
ri si. s. ı 05). Gençliğinde ticaret maksadıy

la Nlşabur'a gitti. Hemşehrilerinin istifa
desine sunmak üzere orada bazı muhad

dislerden emalller yazdı. İsfahan ' a d'ön

dükten sonra hadise ilgi duydu ve hadis 
tahsiline başladı. Daha sonra Buhara, Se

merkant. Her at. Rey, Nlşabur ve Cürcan'a 
seyahatler yaptı ; İbn Nüceyd, Ebu Bekir 
el-İsmaill, Hakim el-Keblr. İbnü'l-Mukrl el

İsfahanl ve Ebu Abdullah İbn Men de gibi 
muhaddislerden hadis öğrendi. Tahsilini 
tamamladıktan sonra Nlşabur'a yerleşti 
ve hadis dersleri vermeye başladı . Hace 
Abdullah-ı Herevl. Ebü'l- Kasım İbn Men
de, Tô.ril].u Merv müellifi Ebu Salih el 
Müezzin, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, 
Ebu Nasr el-Haddadl ve Hatlb el-Bağda

di kendisinden hadis rivayet ettiler. Nl
şaburlu hadis hafızı Ebu Hazim el-Abdu
yl'nin ölümünden sonra Ebu Sa'd ez-Za
hid Medresesi'nde yıllarca hadis im la etti 
ve muhtelif eserleri okuttu. Güçlü bir ha
fızaya sahip, sika ve sadOk bir ravi oldu
ğu ve zahidane bir hayat yaşadığı belirti
len İbn Mencuye s Muharrem 428'de (29 
Ekim 1 036) Nlşabur'da vefat etti. 

Eserleri. Ricô.lü ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim (Es
ma'ü ricali'l-Müslim, Esma'ü rica/i Şaf:ıl

/:ıi Müslim) . ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'de yer alan 
ravilerin alfabetik olarak sıralanıp kısaca 
tanıtıldığı ve rivayetlerinin ŞaJ:ıiJ:ı -i Müs
lim'in hangi kitabında yer aldığının be
lirtildiği eser Abdullah el-Leysl'nin t ahki
kiyle yayımlanmıştır (1-11 . Beyrut 1407/ 
1987). İbnü'l-Kayseranl, İbn Mencuye'nin 
bu kitabı ile Ahmed b. Muhammed el
Kelabazl'nin Ricô.lü ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bul].ô.ri di
ye meşhur olan el-Hi dô.ye ve'l-irşô.d ii 
ma'rifeti ehli '§-§ika ve's-sedô.d adlı 

eserinde yer alan raviler hakkındaki bilgi
Ieri bir araya getirdiği çalışmasına el
Cem' beyne kitô.bey Ebi Naşr el-Ke

lô.bô.?,i ve Ebi Bekr el-İşfahô.ni ii ricô.

li'l-Bul].ô.ri ve MüsNm adını vermiştir 

(I-II. Haydarabad ı 323; ı - ı ı . Beyrut 1405/ 
1985) 

İbn Mencuye'nin ayrıca Buharl. Müslim 
ve Tirmizi'nin el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'leriyle 

Ebu Davud'un es-Sünen'i üzerine müs
tahrec türü eserler telif ettiği kaynaklar
da zikredilmiş olup Ebu Davud'un ese

ri üzerine yaptığı çalışmanın Kitô.bü's

Sünne veya es-Sünen adını taşıdığı be
lirtilmekte, Ebü'l-Kasım İbn Mende bu 
eseri İbn Mencuye'den okuduğunu söy
lemektedir. 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. İshak 
b. Muhammed el-İsfahani 

(ö . 395/1005) 

Hadis hafızı. 
L _j 

31 O (922) veya 311'de (923) İsfahan'da 
doğdu .Ailesinden yetişen diğer alimler 
gibi o da dedesinin dedesi Mende'ye nis
betle İbn Men de diye tanınmış. annesinin 
Abdüyallloğulları 'ndan olması sebebiyle 
Abdi n is besiyle de anılmıştır. Meclisi olan 
Mende'nin ilk fetihler sırasında İslamiyet'i 
kabul ederek İbrahim adını aldığı ve isfa
han 'ın bazı vilayetlerinde yöneticilik yap
tığı bilinmektedir. İbn Mende. 318 (930) 
yılında isfahan'da önce babasından ve ba
basının amcası Abdurrahman b. Yahya b. 
Mende ile İbn Ebu Hüreyre gibi alimler
den hadis tahsiline başladı. 329'da (940-
41) veya bir yıl sonra ilmi seyahate çıka

rak Nlşabur'a gitti (ZehebT.A' lamü 'n-nü
bela', XVII . 30). Bazı kaynaklarda bu tari
hin 339 (950-51) olarakkaydedilmesi (EJ2 
\FrJ, lll. 887) doğru değildir. Nişabur'da 
Ali b. İbrahim el-Kattan, Ebü'I-Abbas el
Esam. İbnü'l-Ahrem gibi muhaddislerden 
faydalandı. Daha sonra kırk yıl boyunca 
yaptığı seyahatlerde Buhara'da (veya 
Semerkant) Heysem b. Küleyb eş-Şaşi. 
Mekke'de Ebu Said ibnü'I-A'rabl. Medi
ne'de Ca'fer b . Muhammed b. Musa el
Alevi. Bağdat'ta Ebu Ali İsmail b. Muham
medes-Saffar ve İbnü'l-Bahteri diye bili
nen Ebu Ca'fer Muhammed b. Amr. yıl
larca kaldığı Mısır'da Hasan b. Yusuf b. 
Müleyh et-Taraifi, Ahmed b. Bühzad b. 
Mihran. Hamza el-Kinanl. Serahs'ta Ab
dullah b. Muhammed b. Hanbel, Dımaşk'

ta İbrahim b. Muhammed b. Salih el-Kan-

İBN MEN DE, Ebu Abdullah 

tari, Trablusşam'da Hayseme b. Süley
man. Humus'ta Hasan b. Mansur. Tınnis'
te Osman b. Muhammed es-Semerkandi 
gibi alimlerden hadis tahsilini sürdürdü. 
Ayrıca Kudüs, Gazze ve Merv'de çeşitli 
alimlerden faydalandı. Oğlu Abdurrah
man'ın söylediğine göre Ebu Said İbnü'l 
A'rabl, Hayseme b. Süleyman. Esam ve 
Heysem b. Küleyb'den 1000'er cüz hadis 
yazdı (Sa fedl. Il , 190) 334'te (945-46) Ali 
b. İshak el-Maderal'den (ei-MazeraT) hadis 
öğrenmek için Basra'ya hareket ettiği. fa
kat yolda Maderal'nin öldüğünü duyunca 
geri döndüğü ve Basra'daki kaybının bü
yüklüğünü her zaman dile getirdiği kay
dedilmektedir (ZehebT.A'lamü'n-nübela', 
xv. 335; XVII. 33) islam dünyasının doğu
sunu ve batısını dalaştığın ı söyleyen İbn 
Men de gittiği yerlerde kıraat ilmi de oku
du. Yetmiş küsur yaşında tahsilini ta
mamlayıp memleketine döndü. Güçlü 
hafızası sebebiyle dönemin en çok hadis 
bilen alimi diye tanınd ı. Babasının ve bir
çok alim yetiştiren ailesinin şöhretinden 
dolayı İbn Ebu Hatim. İbn Ukde ve Fazı 
b. Hasib gibi alimler ona icazet verdi. ibn 
Mende'nin her biri hadis hafızı olan ho
calan arasında Ebü'l-Velld el-Ümevl. Ebu 
İshak b. Hamza el-isfahanl, en sağlam 
hacarn dediği Assaı. Ebu Ali en-Nisaburl. 
İbn Hibban ve Taberani gibi alimler de 
vardır. Kendisinden oğulları Ebü'l-Kasım 
Abdurrahman. Ebu Amr Abdülvehhab ve 
Ebü'l-Hasan Ubeydullah ile hacası Ebü'ş
Şeyh'ten başka Hakim en-Nisaburl. Tem
mam er-Razi. İbn Mencuye, Ebu Nuaym 
el-isfahanl. kıraat alimi ve muhaddis Ba
tırkani gibi şahsiyetler faydalanmıştır. 
İbn Mende 30 Zilkade 39S'te (7 Eylül 
1 005) İsfahan'da vefat etti. İbn Keslr 
onun aynı yıl safer ayında öldüğünü söy
lemektedir. 

İbn Mende'nin mütevazi ve sünnete 
bağlı bir alim olduğu belirtilmekte. ken
disi de sünnete uygun yaşamayan kimse
lerle görüşmediğini , bid'atçılardan tek bir 
hadis bile almadığını söylemektedir. Ha
dis tahsili için seyahat edenlerin sonun
cusu diye anılan İbn Mende (Zehebl, Te?
kiretü'l-f:ıuff~. lll , 1032) seyahatlerini ta
mamlayıp 375'te (985) isfahan'a döndük
ten sonra evlenmiş. Abdurrahman, Ubey
dullah, Abdürrahim ve Abdülvehhab ad
ların da dört oğlu olmuştur. Bunlardan 
Ebü'l- Kasım Abdurrahman ile Ebu Amr 
Abdülvehhab da hadisle meşgul olmuş. 
Abdülvehhab'ın oğlu Ebu Zekeriyya Yah
ya hadis ve tarih sahasında çeşitli eserler 
kaleme almıştır. Zehebl. Ebu Abdullah 
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İbn Mende'ye ve ailenin diğer tanınmış 
şahsiyetlerine dair bir kitap yazdığım, bu 
aileye ismini veren ve Halife Mu'tasım
Billah zamanında (833-842) ölen Mende'
den başlayıp dört yüzyıl boyunca hadis 
rivayetini sürdüren başka bir aile daha 
bilmediğini söylemektedir (A'Iamü'n-nü
bela', XVII, 38-39) Ailenin bilinen en son 
temsilcisi. Ebu Abdullah İbn Mende'nin 
beşinci nesilden tarunu olan muhaddis 
(müsnidü isfahan : a.g.e., XXII, 382 -383) 

Ebü'I-Vefa Mahmud b. İbrahim ei-İsfaha
nl'dir (ö . 632/1234- 35 ) Ebu Musa el-Me
dini (ö 58I/1 185) , İbn Mende'nin hayatı
nı ve kendisine ulaşan rivayetlerini ez;
Za]]ire ve'l- 'u d de ii menakıbi Ebi ~b

dillah b . Mende adlı eserinde ele almış
tır. 

1 700 hocadan hadis yazdığı nı söyle
yen İbn Mende'nin hadislerinin elli bü
yük cilt demek olan 50.000 cüzü bazı 
çağdaşlarının ifadesiyle "kırk yük kita
bı" bulduğu belirtilmektedir. Hacası 
Ebu İshak b. Hamza hayatında İbn Men
de gibi güçlü bir hadis hilfızı görmediği
ni, diğer hacası Ebu Ali en-Nisaburl de 
onun üstün bir kabiliyete sahip bulundu
ğunu belirtmiş. Hace Abdullah-ı Herevi 
ise kendisini devrindeki muhaddislerin 
efendisi diye övmüştür. Kur'an tilavetinin 
mahluk olduğu görüşünü savunan Ebu 
Nuaym ei-İsfahilnl. er-Red 'ale 'l-Laf?IY
ye ve'l-JjuiCıliyye adlı eserinde bu fikre 
karşı olan İbn Mende'yi eleştirmesine rağ
men (DİA, X, 202) onu "ilim dağı" diye ni
telemiş , ancak Zikru a]]bari İşbahan'
da (ll, 278) hayatının sonlarına doğru ha
fızasının karıştığını. kendisinden icazet 
aldığı alimlerden hadis dinlemiş gibi riva
yet ettiğini. hatta bazı kimselerin söyle
mediği sözleri onlara nisbet ettiğini ileri 
sürmüştür. Fakat Zehebi. aralarında iti
kadl konular bakımından görüş farklılığı 
bulunan bu iki alimin birbiri hakkındaki 
suçlamalarını dikkate almamak gerekti
ğini kaydetmiştir. İbn Mende'yi Darekut
nl. Hakim en-Nisaburl ve Abdülganl ei
Ezdl ile karşılaştıran bazı alimler onun 
daha çok hadis rivayet ettiğini ve hadisi 
daha iyi bildiğini söylemişlerdir. Zehebl, 
"Şark'ın hafızı" dediği İbn Mende'nin 
(A'Iamü 'n-nübela', XX II , 382) hadisi riva
yet etmekle yetindiği vakit hata etmedi
ğini, ancak hadis hakkında kanaatini be
lirttiği nde yanıldığını söylemiş. esasen 
Ebu Nuaym ei-İsfahanl ile onun en önemli 
kusurunun hadis diye ileri sürülen uydur
ma haberleri rivayet etmek olduğunu zik-
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retmiştir (a.g.e., XVII, 41 ). İbn Mende'nin 
belli bir mezhebe bağlı olduğu bilinme
mekle beraber Ebu Ya'la onun biyografi
sine Tabakatü'l-lfanabile'de yer ver
miştir ( ll , 167) İtikadl meselelerde ise 
Selefiyye'ye bağlı olup bu konuda Kita

bü't-Tev]J.id ve Kitabü'I-lman adlı iki 
eser kaleme almıştır. 

İbn Mende'nin dikkat çeken bazı görüş
leri şöyledir: Allah'ın varlığı ve birliği kai
nattaki bütün varlıklarda gözlenen ince 
sanat ve sağlam düzenden açıkça anlaşı
lır. Bu sebeple peygamber davetine mu
hatap olmayan kimseler de bu düzeni 
görerek fıtrl bir kabiliyetle Allah'ın varlı
ğına istidlal etmekle yükümlüdür. İlahi 
zatı bu dünyada görmek ve mahiyetini 
kavramak mümkün değildir. Allah'ın sı
fatları teşbih, temsil ve kı yas yoluyla bili
nemez. Sıfatiara ilişkin ayetlerin manası 
sadece Hz. Peygamber'in açıklaması ve
ya sahabilerin rivayet etmesiyle bilinebi
lir. Sıfatlarla ilgili hadisler Kur'an'a uygun 
olup hepsi mütevatirdir. Hz. Peygamber'in 
varlığından ve getirdiği vahiyden haber
dar olan her insan ona iman etmekle 
mükelleftir. buna Ehl-i kitap da dahildir. 
İman bilgi ve ikrardan ibarettir. Bildiğini 
kalbiyle tasdik edip diliyle ifade ettiği hal
de uygulamayan kimse müslüman olarak 
nitelendirilse de mürnin adını almaya hak 
kazanamaz. Bundan dolayı ilahi emirlere 
uyanlar mümin. kelime-i tevhidi kalben 
tasdik edip diliyle ifade edenler müslü
man diye vasıflandırılır. Mürnin imanı 
kemale eren kişidir. ilahi em iriere uyma
yanların imanı ise eksiktir. 

Eserleri. A) Hadis. 1 . Müsnedü İbra
him b. Edhem ez-Zahid (Müsnedü ef:ıa
dfşi ibrahfm b. Edhem). İbrahim b. Ed
hem'in (ö. 161/777-78) Yahya b_ Said ei
Ensari. Ebu İshak es-SebiT. Mansur b . 
Mu'temir. A'meş. Süfyan es-Sevr!. Ma
lik b. Dinar. Şu'be b. Haccac. Evzai ve 
Ebu Hanife gibi şahsiyetlerden riva
yet ettiği. genellikle tergib ve terhibe 
dair merfG ve mevkuf rivayetlerinden elli 
birini ihtiva eden eser Mecdl es-Seyyid 
İbrahim tarafından yayımlanmıştır (Bu
lak 1408/1988). 2. Risale ii beyani fazli 
(nakli)'l-a]]bar ve şeri:ıi mez;ahibi eh
li'I-aşar ve J:ıakikati's-sünen ve taşJ:ıi
J:ıi 'r-rivayat (Şürütü '1-e'imme fi 'l-kıra'ati 

ve's-sema' ve'l-münavele ve'l-icaze). Sa
hasında ilk çalışma olduğu belirtilen eseri 
Abdurrahman b. Abaülcebbar ei-Feryeval 
Şürutü'l-e'imme başlığı ile neşretmiştir 
(Riyad 1416/ 1995). 3- lfadiş (Darü ' l-kü-

tübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 17, vr. 157'-

162b; nr. 94, vr. 76'-183 '; nr. 104, vr. 219'-

228') 4. Em al i (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, 
Mecmua, nr. 35/3, üçüncü kısım: vr. 24'-

52 b(24-721 ?1); nr. 41 /4, vr. 49' -53'; nr. 56/ 

8, vr. 177'- 180' ) . Ayrıca Ebu Hanife'nin 
el-Müsned' inin İbn Mende tarafından 
nakledilen bir rivayeti günümüze kadar 
gelmiş olup baş tarafında İbn Mende'nin 
Ebu Hanife hakkında bazı tenkitleri yer 
almıştır (Darü' l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mua, nr. 62, vr. 144-145) İbn Mende'nin 
en -Nasil] ve'l-mensCı]] (ibn Kes1'r, X I , 

336). Gara'ibü Şu'be (ibn Hacer, ei-Mec
ma'u 'l-mü'esses, ll , 426; ibn Hacer eseri 
Tertfbü Gara'ibi Şu' be li 'bn Mende adıyla 

bablara göre düzen l emiştir), ~vali İbn 
'Uyeyne (a.g.e., ll, 153) ve Feva'id adlı 
eserleri de bulunmaktadır. 

B) Hadis Ricali. L Ma'ritetü'ş-şaJ:ıa

be. Bu konudaki ilk çalışmalardan olan 
eser İbnü 'I-Es1'r'in Üsdü'l -(JC'ibe'deki (I , 

ı o. ı ı) dört kaynağından biridir. Ebu MG
sa el-Medlni. günümüze gelip gelmediği 
bilinmeyen Tetimmetü (~eylü) Ma'rife
ti'ş-şaJ:ıabe adlı çalışmasında bu esere 
üçte bir nisbetinde ilavede bulunmuş 
(a.g.e., ı. ı 0), Zeheb1' de İbn Mende'nin ese
rinden iki cüz hacminde bir münteka yap
mıştır (i b n Hacer, ei-Mecma'u '1-mü'esses, 
lll , 66) Tamamının kırk cüzden fazla oldu
ğu belirtilen ve alfabetik olarak düzenle
nen Ma'rifetü'ş-şaJ:ıabe'nin sadece otuz 
yedinci cüzü ile (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Hadis, n r. 344) kırk ikinci cüzü ( Darü'l-kü
tübi 'z-Za hiriyye, Umumi , nr. 4443) zama
nımıza intikal etmiş olup sahabeden Ebu 
Hazır ile başlayan otuz yedinci cüzden an
laşıldığına göre İbn Mende sahabilerin 
nereye yerleşti ği. onlardan kimlerin riva
yette bulunduğu konusuna önem vermiş. 
her sahabinin bir rivayetini zikretmeye 
çalışmıştır. Kadın sahabllerle başlayan di
ğer cüzde ise alfabetik sıra gözetilmeksi
zin Hz. Peygamber'in kızları , halaları. süt 
anneleri ve hanımları anlatılmaktadır. 

Ebü'I-Kasım İbn Asakir'e göre Ma'rife
tü'ş-şaJ:ıabe'de pek çokyanlış bulunmak
tadır (Zehebl, A'lamü'n-nübela', XVII, 33). 

2. Feti:ıü'l-bab ti'l-küna ve'l-elkab. Sa
habe ve tabiln muhaddislerinden 4748 

şahsın künye ve lakabının tanıtıldığı eser
de her şahsın adı, nisbesi, kimden hadis 
aldığı ve kime rivayet ettiği belirtilmek
tedir. Resul-i Ekrem'in künyesi Ebü'I-Ka
sım ile başlayan alfabetik çalışmada Ebu 
İbrahim'den Ebu Abdullah'a kadar olan 
künyeler sıralanmakta, adı bilinmeyip sa-



dece künyesiyle tanınanlarla haklarında 
yeterli bilgi bulunmayanlar da zikredil
mektedir. Eseri neşreden Ebu Kuteybe 
N azar Muhammed el-Faryabl (Ri ya d 1417/ 
1996). daha önce kitap üzerinde Mekke 
Camiatü Ümmi'l-kura'da Abdülazlz b. Ab
dullah b. U beydullah er-Rahmanl tarafın
dan doktora çalışması yapıldığını, ancak 
bu çalışmada 1 00 kadar biyografiye yer 
verilmediğini, ayrıca esere Müslim'in Ki
tabü'l-Künd'sından 700 biyografinin yan
lışlıkla eklendiğini ve daha başka hatala
rın da bulunduğunu belirtmiştir. Eserin 
bir kısmı Seven Dedering tarafından da 
yayımlanmıştır (Uppsala 1927) 3. Tesmi
yetü '1-meşayi]] elle?,ine yervi 'anhüm 
el-İmam Eb(l 'Abdillah MuJ:ıammed 
b. İsma'il el-Bu]]ari (Esaml meşayil]i'l
Bul]arl). Buharl'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'
teki 309 hocasının adını ihtiva eden ese
rin Dublin'de Chester Beatty Library'de 
bulunan tek nüshası (nr. 5 ı 65/ı. vr. ı -ı ı) 

Arthur John Arberry tarafından tanıtıl
mış (IQ, Xl/ ı- 2 1 ı967J) ve Nazar Muham
med ei-Faryabl tarafından neşredilmiş
tir (Ri ya d 14 ı 2/ ı 99 ı ). 4. el-Esami ve'l-kü
na (Chester Beatty Library, nr. 5 ı 65/2, vr. 
ı 2-28). Bu eserin Zehebl'nin el-Küna 
adıyla kaydettiği kitap (A'lamü'n-nübe
la', XVII , 33) veya FetJ:ıu'l-bdb ti'l-küna 
ve'l-el]fiib olması muhtemeldir. 

C) Akaid. 1. Kitabü'l-lman. Eserde 
109 konu başlığı altında senedieriyle bir
likte zikredilen 1 089 rivayette imanın ma
hiyeti, kısımları, imanla İslam arasındaki 
ilgi, imanın altı esası, kelime-i tevhidin 
önemi, oruç, zekat, hac, cihad, Allah ve 
peygamber sevgisinin imanla ilgisi , ves
vese ve iman, Ehl-i kitabın imanı, büyük 
günahları işleyenierin imanı . Hz. Peygam
ber'in bildirdiği bazı husustarla kıyamet
ten önce ve sonra meydana geleceğini 
haber verdiği olaylara inanmak gibi konu
lar yer almaktadır. İbn Mende'nin oğlu 
Ebu Amr Abdülvehhab ile talebesi Batır
kani tarafından rivayet edilen nüshayı, 
eser üzerinde Camiatü ümmi'l-kura'da 
(Külliyyetü'ş-şerla. ı 398/1978) İbn Men
de ve Kitabü'I- lman adıyla bir doktora 
çalışması yapan Ali Muhammed b. N asır 
el-Fükayhl yayımiarnıştır (1-11 1, Medine 
ı 40 1 / 1 98 ı ; 1-11 , Beyrut 1406/1985, 1407/ 
1987). İbn Mende'nin Kitabü'I-lman 
'ale'I-ittita]f ve't-teterrüd (Darü' l-kütü
bi 'z-Zahiriyye , Hadis . nr. 338, vr. l - 102) 
adıyla anılan eseri de muhtemelen bu ki
taptır (Sezgin, l, 2 15 ). Z. Kitabii't-TevJ:ıid 
ve ma'riteti esma'illahi 'azze ve celle 
ve şıtatihi 'ale'l-ittifa]f ve't-teterrüd. 

132 konu başlığı altında senedieriyle bir
likte zikredilen 914 rivayette genel hatla
rıyla Allah Teatil'nın vahdaniyyeti, ulGhiy
yeti , isimleri ve sıfatları incelenmekte, 
her konu ayet, hadis ve Selef alimlerinin 
sözleriyle açıklanmaktadır. Ali Muham
med b. Nasır el-Fükayhl. diğer neşirlerde 
görülmeyen bir usulle her konunun biti
minde hadislerin muhtevasını bazan ol
dukça geniş şekilde açıklayarak ve riva
yetlerin sıhhat derecesini belirterek eseri 
neşretmiştir (Medine 1988- 1989; 1-111 , Me
din e 1 4 1 4/ ı994) . 3. er-Red 'ale'J-Ceh
miyye. Allah Teala'nın yed, vech gibi sı
fatları konusunda Cehmiyye'nin düştüğü 
hataların ele alındığı eseri Ali Muham
med b. N asır el-Fükayhl yayımiarnıştır 
(Med ine 1401/1981. 141411994). İbn Men
de'nin ayrıca Kitdbü'ş-Şıtat, Kitdbü'r
Red 'ale'l-Laf?ıyye, Kitdb ti'n-nets ve'r
nJ.J:ı, Dela'ilü'n-nübüvve (ibn Hacer. el
İşabe, ı . 481 ; Se h avi. s. 166) adlı eserleri
nin bulunduğu kaydedilmektedir. 

Zehebl'nin İbn Mende'nin kitapları ara
sında sayıp çok hacimli olduğunu söyle
diği et-Tari]] ile (A'lamü'n-nübela', xvıı. 
33) Hediyyetü'l-'aritin'de (ll. 57) Tari
]]u İşbahan adıyla zikredilen eser muhte
melen aynı kitaptır. Brockelmann'ın Ebu 
Abdullah İbn Mende'ye nisbet ettiği et
Tari]]u'l-müsta]]rec min kütübi'n-nas 
li't-te?,kire ve'l-müstetrai min aJ:ıvali'n
nas li'l-ma'rife adlı eser oğlu Ebü'l-Ka
sım Abdurrahman'ın, Sezgin'in Cüz' ii
men 'dşe mine'ş-şaJ:ıabe mi'e ve 'işrin 
adıyla müellifin kitapları arasında saydığı 
( GAS, ı , 21 5) ve Süleymaniye Kütüphane
si'nde (Laleli. nr. 3767, vr. 135'-136') bu
lunduğunu söylediği eser ise Süyutl'nin
dir ve RiJ:ıu'n-nisrin time n 'aşe mine'ş
şaJ:ıabe mi'e ve 'işrin adını taşımakta
dır. Bu konuda İbn Mende'nin tarunu 
Ebu Zekeriyya İbn Mende'nin Cüz' fihi 
men 'aşe mi'eten ve 'işrine seneten 
mine'ş-şaJ:ıabe adlı bir çalışması bulun
maktadır (nşr. MecdT es-Seyyid ibrahim. 
Bulak 1409/1989; nşr. Meşhur Hasan es
Se lman. Beyrut 1412/1992). Yine Sezgin'in 
Zikru 'adedi ma li-külli vaJ:ıid mine'ş
şaJ:ıQbe mine'l-J:ıadiş adıyla Ebu Abdul
lah İbn Mende'ye nisbet ettiği, ancak mü
ellifi konusunda bazı tereddütler bulun
duğunu belirttiği eser ( GAS, ı. 21 5) Baki 
b. Mahled'e ait olup İbn Hazm tarafından 
düzenlenmiştir (nşr. Ekrem Ziya el-ömer!, 
Bal!:! b. Mal]led el-~ur(ubl ue Mukaddime
tü Müsnedihf: 'Adedü ma li-kü lli uaf:ıid 
mine'ş-şaf:ı[ıbe mine'l-f:ıadlş, Beyrut 1404/ 
1984, s. 77-168; ayrıca bk. DİA , IV. 542). 
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İBN MENDE, Ebu Zekeriyya 
( Q~ oY' li'..fj }'! l) 

Ebu Zekeriyya Yahya b. Abd.ilvehhab 
b. Muhammed el-Abd! el-İsfahan! 

(ö. 512/1119) 

Muhaddis , fakih ve tarihçi. 
_j 

19 Şewal434'te (1 Haziran 1 043) İsfa
han'da doğdu. Ailesi hadis ve tarih alan
larında yetiştirdiği alimlerle meşhurdur. 
Dedelerinden İbrahim b. Velid ' in lakabı 
Mende olduğu için İbn Mende künyesiyle 
tanınmıştır(ibn Hallikan, Vl , 168). Küçük 
yaşlarda ilim öğrenmeye başladı ve önce 
babasıyla amcalarından, sonra da diğer 
meşhur alimlerden ders aldı . Horasan, 
Nlşabur, Hemedan. Cibal, Basra ve Bağ

dat gibi ilim merkezlerini dolaştı. 498 
( 11 05) yılında hacca giderken uğradığı 
Bağdat'ta bir süre kaldı ve Mansur Ca
mii'nde hadis yazdırdı. Daha sonra tekrar 
İsfahan'a döndü ve ömrünün geri kalan 
yıllarını burada geçirdi. Babası ve amca
ları Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Muham
med ile Ebü'l -Hasan Ubeydullah b. Mu
hammed dışında Ebu Bekir b. Rize. Ah
med b. Mahmud es-Sekafi. Muhammed 
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