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İBNÜ'I-LEBBÜDİ 
( ı..s .:ı,;ııı oJ!') 

EbO Zekeriyya Necmüddin Yahya 
b. Muhammed b. Abclan 
b. Abdilvahid el-Halebl 
ed-Dımaşki et-Tabib 
(ö. 670/ 1271 [?]) 

Çok yönlü alim, 
şair ve devlet adamı. 

607'de (1210-11) Halep'te doğdu. Kü
çük yaşta ailesiyle birlikte Dımaşk'a yer
leşti. Burada İbn Ebfı Usaybia'nın hacası 
hekim Mühezzebüddin ed-Dahvar'dan tıp 
tahsil etti. Ardından felsefe, matematik 
ve astronomi gibi akliilimler alanında üs
tün başarı göstererek kendi bolgesinde 
üne kavuştu. Ayrıca yazdığı şiirlerle dik
kat çekiyor, hatta şiirde Lebld b. Rebla ile. 
nesirdeAbdülhamld el~Katib'le ve bela
gatta Sehban'la aynı düzeyde sayılıyordu 
(İbn Ebu Usaybia, s. 663). Bumeziyetleri 
sebebiyle Humus Hükümdan el-Melikü'l
Mansfır İbrahim onu hizmetine aldı ve 
tabipliğinin yanında siyaset ve idarecilik
teki yeteneğinden dolayı vezirliğe tayin 
etti. İbnü'l-Lebbfıdl. 643'te (1245-46) el
Melikü'I-Mansfır'un ölümü üzerine Mısır'a 
el-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyfıb'un ya
nına gitti ve bu emirden büyük saygı gö
rerek kısa bir müddet sonra ayda 3000 
dirhem maaşla İskenderiye'de divan 
başkanlığına getirildi. Mısır'da iken 661 
(1263) ve 664 (1266) yıllarında Filistin ve 
Dımaşk'a gidip geldiği . hayatinın son dört 
yılını Dımaşk'ta divan başkanı olarak ge
çirdiği bilinmektedir (a.g.e., s. 664-666) . 

Genelde kabul edilen ölüm tarihi 670' 
tir (1271); İbn Keslr'in yazdığına göre Dı
maşk'ta Hammamülfelek civarında kendi 
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vakfı olan Lebbfıdiyye Medresesi'ne gö
mülmüştür ( el-Bidaye, XIII, 262) . 

Eserle r i. İbnü'l-Lebbfıdl'nin yaşadığı 
XIII. yüzyıl. İslam toplumunda ilim ve fel
sefe hareketlerinin genel olarak durak
ladığı dönemdir; o yıllarda bu alanlarda 
yapılan çalışmaların öncekilerin tekran 
mahiyetinde olduğu, büyük ölçüde orüi
naliteden yoksun bulunduğu kabul edilir. 
Nitekim İbnü'l-Lebbfıdl'ye ait yirmi iki 
eserin listesini veren İbn Ebfı Usaybia bu 
eserlerin sekizinin önceki hekim, filozof 
ve matematikçilerin kitaplarının ihtisarın
dan ibaret olduğunu söyler ('Uyunü'l-en
ba', s. 668). Bunlardan İbn Sina'nın el-işa
rat ve't-tenbihat'ına yazdığı muhtasar 
(Süleymaniye Ktp ., Ayaso fya , nr. 24 20) , 
Fahreddin er-Razi'nin Kitabü '1-Me'a
lim'ine yazdığı şerh (Süleymaniye K tp., 
Ayasofya, nr. 232 I). ayrıca Mul]taşarü'l
Külliyat mine 'I-Kanun li'bn Sina (Bib

liotheque Nationale, nr. 29 18, müellifhat
tı) ve Ted~i~u'l-mebdhişi't-tıbbiyye fi 
ta]J.~i~i'l-mesa'ili'l-l]ilatiyye 'ald tari
~i mesd'ili l]ilati'l-fu~ahd' (Escurial Li
brary, nr. 892) günümüze ulaşmıştır. 
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İBNÜ'I-MACiŞÜN 
( ..:.ı~wı ..:.ı-1' ı 

EbO Mervan Abdülmelik b. Abdilazlz 
b. Abdiilah b. Ebi Selerne 

el-Kureşl et-Teyml el-Medeni 
(ö . 212/ 827) 

İmam Malik' in 
önde gelen ta lebelerinden. 

_j 

Büyükdedesi Ebü Selerne Meymfın (DI
nar), Kureyş'in Beni Teym kolundan Mün
kediroğulları'nın mevlası idi. Dedesi Ab
dullah ve kardeşi Ya'küb b. Ebfı Seleme. 
Abdullah b. Ömer ve diğer sahabilerden 
rivayette bulunmuş. bunlardan ve ailenin 

. diğer bazı fertlerinden Ahmed b. Hanbel, 

Buharl ve Müslim hadis tahrlc etmiştir. 
Babası Abdülazlz el - Macişfın devrin ta
nınmış alimlerinden biri olup Medine'den 
sonra Bağdat'a yerleşmişti. Macişfın la
kabının Ebu Selerne'ye ait olduğu da kay
dedilmektedir. Nitekim Abdülmelik gibi 
babası Abdülazlz de bazan İbnü'l-Macişfın 
diye anılmaktadır. İsfahan asıllı olan aile 
fertleri Medine'ye yerleştiğinde birbirle
riyle karşılaşınca, "şüfın şüfın" ( şOnl şOnl= 

nas ıl s ınız?) dedikleri için halk kendilerine 
Macişfın lakabını takmıştır. Diğer bir riva
yete göre ise bu lakabın verildiği kişi ya
naklarındaki al renkten dölayı "Mahigfın" 
(aya benzeyen ) diye anıldığından Medine
liler buna Macişfın demişlerdir. Ayrıca Ho
rasan'da Maciş (MacişOn) adlı bir yere nis
betle böyle anıldıkları da söylenmiştir. 

İbnü ' l-Macişfın babasından ve imam 
Malik. İbn Ebu Hazim. Muhammed b. DI
nar. İbn Kinane ve Mugire b. Abdurrah
man'dan fıkıh tahsil etti. Yine babasın
dan ve Malik'ten başka dayısı Yusuf b. 
Ya'küb el - Macişün ile Abdurrahman b. 
Ebü'z-Zinad. Müslim b. Halid ez-Zenci ve 
İbrahim b. Sa'd gibi alimlerden hadis din
ledi. Kendisinden Ebfı Hafs el-Fellas, Zü
beyr b. Bekkar. Ebu Abdullah İbn Abdül
hakem. Sa'd b. Abdullah b. Abdülhakem 
rivayette bulundu; Ebfı Davüd, Nesa! ve 
İbn Mace de hadis tahrlc etti. Özellikle 
fıkıh alanında derinleşen ve Malil<l mez
hebinde Medine ekolünün önde gelen 
temsilcilerinden biri olan İbnü'l-Macişfın'
dan Ahmed b. Muazzel. İbn Hablb es-Sü
leml. İbnü'l-Mewaz ve Sahnün gibi alim
ler fıkıh tahsil ettiler. Maliki literatürü
nün oluşmasında önemli katkıları olan 
Sahnfıri 'un. "İbnü' l -Macişfın'a gidip şu ki
tapları arzetmeyi, onayladıklarını alıp red
dettiklerini de terketmeyi düşündüm" de
diği nakledilir ( Kadi i yaz, ı , 36 1 ; i b n Fer
hOn, s. ı 53). İbn Hablb de onu anlayış ka
biliyeti bakımından imam Malik'in birçok 
talebesinden üstün tutardı. İleri yaşlarda 
gözlerini kaybeden ve Halife Me'mfın 'un 

kadılık teklifini kabul etmeyen İbnü'l-Ma
cişün 212 (827) yılında altmış yaşlarında 
iken Medine'de vefat etti. Ölüm tarihi ba
zı kaynaklarda 213 ve 214 olarak da geç
mektedir. 

İbnü'l-Macişfın'un güvenilir olduğu be
lirtilmekle birlikte genel olarak rivayet ko
nusundaki hatalarma işaret edilmekte, 
bazı hadis münekkitleri tarafından zayıf 
sayılmaktadır. Zehebl, Ebü Davfıd'un İbn 
Macişfın 'un hadisten anlamadığı yönün
deki ifadesinin (İbn Hallikan, lll. 167; Miz
zl , XVlll , 360) , "Sika olmakla birlikte hadis 
konusunda mütehassıs değildir" şeklin-


