtiyôb
'ani 'l-mü'telif ve'l -mul].telif mine'l-esmô.' ve'l-künô ve'l-ensfıb. Güvenilir kaynaklardan sayılan eser Abdurrahman b.
Yahya ei-Muallim1 el- Yemanı (I-VI. Hay-

_j

MAKÜLA

( ':ı'Çl.c .:_ı.; f)
ibn Maküla ' nın el-ikmii l {1 re(i'l-irtiyab ad l ı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Esad Efendi, nr. 410)

Ebu Nasr All b. Hibetillah b. All ei-İcll
(ö. 475/1082' den sonra)
L

Muhad dis ve biyog ra fi

yazarı .

Aslen Cerbazkanlli olup s Şaban 421'de (8 Ağustos 1030) Bağdat yakınlarında
ki Ukbera'da dünyaya geldi. Doğum tarihi
402 (1011 ). 420, 422 ve 429 (1038) olarak da zikredilmişti r. Cerbazkanl ve Bağ
ctadı nisbeleriyle de anılır. Makula vezirler. kadılar yetiştiren Bağdatlı seçkin bir
ailenin ismidir. Babası Büveyhller'den Celalüddevle'nin vezirliğini yapmış, daha
sonra hapsedilmiş ve hapiste ölmüştür.
Amcası Hasan b. Ali ile babasının yeğeni
EbCı Said İbn Makula da aynı görevi yapmış. diğer bir amcas ı Eb Cı Abdullah Hüseyin b. Ali Bağdat'ta Şafii kadılkudatı olmuştur. Kendisinin " Sa' dülmelik" ve
"Emir" lakaplarıyla anılmasının sebebi,
Halife Muktedl- Biemrillah tarafından
muhtemelen Horasan ve Semerkant'a elçi olarak gönderilirken bu unvanlarla taltif edilmesidir.
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iBN MALiK et-TA!
da ra bad ı 962- ı 967) ve Nayif Abbas (VII
ci lt. Beyrut ı 976) tarafından yayımlan
mıştır. Z. Teh?fbü müstemirri'l-evhdm
'ald ?evi'l-ma'rife ve üli'l-efhdm (Teh?ibü müstemirri'l-euham 'ala ?eui't-temenni ue'l-ah.lam [a'lam]). el-İkmdl'in ve Hatlb ei-Bağdadl'nin aynı konudaki eserinin
müphem yönlerinin açıklanmas ı ve eksik
taraflarının tamamlanması amacıyla kaleme alınan eseri Seyyid Kisrevl Hasan neş
retmiştir(Beyrut 141 0/1990) . Tekmiletü'lİkmdl adıyla zikredilen eser de (Zirikll, V,
30) muhtemelen bu kitaptır. İbn MakOla'nın ayrıca Müfd}]aratü'l-~alem ve'sseyf ve'd-dfndr( Keşfü'?-?unQn , ll , I 758).
Kitdbü'l-Vüzerd' (el-ikmal, I, 549; Safedl,
XX II , 280) ve Kitô.b tf 'ilmi'J-J:ıadfş (Hediyyetü'l-'ari(ın, ı. 693) adlı eserleri bulunduğu belirtilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA

:

İbn Makfıla, el-ikmal (nşr.

Abdurrahman b.
Yahya el- Mual limT). Haydarabad 1381/1962,
1, 549, ayrıca bk. neşredenin girişi, 1, 18 -48;
a.mlf .. Teh?ibü müstemirri'/-euham 'ala ?eui '/ma'rife ue ü/i'/-e{ham (nşr. Seyyid Ki srev\ Hasan).
Beyrut 1410/1990, neşredenin girişi, s. 25-35;
İbn Asakir. Tarfl:ıu Dımaşk (Am ri) . XLIII , 263265; Yaküt. Mu 'cemü '1-üdeba', XV, 102-111;
ibnü'I-Eslr, el-Kamil, X, 128, 227; İbnü'n-Nec
car, e/ -Müste{ad(n şr. M. MevlQd Halef) , Beyrut
1986, s. 354-357; ibnü ' I-Cevzı. el-Munta?am, IX,
79; İbn Hallikan, Ve{eyat, lll, 305-306; İbn AbdülhadT. 'Ulema'ü'l -l). adiş, lll, 393-397; ZehebT.
Te?kiretü'l- f:ıuffa?, IV, 1201-1207; a. mlf., A'lamü'n-nübela', XVIII, 569-578;a. mlf.. Düuelü'/islam, Beyrut 1405/1985, s. 250; a.mlf.. el-'iber,
ll, 355; Safedl. el-Va.{i, XXII, 280-282; Kütübl.
Feuatü '1-Ve{eya.t, lll, 11 0- 112; İbn Kesir, el-Bidaye, XII, 123-124, 145-146; İbn Tağriberdi. en1'/ücümü 'z-za hire, V, 115-116; Keş{ü 'z-zunün,
ll, 1637, 1758; İbnü'J-imad, Şe?erat, lll, 381;
Hediyyetü'l-'ari{in, 1, 693; Brockelmann , CAL,
1, 435; Suppl., 1, 602; GAL (Ar.), VI, 176-178;
Kehhale, Mu'cemü'l-mü'ellifin, VII, 257; Kettanı. er-Risaletü'l-müsteıra{e, s. 116, 211-212;
Zirikli, ei-A'/am (Fethullah). ll, 201, 246; V, 30;
Manuela Marin, "Biografıas de Andalusies en la
obra de Ib n Maküla", Actas de /as ll Jornadas
de Cu/tura Ara be e /slamica (1 980), Madrid
1985, s. 353-364; Nuri Topaloğlu. Selçuklu
De u ri Muhaddisleri, Ankara 1988, s . 99; K. V.
Zettersteen. "İbn Makfıla", iA, V/2, s. 767; J. c.
Vadet. "lbn Makula", EJ2(ing.). lll, 860-861.
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Yemen İsmaililiği'ne dair
Keşfü esrari'J-Batıniyye
adlı

eserin müellifi

(bk. KEŞFÜ ESRARİ'l-BATINİYYE).
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İBN MALiK et-TAi
( ~ ib!ı ..:..U lo ı.)!' )
Ebu Abdiilah Cemalüdd!n
Muhammed b. Abdiilah b. Malik
et-Ta! ei-Endelüs! ei-Ceyyan!
(ö. 672/1274)

L

el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan
gramer, söziük ve kıraat alimi_

_j

600'de ( 1204) Kurtuba (Cordoba) civaCeyyan 'da (Jean) dünyaya geldi.
Bazı kaynaklarda doğum tarihi olarak598
(1202). 601 (1205) ve 602 (1206) yılları
da verilmektedir. İspanya'nın fethinden
sonra Kurtuba. İşblliye (Sevilla) ve Mürsiye (Murcia) bölgelerine yerleşen Tay kabilesine mensup olduğu için Ta! nisbesiyle
anılır. İbn Malik Ceyyan'da Sabit b. Hıyar.
Ebu Rezln ei-Külal. Ebü'I-Abbas Ahmed
b. Nüwar ve Muhammed el-Merşan! gibi
alimlerden dil ve kıraat dersleri aldı. Bir
süre Ebu Ali Şelevb!n'in dil derslerini dinledi. Endülüs'teki siyasi istikrarsızlık ve
sosyal çalkantılar sebebiyle otuz yaşların
da Kuzey Afrika'ya göç eden İbn Malik daha sonra hacca gitti. Dönüşte Dımaşk'a
uğradı ve burada muhaddis Ebü'I-Hasan
Alemüddin es-Sehavl, Ebü'I-Fazl Mükerrem ve Ebu Sadık Hasan b. Sabbah'ın
derslerine katıldı. Bu sırada Dımaşk'ta
bulunan dil alimi Cemaleddin İbnü'I-Ha
cib'den de istifade etti. Ardından gittiği
Halep'te Ebü'I-Beka İbn Yalş ile öğrencisi
İbn Arnrün'un derslerinde bulundu.
rındaki

İbn Malik, öğrenimini tamamladıktan
sonra Halep'te Sultaniyye ve Adiliyye
medreselerinde dil ve kıraat dersleri verdi. Bu dersleri gittiği Hama'da da sürdürdü. Bir müddet sonra Dımaşk'a dönerek
buraya yerleşti. Endülüs'ten gelen alimler gibi Maliki iken Şafii mezhebine geçen
İbn Malik, hayatının sonuna kadar dil ve
kıraat dersleri vermeye ve eser yazmaya
devam etti. Birçok eserini şerheden ve
İbnü'n-Nazım diye tanınan oğlu Bedreddin Muhammed ile Bedreddin İbn Cem aa.
fıkıh alimi Ebu Zekeriyya en-Nevevl. hadis
alimi Ebü'I-Hüseyin Ali b. Muhammed eiYCınlnl ve şair Bahaeddin İbnü'n-Nehhas
öğrencileri arasında zikredilebilir. 12 Şa
ban 672'de (21 Şubat 1274) Dımaşk'ta vefat etti ve KasiyOn dağının eteklerindeki
mezarlığa defnedildi. Öğrencisi Sahaeddin İbnü'n-Nehhas ei-Halebl ile Şerefed
din ei-Hasnl onun hakkında mersiyeler
kaleme almışlardır (SüyOt!, ı. ı 34· ı 37).

Arap dilinin inceliklerine vakıf olmak hususunda büyük gayret sarfeden İbn Ma-

lik şöhreti Slbeveyhi'yi aşmış büyük bir dil
alimidir. Arap dili ve grameri yanında lugat ve kıraat ilminde de otorite sayılırdı.
Gramer ve lugata dair meselelerde zikrettiği örnek beyitler alimierin takdirini
kazanmıştır. Gramer meselelerinde Kur'an'dan sonra hadisleri ilk defa yoğun ve
sistemli bir şekilde örnek olarak kullanması Arap gramerinde yeni bir çığırın açılma
sına vesile olmuştur (Ta ha Muhsin, XXXVI
ı [ı 984 ı. s. 236-237) İbn Malik'ten önce
gramer kuralları anlatılırken Kur'an'dan
ve 1SO (767) yılından önce yazılan şiirler
den örnek veriliyor. hadisler örnek olarak
ku llanı lmıyordu . öte yandan İbn Malik,
karmaşık gramer meselelerini sade bir
dille anlatarak Arap gramerinin öğreti
minde büyük ko laylik sağlamıştır. Aynı
zamanda şair olan İbn Malik. gramer ve
lugata dair çok sayıda didaktik manzume
kaleme almıştır. Basra ve KCıfe dil mekteplerinden etkilenmekle birlikte bunlara bağlı kalmamış, zaman zaman birine
veya her ikisine muhalefet ettiği gibi bazan iki mektebin görüşlerini uzlaştırmış,
bazan her ikisinde de olmayan görüşler
ileri sürmüştür.

Eserleri. A) Gramer. 1. Tesh ilü '1-Fevô.'id ve tekmflü '1-Ma~aşıd . Müellifin
el-Fevô.'id ve el-Ma~iişıd adlı eserlerinin sade bir dille genişletilmiş şeklidir (nşr.
M. Kamil Berekat, Kahire ı 387/1 967). Eser
üzerine başta müellifin şerh i olmak üzere
otuz kadar şerh yazılmıştır. Bunların en
meşhuru İbn Akil'in el-Müsô.'id 'ala Teshfli'l-Fevô.'id'idir (nşr. M. Kamil Berekat,
1-11 , Mekke 1980) . Abdülfettah Ebü'I-FütOh İbrahim, el-M esô.'ilü '1-l.)ilô.tiyye ve
'alô.~atühô. bi'l-lehecô.ti'l-'Arabiyye if
Kitô.bi't-Teshflli'bn Malik adlı kitabın
da (Kah i re ı 990) eserdeki ihtilaflı meselelerin Arap lehçeleriyle ilgisini incelem iş
tir. z. Şer]J.u't-Teshfl. Bir önceki eserin
şerhidir (nşr. Abd urrahm an es-SeyyidMuhammed ei-MahtOn, 1-IV, Kah i re 1410/
ı 990) 3. el-Kô.fiyetü'ş-Şô.fiye. İbnü'I- Ha
cib'in el-Kô.fiye ve eş-Şô.tiye adlı eserlerinden etkilenerek kaleme alınmış 2757
(veya 2790) beyitlik bir urcOzedir (Kahire
I 332/19 I 4) 4. Şer]J.u '1-Kô.fiyeti'ş-Şôfiye
(el-Va{iye fi şerh.i'l·Ka{ly e) (n ş r. Abd ülmün'im Ahmed Herldl, 1-V, Mekke 1402/1982).
S. el-Elfiyye* (el-ljulfişatü'l-el{lyye, el-ljulaşa). el-Kô.fiyetü 'ş-Şô.fiye'nin özetidir.
İbn Mu'tl'nin ed-Dürretü'l-eltiyye if 'ilmi']-'Arabiyye adlı eserinden esinieniierek nazmedilen eser Silvestre de Sacy tarafından Fransızca'ya çevrilerek metniyle
birlikteyayımianmış (Paris - London 1833).
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