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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 -

182 

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. 
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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) 


