iBN MENDE, Ebü'I-Kas1m
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) tahricini yapmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Ebu Ya'la, Tabai):atü'l-Hanabile, ll, 242;

ibnü'I-Esir, el-Kamil, X, 108; ibnü'I-Cevzi. elMunta;r;am, Vlll, 315; a.mlf. , Menai):ıbü'l-imam
Af.ımed b. Jjanbel(nşr Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki), Kahire 1399/1979, s. 630; Ebü'IFida, el-Mui)taşar, istanbul 1286, ll , 203; ibnü'IVerdi, 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.m lf .. A'lamü'n-nübela', XVIII, 349-354; Safedi, 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, Kahire 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. Osman el-HO!), Beyrut 1985, s. 146; SüyOtl, elLe'ali'l-maşnü'a fi'l-ef.ıadişi'l-meuzCı'a, Kahire , ts . (ei-Mektebetü't-ticariyyetü'l-kübra). ll,
248-253; Keş(ü';r;-;r; unCın, ll, 1671 -1672; ibnü'limad. Şe?erat, lll, 337; Name-i Danişueran-ı Naşırı (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 Manda", EJ2 (İng.), lll, 863-864; Elbani, Maf;tCı(at,
s . 120-121; Kettan i, er-Risaletü '1-müstetrafe(Özbek). s. 31, 32, 47, 121, .131, 139 , 211;
Nuri Topaloğlu, Selçuklu Deuri Muhaddisleri,
Ankara 1988, s. 75-76; Hamed ei-Casir. "el-KiUibü'l-Müstaorec min kütübi'n-nas li't-tezkire ve'l-müstetraf min al:ıviili'r-ricalli'l-ma'ri
fe", el-'Arab, Vlll/1-3, Riyad 1974, s. 55-72,115127; Georges Vajda. "De la condamnation de la
geophagie dans la tradition musulmane: 'Abd
al-Rahman b. Muhammad Ibn Manda, Tal:ırtm
'akl al-tın wa J:ıal 'akilih fl'l-dünya wa'l-a\}ira",
RSO, LV (1981), s. 5-38; M. Mehdi Müezzin-i
Cami, "İbn Mende". DMBi, IV, 699-700.
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NuRi ToPALOGLU

İBN MENDEVEYH

( <1.1~~ ..:r.f )
Ebu Ali Ahmed
b. Abdirrahmfm el-İsfahfmi
(ö. 410/1019 [?])

Müslüman hekim.
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ml hayatı ve şöhretine dair klasik kaynaklarda yer alan nadir ayrıntılardan birine
göre Büveyhller'den Adudüddevle'nin
Bağdat'ta kurduğu Birnaristan-ı Adudl'ye davet edilen yirmi dört hekim arasında yer alıyordu. Kati b Çelebi ölüm yılı
nı 41 o (1o19). 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 dönemde yankılar uyandırdığı anlaşılmakta ,
çoğunun günümüze ulaşmış olması da
bunu göstermektedir. Kitap yazdığı başlı
ca alanlar diyabetik. çocuk sağlığı, farmakoloji ve oftalmolojidir. Genellikle çalışma
larını meslektaşlarına ithaf eden İbn Mendeveyh'in temas kurduğu tıp adamları
arasında Ulusay (Uiuçay) adlı bir de Türk
hekimi bulunmaktadır.
Eserleri. Fuat Sezgin'in tesbitlerine göre (CAS, lll, 328-329) kaynaklarda eliiye
yakını zikredilen kitaplarının on sekizi günümüze ulaşmıştır; başlıcaları şunlardır:
Genel tıp. Kitdbü'l-MedJJal fi't-tıb, Kitdbü'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'lcesed. Diyabetik. Kitdbü'l-Et'ime ve'leşribe, Kitdbü'ş-Şardb, Risô.Je ii enne'lma' l a yag?:Li, Risdle fivaşfi inhiçldmi'tta'am, Risô.le fi'n-nebi?: ve mendii'ih
ve meçlô.rrih. Oftalmoloji. Risdle fi taba~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. 222253), Risô.le fi'l-Kdtur, Risdle ii't-temr i'l- Hindi. Çocuk sağlığı. Risdle ii evcd'i'l-etial (Davir M. es-Sami ri tarafın
dan neşredilmiştir, bk. bibl. L.
BİBLİYOGRAFYA :

Hayatı hakkında

yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda onun da babası Abdurrahman b. Mendeveyh gibi
edebiyatla ve bilhassa şi irl e uğraştığı
kaydediliyorsa da bu alanlarda herhangi
bir eseri ele geçmemiştir. Döneminin ünlü bir hekim i olarak devlet adamlarından
daima saygı gördüğü anlaşılmaktadır. İl-
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ibnü"I-Kıfti . it;barü '1-'ulema', s. 285; İbn Ebu
Usaybia, 'UyCınü 'l-enba', s. 459-.460; Safedi. elVali, ı , 53-55; Keşfü';r;-;r;unCın , 1, 573; İzaf.ıu'l
meknCın, ll, 259; Brockelmann. GAL Suppl., 1,
423; Sezgin, GAS, lll, 328-329; Davir M. es-Samir!, "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

İBN MENGLİ
(~ ..:r.f )
Muhammed b. Mahmud
b. Mengli (Mengeli) en-Nasıri eş-Şemsi
(ö. 778/1376 [?])

ve avcılık konusundaki
eserleriyle tanınan
Memlük kumandanı .

Savaş sanatı

L

_j

700-705 (1301-1306) yılları arasında
Kahire'de doğdu. Babası bir Kıpçak'tı.
Bahriyye Memlükleri'nden olan İbn Meng11, ei-Melikü ' n-Nasır Muhammed'in üçüncü saltanat döneminde ( 1309- ı 34 ı) küçükyaşta. emirlerin çocuklarından oluşan
ve "evladü'n-nas" denilen ihtiyat askerleri
sınıfına girdi. Daha sonra Sultan ei-Melikü'I-Eşref ll. Şa ' ban'ın (ı 363-1377) muhafız kuwetleri arasında yer aldı ve naklbülceyş 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 eiBağdadl'nin (ö. 638/ı240) el-Cemherefi
'ulUmi'l-bayzara adlı ansiklopedik eserinin (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3813)
mu h tasarı olup kitaba bazı ilaveler de yapılmıştır. İbn Mengll'nin bu eseri yazarken Demiri, Cahiz. İbn Kuteybe, İbn Vahşiyye. İbn Zühr gibi birçok müellifin bu
konudaki kitaplarından faydalandığı anlaşılmaktadır. Florian Pharaon tarafından
Traite de venerie ad ıyla Fransızca'ya çevriJip Arapça m,etniyle birlikte neşredilen
eseri (Paris 1880) Muhammed İsa Salihiyye de yayımiarnıştır (Amman ı 993) 2. Kitdbü't-Tedbirdti's-sultaniyye ii siyô.seti'ş-şınd'ati'l-]J.arbiyye. Müellifin askerlikle ilgili çalışmalarının bir özeti olan eserin Bağ dat (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 Len ingrad (Üniversite Ktp .. nr. 862)
nüshaları Sadık Mahmud ei-Cümeyll tarafından 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-kütübi'I-Mısriyye, nr. 705). Eserin neşre hazırlandığı belirtilmekte, ancak basılıp basılmadığı bilinmemektedir (Avvad, ı, 36)

İBN MERDENT$
BiBLiYOGRAFYA :
İbn Tağriberdi, en-f'lücümü'z-zahire, Xl , 150;
Keş{ü '?-?Un ün,

1, 50, 133, 136, 890; ll, 1152,
1885; Brockelmann. GAL, ll , 136; Supp l. , ll,
167; Hediyyetü '1-'arifin, ll, 172; Sarton, Introd uc tion, 111 /2, s. 1641-1642; Kehhale, Mu 'cemü'l-mü'elli{in, XII, 53-54; C. Avviid, Meşa di
rü 't-türaş i'l-'askerT 'inde 'l-'Arab, Bağdad 1401/
1981 , ı . 36, 46, ı 04, 159-160, 271 -272, 354; ll,
224,307, 41 ı; lll, 80; c. Zeydan. Adab, lll, 269270; Sadık Mahmüd ei-Cümeyli, "et-Tedbiratü'ss ulçaniyye fı s iyaseti'ş- şına'ati ' l-I:ıa rbiyye" , elMeurid, Xll / 4, Bağdad 1983, s. 319-324; F. Vire,
"Ibn Mangli", EF Suppl. (ing.), s. 392-393.
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AsR i ÇUBUKÇU

İBN MENİ'
(bk. AHMED b. MENI').
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İBN MERDENİŞ
( ~~)"' ı,)! f)

Ebu Abdiilah Muhammed
b. Sa'd b. Muhammed b. Ahmed
b. Merdeniş ei-Cüzami

ibn Mengli'nin Kilabü'l-Tedbfriili's-sultaniyye {i siyaseli'ş-şı nii'ali'/ - l;ı a rbiy ye adlı eserinin zahriyesi (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2856)

(ö. 567/ 1172)

Muvahhidler' e karşı direnen
ve Doğu Endülüs'ü bir süre
hakimiyeti altında tutan lider.

L
4. el-Edilletü 'r-resmiyye fi't-te'abi'lJ:ıarbiyye.

Mahmud Şit Hattab eserin önce
bir bölümünü (MMMA, XVIII Kah i re I 97 I 1.
s. ı 73- 178). daha sonra da tamamını (Ba ğ
dad I 409/1 989) yayımlamıştır. S. el-Ijiyel
fi'l-f:ıun1b v e fetf:ıi'l-meda'in ve J:ııi?i'çl.
çl.urub. Çeşitli savaş hileleri ve silahlardan bahseden eseri İbn MengliYunanca'dan tercüme etmiştir (Süleymaniye Ktp ..
Ayasofya, nr. 3086. 3087; TSMK, lll Ahmed.
nr. 3469; di ğe r yazma nüshaları için b k. Avvad. ı . 27 1-272; lll. 80).
İbn Mengli'nin kaynaklarda adı geçen
diğer

eserleri de şunlardır: er-Risaletü'lmarziyye ii şına'ati'l-cündiyye, Fennü'l-J:ıarb, el-Menhelü '1- 'a~b li-vürudi
ehli'l -J:ıarb, Al)şa'l-emed fi'r-red 'ala
münkiri sırri'l- 'ade d, et-Te'abi'l-l)ameriyye, Risaletü't-taf:ıl)il) ii sür'ati't-tevfil), ed- D ürrü 'ş-şemin ii af:ıvali'l-mü tel)addimin; el-'İl)dü'l-meslUk fima yelzemü celise'l-mülUk. Said Abdülfettah
Aşür. İbn Mengli'nin eserlerinden hareketle "Fennü'l-kıtali' l-bat:ıri 'lnde'l-müslimin fı <;laV'i kıtabati Mut:ıammed b. Mengli ei-Mışri" (Mecelletü Külliyyeti 'l-adab
ve't-terbiyye, sy. I I 1Küveyt, Haziran I 9771.
s. 35-46) adlı bir çalışma yapmıştır.
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S18'de(1124) Turtüşe'ye(Tortosa) bağ
Peniscola Kalesi'nde doğdu. Asıl adı
Martinez'dir (Mardonius). Reinhart Pieter
Anne Dozy. Merdeniş kelimesinin ispanyolca Martinez'den geldiğini ve İbn Merdeniş ' in İspanyol asıllı bir hıristiyan ailesine mensup bulunduğunu söyler. Fransisco Coderay Zaidin ise onun İspanya'ya
yerleşmiş Mardonius adındaki Bizanslı bir
kişinin soyundan olduğunu ileri sürmüş
tür. Bu konuda kesin bir sonuca ulaşılma
mış olmakla birlikte tarihçiterin çoğu birinci görüşü tercih etmektedir. Buna göre İbn Merdeniş'in atalarından Martinez
müslüman olmuş, böylece müvelledün
( i spa n ya' nın yerli ha lkında n islam'a girenler) zümresine katılmıştır. Hıristiyan tarihçileri İbn Merdeniş'in adını Rey Lobo
(Lope) şeklinde kaydetmişlerdir.
lı

İbn Merdeniş'in babası Sa'd, Murabıt
lar'ın

Fraga valisi idi ve 528 (1134) yılında
Aragon'dan gelen saldırılara karşı koymuştu . Amcası Abdullah b. Muhammed,
Murabıt hakimiyetinin sonlarına doğru
Endülüs'ün doğusunda istiklalini ilan
eden İbn İyaz'ın önemli kumandanların
dandı. Önceleri İbn İyaz'ın hizmetinde bulunan İbn Merdeniş daha sonra Mürsi-

ye'ye (Murcia) vali olarak tayin edildi. İbn
İyaz' ın 542 (1147) yılında Kastilyalılar'la
yaptığı bir savaşta ölmesi üzerine onun
yerine geçerek emirliğini ilan etti. Emirliğe İbn İyaz'ın vasiyetiyle getirildiği de rivayet edilmektedir.
İbn Merden'iş'in emirliğini ilan ettiği
tarihte Murabıt hakimiyetine son veren
ve Kuzey Afrika'da onlara ait toprakları
ele geçiren Muvahhidler. Endülüs'ün tamamını ele geçirmek üzere hazırlık yapı
yorlardı. Fakat henüz Doğu Endülüs'e
yönelmemişlerdi. Bu durum. İbn Merdeniş'in TurtGşe'den LGrka'ya (Lorca) kadar
Doğu Endülüs'ün tamamına hakim olmasını kolaylaştırdı. Ancak çok geçmeden
Muvahhid kuwetleri İbn Merdeniş'in hakimiyetine son vermek üzere harekete
geçtiler. İbn Merdeniş. aynı dönemde istiklalini ilan ettikten kısa bir süre sonra
Muvahhidler'e katılan Endülüslü diğer liderlerin aksine direnmeyi tercih etti. Durumunu güçlendirmek için de komşu hı
ristiyan krallıklarla siyasi ve askeri ilişki
ler kurdu. Katalanya (Catalonia) ve Kastil ya (Castilla 1 Kaştale) krallarının himayesine girmekten dahi çekinmedi. BerşeiGne
(Barselona) Kont luğu. Pisa ve Cenova devletleriyle antlaşmalar imzalad ı. Bu hıris
tiyan krallıklardan önemli askeri destek
sağladı. İbn Merdeniş. Kastilya kralının
yanında Muvahhidler'e karşı bazı savaş
lara da katıldı; Kastilya ve Katalanya kuvvetleriyle birlikte Gırnata'yı (Granada) yağ
maladı.

Kayınpederi İbn Hamuşk gibi Endülüslü

güçlü bir lideri de yanına

almayı başaran

İbn Merdeniş. hıristiyan devletlerden aldığı desteğe güvenerek mevcut sınırlarını
korumakla yetinmeyip topraklarını geniş
letme gayreti içine girdi. Besta (Saza) ve
Vadiaş'ı (Guadix) zaptederek Gırnata'ya
ulaştı. Burada karşılaştığı Muvahhid ordusunu İbn Hamuşk'un ve hıristiyan krallıklarının desteğiyle ağır bir bozguna uğ
rattı (555/1 160) Ancak Muvahhidler bu
hezimetin intikamını almakta gecikmediler. İki yıl sonra yapılan savaşta İbn Merdeniş mağiGp oldu ve iki taraf arasındaki
mücadele Kurtuba (Cordoba) tarafına kaydı. Ardarda yapılan birkaç savaşı Muvahhidler kazandı. Bunun üzerine İbn Merdeniş. güneydeki topraklarını terkederek
idari merkezi Mürsiye'ye çekmek zorunda kaldı. 7 Zilhicce S60 'ta (15 Ekim 1165)
Mürsiye'nin batısındaki Fahsülcellab'a
ulaşan bir Muvahhid ordusuyla giriştiği
savaşı kaybetti. Bu durum. devlet ricali ve
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