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İBN MENDE, Ebü'l-Kasım 
( ö.>.:..o .;_,.ı f f'>""IAlf }!i) 

Ebü ' I-Kasım Abdurrahman 
b. Muhammed b. İshak 

el-Abdi ei-İsfahani 
(ö. 470/1078) 

Hadis hafızı ve biyografi alimi. 
_j 

383'te (993) İsfahan 'da dünyaya geldi. 
381 (991) veya 388' de (998) doğduğu da 
söylenmiştir. Aynı aileden yetişen diğer 
alimler gibi Ebü'I-Kasım da büyük dedesi 
İbrahim'in lakabıyla tanındı. Tahsiline İs
fahan'da başladı. Babası EbG Abdullah b. 
Mende en çok faydalandığı hacası olup 
EbG Ca'fer İbnü'I-Merzüban ei-Ebherl. 
İbn MerdGye, İbn MencGye, Ebü'I-Feth Hi
lal b. Muhammed ei-Haffar. Muhammed 
b. İbrahim ei-Cürcanl. Ebu Zer İbnü't-Ta
beranl diğer hocalarından bazılarıdır. İbn 
Mende 406 (1 015) yılında hadistahsiliiçin 

Bağdat'a gitti. Burada bazı hocaları he
nüz hayatta iken 407'de (1016) hadis ri
vayet etmeye başladı (Zehebi. A'lamü 'n
nübela', xv ııı. 354) Vasıt. Mekke, Nlşa
bur, Hemedan, Şiraz ve Dlnever'de tah
silini devam ettirdi. Zahir b. Ahmed es
Serahsl. Abdurrahman b. EbG Şüreyh, Ha
kim en-Nisaburi ve daha birçok muhad
disten ici~zet aldı. Kendisi de hadisleri bu 
metotla rivayet ettiğini söyler (Zehebl. 
Te?kiretü 'l-f:ıuff~. lll. I 165) . EbG Nasr Ah
med b. ömer el-Gazi. Ebu Sa'd el-Bağda
di, EbG Abdullah Hüseyin b. Abdülmelik 
ei-Hallal, Ebu Bekir ei-Bağban, İbnü'I-Ha
dıbe gibi muhaddisler onun talebeleri ara
sında yer alır. İbn Mende 6 (veya 16) Şev
va! 470'te (22 Nisan veya 2 Mayıs 1 078) İs
fahan'da vefat etti. Ölüm tarihi 469 ve 
487 (1094) olarak da zikredilmiştir. 

Zehebi, İbn Mende'nin hadisleri titizlik
le seçmediğini, bazı değersiz rivayetleri 
deriemekten çekinmediğini söylemekte
dir (A'lamü'n-nübela' , XVIII. 354) Hadis 
öğrenmeye ve öğretmeye önem veren 
İbn Mende'ye Şu 'be b. Haccac ' ın, "Kim
den bir hadis yazdımsa onun kölesi olu
rum" dediği nakledilince, kendisi, "Kim 
benden bir hadis yazarsa ben onun köle
si olurum" demiş. Eş'ariler'e muhalif ol
duğu için onlardan dinlediği hadisleri ri 
vayet etmemiştir. 

Yeğeni EbG Amr İbn Mende'nin belirt
tiğine göre Ebü'I-Kasım İbn Mende bid
' atçılara karşı acımasız davranan, iyiliği 
emredip kötülükten sakındırmaya çalı

şan sabırlı ve ağır başlı bir i:ııimdi. Bulun
duğu yerlerde pervasız tavrıyla sünneti 
savunduğu için onu Mücessime veya Mü
şebbihe'den, hatta Hariciler'den olduğu 
iddiasıyla suçlayanlar olmuşsa da İbn 
Mende Ehl-i sünnet dışı cereyanlardan 
uzak du rm uştur. İbnü ' I-Esir . İsfahan 'da 
İ bn Mende'nin itikadi ve arneli görüşleri
ni benimseyen ve kendilerine Abdurrah
maniyye denen bir grubun mevcut oldu
ğunu belirtmiştir. İbn Mende'ye su bu
lunduğu halde teyemmümü caiz gördü
ğü , teravih namazını bid'at kabul ettiği 
gibi bazı görüşler isnat edilmişse de bun
ların doğru olmadığı belirtilmiştir (İbn Re
ce b, 1, 30) 

Eserleri. 1. (et-Tarll]u '1-)Müsta.l]rec min 
kütübi'n-nas li't-teıkire ve'l-müstetraf 
min aJ:ıvali'n-nas li'l-ma'rife. Eserin gü
nümüze gelip gelmediği bilinmeyen 1. cil
dinde Hz. Peygamber'in hayatı ile aşere-i 
mübeşşerenin biyografilerinin yer aldığı 
tahmin edilmektedir (Hamed ei-Cas ir. 
VI IIII-3 [ı 9741. s. 56) Kronolojik bir tarih 

iBN MENDE, Ebü'I-Kasım 

Ebü ' I- Kasım lbn Mende'nin fvlüstal]rec min kütübi'n· 
nas li't-te?kire ·ue'l-müstetra{ min af:ıua/i'n-nas /i'l
ma'rife adlı eserinin ll l. cildinin ilk sayfası (Köprüıü Ktp., 

Fazıl Ahmed Paşa, nr. 242) 

mahiyetindeki ll. ciltte 198 (813-14) yılı
na kadar meydana gelen olaylarla birlikte 
tanınmış şahsiyetlerin biyografileri bu
lunmaktadır. Eserin bu cildinin bir nüsha
sı Köprülü Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Fa
zı! Ahmed Paşa. nr. 242). Z. er-Red 'ald 
men ye]fül "e lif ldm mim" J:ıarfün li
yenfiye'l-elifve'l-lam ve'l-mim 'an Ke
lamillah 'azze ve c elle ( n ş r. Abdullah b. 
YOsuf ei-Cüdey', Ri ya d 1409/ 1 989) 3. TaJ:ı

rimü ekli't-lin ve J:ıdlü akilih ii' d-dün
ya ve'l-a{ıire (Cüz' f[ ekliHln). Kitapta 
çamur yemenin haram olduğuna dair ri
vayetler bir araya getirilmiş olup Ahmed 
b. Hüseyin ei-Beyhaki eserdeki hadisle
rin hiçbirinin sahih olmadığını söylemiştir 
(Sehavl, s. 146) Yazma nüshası Kudüs'te
ki Jewish National and University Library'
de (Yahuda Ar. 409) bulunan eser üzerin
de Georges Vajda tarafından bir çalışma 
yapılmıştır (bk bibL) 4. Kitdbü'l-Kifa
ye. Son tarafından önemli bir kısmı ek
sik nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de
dir (Mecmua, nr. 42, vr. 33-35 ). 

İbn Mende'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır : lfurmetü'd
din, Şıyamü yevmi'ş-şek, Tdril].u İşbe
hdn, Tari{ıu Mekke, el-Müsned, Kita-
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b ü '1-Veieydt, Tabalpıtü 't -tdbi 'in, K ün d 
men yu'raiü bi'l-esdmi', el-Vaşıyye, el
~unut. İbn Mende ayrıca Ebu Amr İbn 
Mende'ye ait el-Fevô.'id'in (nşr. Musad 
Abdülham!d es-Sa'dan!, Tan ta 1991) tah
ricini yapmıştır. 
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İbn Ebu Ya'la, Tabai):atü'l-Hanabile, ll, 242; 
ibnü'I-Esir, el-Kamil, X, 108; ibnü'I-Cevzi. el
Munta;r;am, Vlll, 315; a.mlf. , Menai):ıbü'l-imam 
Af.ımed b. Jjanbel(nşr Abdullah b. Abdülmuh
sin et-Türki), Kahire 1399/1979, s. 630; Ebü'I
Fida, el-Mui)taşar, istanbul 1286, ll , 203; ibnü'I
Verdi, Tetimmetü Mui)taşar fi af;bari'l-beşer 
(nşr Ahmed Rif'at el-Bedravi), Beyrut 1970, 1, 
571; Zehebi, Te?kiretü '1 -/.ıuffa;r:, lll , 1165-1170; 
a.mlf .. A'lamü'n-nübela', XVIII, 349-354; Sa
fedi, el-Vafi (nşr Eymen Fuad Seyyid), Stuttgart 
1988, XVIII, 233 -234; Kütübi. Feuatü'l-Vefeyat, 
ll, 288-289; İbn Abdülhadi. 'Ulema'ü'l- f.ıadiş, 
III , 361-363; İbn Kesir, el-Bidaye, XII, 118; İbn 
Receb, e;;:-Zeylü 'ala Tabai):ati'l-Jjanabile, Ka
hire 1372/1952-> Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife).l, 
26-31; İbn Tağriberdi, en-Nücümü 'z-zahire, V, 
1 05; Sehavi. el-Mai):aşıdü '1-f.ıasene (nşr M. Os
man el-HO!), Beyrut 1985, s. 146; SüyOtl, el
Le'ali'l-maşnü'a fi'l-ef.ıadişi'l-meuzCı'a, Kahi
re , ts . (ei-Mektebetü't-ticariyyetü'l-kübra). ll, 
248-253; Keş(ü';r;-;r; unCın, ll, 1671 -1672; ibnü'l
imad. Şe?erat, lll, 337; Name-i Danişueran-ı Na
şırı (nşr. Darü 'l-fikr), Kum 1959, V, 291-292; F. 
Rosenthal. A History of Muslim Historiography, 
Le iden 1968, s . 475,481, 513; a.mlf., "Ibn Man
da", EJ2 (İng.), lll, 863-864; Elbani, Maf;tCı(at, 
s . 120-121; Kettan i, er-Risaletü '1-müstetra
fe(Özbek). s. 31, 32, 47, 121, .131, 139, 211; 
Nuri Topaloğlu, Selçuklu Deuri Muhaddisleri, 
Ankara 1988, s. 75-76; Hamed ei-Casir. "el-Ki
Uibü'l-Müstaorec min kütübi'n-nas li't- tezki
re ve'l-müstetraf min al:ıviili'r-ricalli'l-ma'ri
fe", el-'Arab, Vlll/1-3, Riyad 1974, s. 55-72,115-
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İBN MENDEVEYH 
( <1.1~~ ..:r.f ) 

Ebu Ali Ahmed 
b. Abdirrahmfm el-İsfahfmi 

(ö. 410/1019 [?]) 

Müslüman hekim. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
maktadır. Bazı kaynaklarda onun da ba
bası Abdurrahman b. Mendeveyh gibi 
edebiyatla ve bilhassa şi irl e uğraştığı 

kaydediliyorsa da bu alanlarda herhangi 
bir eseri ele geçmemiştir. Döneminin ün
lü bir hekim i olarak devlet adamlarından 
daima saygı gördüğü anlaşılmaktadır. İl -
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ml hayatı ve şöhretine dair klasik kaynak
larda yer alan nadir ayrıntılardan birine 
göre Büveyhller'den Adudüddevle'nin 
Bağdat'ta kurduğu Birnaristan-ı Adudl'
ye davet edilen yirmi dört hekim ara
sında yer alıyordu. Kati b Çelebi ölüm yılı
nı 41 o ( 1 o 1 9). Bağdatlı İsmail Paşa 440 
(1048) olarakvermekte, Adudüddevle 
372'de (983) öldüğü için ilk tarih daha 
makul görünmektedir. 

İbn Mendeveyh'in Birnaristan-ı Adudl'
deki klinik çalışmalarının yanı sıra gerek 
başlangıç gerekse uzmanlık seviyesinde 
birçok eser kaleme aldığı görülmektedir. 
Dönemin tıp aleyhtarı telakkilerine cevap 
vereninden. doğrudan doğruya İsfahan 
hastahanesinde hizmet gören meslektaş
larına karşı yazılmış olanına kadar geniş 
bir yelpaze teşkil eden eserlerinin o dö
nemde yankılar uyandırdığı anlaşılmakta , 

çoğunun günümüze ulaşmış olması da 
bunu göstermektedir. Kitap yazdığı başlı
ca alanlar diyabetik. çocuk sağlığı, farma
koloji ve oftalmolojidir. Genellikle çalışma
larını meslektaşlarına ithaf eden İbn Men
deveyh'in temas kurduğu tıp adamları 
arasında Ulusay (Uiuçay) adlı bir de Türk 
hekimi bulunmaktadır. 

Eserleri. Fuat Sezgin'in tesbitlerine gö
re (CAS, lll, 328-329) kaynaklarda eliiye 
yakını zikredilen kitaplarının on sekizi gü
nümüze ulaşmıştır; başlıcaları şunlardır: 
Genel tıp. Kitdbü'l-MedJJal fi't-tıb, Ki
tdbü'l-Cdmi el-mu]].taşar ii 'ilmi't-tıb, 
Kitdbü'l-Kdii fi't-tıb (el-~anünü 'ş-şagir), 
Kitdbü '1-Ma~aldt fi 't-tıb, Kitdbü Nilıô.
yeti'l-iJJtişdr ii't-tıb, Risdle ii tedbiri'l
cesed. Diyabetik. Kitdbü'l-Et'ime ve'l
eşribe, Kitdbü'ş-Şardb, Risô.Je ii enne'l
ma' l a yag?:Li, Risdle fivaşfi inhiçldmi't
ta'am, Risô.le fi'n-nebi?: ve mendii'ih 
ve meçlô.rrih. Oftalmoloji. Risdle fi ta
ba~ati'l- 'ayn, Risô.le ii intişô.ri'l- 'ayn, 
Risô.le ii 'ilô.ci za'ii'l-başar. Farmakoloji. 
Risdle ii uşuli't-tib ve'l-mürekkebdti'l
'ıtriyye (nşr. Tak! DanişpejOh, Mecelle-i 
Perheng-l lran Zemin, XV [1968[. s. 222-

253), Risô.le fi'l-Kdtur, Risdle ii't-tem
r i'l-Hindi. Çocuk sağlığı. Risdle ii ev
cd'i'l-etial (Davir M. es-Sami ri tarafın
dan neşredilmiştir, bk. bibl. L. 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibnü"I-Kıfti . it;barü '1-'ulema', s. 285; İbn Ebu 
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meknCın, ll, 259; Brockelmann. GAL Suppl., 1, 
423; Sezgin, GAS, lll, 328-329; Davir M. es-Sa
mir!, "Risale fı evca'i'l-etfillli-Ebi'All AJ:ımed 
b. 'Abdirrahrnan b. Mendeveyh", el-Mü'errii)u'l
'Arabf, sy. 36, Bağdad 1408/1988, s. 257-265. 

~ İLHAN KUTLUER 

L 

İBN MENGLİ 
(~ ..:r.f ) 

Muhammed b. Mahmud 
b. Mengli (Mengeli) en-Nasıri eş-Şemsi 

(ö. 778/1376 [?]) 

Savaş sanatı ve avcılık konusundaki 
eserleriyle tanınan 

Memlük kumandanı . 
_j 

700-705 (1301-1306) yılları arasında 
Kahire'de doğdu. Babası bir Kıpçak'tı. 
Bahriyye Memlükleri'nden olan İbn Meng-
11, ei-Melikü 'n-Nasır Muhammed'in üçün
cü saltanat döneminde ( 1309- ı 34 ı) kü
çükyaşta. emirlerin çocuklarından oluşan 
ve "evladü'n-nas" denilen ihtiyat askerleri 
sınıfına girdi. Daha sonra Sultan ei-Meli
kü'I-Eşref ll. Şa ' ban'ın (ı 363-1377) muha
fız kuwetleri arasında yer aldı ve naklbül
ceyş tayin edildi. Askerlik sanatını çok 
iyi bildiği kaydedilen İbn Mengll 778'de 
(1376) vefat etti. 784'te ( 1382) öldüğü 
de rivayet edilir. 

Eserleri. 1. Ünsü'l-meld bi-va]J.şi'l-ie
ld. Avcılığa dairdir. Ebü'r-Ruh İsa b. Ali ei
Bağdadl'nin (ö. 638/ı240) el-Cemherefi 
'ulUmi'l-bayzara adlı ansiklopedik eseri
nin (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3813) 

mu h tasarı olup kitaba bazı ilaveler de ya
pılmıştır. İbn Mengll'nin bu eseri yazar
ken Demiri, Cahiz. İbn Kuteybe, İbn Vah
şiyye. İbn Zühr gibi birçok müellifin bu 
konudaki kitaplarından faydalandığı an
laşılmaktadır. Florian Pharaon tarafından 
Traite de venerie ad ıyla Fransızca'ya çev
riJip Arapça m,etniyle birlikte neşredilen 
eseri (Paris 1880) Muhammed İsa Salihiy
ye de yayımiarnıştır (Amman ı 993) 2. Ki
tdbü't-Tedbirdti's-sultaniyye ii siyô.se
ti'ş-şınd'ati'l-]J.arbiyye. Müellifin asker
likle ilgili çalışmalarının bir özeti olan ese
rin Bağdat (ei-Mecmau'l-ilmiyyü'l-lraki, 
nr. 646). Kahire (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, 
nr. I ı47 B; el-Methafü'l-harbl, m 379). İs
tanbul (Süleymaniye Ktp , Ayasofya, nr. 
2856), Londra (British Museum. nr. 822) 

ve Leningrad (Üniversite Ktp .. nr. 862) 

nüshaları Sadık Mahmud ei-Cümeyll ta
rafından tahkik edilerek yayıml~nmıştır 
(bk. bibl.) 3. el-A]J.kdmü'l-mülUkiyye 
ve 'çl-çlavdbitu 'n-nô.musiyye . 778'de 
(1376) yazılmış olup savaş usullerinden 

bahsetmektedir (British Museum, nr. 822; 

ei-Hizanetü't-TeymOriyye, m 23; Darü'l-kü
tübi'I-Mısriyye, nr. 705). Eserin neşre ha
zırlandığı belirtilmekte, ancak basılıp ba
sılmadığı bilinmemektedir (Avvad, ı, 36) 


