
iBN MATRÜH 

Mısır'a gelen İbn Matrüh, Dimyat' ı istila 
eden Haçlılar ' a karşı el-Melikü's-Salih sa
fında mücadelesini sürdürdü ve özellikle 
yazdığ ı hamasi şiirlerle ( Dfuan, s. 181-
182) askerin moral gücünün yükselmesi
ni sağladı. 

ei-Melikü's-Salih'in vefatının (647/ 1249) 
ardından münzevi bir hayat yaşamaya 
başlayan İbn Matruh uzun zamandır çek
tiği göz rahatsızlığı sonunda gözlerini 
kaybetti. 1 Şaban 649'da (19 Ekim 1251) 
Kahire'de öldü ve Karare'deki Sariye mev
kiinde defnedildi. Cenazesinde yakın dos
tu İbn Hallikanda hazır bulundu. Cenaze 
törenine katılan Yunlnl onun 650'de öl
düğünü söyler (leylü Mir'ati'z-zaman, ı. 

197-201) 

Cömert. müsamahakar ve ulemanın 
kıymetini takdir eden bir kişi olduğu ifa
de edilen İbn Matruh (Sıbt ibnü 'I-Cevzl, 
Vlll/2, s. 789) devrinin önde gelen alim ve 
şairleriyle münasebetlerini sürdürmüş . 

ünlü şair Saha Züheyr yanında İbn Halli
kan'la da arkadaşlık ilişkilerini devam et
tirmiştir ( Vefeyat, vı. 260). İbn Ebu Usay
bia da onunla Dımaşk'taki evinde görüş
tüğünü, Tabal;ratü'1-etıbbô.' adlı eseri ko
nusunda kendisine iltifatta bulunduğunu. 
eski ve yeni tabipler hakkında bilgi verdi
ğini belirtir ('UyD.nü'l-enba', s. 577). 

İbn Matruh, sanatlı nesir ve edebi ri
saleler yazan bir nasir ve lirik şiirler naz
meden bir şair olarak tanınmakla birlik
te edebiyat eleştirmenleri onun şiirlerini 
genellikle zayıf bulurlar (Ömer Ferruh, 
III, 563) Büyük ihtimalle r esmi ve siyasi 
görevleri kendini sanata verme konusun
da onu olumsuz yönde etki lemiştir. Me
dih, aşk. zühd, ed ep, münacat vb. tema
larda yazdığı şiirler daha çok uzun kasi
deler ve kıtalar şeklindedir. 

İbn Matruh'un günümüze intikal eden 
tek eseri divanıdı r. İbn Hallikan. divanın
da bulunan şiirler i nin çoğunu şairin ken
disine okuduğunu kaydeder ( Vefeyat, VI. 
260) . 811 beyit ihtiva eden divanda Müs
tansır- Billah, el-Melikü'n-N asır, el-Meli
kü'l -Kamil. el-Melikü 'l-Eşref , Mes'üd b. 
el-Melikü'l-Kamil. el-Melikü'l-Mugis Fah
reddin, el-Melikü's-Salih gibi devlet adam
ları, Saha Züheyr ve İbn Hallikan gibi dost
larına yazdığı methiyeler yanında başta 
Halep olmak üzere bazı beldelerin tasviri, 
Haçlılar'a karşı yazılmış bazı hamasi şiir
ler ve bir kısım hicivlerle zühd, edep ve 
münacata dair kısa parçalar yer almak
tadır. İlk olarak Abbas İbnü'l-Ahnef'in di
vanı ile birlikte yayımlanan eserin ( istan-

174 

bul ı 298) Cevdet Emin ve Seyyide Zey
neb tarafından yapılm ış bir baskısı daha 
bulunmaktadır (Kahire 1989). 
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Iii SüLEYMAN TüLÜCÜ 

iBN MAüssEMA 
(bk. UBADE b . MAÜSSEMA). 

İBN MAzE 

(bk. SADRÜŞŞEHID) . 

İBN MEKKI 

( ._}:..ı 0-' ' ) 

Ebü Hafs Ömer b. Halef 
b. Mekki es-Sıkılli el-Himyeri 

(ö . 501/1108 [?]) 

Fakih , 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

_j 

_j 

_j 

Kaynaklarda Sicilya'dan (Sıkılliye) Tu
nus'a hicreti ve orada yaptığı kadılık gö
revi d ışında bilgi yoktur. Bazı eserlerde 
kaydedilen Mazerl nisbesinden hareketle 
Sicilya'da Mazer (Mazzara) şehrinden oldu
ğu veya bir süre burada yaşadığı söylene
bilir. Hocaları arasında, özellikle Te§l;rifü'1-
1isdn adlı eser inde nakillerde bulunduğu 

(mesela b k. s. 4 7. 66. 87. ı 50 , 204, 277) 
Ebu Bekir İbnü'l-Bir et-Te ml ml. Ebu Mu
hammed Abdülhak b. Muhammed b. Ha
rün es-Sehml. İbn Reşll5- el-Kayrevani anı
labilir. Sicilya' n ın Normanlar tarafından 

işgale başlanmasından sonra tahminen 
460 (1 068) yılı dolaylarında Tunus'a hicret 
etti ; burada kadılık görevine tayin edildi 
ve hatiplik görevini de yürüttü . Hutbele
rinin çok etkili olduğu belirtilmektedir. 
Bazı müellifler. onun bu yönünü İbn Nü
bate ile kıyaslayarak hutbelerinin ondan 
daha üstün olduğunu kaydetmektedi r 
(ibnü'I-Kıftl, ll, 329) . Aynı zamanda şai r 
olan İbn Mekkl'nin şiirlerinde vaaz ve ir
şad üslübu dikkati çekmektedir (Abdüla
zlz Matar, s. 7-8). Çağdaşı ve hemşehrisi 
İbnü'l-Katta' es-Sıkılll tarafından kaleme 
alınan ed-Dürretü '1-l]atire'de şiirlerin
den bazı örnekler mevcuttur (s. 149-151 ). 
İbn Mekkl'nin vefat tarihi klasik kaynak
larda beli rtilmemekte . Bağdatlı İsmail 
Paşa'nın kaynak göstermeden verdiği 501 
(1108) yılı (Hediyyetü 'l-'ari{in, ı. 782) da
ha sonraki bazı eserlerde de tekrarlan
maktadır. 

İbn Mekkl'nin günümüze ulaşan tek 
eseri Te§l;rifü '1-1isdn ve te1l;ri]Ju '1-cendn'
dır. Müellifin. eserini hacası İbnü'l-Birr'e 
takdim ederek onun görüşlerini aldığı 
( Teşf<:ifü 'l-lisan, s. 4 7) ve İbnü'l-Birr' in 460 
(1068) yılında Sicilya'dan Endülüs'e göç 
etti ği bilindiğine göre eser bu tarihten 
önce Sicilya'da yazı lmış ol malıdır. Yine ho
cası olan İ bn Reşl15-'ten rahmetle bahset
mesi (a.g.e. , s. 66, 87, 150) eserini onun 
vefatından ( 456/ ı 064) sonra yazdığını 
göstermektedir. Elli bölümden o l uşan 

Teşl;rifü'1-1isdn'da Arapça konuşanların 
yapmış oldukları hataların yanı sıra kur
ra, fukaha . müfessirler. tabipler gibi ilim 
erbabının kendi alanlarıyla ilgil i yanlış 
kullanımlarının düzeltilmesi de amaçlan
mıştı r. Müellif görüşlerini ispat için ayet 
ve hadislerden. ayrıca divanlar. emsal ki
tapları, lugatlar. nahiv kitapları ve edebi
yat ansiklopedilerinden örnekler (şahid) 
vermiştir. Çok sayıda kaynaktan istifade 
edilerek yazılan esere sonraki birçok mü
ellif atıfta bu l unmuştur. İ bn Hişam el
Lahml, e1-Medl]a1 ila tal;rvimi'1-1isdn'
da bu eserle Ebü Bekir ez-Zübeydl'nin 
La]Jnü'1-'dmme'sini tenkit etmekle bir

likte her iki eserden de faydalanmış ve 
zaman zaman takdirler ini ifade etmişti r. 

İ b n ü 'l -Ecdabl'ni n Te§l;rifü'1-1isdn 'a bir 
reddiye yazdığı bilinmektedir ( Teşf<:ifü ' l
lisan'ın tanıtımı ve değerlendirilmesi için 
bk. Abdülazlz M atar, s. 125-165). Bir araş-



tırma ile birlikte Umberto Rizzitano ta
rafından yayımlanan eseri (bk bibl) da
ha sonra Abdülazlz Matar (Kah i re ı 386/ 
ı 966, ı 415/1995) ve Mustafa Abdülkadir 
Ata (Beyrut ı 4 ı 0/1990) neşretmiştir. 
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İBN MELEK 
( .!.ll.o ..:r. 1 ) 

(ö. 821/1418'den sonra) 

Hanefi fıkıh alimi ve lugat yazarı . 
L ~ 

Kaynaklarda İbn Melek (İbn Firişte, Firiş
teoğlu) lakabını niçin aldığı konusunda bil
gi yoktur. Ancak İbn Battuta'nın 732'de 
(1332) Anadolu'ya yaptığı seyahat sırasın
da Birgi'de karşılaştığı Kadı İzzeddin Fi
rişte'nin dindar ve fazilet sahibi olduğu 
için "Firişte" lakabıyla tanındığına dair 
verdiği malumattan (Tutıfetü'n-nw;çar, ı. 

328) İbn Melek'in bu lakabı babasına nis
betle aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim bazı 

eserlerinde babasının adı Abdülaziz, ba
zılarında ise Pirişte olarak geçmektedir. 
İlmiyeye mensup bir aileden geldiği ve 
babasından ders aldığı bilinen ( Mebari
~u'l-ezhar, 1, 25) İbn Melek, Aydınoğulla
rı'nın en güçlü zamanında Ege bölgesinin 
Birgi'den sonra ikinci ilim ve kültür mer
kezi olan Tire'de yaşadı ve yöneticilerden 
büyük saygı gördü. Seyyid Bey, İbn Me
lek'in aslen Türkistanlı ve kendisinin bü
yük dedelerinden olduğunu, babasının 
Aydınoğulları'nın daveti üzerine Anado
lu'ya geldiğini kaydeder (Usul-i Fıkıh, s. 
55). Evliya Çelebi de onun Manisa'da Sa
ruhan Medresesi'nde öğrenim gördüğü
nü ve orada halkın ziyaret ettiği bir hüc
resinin bulunduğunu söyler (Seyahatna
me, IX, 74). 

İbn Melek, Aydınoğlu Mehmed Bey'in 
Tire'de yaptırdığı medresede uzun yıllar 
ders verdi ve bu sebeple medrese onun 
adıyla meşhur oldu. Ayrıca Mehmed Bey'in 
oğulları lsa Çelebi, Selim Çelebi ve Hızır 
Şah'a hocalık yaptı. Bazı kaynaklar, bizzat 
Aydınoğlu Mehmed Bey'e hocalıkettiği
ni kaydediyorsa da (Taşköprizade, s. 45; 
Sicill-i Osmani, lll, 454) Mehmed Bey'in 
734'te (1334) vefat ettiği göz önüne alı
nırsa bunun mümkün olmadığı anlaşılır. 

İbn Melek'in vefat tarihi ihtilaflıdır. B ur
salı Mehmed Tahir, medresesinin bahçe
sinde kabrini ziyaret ettiğini ve mezar 
taşında ölüm tarihini 797 (1394) olarak 
gördüğünü kaydederse de bu kabir Sey
yid Nizameddin adlı bir alime aittir (Muh
tar, s. 16) . Ancak burada bulunan ve Tire 
Belediyesi'nce üstüne türbe yaptırılan di
ğer kabirierden birinin ona ait olması kuv
vetle muhtemeldir. Bağdatlı İsmail Paşa 
ölüm tarihini 801 (1399). Mehmed Sü
reyya ise 820 ( 1417) olarak vermektedir. 
Tire'de Necip Paşa Kütüphanesi'ndeki (nr. 

200) müellif hattı ŞerJ:ıu Menari'1-envar 
821 ( 1418) yılında yazıldığına göre İbn 
Melek'in bu tarihten sonra vefat etmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle fıkıh, usul-i fıkıh ve hadis ilim
lerinde zamanının önde gelen isimlerin
den biri olan İbn Melek, Timur'un Tire'ye 
gelişi sırasında yanında bulunan meşhur 
alim Seyyid Şerif ei-Cürcanl ile görüşmüş, 
geniş bilgi ve kültürüyle büyük takdir ve 
hayranlık uyandırmıştır. İbn Melek Tire'de 
bir bedesten yaptırmış, çeşitli vakıflar 
kurmuştur. Onun Hurufıliğe dair eserle
riyle tanınan bir kardeşiyle (b k FİRİŞTE

OGLU, Abdülmecid) yine İbn Melek laka
bıyla anılan ve muhtelif eserleri bulunan 
Muhammed adında bir oğlu olduğu bilin
mektedir. 

İBN MELEK 

Eserleri. İbn Melek değişik alanlarda 
çok sayıda eser kaleme almıştır. Özellikle 
Osmanlı medreselerinde ders kitabı ola
rak okutulan Men arü '1-envar ve Meşa
riJiu'1-envar şerhleriyle Mecma'u'1-baJ:ı

reyn şerhinin Türkiye kütüphanelerinde 
çok sayıda yazma nüshası bulunmakta
dır. Oğlu Muhammed de İbn Melek lakabı 
ile tanındığı için her ikisinin eserleri za
man zaman birbirine karıştırılmıştır. 1. 

ŞerJ:ıu Menari'l-envô.r. Ebü'I-Berekat en
Nesefı'nin fıkıh usulüne dair muhtasar 
eserinin şerhidir. Kitapta Hanefıler'in ya
nında Şafii ve Maliki usulcülerinin görüş
lerine de yer verilmiş, zaman zaman Ne
sefı de tenkit edilmiştir. Defalarca basıl
mış olan şerh üzerine (İstanbul ı 292, 1306, 
ı307, ı308, 13ı4, 13ı5, ı316, ı317 , 13ı9), 

bazı baskılarının kenarında yer alan Şere
feddin Yahya b. Karaca er-Ruhavl, Azmi
zade Mustafa Haleti ve Radıyyüddin İb

nü'I-Hanbel'i haşiyelerinden başka Kasım 
b. Kutluboğa ve Koca Hüsam Arnasi de 
birer haşiye yazmıştır (Keşfü ';ç-;çu nün, ll. 
1825) 2. MebdriJiu '1-ezhô.r ii şerJ:ıi Me
şô.riJiı'1-envô.r. Radıyyüddin es-Sagan'i'
nin MeşariJiu'l-envari'n-nebeviyye adlı 
eserinin şerhidir. Buhar! ile Müslim'deki 
hadislerin senedieri ve tekrarları çıkarıl
mak suretiyle derlenen eser 2250 kadar 
hadis ihtiva etmektedir. Hadis izahlarının 
özlü şekilde yapıldığı ve fıkhl hükümlerin 
açıklanmasına daha çok ağırlık verildiği 
bu şerh birçok defa basılmıştır (İstanbul 

128 7' ı 303' ı 306, 1309' 131 ı' 13 ı 4, 13 ı 5' 
1328, ı 329; nşr. Eşref b. AbdülmaksOd, 
1 - llı , Beyrut 1415/1995). Şerh üzerinde Ber
gamalı İbrahim'in Envarü'l-bevarıJi ii 
tertibi ŞerJ:ıi'1-MeşanJi adıyla bir tertip 
çalışması vardır (DİA, V, 496) 3. ŞerJ:ıu 
Mecma'i'l-baJ:ıreyn. Hanefi fakihlerin
den Muzafferüddin İbnü's-Saatı'nin fık
ha dair eserinin şerhidir. Sonraki fıkıh ki
taplarında çokça atıfta bulunulan eserin 
birçokyazma nüshası mevcuttur (mese
la Millet Ktp, Murad Molla, nr. 885, 886, 
887, Feyzullah Efendi, nr. 809-8 14; Beya
zıt Devlet K tp., Bayezid, n r. 2006, 2097-
2099,2246-2248,2334-2335, Veliyyüddin 
Efendi, nr. ı 215- ı 2 ı 7; Süleymaniye Ktp., 
Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 202, Carullah 
Efendi, nr. 805,Damad İbrahim , nr. 555-
557, Ayasofya, nr. 1254-ı258, Fatih, nr. 
1760- ı 766, Süleymaniye, nr. 272, 489-492). 
İbn Kutluboğa bu şerh üzerine bir haşiye 
yazmıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 

2492; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 707-
708; Sü leymaniye Ktp., ŞehidAii Paşa, nr. 
750; Ragıb Paşa Ktp., nr. 478) 4. Pirişte
oğlu Lugatı. En eski Arapça-Türkçe söz-
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