
ibn Mengli'nin Kilabü'l-Tedbfriili's-sultaniyye {i siya
seli'ş-şınii'ali' / - l;ı arbiyye adlı eserinin zahriyesi (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 2856) 

4. el-Edilletü 'r-resmiyye fi't-te'abi'l
J: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 (Bağ
dad I 409/1 989) yayımlamıştır. S. el-Ijiyel 

fi'l-f:ıun1b ve fetf:ıi'l-meda'in ve J:ııi?i'çl.

çl.urub. Çeşitli savaş hileleri ve silahlar
dan bahseden eseri İbn MengliYunanca'
dan tercüme etmiştir (Süleymaniye K tp .. 
Ayasofya, nr. 3086. 3087; TSMK, lll Ahmed. 
nr. 3469; diğe r yazma nüshaları için b k. Av
vad. ı . 27 1-272; lll. 80). 

İbn Mengli'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: er-Risaletü'l
marziyye ii şına'ati'l-cündiyye, Fen
nü'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)ame
riyye, Risaletü't-taf:ıl)il) ii sür'ati't-tev
fil), ed-D ürrü 'ş-şemin ii af:ıvali'l-mü te
l)addimin; el-'İl)dü'l-meslUk fima yel
zemü celise'l-mülUk. Said Abdülfettah 
Aşür. İbn Mengli'nin eserlerinden hare
ketle "Fennü'l-kıtali' l-bat:ıri 'lnde'l-müsli
min fı <;laV'i kıtabati Mut:ıammed b. Meng
li ei-Mışri" (Mecelletü Külliyyeti ' l-adab 

ve't-terbiyye, sy. I I 1 Küveyt, Haziran I 9771. 
s. 35-46) adlı bir çalışma yapmıştır. 
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~ AsRi ÇUBUKÇU 

İBN MENİ' 

(bk. AHMED b. MENI'). 

İBN MERDENİŞ 
( ~~)"' ı,)! f) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Sa'd b. Muhammed b. Ahmed 

b. Merdeniş ei-Cüzami 
(ö. 567/ 1172) 

Muvahhidler' e karşı direnen 
ve Doğu Endülüs'ü bir süre 

hakimiyeti altında tutan lider. 

_j 

_j 

S18'de(1124) Turtüşe'ye(Tortosa) bağ
lı Peniscola Kalesi'nde doğdu. Asıl adı 
Martinez'dir (Mardonius). Reinhart Pieter 
Anne Dozy. Merdeniş kelimesinin ispan
yolca Martinez'den geldiğini ve İbn Mer
deniş ' in İspanyol asıllı bir hıristiyan aile
sine mensup bulunduğunu söyler. Fran
sisco 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 bi
rinci görüşü tercih etmektedir. Buna gö
re İbn Merdeniş'in atalarından Martinez 
müslüman olmuş, böylece müvelledün 
( i spa nya' nın yerli halkında n islam'a giren
ler) zümresine katılmıştır. Hıristiyan ta

rihçileri İbn Merdeniş'in adını Rey Lobo 
(Lope) şeklinde kaydetmişlerdir. 

İbn Merdeniş'in babası Sa'd, Murabıt
lar'ın Fraga valisi idi ve 528 ( 1134) yılında 
Aragon'dan gelen saldırılara karşı koy
muştu . 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 bu
lunan İbn Merdeniş daha sonra Mürsi-

İBN MERDENT$ 

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. Emirli
ğe İbn İyaz'ın vasiyetiyle getirildiği de ri
vayet 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 ta
mamını ele geçirmek üzere hazırlık yapı
yorlardı. Fakat henüz Doğu Endülüs'e 
yönelmemişlerdi. Bu durum. İbn Merde
niş'in TurtGşe'den LGrka'ya (Lorca) kadar 
Doğu Endülüs'ün tamamına hakim olma
sını kolaylaştırdı. Ancak çok geçmeden 
Muvahhid kuwetleri İbn Merdeniş'in ha
kimiyetine son vermek üzere harekete 
geçtiler. İbn Merdeniş. aynı dönemde is
tiklalini ilan ettikten kısa bir süre sonra 
Muvahhidler'e katılan Endülüslü diğer li
derlerin aksine direnmeyi tercih etti. Du
rumunu güçlendirmek için de komşu hı
ristiyan krallıklarla siyasi ve askeri ilişki
ler kurdu. Katalanya (Catalonia) ve Kastil 
ya (Castilla 1 Kaştale) krallarının himayesi
ne girmekten dahi çekinmedi. BerşeiGne 
(Barselona) Kontluğu. Pisa ve Cenova dev
letleriyle 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 kuv
vetleriyle birlikte Gırnata'yı (Granada) yağ
maladı. 

Kayınpederi İbn Hamuşk gibi Endülüslü 
güçlü bir lideri de yanına almayı başaran 
İbn Merdeniş. hıristiyan devletlerden al
dığı 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 or
dusunu İbn Hamuşk'un ve hıristiyan kral
lıklarının desteğiyle ağır bir bozguna uğ
rattı (555/1 160) Ancak Muvahhidler bu 
hezimetin intikamını almakta gecikmedi
ler. İki yıl sonra yapılan savaşta İbn Mer
deniş mağiGp oldu ve iki taraf arasındaki 
mücadele Kurtuba (Cordoba) tarafına kay
dı. Ardarda yapılan birkaç savaşı Muvah
hidler kazandı. Bunun üzerine İbn Merde
niş. güneydeki topraklarını terkederek 
idari merkezi Mürsiye'ye çekmek zorun
da 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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iBN MERDENIŞ 

askerler arasındaki bölünme ve itaatsiz
likleri arttırdı. Ayrıca aralarında İbn Ha
muşk'un da bulunduğu destekçilerinin 
bir kısmı onu terkederek Muvahhidler'e 
katıldı. Bir süre sonra kardeşi Ebü'l-Hac
cac Yusuf da Muvahhidler'in tarafına geç
ti (i b n Sahibüssalat. s. ı 65) İbn Merdeniş. 
Katalanya -Aragon ve Kastilya krallıkları
nın himayesine girerken onlara har aç öde
meyi kabul etmiş, bu haracı ödemek için 
müslüman halka yeni vergiler yüklemişti. 
Bu yüzden halkın bir kısmı topraklarını 
terkedip Endülüs'ün diğer kesimlerine 
göç etti. Onun hıristiyanlara olan meyli 
giderek müslüman halkın kendisinden sa
ğ umasına yol açtı. 

Muvahhidler. 566 (1171) yılında Doğu 
Endülüs üzerine yeni bir sefer daha dü
zenlediler. İbn Merdeniş bütün çabasına 
rağmen Besta, Lürka, Cezire ve diğer ba
zı şehirlerin onların eline geçmesine engel 
olamadı. Aynı ordu Mürsiye'yi kuşattığı 
sırada 1 O Receb 567 (8 Mart 11 72) tarihin
de öldü. Receb ayının son günü (28 Mart 
1172) öldüğü de rivayet edilir. Muvahhid 
emir i onun çocuklarına iyi davranmış, 
hatta kızıyla evlenmiştir. Yerine geçen oğ
lu Ebü'I-Kamer Hilal'in Muvahhidler'e bağ
lılığını bildirmesiyle toprakları kısa bir sü
re sonra Muvahhid hakimiyetine geçti. 
Böylece Murabıtlar ' ın çöküşüyle dağılan 

Endülüs'ün siyasi birliği Muvahhidler ta
rafından yeniden sağlanmış oldu. 

Doğu Endülüs'ün tamamını hakimiyeti 
altına alan ve bu bölgede yirmi yılı aşkın 
çetin bir mücadele veren İbn Merdeniş 
Endülüs tarihinin ilginç şahsiyetlerinden 
biridir. Bir yönüyle mücadeleci bir asker, 
başarılı bir lider. diğer yönüyle sefih ve 
zalim bir idarecidir. Selefi İbn İyaz'ı öv
güyle yadeden Muvahhid tarihçilerine gö
re İbn Merdeniş en yakınlarını bile öldürt
mekten çekinmeyen bir zalimdir. içki ve 
eğlenceye çok düşkündür. Hıristiyanlarla 
dostluk kurup Muvahhidler'e karşı onla
rın yanında yer almakla kalmamış, özel 
hayatında da bir hıristiyan kral gibi yaşa
mıştır. İbnü'I-Hatib, İbn Merdeniş'in dini 
meseleler dışındaki bütün davranışlarının 
bir hıristiyan kontundan farksız olduğu

nu, hıristiyan gibi giyindiğini , Kastilya di
lini (eski ispanyolca) iyi bildiğini ve gün
lük hayatında bu dili kullandığım söyler. 
İbn Merdeniş ordusunu genellikle hıristi

yan asıllı askerlerden oluşturmuş. hıris
tiyanlar için hanlar ve kiliseler yaptırmış , 

Santa Maria'da bir piskoposluk kurmala
rına izin vermiştir. 
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li MEHMET ÖzDEMİR 

İBN MERDÜYE 
( ~.P.f' ..:.ı-;1) 

Ebu Bekr Ahmed b. Musa 
b. Merduye b. Furek ei-İsfahiml 

(ö. 410/1020) 

Hadis hafızı, tefsir, tarih 
ve coğrafya alimi. 

_j 

323'te (935) isfahan'da doğdu . Aynı ad
la bilinen torunuyla karıştınlmaması için 
kendisine İbn Merdüye (Merdeveyh) ei-Ke
bir denir. Ba_bası, kardeşi Ebü Abdullah 
Muhammed b. Musa ile tarunu Ebü Be
kir Ahmed b. Muhammed b. Ahmed de 
(ibn MerdGye es-Sagir) tanınmış alim ve 
muhaddislerden olup İbn Merdüye es
Sagir Cüz' fihi eJ:ıadi§ü Ebi MuJ:ıammed 

'Abdillah b. MuJ:ıammed b. Ca'fer b. 
Hayyan adlı eserin müellifidir (nşr. Bedr 
b. Abd ullah b. Bedr. Riyad ı 4ı4/1993). 

İbn Merdüye tahsiline İsfahan'da baba-

sının yanında başladı . Daha sonra Basra, 
Küfe ve Horasan gibi merkezleri dolaştı; 
349'da (960) Bağdat'a gitti ve iki yıl ka
dar orada kaldı. Hocaları arasında Ebu 
Sehl b. Ziyad el-Kattan, Meymün b. İshak 
el-Horasani, Abdullah b. İshak ei-Horasa
ni, Ebü Ahmed ei-Assaı. Muhammed b. 
Ali b. Duhaym eş-Şeybani, Ebü'ş-Şeyh el
isfahani gibi alimler vardır. Ebu Nuaym 
ei-İsfahani, Ebü Amr İbn Mende ile kar
deşi Ebü'I-Kasım İbn Mende, Süleyman 
b. İbrahim b. Muhammed el-isfahani ve 
e§-Şe]fafiyyôt adlı hadis cüzüyle tanınan 
Ebü Abdullah es-Sekafi onun talebelerin
den bazılarıdır. İbn Merdüye 24 Ramazan 
41 O'da (23 Ocak 1 020) vefat etti. Kettani 
ölüm tarihini yanlışlıkla 416 ( 1 025) ola
rak verir. Sika bir ravi olduğu ve raviler 
hakkında isabetli tenkitler yaptığı belirti
len İbn Merdüye, ömrünün sonlarına doğ
ru -gözlerini kaybettiğinde kuwetli hafı
zası sayesinde talebelerine ezberden ha
dis imla edebilmiştir. 

Eserleri. 1. Em ali. Ebu Sehl b. Ziyad ei
Kattan 'ın 300 kadar meclisinde tutulan 
notların derlenmesiyle meydana gelen bir 
eser olup üç bölümünü içine alan kısmı 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Mecmua , 
nr.I08/8,vr. ı82" - ı92")Z.Mu]]tôrôtmi

ne'l-Emali. Ebü Abdullah Muhammed 
b. İbrahim b. Ca'fer el-Cürcani'nin Ema
Ji'sinden (Darü' l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mua. nr. 74, vr. ı05"- ı98 b ) seçilerek mey
dana getirilen eserin eksik bir nüshası 
British Museum'dadır(Or., nr. 7724). 3. 
Mu'cemü'l-büldan. Bir nüshası Asafiye 
(Coğrafya , nr. ı) . diğer bir nüshası da Tah
ran Üniversitesi (nr. 3965) kütüphanele
rinde bulunmaktadır. 4. Cüz' fihi intiNi' 
min J:ıadi§i ehli'l-Başra. Taberani'nin 
If adi§ li-ehli'l-Başra (Sezgin, 1, ı 96) adlı 
eserinde derlediği hadislerden seçmeler 
yapılarak meydana getirilen risalenin bir 
nüshası Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye'dedir 
(Mecmua, nr. 85, vr. ı I 0"-126b). S. el
Müsta]]rec 'alô ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bu]]ôri. Riva
yetlerinin çoğu ali isnadlı bir eser olduğu 
belirtilmiştir (Zeheb'i, A'lamü 'n-nübelfi', 
XVII, 310). 6. Kitôbü't-Tefsir (et-Te{sfrü'l
müsned). Yedi cilt olduğu kaydedilen eser 
daha sonraki birçok müfessire kaynak 
teşkil etmiştir. 7. Tari]]u İşfahôn. Zehe
bi ve İbn Hacer gibi müelliflerin çokça fay
dalandıkları bir eserdir (mesela bk. Zehe
bT, A'lamü 'n-nübela', XIV, 463; XV, 553, 
554; XVI. I 3, I 4, 15, 277, 278; a.mlf., Te?
kiretü'l-f:ıuffi't+, lll, 886, 887, 974; ibn Ha
cer. Lisanü'l-Mfzan, ı. 117, 266) 

İbn Merdüye ayrıca Ebü'ş-Şeyh'in EJ:ıQ
di§'i ile (nü s haları için b k. Sezgin, ı . 201) 


